
-pek cl. lleWk stílusban harmonizáló, egy
si..?rŰ formák ból és anyagokból építkező

bútorok kőzött. Igazi lelemény Perttu
Mentula iissZt:!csukható széke és bravú
ros 1negoldástí, Kukkapuro iilőbtítorai

nak szerkezete -- s ha melléjük állít
ju" Aívar Aaito 1930-ban készített,
pmktikusan egymásra tornyozható ülő

két! és kellemesen hullámzó vonalú,
méqis·endHhetetlen biztonságQt árasz
il'. karosszékét -, ekkor válik igazán
érzékeíhe,ővé ..'z utóbbiak ma is friss
modernsége, illetlJe il Iwn.~tTuktivista

-funkcionatista i.parmúlJészeti stílus élő

Jolytúnossága.

Aalto karosszéke annak idején a Pai
mio-szanatórium. számára készült, melu
egyike az ált'lw tervezett konstruktuns
ta. épü!et~,knek. és egyben a Finnor
szágban az el~ők között megvalósult
funkcionai.ísta elképzeléseknek. Igaznak
tartjuk K. Míkkola megállapítását: "az
épí~sz~t a konstruktivizmus bölcsője";

külőnösen, ha a "Forma és struktúra"
dokumentációs anyagát türelmesen át
ta1l.ulmányozzuk. Több szempontból is
figyelemre méltóak az építészetet bemu
tató tab lók. Bizonyítják egyrészt, hogy
a stnus valóban univerzális; qz élet
bármely területén "megállja a helyét",
képes. esztétikus, harmonikus és emberi"
léptékű környezet kialakítására, akár
irodaépiiletr61, templomról, lakóházról,
kolbászgyárról, szállodáról vagy éppen
sportléUsítméllj;,ről 'van is seö, Bizonyít
ják má.miszt, hogy a funkci0nalizmus,
II sokszor emlegetett "Bauhaus-gondo
lat", a k:la'.szikus konstruktivizmus egy-

lFlIL~:#l

D. W Griffith még. századunk elején
Dickenshez hasonlította filmrendezői
módsxerét. A· kétkedőknek, akik arra
hívatkeztak. hogy Dickens regényíró
volt, öntudatosan válaszolt: - Én ké
pekben írok regényeket. - A maga
korában bizonyára meghökkentő kije
lentés azóta filmtörténeti patinát ka
pott, Napjainkban könyvtárnyí írás
elemzi a filmet, mint az emberiség új
nyelvét Ezen a nyelven ma már a leg
személyesebb hangon szélalhat meg a
filmalkotó, többek között a vallomás, a

általán nem vezet szükségszerúen Slvar,
szürke (és elszürkítő), idomtalan panel
ház-tömbök születéséhez. Erkki Kairamo
megfogalmazásában: egy igazi építész
sohasem mond le arról, hogy "korának
hangján saját egyéníségét szólaltassa
meg".

A finn településtervezés egyik csúcs
teljesítménye alighanem még ma is
Tapiola városa, ahol a konstruktivista
építészek és életmódkutatók lehetőséget

kaptak arra, hogy a gyakorlatban is
bebizonyítsák igazukat. Törekvésük si
kerrel járt: Revell, Ruusuvuori és a
többiek olyan modern környezetet ala.:
kítottak ki, melyegyszersmind otthonos
és emberre szabott. A fejlődés további
iránya 'nyilvánvaló: Lundsten, Kahri,
Lohman és Risto Kauria kisházas la
kótelepei a technikailag célszerű mo
dul-panel szisztémát nagy változatosság
gal és művészi ig~nyességgel alkalmaz
zák család-méretú kisközösségekre.

A fotók ról és tervekről így (alapfo
kon) megismert finn kon.~truktivistaépi
tészet ~redményeit látva érthető, hogy
miért lehet egy Olari- vagy Kannel
miiki-lakónegyed-féle környezet érzel
mileg is euocaaou, végleges otthon.
Mert - Vértes Csaba is rámutatott a
közelmúltban _.. a mi lakótelepeink
egyelőre "bővítetten éLjratermelik" a la
kás-, pontosabban az. otthon-igényt s
ezért az ott élők nagy része lélekben
- de amint lehetősége nyílik rá, va
lóságosan is -- csomagol. Ezzel szemben
"Tapiola nem költözködik".

ANDRASI GABOR·

szubjektív IÍla is polgárjogot nyert a
film kifejezési formái között. A magyar
mozik kínálatát böngészve, néhány fi
gyelemreméltó "képekben írt vallomást"

. találunk.
Bensőséges, finom érzelmek, hangula

tok hatják át Francesco Rosi Krisztus
megállt Ebolinál (Cr isto si e fermato
a Eboli, 1979) címú filmjét. A rendező
maga is úgy nyilatkozott, hogy ezt a
rnunkáját tartja, leglíraíbb alkotásának.
Ez két szempontból is érdekes. Rosira
eddig a végletes indulatok ábrázolása,
a harsány és. némileg már modorossá
váló, jellegzetesen olasz politikai fil
mek készítése volt 'jellemző (Vízsgálat
egy minden gyanú fölött áZZó polgár
ügyében, A munkásosztál1l a paradi
csomba »ee». A Mattei ügy. stb.). Ez
a filmje pedig éppen vísszafogottságá-
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val, csattanómentes szerkesztésével, köz
napiságával hat. Másrészt, a film egy
önmagában is egységes irodalmi rnű,

Carlo Levi önéletrajzi jellegű, napló
szerű regénye nyomán készült. (A
könyv magyarul is megjelent .Ahol a
madár se , jár" címen.) Az antifasiszta
orvost, festőt és írót 1935-ben letartóz
tatták és az olasz Délre, Lucania egy
kis falujába száműzték. ~intha a vi
lág megállt volna az utolsó vasútállo
másnál, Ebolinál. Erre utal a film cí
me is. hihetetlenül elmaradottan éltek
itt a parasztok, nyomorban, mindenki
től- elhagyatva, Az ellenálló értelmiségi
itt testileg, lelkileg összeroppan. vélte
a száműző hatalom. A dolog azonban
egészen másképp történt. Carlo Levi
megtalálta 'ezek közott a primitív körül
mények között is az értelmes élet lehe
tőségét, gyógyított, tanított, élte annak
a kis közösségnek életét, mely végül
befogadta őt.

Francesco Rosi, mikor évtizedek múl
va filmet készített Carlo Levi szám
űzetéséről. tökéletesen azonosult az ő

c-világával. Festői szemléletével, érdek
lődésével, mely az egyszerű falusi élet
ben egy új kultúrát fedezett fel, és
elsősorban segítőkész emberszeretetével.
A film egyik fő érdeme, hogy nem va
lamiféle könnyes meghatottsággal ábrá
zolja ezt a. világot, elkerüli a nyomor
látványos bemutatását, de egy pillanat
ra sem feledkezik meg arról, hogy
napjainkig ható érvénnyel hívja fel a
figyelmet a felvetett kérdések' tovább
gondolására.

Federic., Fellini bármelyik filmjét
akár egyetlen képről is meg lehet is
merni, műveí annyira jellegzetesen
tükrözik világát, szernélyíségét, Az
egyéni hangnak ezt a varázsát találjuk
meg Zenekari próba (Prova d'orchestra,
1978) círnü filmjében is, melyet eredeti
leg az olasz tévé számára forgatott. O
maga így nyilatkozott filmjéről: "A
Zenekari jJróbá-ban megpróbáltam meg
érteni, hogyan születik meg aza csoda,
hogy egy szedett-vedett embercsoport ké
pessé válik egy olyan tüneményre, hogy
közösen egyszeriben elérik a zenei át
szellemültség csúcsait." Sokkal többről

van szó azonban a filmben, mint aho
gyanazt Fellini .szerényen összefoglalja.

Televíziós riport készül egy régi ko
lostorban folyó zenekari próbáról
ennyi a film kerete. Ezen belül két
részre tagolódik Fl'!llini műve. Az első
részben megismerjük a zenekar tagjait.
A rendező iróniája, nem mindennapi
megfigyelőkészsége. a groteszk iránti
szeretete kap tág teret a zenészek port-
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réíban, egymáshoz, a zenéhez és hang
szereikhez fűződő viszonyukban. A szü
netben a karmester ritka őszinte vallo
mását halljuk mesterségéről. A film
második részében pedig elszabadul a
pokol. A zenészek fellázadnak a kar
mester ellen. Vad és gyermeteg pusz
títást visznek véghez. Am egyszerre
csak repedezni kezdenek a falak, majd
egy lassan gördülő hatalmas gömb je
lenik meg, végül nagy nehezen megáll.
A döbbent riadalom után úgy tűnik,

mégiscsak az együttes muzsikálás az
egyetlen menekvés. Végre rendben,
megszakítás nélkül csendülnek fel a
szólamok. A karmester kézben tartja a
zenekart, a zene szól.

Fellini képekben fogalmazott gondo
latait persze nem lehet leírni, minden
elbeszélés szükségképpen torzít. Az
olasz és más külföldi krí tíkák Fellini
filmjét azorinal lefordították az olasz
politikai élet nyelvére. Időszerű kérdé
seket "hoztak párhuzamba a képekkel.
A karmester a hatalom. A lázadó ze
nészek a munkások. A zene harmóniá
ja a társadalmi béke, stb. Talán feles
leges is hangsúlyozni, hogy az ilyen
szimpla parabola mennyire távol áll
FelÍini világától és hangvételétől. A

-zenekar szereplése, kapcsolata a kar
mesterrel, a próbaterem zárt légköre,
a külső világ fenyegetése, míndez ár
nyalt. jellemábrázolással és képi fantá
ziával fűszerezve sokkal gazdagabb
asszociációs lehetőségekre ad alkalmat.
Vagyis a film éppen attól lesz igazi
műalkotás, hogyasejtelmeknek, érzé
seknek nyújt széles teret és szimboli
kája nem fordítható le "egy az egyben"
valamely időszerű kérdésre.
Elsőrendű lírikus, méghozzá alanyi

költő a mozgókép művészetében a da
gesztání származású Andrej Tarkóvsz
kij. Apja ismert költő, aki ugyan még
hagyományosan, versekkel feje2lte ki
mondanivalóját, Andrej" Tarkovszkij
azonban fiatalkori kalandozások után,
malyeket a festészet, a zene, sőt a ke
leti nyelvek területén tett, végül is a
filmet választotta. Az Iván gyermek
korá-ban egy háborúban kallódó gye
rek sorsán keresztül villant fel költői

látomásokat. Igen tudatos lírai szem
lelettel. "A filmben rendkívül izgat en
gem a költészet logikája" - hangsúlyoz
ta ekkoriban. Erőteljesen lírai hangvé
telű Andrej Rubljov című filmje is,
ahol a régi ikonfestő alakjába bújva
vall hűségről. humánumról, arról, hogy
az ember legyen míndíg hű önmagá
hoz, a legembertelenebb körűlmények

között is.



Most került a magyar mozikba Tar
kovszkij legszemélyesebb, egyben legta
lányosabb filmje, a Tükör (Zerkalo,
1974). Nem könnyű film, de megéri a
fáradtságot, hogyelmélyüljünk benne.
A rendező élete legszemélyesebb moz
zanatainak felidézésével a belső világot
táría fel. Kapcsolatait édesanyjával, fe
leségével, fiával. Emlékeit a gyerekkor
ból, álmokat, szorongásokat, És felvil
lannak ezt a belső világot körülölelő

valóság képei, a spanyol polgárháború,
a második világháború, a sztálini kor-o
szak, a maoizmus . . . .

Természetesen. semmilyen műalkotás

nak nincs létjogosultsága, ha személyes
mondanivalója nem tud egyúttal álta
lánosan emberivé válni. A Tükör-ben
Tarkovszkij élménykörért át korunk ar
culata is visszatekint ránk. Érdemes ez
zel kapcsolatban magára a -. rendezőre
figyelni. Többek közott ezeket mondta
egy 1976-os interjúban, melyet Székely
Gabriella készített: "A Tükör hőse át
lagember, aki legfeljebb abban külön
bözik a többiek től, hogy állandóan kér
désekkel gyötri magát. Azon gondolko
dik, azokra a mindenki .számára lét
fontosságú kérdésekre keres választ
hogy miért is él a Földön, mi t keli
tennie, hogy ember maradhasson. S ez
a tény, hogy gondolkodik, a 'világgal
való. kapcsolatteremtés lehetőségét vil
lantra fel. Ha valaki szenved a kon
taktusok hiányától, az már a kapcso
latteremtés lehetőséget jel~nti. (...)
Mostanában - és ezt borzasztóan ve
szélyes folyamatnak tartom - az anya
gi javak gyarapodásával, a míndenfajta
értelemben vett jóllakottsággal, az eg
zisztenciális fejlődéssel együtt - vagy
annak következményeként - lassan so
kan elfelejtenek gondolkodni. Nem a
túlhajtott belső életet sírom vissza
c~ak úgy érzem, megbillent az egyen~
súly az ember külső körülményeinek
és belső érzelmi-értelmi kultúrájának
ft;JIődése között. Ha ez a két dolog nem
parhuzamosan fejlődik, tragikus helyzet
állhat elő. (...) Ennek az általános
problémának a gyökereit a saját éle
temben, a családom történetében ke
restem meg. Két nemzedék sorsa vetül
egymásra a .valóság és az emlékek ta
lálkozásában."

Ha költészetről beszélünk a filmmű
vészetben, feltétlenül elsők közt ötlik
emlékezetünkbe Huszárik Zoltán neve.
Kisfilm~einek elégikus szomprúsága, vil
lódzó indulata vagy árnyalt humora
azonnal felismerhetóen tolmácsolja a
rendező egyéníségét, Magas szinten je-

lentkezik mindez Krúdy világával azo
nosuló szuggesztív Szindbád-jában.

Vannak témák, melyek szinte kötele
ző erővel kötődnek egy-egy alkotóhoz.
Mel~eket más meg sem csinálhatna.
Ilyennek tűnt a belső hallucinációs
hangoktól vezérelt, hányatott sorsú, ko
ra meg nem értésével viaskodó festő

lángelme, Csontvárv Kosztka Tivadar
és Huszárik Zoltán találkozása. Nem
csak azért, mert Huszárik maga is
képzőművész és a hányattatásokból ne-
ki is jócskán -kíjutott, hanem inkább
szemléletük sok közös vonása révén.
Csontváry varázsos, stíluskategóríákba
nem szorítható festészete közel áll Hu
szarik filmi vtlágához. Megszületett te- '
hát a Csontváry (1979), Huszárík má
sodik nagy játékfilmje.

Huszárik, operatőrje, Jankura Péter
segítségével nagyszerűen idézi fel Csont
váry festői világát, a festmények szü
letésének helyszínelt, a képek foganta
tásának körülményeit. Felidézi a medi
terrán és a keleti világnak azokat a
tájait, ahol a festő kereste a Nap-utat.
Még a kamera is ott állt, ahol egykor
Csontvary állhatott festőállványával. Ez
persze külsöség is lehetne, aminél sem
mi nem áll távolabb Huszáriktól. O
azt keresi, hogyan élte meg áz élményt
Csontváry, hogyan fogadta be a fény
a szín zuhatagát, Milyen volt annak ~
rendkívüli művésznek belső világa
akiről kora filiszter meg nem é~
csak azt tudta megállapítani, hogy kü-
lönc és bolond. •

Mindez roppant feladat a filmművész

számára, ám hogy a CsontváTtl film
mégsem maradéktalan élmény, az nem
a vállalkozás kudarca. Sokkal inkább
annak a törekvésnek, hogy a film egy
másik síkon a festő ezerepét alakító
színészt is fószereplővé teszi. Z" a
színész viaskodik a szereppel, hiv~tá
sával, megbillenő tudatával, szétzúz ma
ga körül minden kapcsolatot, míg vé
gül magányos lesz, mint CsontvárY. A
filmet Latinovits Zoltán emlékének
ajánlotta Huszárik. Amíg a film csak
terv volt és élt Latinovits, neki szánta
a szerepet. Lehet, hogy az ő lázas al
kata hitelesítette volna azt a kettőssé

get, melyet az egyébként kiváló, Csont
váryt alakító bolgár színész talán meg
sem értett. Mint ahogy a nézőnek aki
egy műalkotást szemlél, szintén 'nem
kell tudnia, milyen színészí emlékek
kel vias~odott a rendező. Igy sajnos,
ez a ..színész vonal" leválik a filmróI..
és végül utolsó harmadában már ne
hezen követhet6vé válik.

KARCSAI KULCSAR ISTVAN
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