
KÖZMŰVELŐDÉS
Látás és láttatás

RÉSZLETEK A SZOLNOKI KÉPZŐMŰVÉSZETI FILMSZEMLE VITÁJÁBÓL

Hagyomány, hogy háromévenként Szolnokon nyilvános fórumon — szemlén —
is találkoznak, bemutatkoznak, egymással versenyre kelve azok a filmek, me-
lyeknek tárgya kifejezetten a képzőművészet, s amelyeknek eltökélt szándékuk:
alkotó módon szolgálni a vizuális művészet népszerűsítésének nemes ügyét,
az alkotás titkainak feltárásával szűkíteni azt a távolságot, amelyik alkotó és
befogadó között sokszor még „több mérföldnyi". Hagyomány az is, hogy a szem-
le „szünetében" szakemberek — művészek, filmesek, pedagógusok — cserélnek
gondolatot a vizuális nevelés egyes kérdéseiről. Az alábbiakban a múlt év novem-
berében zajlott szemle központi vitájából közlünk részlteket a továbbgondolás
célzatával.

Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész: A művészet és ebben álta-
lánosítanék — minden művészet — keresi a maga műfaji képleteit, amelyekben
gondolatait tulajdonképpen egy jelrendszerben — jelen esetben egy film, de kép
vagy muzsika jelrendszerében — el tudja mondani. Hiszi, hogy a befogadóban,
a nézőben vagy a hallgatóban ezek a jelek visszafordulnak arra az értelmi
és gondolati és érzelmi tartalomra, amelyet ezek a képletek magukban hor-
doznak.

Azért bocsátom ezt előre, mert a mi köreinkben, tehát a szobrászok, festők,
a képzőművészek körében eléggé sokszor felvetődik a képzőművészeti filmekkel
kapcsolatban, hogy ún. alkotói filmek legyenek-e vagy dokumentumfilmek,
esetleg népművelő filmek, a népművelőn azt értem és gondolom, hogy tulajdon-
képpen segítse megszüntetni azt a törést, ami a széles társadalom és a képző-
művészet mai; de talán nem is csak mai, hanem akár a századforduló óta meg-
lévő törekvései között fennáll.

Azt hiszem, mindenfajta kategorizálás tulajdonképpen egy kicsikét vesze-
delmes. Végtére is a XX. század képzőművészetéről beszélek most talán inkább
elsődlegesen, s végül is mit érzek a legnagyobb eredménynek? Talán azt, hogy
az érzelmeket és a gondolatokat tulajdonképpen olyan képzőművészeti megnyil-
vánulásokkal is megpróbálta kifejezni, és ki tudja fejezni, amelyek nagy mér-
tékben apellálnak akár egy asszociációs rendszerre, akár a néző továbbadási
igényére, tehát sok minden olyanra, ami a vizuális szemléletben és a vizuális
látványon túl nagyon nehezen fejezhető ki, nagyon nehezen megfogalmazható,
tehát atmoszférikus erők, érzelmek, érzések és folytathatnók tovább a sort.
Ebből nyilvánvalóan egy sereg bonyodalom származik azok számára, akik a lát-
vány egyszerű visszafordítását vagy egyszerű újra megismétlődését kívánják
számon kérni a képzőművészettől.
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De stiláris dolgokban is fennáll ez a furcsa számonkérés és én azt hiszem,
hogy nem hivalkodó vagy nem érthető félre, amikor én itt Szolnok város
vezetőinek és mindazoknak, akik ezt az ügyet napirendre tűzték, köszönetet
mondok a Képzőművészek Szövetségének és a képzőművészek nevében is, mert
úgy érzem, hogy ez a szemle is, de nemcsak a szemle maga, hanem azok a
művek, amelyek a képzőművészettel foglalkoznak, nagymértékben missziót
is teljesítenek: segítenek eligazodni a képzőművészet világában. Az érdeklő-
dés homlokterébe állítja ezt a műfajt, ezt a tevékenységet, amelyik nyilván-
valóan, hogy egy országnak nem mindig elsődleges és mindenek fölötti kér-
dése vagy problémája. De kétségtelen, hogy a szellemi lét, és egy nép, egy
nemzet művelődési köre szegényebb lenne nélküle, nem lenne teljes, és ezt
nem szakmai elfogultságból vagy sovinizmusból mondom, hanem valóban
úgy érzem: kevesebbel élik le életüket azok, akik a képzőművészetnek, az
iparművészetnek, tehát a vizuális művészeteknek az öröméből kimaradnak.

A modern képzőművészet sok mindent próbál olyasmit is megfogalmazni,
ami talán a szimpla ábrázolásnak a mértékével mérve nehezen megközelít-
hető. Tehát apellál olyan belső továbbélésre, apellál arra a furcsa csodára,
amit egy kép előtt vagy mű előtt való megállásnak az öröme jelent, amely
mindaddig, ameddig valaki nem áll meg előtte, vászon, anyag, kő vagy fém,
de attól a mitikus erőtől, hogy megállók előtte, és értelmi kapcsolatom kelet-
kezik vele, ettől válik képpé, ettől válik szoborrá és ettől megy végbe, ezzel
teljesedik be az a furcsa varázslat, amit a képnézés, a szobornézés jelenthet.

De ez — úgy gondolom — vonatkozik az összes többi művészetre, vonat-
kozik a muzsikára, vonatkozik a filmre, vonatkozik az előadó művészetekre
is, amelyekkel kapcsolatban én furcsa igézetben vagyok. Vonzódom hozzájuk
nagyon, talán egy érzelmi többlettel, azzal a többlettel, hogy tulajdonképpen
megvalósulásuk pillanatában, elhangzásuk pillanatában már csak voltak, tehát
egy kicsikét már a múltban vannak. A múltban van egy elhangzott koncert,
a múltban van egy elhangzott vers, és bizonyos értelemben sokszor egy film
maga is, annak ellenére, hogy tárgyi valóságában valahol egy dobozban
újra él.

A varázslatos ebben, hogy elhangzásuk után valami furcsa reinkarnáció-
val feltámadnak bennem, és akkor teljesítik küldetésüket, akkor teljesednek
be, amikor továbbélve eszmélésemet, vagy eszmélésünket, boldogságunkat vagy
másfajta örömünket segítik. Azért kalandozom e vargabetűnél, mert itt térek
rá arra, hogy én nagyon-nagyra tartom azokat a filmeket, amelyek úgyne-
vezett alkotói filmek.

Ha az én jelfogó rendszerem, amelyik tulajdonképpen pásztázza folyton
a világot, és érzékeny mindazon jelekre, amelyek bennem, a szobrászban
plasztikai képletekre válthatnak át, ugyanúgy nem tudom tagadni a jogát
semmi más művészetnek, amelyik a maga jelfogó rendszerével újra csak
pásztázza a világot és a belőle kapó impulzusokat, jeleket a maga nyelvére,
tehát a film nyelvére átfordítva akarja a továbbélésnek, az újraszületésnek,
ennek a furcsa szellemi reinkarnációnak a boldogságát létrehozni a nézőben.

Tehát én mindig boldogan nézem azokat a képzőművészeti filmeket, ame-
lyekben a rendező a maga sajátos látásával, a maga sajátos, képtől kapott
impulzusaival kívánja megmutatni a képet, a képzőművészeti alkotást.

Ez nyilvánvalóan lehet akár filozófiai megközelítése az életműnek, a mű-
vésznek, de lehet egyszerű vizuális megközelítése a nézeteknek a megvilágítás
furcsa effektusaival, amiben talán egy egész más világ is feltárulhat, akár
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szobrászatról, akár képzőművészetről is beszélve; vagy a részleteknek olyan-
fajta örömét leli meg, amelyet sokszor maga a művész sem ismer fel az első
pillanatban. Hadd mondjak el egy személyes kis élményemet. Egy-két alka-
lommal készítettek rólam riportot vagy kisfilmet, inkább riportokat, és tulaj-
donképpen sok mindent köszönhetek személy szerint ezeknek a kisfilmeknek.
Éppen ezért, amit az előbb említettem: egy-egy részletnek a kiemelésével,
egy faktúrának vagy effektusnak a felismerésével, hisz végül is a képzőmű-
vészetben nagyon sok minden olyan belső erők hatására jön létre, amelyeket
tulajdonképpen nagyon nehezen tudunk megfogalmazni. Nyilvánvalóan van
egy eredendő feszítő erő, amelyik az állvány elé vagy a kép elé állítja a mű-
vészt, de sok minden utána már másfajta erőből is táplálkozik, és azt mond-
hatnám, hogy néha ilyen furcsa filozófiai bukfenccel lesz tudatos a felisme-
rés örömével, a véletlenül kijött eredmény észreve vesével, amihez nagyon
gyakran akár pszichikai, akár, fizikai, akár értelmi „csillagok együttállásá-
nak" a szerencsés volta is szükséges, hogy az ember el ne menjen mellette.

A film képes a művészt ezekre a dolgokra is eszméltetni, képes a vélet-
lennek tűnő dolgok tanúságát tudatosítani, és segít önmagunkat is megismerni,
segíthet önmagunkat is felismerni.

Nagyra értékelem azokat a — tulajdonképpen dokumentum jellegű fil-
meket is, amelyek korunk szellemi létét, szellemi életét rögzítik. Most úgy
hiszem, inkább mégis tartozásainkat kellene említenem, mert mégis másként
nézne ki akár egy Kondor-, akár egy Vajda-film, vagy folytathatnám a sort
hosszan, ha a filmben, amely róluk készült, legalább pár pillanatig még az élő
művész jelene is benne tudna lenni. Hogy ennek a jelentősége évek vagy év-
tizedek múlva mennyire fel nem mérhető, úgy hiszem, az látszik abból a félel-
metesen szorongó és lázas keresésből, hogy egy Bartók-hangot vagy egy Kos-
suth-hangot halljunk, vagy egy, az élőre utaló, vagy az élő jelenlétét szug-
gesztíven megmutató kockára leljünk valamelyik filmarchívumban.

Amikor néhány éve a szellemi decentralizációról volt szó, én azt a folya-
matot nagyon-nagyon aggódva néztem. Nagyon féltem, hogy a decentralizáció
egy nagyon is háztáji, kicsinyes vicinális vonatra, vicinális vágányra juttat-
hatja a szellemi élet vonalát, egy rossz váltóállítás, és tulajdonképpen már
észre sem vesszük, letértünk a gyorsvonati vágányról, Kisbürgözdnek nagyon
is bukólikus tájai között döcögünk: sűrűbben kattog a vonat kereke, mert
rövidebbek a síntávolságok, és valahol egy kedves, bizonytalan, öntudatos
szürkeségbe zakatolunk bele.

Az emberi tartásnak nagy pillére, ha az ember meri beismerni, hogy téve-
dett, vagy meri előző ítéleteit bizonyos értelemben, vagy akár teljes érte-
lemben módosítani. Azt kell mondanom, nem mint hogyha én ezt a mostanit
— ne értsék félre — nagyon is rózsaszínes és tökéletes állapotnak tartanám,
boldogan kelletett félelmemben csalódni, mert azt tapasztálom, hogy a vidéki
szellemi gócok bátran, lelkesen tudnak egy igaz ügy mellé állni, a szellemi
élet különféle mozgásai mellé, és a maguk belső lehetőségein belül igenis
olyan eredményeket hoznak létre, amelyek nem is csak csermelyként, hanem
jelentősebb folyóként ömlenek a nagy folyamba, válnak egyetemessé, hogy a
nemzet, a nép művelődési ügyét szolgálják.

Azt a pejoratív jelzőt, hogy vidék, úgy hiszem most már végképp el kell
hagynunk, hisz egy 400 km-es átmérőjű, vagy 500 km-es átmérőjű országban,
— Kőszegtől Mátészalkáig vagy Nyíregyházáig gondolkozom —, órák alatt
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elérhetők vagyunk egymás számára. Tehát én azt hiszem, hogy szellemi éle-
tünk olyan mozgást mutat, amihez most kellene tulajdonképpen az okos szó,
most kellene bizonyos értelemben a bátorság, most kellene az elhatározásnak
a tisztasága, hogy teljes egészében nagyon nemes vonulatot mutasson.
Balogh Jenő SZOT-díjas festőművész: Minden olyan kérdésnél, amelyikben
a vizualitás fogalma szerepel, olyan táncot kell járnunk, amelyiknél mindig
a kályhához kell visszamennünk, és onnan kell elindulnunk, tekintve, hogy nincs
olyan vitakérdés jelenleg, amelyik annyira sokrétű és zavaros lenne, mint a
vizualitás. Ennek az oka nagyon természetes, ti. minden érzékszervünk fogya-
tékosságáról van tudomásunk, de a látásunk fogyatékosságairól különös mó-
don nincs.

Ez abból az egyszerű tényből következik, hogy a látásunk annyira köz-
vetlennek tűnik, tehát a látáson keresztül olyan közvetlennek tűnik a kap-
csolatunk a valósággal, hogy csupa evidenciának tekintjük ezt a kapcsolatot,
és ezek az evidenciák hallatlan módon becsapnak bennünket, mi több, még a
szakembereket is becsapják. Én csak jellemzésül azt tudom mondani, hogy
jelenleg, amikor némi reményekkel folyik egy pedagógiai reform, legalábbis
az új tantervek ezt a célt szolgálnák, ebben a pedagógiai reformban a szak-
mánk, a közelebbi szakmánk nem tudott egyetérteni a vizualitás alapvető kér-
déseiben. Na már most, ha mi azt mondjuk, hogy vizuális kultúra, és mi a
feladat abban, hogy a vizuális kultúrát valamiképpen segíteni lehessen, termé-
szetes dolog, hogy csak elölről kell ezt az ügyet kezdeni, és mindig újra és
újra vissza kell térni oda, hogy megpróbáljuk meghatározni, mit is értünk lá-
táson, hogy meghatározhassuk, mit kell tennünk fejlesztése érdekében.

Elsősorban szeretném ennek ismeretelméleti részét egy kicsit újból elő-
szedni, és „felhánytorgatni" néhány olyan gondot, ami közös gondunk.

Azt ma már a gyakorlatban mindenki tudja, de sem a segédtudományok-
ban, sem a pedagógiában, sem a publicisztikában nincs még a megfelelő he-
lyén, hogy látásunknak van a világ megismerésében egy összegező, rendsze-
rező, divatos szóval szólva, integráló szerepe.

Ha ez így van, márpedig mondom, a gyakorlatban erről már megbizonyo-
sodtunk, akkor megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk a látási folyama-
tokra, amelyek két ágról fakadnak, és így is vizsgálhatók. Az egyik minden
ember személyes vizuális megismerési folyamata, helyesebben minden ember
személyes vizuális tapasztalata, amely mindenkinek a saját ellenőrzésével jön
létre. Kívülről ebbe beleavatkozni szinte lehetetlen. Minthogy azonban társas
lény az ember, gondoskodik arról, hogy ezt a folyamatot, amelyik javarészt
spontán, ösztönös, valamiképpen befolyásolja. A befolyásolás eszköze, egyik
legfontosabb eszköze a képzőművészet, mert hiszen ez manifesztálja azokat a
közös élményeket, amelyek minden emberben természetszerűleg jelen vannak.
Ha most tovább visszük ezt a dolgot, és tekintjük azokat a műfajokat, ame-
lyek vizuálisan fejezik ki magukat, akkor itt többszörös áttételben olyan hatás-
rendszert kellene biztosítanunk, amely két feltételnek felel meg. Az egyik fel-
tétel, hogy csak mintát mutat és nem erőszakos, vagyis nem doktriner jellegű,
a másik, hogy ezt a mintát úgy mutatja, hogy ebben a legjobb, a szakembe-
rek legjobb meggyőződése van jelen. Ha ezt a feladatot tekintem, máris na-
gyon nagynak tűnik az a látszólagos másodlagos feladat, hogy minden közve-
títési rendszerben érvényesíteni ezt az alapvető feladatot e pillanatban még
szinte lehetetlennek látszik.
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Az egyik, és nézetein szerint legfontosabb kérdés, hogy mi magunk meny-
nyire hiszünk abban, hogy képi gondolkodás létezik, hogy bizonyos esetekben
a képekben való gondolkodás nélkülözhetetlen rendszer, helyettesíthetetlen
rendszer és bizonyos esetekben más rendszerekre át nem fordítható rendszer.

Ha most közelebbről nézzük azt, hogy mit is jelent ez, amit itt az előbb
elmondtam, akkor már szakmai kérdésekhez nyúlunk. Ugyanis, amit vizuális
gondolkodásnak, tehát vizuális képekben való gondolkodásnak merünk ne-
vezni, egyelőre nem aksziómaként, mert igazolási rendszerünk még nincsen
kidolgozva, tehát a képekben való gondolkodás tulajdonképpen egy olyan
pszichológiai folyamat, amikor kép kapcsolódik képhez és ezt közönségesen
képi asszociációnak nevezzük. Aki arra hivatkozik mindig, hogy az asszociációs
készséget kell minden módon, minden rendelkezésre álló eszközzel fokozni, az
úgy vélem, egyformán érvényesen beszél a film szakterületén is és a képzőmű-
vészet szakterületén is. Egy képzőművész nem gondolhat többet, nem várhat
többet a művészettől, mint azt, hogy a mű nézése közben a néző kialakítja a
maga asszociációs rendszerét és úgy jut el a műhöz és a művészhez, hogy ez a
rendszer viszonyba kerül a művésszel.

Én azért piszkálom ezt a kérdést, mert a szemle sok tapasztalatot hozott
azon a téren, hogy mi magunk is szkeptikusan vizsgáljuk ezt a prob-
lémát. Gyakran szőnyegen levő kérdés, hogy mi is a viszony aközött, hogy én
a kép jeleit fogadom be és rendszeresen magamban viszem végig a saját kép-
társítási rendszeremen, és hogyan viszonylik ehhez a szó, amelyet egy rossz
pedagógiai hagyomány eredményeként mi a tudatosítás egyedüli racionális for-
májának szoktunk tekinteni.

Mindannyian berzenkedünk ez ellen, ennek ellenére a hibát sorozatosan
elkövetjük. Elkövetjük az által, hogy amikor műalkotást elemzünk, állandóan
dolgozik bennünk, egyszóval valami fúr bennünket, hogy fogalmazzuk meg a
hatást. Mihelyt azonban ezt a hatást sikerül megfogalmaznunk, ezzel áttértünk
egy másik rendszerre. Ha ennek a rendszernek nem direkt a kapcsolata a képi
rendszerrel, akkor nem azt végeztük el, ami a feladatunk, nem kapcsoltuk össze
a művet a nézővel, hanem ellenkezőleg, a nézőnek hátraarcot mondtunk a mű-
höz képest. Na, hogy most mi az, ami bennünk dolgozik, amikor ezeket a hibá-
kat sorozatosan elkövetjük, nagyon egyszerű: rossz hagyomány, amely ellen
azt hiszem, itt volna az ideje küzdeni. Nem úgy, hogy deklaráljuk a szokásos
ellenkezőjét, hanem úgy, hogy végül mégiscsak egy asztalhoz kényszerítsük
azokat, akik itt esetleg ellentétes nézeteket képviselnek, és próbáljuk ezt a dol-
got egymást tisztelve úgy megvitatni, hogy ebből konkrét eredmények szü-
lessenek.

Szó és kép viszonyában — gyakori probléma — a képileg kitűnően meg-
oldott filmekben is a szöveg „letapossa" a képet. És azzal az egyszerű eszközzel,
hogy megjelenik valami képileg érzékletesen direkten, és akkor hallok egy
hangot, amelyik az ott képileg direkten érzékletesen megjelent jelenségre mond
egy meghatározást. Felteszem a kérdést, ez volna nézetem szerint a legfonto-
sabb vitakérdés a jövőre nézve, és azt hiszem, nagyon hosszú ideig: mi a szó-
nak a szerepe akkor, amikor mi képet mutatunk, és amikor képi asszociációkra
akarjuk serkenteni a nézőt? Mert ez a dolgunk. A képekben való gondolkodás
e nélkül elképzelhetetlen. Mi történik akkor, hogyha a néző számára egyszerű-
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södik ez a feladat azzal, hogy látszólag a szóbeli kifejezéssel megragadta a lé-
nyeget. Nem ragadhatta meg a lényeget, mert ha a lényeget ragadta volna meg
ezzel, akkor az a kép nem jó. Itt van az a nagy gond, ami bennünket állan-
dóan foglalkoztat és mindenkor a viták központjában van.

Azt hiszem, foglalkozni kellene azzal a gondolattal, hogyan lehet tárgyia-
sabban elemezni egy művet, hogyan lehet a szobor vagy a festmény vagy a
grafika tárgyi elemeit feltárva segíteni a néző személyiségét nem sértő asszo-
ciációs rendszert. Mert hiszen hát magunkkal szemben legyünk őszinték, na-
gyon jól tudjuk, hogy egy műnek a hatása kizárólag akkor biztosítható, hogy-
ha a személyiség rezonál rá, akár úgy, hogy elveti, akár úgy, hogy elfogadja,
mindenféleképpen betölti a mű a hivatását. Talán különös, de én vallom azt,
hogyha elveti, akkor is teljesítette a hivatását.

Most elveti és holnap nem veti el. Tehát a folyamatban éppen a személyi-
ség fejlődése fogja biztosítani azt, hogy ez a közeledés egyre erősebb lesz és
egyre jobban elmélyül az egyén.

A színek! Bennem a festő sokszor berzenkedik az ellen, hogy felhasználva
a filmnek azt a páratlan tulajdonságát, hogy átvilágítással kapjuk a színeket,
ami mindig felfokozottságot jelent, ezáltal bizonyos színhatások agresszívebbek,
mint amit a kép hatása igazában megkívánna.

A színeknél a viszonylatok a döntőek, a viszonylatok végtelen variációban
úgy kapcsolhatók be a tevékenységbe, hogy minden elképzelhető pszichológiai
hatást kihozhatunk. Mihelyt ebből valaki kilép, és egy agresszív színhatásra
megy rá, a fokozásokban végül is túllő a célon. Érzékeny embernek kifejezet-
ten idegesítő — ehhez hozzá kell tennem azt a nagyon személyes véleménye-
met, hogy én nem hiszem azt, hogy az élet stresszeivel szemben másik stresz-
szel kell védekezni. Én ebben nem hiszek. A stresszekkel szemben harmóniával,
renddel kell védekezni. A színekről ma már annyit tudunk, hogy ezt a rendet,
harmóniát mondhatnám akadálytalanul közölni tudjuk ilyen technikai feltételek
mellett, amelyek rendelkezésre állnak a filmművészek számára.

A festők nevében még valamire utalnék a színnel kapcsolatban. A portré-
filmek között Bernáth Aurél esetében volt tapasztalható az a különös dolog,
hogy a film hamisít. Rettenetesen sok függ attól — borzasztó komplikált, hosz-
szadalmas folyamat a bemérések, a színbemérések —, hogy hogyan alakul a
színhőfok. A legkisebb tévedés a színskálában, elképesztő torzulásokat okoz.
Pl. az egyik Bernáth-filmben az egész paletta elment a hidegek felé, vagyis
azt a hatást, ami Bernáth festészetében a döntő, hogy ő ti. valami páratlan
készséggel hangol hidegeket, melegeket, ez úgy eltolódik a hidegek irányába,
hogy egyszerűen semmivé válik a bernáthi harmónia.

Nagyon sokszor találkozom — sajnos — az én munkaterületemen, amitől
a legjobban félek, azzal tudniillik, hogy a vizuális kultúrát kisajátítják a kép-
zőművészetnek, kisajátítják az iparművészetnek vagy épp a filmnek.

A vizuális kultúra a legnagyobb egység, amit az emberi megismerésben
meg tudunk fogalmazni, mert a vizualitás a maga sajátos integráló szerepé-
vel voltaképpen az egyedüli olyan forma, amelyik megközelítő totalitásban
tudja a valóságot megragadni. Nekünk tehát ilyen értelemben, amilyen érte-
lemben a filmszemle létrejött, arra kell gondolnunk, hogy mi ennek a nagy
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egésznek egy olyan részlegét csináljuk, olyan részlegével foglalkozunk, ame-
lyik bizonyos értelemben minta. De vigyázat ezzel a mintával.

D. Fehér Zsuzsa művészettörténész: Elhangzott a vitában, hogy az életben
jelentkező stresszeket nem kell túlfokozni, megismételni azzal a stresszel, amit
a filmmel tudunk okozni. Igenám, de hogyha a stressz felfokozott mértékben
van meg az adott alkotó műveiben, mi légyen a dolga a filmesnek, a film-
művésznek. Ugyanúgy, abban a ritmusban visszaadni, mert hiszen hamisít,
ha nem teszi, vagy pedig olyanfajta hangfogóval dolgozni, hogy valamennyire
megközelíthetővé tegye, láthatóvá azt, amit a műalkotás belső tartalmával,
belső feszültségében mond el? Tehát egyfajta módon lecsillapítani azt a felfo-
kozottságot, amit a mű diktálna? Elgondolkodtató.

Miként az is, hogy évek alatt hatalmas lehetőséghez jutott és jelentős fel-
futása volt a képzőművészeti filmnek, mégis számtalan a mi bajunk és prob-
lémánk. Elsősorban a sok-sok évtizedes rossz beidegződések miatt. Nemcsak a
vizuális szemlélet beidegződéseitől, hanem az előadói szemlélettől is függően.
Mert hogyan népszerűsítsünk mi képzőművészetet? Elsősorban tárlatvezetés-
sel, ahol a szöveggel, amit a képekről elmondunk, lényegében ugyanazt tesz-
szük, ami megkérdőjelezhető: nem engedjük hatni közvetlenül a művet, ha-
nem közé és a befogadó közé állunk, mert befolyásolni akarjuk. Mivel akar-
juk befolyásolni? Amitől szabadulni alig tudunk: lásd a képet, a hozzáfűzött
gondolatainkat.

Élőben, kiállításon, másutt is megszoktuk, hogy szükség van fogódzókra,
mert hiszen nem feltétlenül esztétikai elemzés az a szöveg, amit adunk, ha-
nem olyan ismereti anyag, ami nélkül a mű nem fogható fel vagy nem élvez-
hető. A mű születési ideje, körülményei, társadalma és élő művészet esetében
ami a legnehezebb, viszonyítás a kor művészetéhez — ilyen ismeretekre gon-
dolok.

Űgy érzem, az a művészi egység, amit esetleg a szövegnélküliség biztosít-
hat, a képi mozgásban azonban csak akkor érvényesülhet, ha a kameramoz-
gás tökéletesen átérti a szemléltető lehetőségeket. A kameramozgások viszont
nagyon sokszor ugyanazok. Én nem tudom, valahogy úgy vagyok egy kicsit
a képzőművészeti filmekkel, mint a klasszikus balettel vagy a jégtánccal. Ben-
nük bizonyos számú figura az, ami ismétlődik. Ami akkor sem érthető, ha
tudjuk, hogy vannak korlátai a képi, a gépi és a képen belüli gépi mozgás
lehetőségeinek.

Szőn/i G. Sándor Balázs Béla-díjas rendező: Módom volt részt venni a televí-
ziós filmek zsűrijében. így folyamatosan tudom látni az elmúlt évek televíziós
képzőművészeti filmjeinek javát. Róluk, de elsősorban problémáikról szeretnék
beszélni — konkrétan. Érzésem szerint az egyik feltűnő negatívum, sok megol-
datlanságot jelent, a képek úgynevezett zenei aláfestése. Elég sok olyan képző-
művészeti film van, amelyik alá — ez a tény — viszonylag jellegtelen, vagy
ami még furcsább, túlságosan patetikus zene kerül. A zene áthangolja a fil-
met. Sőt tulajdonképpen hangulati képet is ad arról a képzőművészről, akiről
a film beszél. Hogyha túlságosan nagy divatja van a patetikus, egyforma
zenéknek, akkor a képzőművészeti filmeket nézve az emberben olyasféle érzés
alakul ki és erősödik meg, mint hogyha a képzőművészet valami távoli, vala-
mi csak tiszteletre méltó, tulajdonképpen a hétköznapi életben meg nem köze-
líthető ünnepélyes jelenség lenne. Amiben valami igazság van, csak nem ilyen
mértékben. Ügy érzem tehát, hogy ez a rossz modor, rossz manír, ami a pate-



tikus zene alkalmazásában kísért, nem hogy közelíti a nézőt a művekhez, ha-
nem a közönséget egyenesen eltávolítja, távol tolja a képzőművészeti filmektől.

Bizonyos műfaji szűkkörűség is tapasztalható. A látott filmek zöme ugyanis
portréfilm volt. Ennek nyilvánvalóan van egy sereg reális oka is. De nem
tudom, nem kellene-e ambicionálnunk jobban, hogy a portréfilmeken kívül
vitafilmek, a képzőművészet tárgyában forgó vitafilmek is nagyobb számban
szülessenek. Vagy hogy legyenek olyan „egyszerű" képzőművészeti ismeret-
terjesztő filmek is, amelyek mondjuk csak a képzőművészeti látás kérdéseit
firtatják, vagy épp egy-egy képzőművészeti kornak általános iskolai feldol-
gozását adják — jó értelemben véve. Most még úgy tűnik, hogy az alkotók
kevesebb becsvággyal nyúlnak hozzá az úgynevezett alapismereteket népsze-
rűsítő filmtémákhoz. A vitafilmek kapcsán merül fel bennem, hogy a képző-
művészeti filmeknek nem volna-e az is feladatuk, hogy nyilvános, milliók
számára közérthető módon fórumot adjanak a tömegek képzőművészeti ízlése,
igénye körüli vitáknak.

Még egyet, ami közhely, de szólni kell róla, mert jelentkező probléma. Ez
pedig: a filmek egy bizonyos részében a képnyújtotta élmény és a hozzá kap-
csolódó szövegi információ nemhogy nem segítik egymást, hanem egyenesen
ütik. Furcsa módon készítettünk egy statisztikát, amely azt mutatja, hogy a
látott filmek közül azok hatottak a legjobban, amelyeknél a szövegben nagy
szünetek voltak, amelyekben a szöveg csak adott pillanatban közölt egy-egy
információt, és utána átengedett minket a szemünknek. Szándékosan a dol-
gok problematikusabb részeit nézem, ezért még egy kritikai megjegyzésem
volna. Ez pedig a szerkesztésre, a sokat markolásra vonatkozik. Portréfilmek-
ben tapasztalható ugyanis, hogy szinte már akadémikus forma alakul ki ab-
ban, hogy a művész beszélni kezd gyerekkoráról, majd elmondja életének
egyik állomását, másik állomását, mígnem aztán eljut egészen a jelenkorig.
Azokban a filmekben, amelyek kiválnak a többségből, érdekes módon téma-
ként csak egy-egy korszakot, vagy egy-egy problémát ragadott ki a film. Mit
is tehetne mást? Hisz egy húszperces rövidfilmben teljes életművet bemu-
tatni, óhatatlanul elnagyolt általánosságokhoz vezet.

Valkó Mihály újságíró: Néző vagyok elsősorban, mégpedig szorgalmas
nézője a televíziónak. Nekem, hogy rövidre fogjam mondandómat, s talán
képzavar lesz, ahogyan kifejezem magamat, legfőbb gondom: a képzőművé-
szeti filmek alkotói valahogy nem számolnak eléggé a néző „vizuális szívve-
résével". Világosabban, hogy miről is van szó. Egy társaságban eljátszőttük a
következőt (a társaság tagjai többnyire a képzőművészet rajongói voltak):
figyelemmel kísértük az egyik rövidfilmet a képernyőn, majd sugárzás után
megpróbáltuk rekonstruálni emlékezetből mindazt, ami szemünk előtt elvo-
nult. Váratlanul döbbenetes volt az eredmény: felére is alig emlékeztünk. Ami
elsősorban a ritmus egyenes következménye, ugyanis oly mértékben és gyors
egymásutánban kaptuk a vizuális információt, hogy igen sok részlet egysze-
rűen lepergett emlékezetünk képernyőjéről. Nem tudom, a televízió képzőmű-
vészeti műhelyének nem kellene-e tudományosan is utána járnia, hogy fel-
foghatóságban, ritmusban, valójában mennyit is bír el az átlagnéző?

A másik, ami engem a képzőművészeti filmekben zavar, az az, hogy
úgy tapasztalom, sok közöttük az „öreguras" film. Korántsem témabeli prob-
léma ez, úgy gondolom, sokkal inkább a hangvételben jelentkező szemlélet
kérdése. A patetikus zenéről már esett szó, de ezekben az úgynevezett „öreg-
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uras" filmekben más elemekben is tapasztalható a túlzott kimértség, kiszámí-
tottság, azt is mondhatnám, méltósággal teli kényelmesség. Annál is érthetet-
lenebb ez a mindenáron tiszteletadásra kényszerítő filmi szemlélet, mivel a
szobrokat már — tapasztalhatjuk — emberi méretek közé komponálják, és
így is helyezzük el, ott vannak az élet kellős közepében, szinte életünk köz-
vetlen részei, darabjai. Ehhez kapcsolódva a mozgékonyságot is hangsúlyozva
vetem fel, hogy miért nem tud a televízió a maga erejével a képzőművészeti
élet problémáihoz jobban hozzátapadni, rugalmasabban hozzáragadni. Képző-
művészetünk mai élete, meggyőződésem, sokkal izgalmasabb, dinamikusabb
és érdekesebb, mint amennyi abból a képernyő csatornáján jelenleg eljut a
nézőhöz. S ami nem kevésbé izgalmas, Magyarországon az emberek java ré-
széhez a képzőművészet a képernyőn kopogtat be. Most mi történik, ha a ven-
dég, aki kopogtat nem olyan, mint várják! A néző becsukja a kaput, azaz
lezárja a készüléket. Ezért fontos a filmek friss, maibb hangvétele. Általában
azon belül a differenciákon belül is, hogy az egy-egy alkotóhoz való közele-
désben megvannak a sajátos színek, a sajátos lehetőségek.

Szenti Ernő pedagógus: Mint rajztanár és szakfelügyelő elmondhatom, hogy
az utóbbi évtizedben a képzőművészetek iránt, a műalkotások iránt igen meg-
nőtt — elsősorban a tanuló ifjúság körében — az igény. Szerencsére jó dia-
anyag áll rendelkezésünkre, és az utóbbi években egyre jobban fel tudjuk
használni a televízió adásait is. A televízió képzőművészeti műsorai szerves
részét képezik munkámnak. Továbbra is várjuk és kérjük tehát a képzőmű-
vészeti tárgyú filmeket a képernyőn. De a moziban is. Kisújszálláson történ-
tek olyan kezdeményezések, amelyek — úgy gondolom — életre valóak. Ter-
veink szerint a moziban egy-egy csokor képzőművészeti filmet vetítünk, kü-
lön előadásban a tanulóifjúságnak. Véleményem szerint, hogyha országosan is
kidolgoznák az effajta műsoroknak a rendszerét éppúgy, mint óvodások ese-
tében a mesefilmek vetítésének módját, ez az út járható lenne, megvannak a
reális feltételei — eredményekhez vezetne.

D. Fehér Zsuzsa: Nagyon megszívleltem Szőnyi G. Sándor kritikai meg-
jegyzéseit. És köszönöm is, mert hogy kísérleti stádiumban vagyunk minden-
féle vonatkozásban, s azon belül jóval később kezdtük, mint a MAFILM-es
képzőművészeti rövidfilmesek. Kísérleti állapot ez, hogy a képzőművészet he-
lyét és szerepét egyáltalán megtaláljuk a tévében. így nagyon sokat nyerhe-
tünk azáltal, hogyha az igények közvetlenül is jelentkeznek nálunk. Az emel-
kedett, úgynevezett „öreguras", nagyon találó jelzőkkel meghatározott képző-
művészeti hangvétel, talán furcsa ezt mondanom, de azzal is összefügg, hogy
oly ritkán és oly ünnepi alkalomnak számító módon jelentkezik a képzőmű-
vészet a képernyőn. Ha naponta, s akár szünetkitöltő, meg mindenféle egyéb
rövid műsorokban is lehetőség lenne egy kicsit tényleg állandósítani a képző-
művészeti programokat, akkor azt hiszem, könnyebb dolgunk lenne a hang-
vétellel is.

GeraÉva SZOT-díjas festőművész: Ügy emlékszem, Fehér Zsuzsa említette,
hogy bizonyos értelemben a filmek alkotóinak dolgát megkönnyíti az, ha portré-
filmet akkor és úgy készíthetnek, amikor a művész még személyesen is jelen lehet.
A látottak alapján azt mondom, a művész közvetlen jelenléte nem minden
esetben jelent előnyt. Sőt. Előfordult, hogy a riporter a filmben oly rosszul
kérdezett, hogy a művész csak rosszul válaszolhatott, még az egyébként magát
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nagyon jól kifejezni tudó művész is, s ezáltal a varázslat egyszerűen elma-
radt. Ez is azt mutatja, hogy a portréfilmnek is. de általában a képzőművé-
szeti filmnek rengeteg összetevője van. Tehát az. hogy jelen van-e benne az
élő művész, vagy nincs, ez sem határozhatja meg magát a filmet, és nem lehet
biztos garancia az eredményre.

Egri Mária művészettörténész: Elsősorban amit én problémának érzek az
az, hogy a film nyelve valami egészen más, mint a szóé. tulajdonképpen vizu-
ális művészetről beszél vizuális művészettel. Tehát fölösleges benne a szó. Én
is ezt érzem. Mindenféle szempontból. Ha egy filmen megszólal akár a ren-
dező, akár a kérdező, sőt még meg is jelenik a művész, engem zavar. A tele-
vízió portréfilmjei közül nagyon tetszett a Schaár Erzsébetről, valamint a
Samu Gézáról készített film. Hogy miért? Mert mindkettő a maga nemében
tulajdonképpen szavak nélkül, magával a művészettel, a művészt is bemutatva
teljes képét adta annak, amiért a film készült. Meleg, emberi, közvetlen,
érdekfeszítő alkotások.

Kollányi Ágoston Kossuth-díjas filmrendező: A művész számára az al-
kotó számára műve akkor válik teljessé, amikor találkozik a befogadóval, a
nézővel, akihez szólni akar. Ez a találkozás sokféleképpen történhet. Megtör-
ténhet úgy is, hogy valaki szakavatott kalauz kíséretében találkozik a művel.
De az esetek döntő többségében ez a találkozás múzeumban, kiállításon, köz-
téren vagy egyebütt, teljesen személyes, egyedi, egyéni. A néző egymagában
áll és próbál kapcsolatot találni a művel és az alkotójával. Ez a találkozás rit-
kán maradéktalan. És erről nem a mű tehet elsősorban. A maradéktalan talál-
kozásnak feltételei vannak. És hogyha nekem, akinek alkalmilag a képzőmű-
vészeti film műfajában módom volt egy-egy témát megvalósítanom, én vala-
milyen módon mindig ezt a maradéktalan találkozást kívántam elősegíteni, tel-
jesebbé tenni. Ez lehet a feladata gondolom bárkinek is, aki a képzőművé-
szeti filmek bármilyen formájával megpróbálkozik. A maradéktalan találkozás
megteremtésében fontos tényező lehet a filmalkotó számára a művészhez való
személyes viszony. Különösen kortárs művész esetében. Hogy mit jelenthet a
bensőséges viszony, arra utalásként gyakorlatomból egyetlen példa. Sajonos,
már a film készítése után, sok-sok nagyon emlékezetes diskurzusban ismer-
tem meg igazán Szőnyi Istvánt emberi egyéniségében, amikor már a film elké-
szültével nem tudott érvényesülni munkámban mindaz a spontán élmény, amit
jelentett egy kiemelkedő alkotó ember személyi varázsának megízlelése.

Mind a találkozás, mind a megközelítés rendkívül komplex, sokoldalú le-
het. Egy pálda rá: amikor Amsterdamban az ember belép a Van Gogh Mú-
zeum földszintjére, akkor először azt hiszi, hogy valami más múzeumba té-
vedt. Nyomát sem leli másnak, mint a századforduló korának, a legkülön-
bözőbb tárgyi emlékeknek, óriási fotónagyítások a párizsi utca forgalmáról,
a közlekedési eszközöktől az útjelző táblákig és nem is tudom, hogy mi min-
den még. De abban a pillanatban, amikor a kort. a kor hangulatát tükröző
atmosztférából kilépve felmegy az ember a gyűjteménybe, és ott időrendi
sorrendben egymás mellett látja egy szédületesen felfutó művészi pálya fázi-
sait és produktumait! — Szóval filmen is épp így joga és jelentősége lehet
annak, hogy egy művészt vagy egy alkotást megpróbáljunk beágyazni abba
a korba, a társadalomnak abba a rendjébe vagy a művészetnek abba a funk-
ciójába, amelyből vétetett, amelyet egykor betöltött.
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Berényi Ferenc Munkácsy-díjas festőművész: Művészet és társadalom,
végül is mint ugyannak a botnak és gondnak a két vége. Társadalmi oldalról,
ha megnézzük a vizuális kultúrára vonatkozó közállapotokat, rengeteg kíván-
nivalót találunk. Szellemes mondás, úgy tudom. Vinyától származik, hogy a
közművelődés addig nyújtózkodhat, amíg az iskolapolitika takarója ér. Ez az
iskolapolitikán belül a vizuális oktatás helyzete, itt most nemcsak a rajzokta-
tásra, hanem a más tantárgyakon belül is megvalósítható vizuális szemléltetés
helyzetére gondolok. Valahol olyanfajta katasztrófát érzek — és én ezt a szót
a magam nevében felelősséggel mondom —, hogy egyetlenegy tantárgy sem
engedheti meg azt viagának, hogy 100 leadott órájából kb. 60-at nem szakos
ad le országos átlagban. Ez tragédia. Tragédia és majdnem, hogy azt mond-
hatom, a fundamentális problémák ezen a területen gyöngülnek, a pótszereink
erősödnek, és itt pótszerként említem a képzőművészeti rövidfilmet. Nem pó-
tolhatja azt, amit az iskola valamilyen szempontból, apropóból elmulaszt, és a
jövendő szempontjából azt is merem állítani, hogy ezek a bajok és feszültsé-
gek növekedhetnek, ha sürgősen az iskolapolitika valamit nem változtat. Ezt
én a tv-filmkészítők és a nagyfilmkészítők számára, mint témát is monda-
nám. Nyugodtan bele a sűrűjébe, rengeteg izgalmas téma szabad. Nemcsak az
előítéletekről, arról is. hogyan tart egy órát a szakos és egy nem szakos, vagy
mit tudom én.

A közönség oldaláról.
Vagy a leendő munkásosztály oktatási formáin belül miféle kereteket kap

a vizuális esztétika, milyen tantárgyon belül oktatják? Szóval kulturális poli-
tikában végül is ez hatalmi kérdés is lehet a jövendő szempontjából.

A másik, amit mondanék, a műfaj sajátos törvényszerűségeire vonatkozik.
Nekem nagyon rokonszenves az a gondolat, hogy műről egy új mű sajátos
törvényein belül illik beszélni. Állítom, hogy a filmkészítők között is biztos,
hogy sokkal több újszerű gondolat van, mint amennyit egyáltalán láthattunk,
mint ami egyáltalán érvényre juthat.

Rózsás Tibor pedagógus: Sokat gondolkodom rajta, hogyan lehetne az em-
berekhez közelférkőzni a film segítségével. Megvolna a lehetőség — úgy gon-
dolom —, hogy a filmkészítéskor rejtett kamerával pl. egy köztéri szobornál,
vagy képnél, vagy éppen mikrofonnal rögzítenék az egyszerű látogatók véle-
ményét is a képről, a műről, több embernek a véleményét is, ezután a nézőt,
aki megtekinti a filmet, kényszerítenek arra, hogy döntse el maga is, vajon
igazat mondott-e az az egyszerű ember, avagy sem. És akkor jöhetne a szak-
ember, aki levonná a tanulságot, megfogalmazná az igazságot, hogy ez így
helyes, vagy hogy ez a részlet igaz, és ez a szép benne. Gondolom mint mód-
szer hasznos lehetne.

Ami azt illeti, helyénvaló-e képzőművészeti tárgyú filmekben az alkotóra
vonatkozó tények, adatok, ismeretek közlése, mértékkel bár, de szükségeltetik.
Mi rajztanárok tudjuk, amikor egy képet vetítünk, mondjuk Michelangelo
Dávidját, s hagyjuk a gyerekeket egy kicsit szabadon kalandozni, mi történik?
A gyerekek kuncognak, amikor meglátják. A szoborban a gyerek még nem
érti, nem érzi a dolgokat, hogy miről is van szó, de amikor az ember a mű-
vészt bemutatja szenvedéseivel, megpróbáltatásaival, azt is hogyan és miként
hozza létre művét, milyen körülmények között, akkor az arcok egyszerűen
lehiggadnak, nyugodtabbá válnak, gondolkodnak, érnek, a művet figyelik, be-
fogadják és megnyugszanak. A legközelebbi vetítéskor ugyanazt a szobrot
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vagy festményt, legyen az bármilyen művészi alkotás, nyilvánvalóan már más-
képpen fogják nézni, érezni, érteni. Ügy érzem, a filmek esetében azért van
lényeges funkciója az okos magyarázatnak.
Samu Géza szobrászművész: Arról a módszerről, amellyel kialakul egy-egy
film. Csányi Miklós megkérdezte tőlem, amikor először lejött hozzám, hogy
mit csináljunk. Filmet csináljunk-e, vagy egy kommersz ismertető dolgot, és
akkor megállapodtunk abban, hogy ő teszi az ő dolgát, én meg megpróbálok
alkalmazkodni ehhez a szituációhoz. Hisz ő az alkotó, neki kell vállalnia azt
a szabadságot, az alkotói szabadságot, hogy a kérdéshez, témához úgy nyúljon
hozzá, hogy az számára legyen formai, műfaji izgalom. Általában ez marad
ki a filmekből.

A formáról annyit: gyakorlat, hogy odarakják a mikrofont a művész szája
elé, aki elmondja a magáét, fényképezik jobbról, balról, aztán a munkáit mu-
tatják be stb. Ez az általános. Ha azonban a rendező veszi a fáradságot, és túl
mer menni a megszokásokon, és időben is van valami kis szabadsága, aki
hozzányúl egy témához, meri vállalni az együttgondolkodást, az együttdolgo-
zást azzal az emberrel, akiről mondani akar valamit, akkor valami értelmesebb
dolog is születhet. A mi filmünk 1971—72 telén indult el gyakorlatilag, akkor
forgatták le, egy napra jöttek, még valamikor májusban, aztán elmentek, de
3 év kellett még hozzá, hogy végül kész legyen ilyen formában, össze lehe-
tett volna vágni. Majdnem négyezer méternyi felvételből maradt 20 perc, fá-
radságos éjjelek és nappalok után.
Tamás Ervin Munkácsy-díjas festőművész: Korunk művészete rendkívül
multiformális, igen sokféle jelenség mutatkozik egy időben, egymásnak egé-
szen ellentmondó nézetek léteznek.

Az emberek természetszerűleg meg kívánják érteni őket, mi viszont tud-
juk, hogy megértetni ezt formális logikával, a nyelv eszközeivel nem tudjuk,
csak a vizuális nyelv útján. A nehézség éppen abban van, hogy egy mű tulaj-
donképpen szuverén önálló jelenség, egy teljes világ, megmutatni, felmutatni
és egyáltalán valamiképpen az emberekhez közelhozni, valamilyen viszonylat-
ban lehet csak. Éppen ezért én ezt a viszonylatot elsősorban az ún. alkotói
filmek viszonylatában értem, ahol nem a formális logika útján, nem a szöveg,
a magyarázat útján, hanem a képi eszközökkel felidézett érzelmi, indulati esz-
közökkel teszik az ember értelme számára is világossá azt, amit lát. Az ember
a tudatába kívánja emelni a látottakat, és ez bizonyos értelemben — sajnos
— szavakban való megfogalmazást is kell, hogy jelentsen, noha tudjuk, hogy
ez nem azonos magával a művel. A nehézség éppen az, hogy a dolgokról lehet
beszélni, és magát a dolgot nem lehet elmondani, ha szavakban beszélünk.
A film éppen olyan eszköz, amelyik nem a dolgokról, hanem magát a dolgot
tudja, a műalkotást tudja elmondani a maga újraalkotó lehetőségeivel. Ami
azt illeti, hogy valamilyen viszonylatban kell a művet felmutatni, a szuverén
művet, mert önmagában ez nem elég ahhoz, hogy megértessük, ez a viszony-
lat elsősorban a kor és a társadalomhoz való kapcsolódása a műnek. A má-
sodik viszonylag a műalkotás és az alkotó egyéniségének a viszonylata, har-
madik pedig a természet és a látvány és a műalkotás viszonya, és végül lehet
így is felvetni, hogy maga a felhasznált anyag, a kifejezési eszköz és a mű-
alkotás viszonya.

15—20 perc alatt egy filmben nem lehet felvetni valamennyi viszonyla-
tát, de az is igaz, hogyha az egyik viszonylatát jól fedi fel egy film, az szinte
pótolja a többit, illetve nincs hiányérzet.
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Balogh Jenő: Nem szabad ringatóznunk abban az ábrándban, hogy az
iskolát, még ha rosszul működne is ezen a téren, helyettesíteni tudná bármi-
lyen jól készített tv-műsor, film vagy mozifilm. Ti. egészen pontos adatokkal
igazolt helyzet, hogy az iskola nélkül egyszerűen az érdeklődés nem támad
fel, tehát nem nyitja ki a tévét és megy el a moziba sem a néző. Mindent el
kell követni annak érdekében, hogy ez a terület jól működjék, de soha nem
szabad elfelejteni, hogy ha az iskola nem alapozza meg ezt a folyamatot, akkor
mi hiába csinálunk remekműveket is. Továbbá küzdenünk kell a kultúrpoliti-
kának olyan jó szándékú ábrándjaival, hogy iskolán kívül ez a dolog megold-
ható. Ami a filmekben megnyilvánuló fennköltséget illeti, a XIX. században
alakult ki ez a régi arsnak az eltörzításával, és ezt hurcoljuk még ma is ma-
gunkkal. Példát szeretnék mondani, hogy saját bőrömön én hogyan tapasztal-
tam ezt a jelenséget. A látás hatalmával (tv-sorozat) ugyan nem képzőművé-
szeti filmet csináltam, de bizonyos alapok ott azért megjelennek, és én ezt
megpróbáltam úgy bemutatni, hogy a mennyekből leráncigáltam a földre, a
talajra hoztam ezeket az alapkérdéseket. A szakmától kaptam olyan orrot,
hogy azzal nyugodtan játszhattam volna Cyranót.

Somogyi József: Egy szó megütötte a fülemet: stratégia. Igen, azt hiszem,
nem baj, hogy valamiféle kulturális stratégiát fogalmazunk meg magunk szá-
mára, vagy elgondolkodunk azon, hogy mit kell tennünk. Ha nem nagyon
lírai , vagy nem túl érzelgős lenne éppenséggel, akkor azt mondhatnám, hogy
ezer éve tartozunk ezzel tulajdonképpen azoknak, akik nem tudják még ma
sem, hogy mi a kép, mert nekik legjobb esetben még egy rossz kis másolat,
vagy akár egy rossz kis szentképnek a kópiája, vagy egy selyemre festett kis
nyírfaligetecske jelenti.

Sok kérdésben még nem sokat tettünk. Mondjuk, persze, hogy sok ebben
a nehézség, és szerintem mindenki tudja, hogy végeredményben nem kíván-
hatja el a társadalom sem, utópisztikus volna, hogy most minden otthonban
műtárgyak kerüljenek a falakra. Nem erről van szó, a műtárgy, a nagy mű-
vek, azért az mégis más valami. De azt hiszem, hogy valami érdeklődést fel-
kelteni, irántuk, valamiféle közvetítő módon, tehát a filmmel, televízióval, a
hanggal és egyébbel, igenis feladatunk lehet. Most lehet, hogy nagyon blőd
és buta dolgot mondok. Az irodalmi művek televíziós adaptációjára, vagy
akár önálló alkotói műként megjelenésükre gondolok. Statisztikákat olvastam,
hogy miként „dobták fel" a könyvek vásárlását. Ha egy film, egy televíziós
adás el tudja érni, hogy valaki másnap felkel és elmegy a Szépművészeti Mú-
zeumba, vagy megkeresi azt a művészt, vagy akar találkozni az eleven művel,
akkor valamit tett ez a műfaj, és ez nem lebecsülendő. Igaz — megvannak a
nehézségeink. De ezek az előbbre lépés gondjai. Eszmélésünk pillanatában már
teret és mindent az égvilágon látunk, mégis belénk idegződött valami furcsa
irodalmiaskodó szemlélet, az embereknek nagyon nagy százaléka még csak nem
is tartalmat, témát néz a képben, gondolatot a legritkább esetben. A filmek kí-
sérőszövegei is — amiről szó esett — legtöbbször ott sántítanak, hogy a meg-
foghatatlant, az elmondhatatlant akarják szavakkal kifejezni. Ha el tudom
mondani, hogy a naplemente csodálatos, akkor egy jó történetem van: hogy-
ha egy klassz nőt láttam, de nem tudok belőle szobrot csinálni, akkor eléged-
jem meg azzal, hogy láttam és hordom valahol az idegsejtjeimben ezt az
örömet és boldogságot, és várom azt a találkozást, amikor ez az elraktározott
gondolattal és képlettel, két pólus összértékével ki tud majdan teljesedni és
szoborrá tud válni, talán más gondolatok, más asszociációk segítségével.
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Többször szóba került a filmalkotásokkal kapcsolatban a személyiség kér-
dése. Űgy érzem, halálosan komoly dologról van szó, amiről épp a XX. szá-
zadban — eltekintve a nagy gondolkodóktól — kevés szó esett. Itt kapcsolód-
nék az agresszivitás problémájához, mely nemcsak szó és kép viszonylatában
merülhet fel. Tanítok magam is, és gyakorlatból ismerem, milyen óriási bűn
a személyiség megtörése, netán kisajátítása. A művészeti életben, művészek
körében bizony gyakran megesik, hogy egy fiatalember személyiségét meg-
törik, aki azután egy életen keresztül hordozza ennek a bűnnek a káros követ-
kezményeit, ha nem tud belőle kikászálódni, és ha nem hallatlanul erős, szí-
vós, hamar eszmélő személyiség, aki időben fel tudja ismerni saját belső tör-
vényeit, meri vállalni őket, és tud is velük élni. Ezért fontos, hogy kinek-kinek
tiszteletben tartassék az alkotói személyisége. Akár filmes, akár képzőművész.

Én azt hiszem, hogy okulhatunk ebből a beszélgetésből, és azt gondolom,
nagyon tudatosan tudjuk és nyíltan vállalnunk is kell. hogy adósságunk van
e téren és felelősségünk. Ott a felelősségünk és mindenkié, aki 30 éve itt él
ebben az országban, a mi periódusunkról beszélünk, a megújult társadalom
idejéről beszélek. Felelősségről jelen és múlt dolgai iránt. Látjuk, láttuk, a
falu önmaga is hogy pusztítja magát! Dermesztő dolog. A védett présház sar-
kát például éjjel véletlenül egy traktor elviszi, és elpusztítja. Engedtük, hogy
pusztítsa a falu önmagát, engedtük, hogy ami sok minden — nem akarok
líraian belebonyolódni —, hogy mi sok minden akkumulálódni tudott a nép
környezetében —, mi minden tud abban felgyűlni! — eltűnjék, és olyan lég-
kört teremtettünk sokszor, hogy a falu megvetette önmagát, egy kicsikét a
múltját is megtagadta, és tulajdonképpen furcsa jellegtelen valamibe bonyo-
lódott, ami majdnem páratlan itt Közép-Európában is, mert akár a jugoszlá-
vokhoz, akár a románokhoz, akár a csehekhez fordulunk, — Ausztriát nem
is akarom említeni —, új környezetet az egyszerű parasztházak léptékrendjé-
hen, modern kultúrával és higiéniával teremtettek így ütve meg egy XX. századi
modern építészeti hangot. Nálunk elvétve is alig akad hasonló. Legjobb eset-
ben kiszakítottunk egy-egy műemléket környezetéből, a nyírbátori kistemplo-
mot például lebontottuk, elvittük Szentendrére, ahol áll most légüres térben,
egy leltári számmal. Műtárgy lett, egy múzeumnak a múzeumi leltári száma
őrzi, semmiféle közössége senkivel nincs. Nem volna baj, ha Nyírbátorban nem
használják, nem baj, ha nem megy bele senki, de ott álma. abban az építé-
szeti atmoszférikus környezetben, amelyikben született. Mindenki tudja, hogy
a XX. századnak más a szemlélete, de mégis egy építészeti rend akkumuláló-
dott benne. Űgy hogy azt hiszem, a stratégiához az is hozzátartozik, hogy
nagyon érzékenyen vigyázzunk így is értékeinkre. Hogy a televízió mit mond,
nemcsak amikor képzőművészeti filmekről van szó, hanem általában, az is
nagyon fontos, súlya van a hangjának, milliók ülnek előtte. És akár vicc, akár
szombat esti szórakozás címén, nem örülök, ha olyan dolgokhoz nyúl, ami nem
odavaló. Láttam például egy adást, amelynek a mohácsi vész volt a témája. A
mohácsi vész nem szombat esti vicclap-téma. Hallatlanul nagy dráma volt.

De visszatérek a képzőművészethez. Sok olyan hagyományunk van, amit
meg lehetne mutatni. Van olyan lélegzete, olyan törekvése a mai magyar szel-
lemi életnek, a kortárs művészetnek, amiből nem szabad, hogy épp azok ma-
radjanak ki, akiknek és akikért készül.
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