A MODERN FILM ÉS A V A L Ó S Á G
\v A felvevőgép legyen írótoll a
l \ filmalkotó kezében-; André
Bazin közismert jelszava — az ú j
hullám e jelben győzött — tulajdonképpen rossz hasonlat: az író eszköze
nem a toll, hanem a szó. Világa nyelvében rejlik. Elvont szavakból teremti újjá a konkrét és egyszeri valóság képeit: e mindig megújuló küzdelem magasfeszültsége, csak a remekmű varázslatában feloldható ellentmondása, kínja és öröme — ez
maga az írásművészet. Az író fogalmaz: fogalmakkal fejezi ki magát.
Hogy tollal ír-e vagy ceruzával, írógépet használ-e vagy esetleg diktafont — az már egyremegy. A felvevőgép azonban megkerülhetetlen eszköze a filmalkotónak; mit veszek
észre, mit akarok észrevétetni a valóságból a felvevőgéppel: ez a filmművészet. Nem arról van szó • tehát,
hogy mit veszek észre általában, hanem hogy a felvevőgéppel mit veszek észre; a kettő nem ugyanaz. A
felvevőgép másképp lát, mint az emberi szem — helyesebben: a felvevőgéppel másképp látunk, mint a saját
szemünkkel. Mindenki meggyőződhetett róla, aki már kipróbálta: abban
a pillanatban, hogy a felvevőgép lupájára illesztjük félszemünket, mindent másképp látunk, mint addig,
s azonnal komponálni kezdünk. A
felvevőgép szinte rákényszerít, hogy
komponáljunk: körülhatárolt képet
láttat velünk, melynek ösztönösen
igyekszünk sajátos értelmet, külön
immanens tartalmat tulajdonítani.
A kezdő fényképész -levágja- a
íotografált személyek lábát: ezen nevetünk. A fotóművész esetleg szintén
-levág- egy lábat, mert különösen
kifejezőnek tartja; ezt érdeklődéssel
nézzük. Ám mindkét esetben magá-

tól értetődőnek vesszük, hogy a film. kép nem azonos a szemünkkel érzékelt valóság képével, hogy valamit —
jól vagy rosszul — kiemel abból. Mit
tudnak az optikák, mire valók a gépmozgások: erről most ne beszéljünk.
Arról se, hogy a montázs varázslatával elhitethetjük: a Nemzeti Színházzal szemben nem az Emke-kávéház,
hanem az Eiffel-torony áll. Csak a
lényegről: arról, hogy a filmre vett
valóság — minden látszat ellenére —
sohasem azonos magával a valósággal; még a modern dokumentarista
irányzatok legszélsőségesebb valóságrögzítő kísérleteiben sem. A felvevőgéppel — mely még a dilettáns kezében is megőrzi alaptulajdonságait
— a szemmel érzékelhető valóságba
önmagunkat láthatjuk bele, a magunk módján vallathatjuk igazi természete, mélyebb értelme felől; a
felvevőgéppel látott valóság képeiből
újjáteremthetjük látomásainkat. A
film konkrét álom — írta le Pilinszky
János forgatókönyve előszavában.
Hozzátehetném: az -objektív- mindig
szubjektív is.
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azin jelszavában persze nem is
a hasonlaton van a hangsúly,
inkább azon a mozdulaton, mellyel
lerántja a leplet egy látszólag elfelejtett, ám nyilvánvaló lehetőségről,
s amely egy addig megfogalmazatlan — tendenciát tett jelszóvá, követeléssé, harci programmá. A filmművészet utóbbi években lezajlott — s
különféle ú j hullámok hullámverésében ma is zajló — forradalmának
akart programot adni, minél tömörebbet és közérthetőbbet —, nem pedig aggályosan pedáns esztétikai
meghatározást. S jelszava ki is fejezi

e filmforradalom lényegét: mondhatnók: zseniálisan rossz hasonlat.
Film = valóság; ez az illúzió élteti
a filmet. Ez éltette a legvadabb hollywoodi romantika tobzódása idején is,
ez hitette el a két világháború között a fehér telefonok világát, a vezérigazgatók és gépírónők szerelmeiről szőtt meséket is. De a második
világháború
egyénekre
bontható
iszonyata, az elmúlt negyedszázad
minden egyéni tervet szétziláló történelmi atomrobbanásai elviselhetetlenné tették az "-álomgyárat-", csömört okoztak, s válságossá tették a
scribe-i
dramaturgián
iskolázott
szcenaristák, valamint a "jelenetekben" gondolkozó, csupán a színészi
és operatőri rutinra építő filmrendezők helyzetét. A film maga a valóság? Nem az. Ha az lenne, nem is létezne. A film a "Cinéma vérité", a
»New York-i iskola«, a japán "-függetlenek" műveiben is álom, irracionális látomás maradt. De a néző —
s éppen ebben rejlik Bazin jelszavának zsenialitása — a komponálatlan,
hiteles valóság közvetlen átélését reméli tőlük, s ez egyben sikerük legfőbb titka is. Mert a mai nézők legjava nem hisz már a mesékben, a
könnyűszerrel tetten érhető koncepciókban, látványos kompozíciókban;
élettapasztalatai kételkedővé tették;
a filmtől életet akar, "valószínűt,
nyerset".
modern dokumentarizmus gyökerei a film kezdetéig nyúlnak
vissza; mint minden igazi forradalom, ez a mostani filmforradalom is
jócskán épít a
hagyományokra.
Ahogy a kommunizmus az őskommunizmusra, úgy fajzik vissza a "cinéma vérité" Lumiére első filmjére,
a lyoni selyemgyár munkásnőit megörökítő, "rejtett kamerával« felvett
dokumentumfilmre, mely 1895 decemberében olyan különös hatást tett
a Grand Café finom közönségére, s
amely a fiatal Gorkijt — mint lapja
párizsi tudósítóját — azzal a félelemmel töltötte el, hogy e találmány
"ahelyett, hogy a tudományt szolgálná, az emberiség haladását segítené elő, Nizsnijnovgorod piacain a
bűnt fogja népszerűsíteni". Kérem az
olvasót, ne mosolyogja le Gorkij
naivnak tűnő megjegyzését: meglátta
— azt hiszem — a lényeget; a hetedik
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művészet múzsája könnyen prostituálódik.
"Cinéma vérité" — ez a szó magyarul azt jelenti: "valóságot rögzítő
filmművészet". Ám Jean Rouch — ez
irányzat egyik legkiválóbb művelője
— szerint "inkább azt kellene mondani: hitelesen ábrázoló filmművészet". Tovább idézem: "Az én számomra ugyanis ez olyan filmművészet, amelyben az alkotók nem alkalmaznak semmilyen fortélyt, vagy ha
mégis, akkor megmondják." És még
tovább: "Semmi sincs előre megrendezve, de tudom, mi fog történni.
Rám vár a feladat, hogy mindenre
reagáljak fizikai helyzetemmel, vagy
ha úgy tetszik: a beállítással. Az én
feladatom, hogy kiválasszam,
amit
filmre veszek; s hogy összekapcsoljam, amit filmre vettem; a film éppen ezáltal kezd kialakulni." És még
és még tovább: "Rögtönzött rendezéssel van itt dolgunk. Rendezéssel,
mely összehasonlíthatatlanul fárasztóbb a közismertnél, mivel egy-egy
adott pillanatban kell megvalósítani,
és nem lehet elhibázni, sem újrakezdeni. Amit egyszer elrontottunk, azt
végleg elrontottuk."
Nem akarom folytatni e mély hagyományok humuszában gyökerező
modern irányzat
tízparancsolatát.
Még válfajait — azaz: minden jelentősebb alkotó-egyéniségét — sem lehetne e cikk kereteiben felsorolni.
Ám legalább hadd oszlassak el —
Rouch imént is idézett nyilatkozatára hivatkozva — egy babonát. "Híve
ön annak a módszernek, hogy az embereket tudatukon kívül filmezzék?"
— kérdi a riporter. »Nem" — feleli
Rouch. "Nem dolgozom teleobjektívvel" — folytatja később —, "nagyon
közelről készítem felvételeimet, hogy
az emberek tudják: most filmezem
őket. A „lopott" kép bennem morális
problémákat vet fel. Lehet, hogy ez
ostobaság." Világos, hogy nem az!
Sokkal inkább ostobaság a rejtett
kamerát a "valóságot rögzítő" vagy
más szóval — nem a szavak számítanak! — "hitelesen ábrázoló" filmművészet lényegének tekinteni. Az
utóbbi — Rouch-fogalmazta — definíció mindenesetre jobban megközelíti az igazságot: művészetről van
benne szó és hitelességről, arról a
dokumentarista művészi irányzatról,

mely nyomon követhető a modern
irodalom fejlődésében is, Solohovtól
Szolzsenyicinig, Hemingwaytől Camusig.
Azt is tudnunk kell — hiszen különleges helyzetünknél fogva egyszerre s egy időben kell tanulnunk
és tanulságokat levonnunk —, hogy
az eszközök virtuóz kezelése még
nem minden; Truffaut például nyilván épp úgy tudta mindezt — sőt
többet, talán túl sokat is —, mint
első filmjeiben — mégis: a -Lőjjetek
a zongoristára« inkább viszolygást
kelt, mint revelációt, s bár a modern
film eszközeit virtuózabban kezeli,
mint valaha, s felvevőgépe valóban
az írótoll könnyedségével száguld,
mégis hamisnak érezzük tettenért
valóságát.
film — mint mondottuk — ringyó is lehet. S konkrétságában
elmehet az absztrakcióig. A virtuózok — a film Paganinijei — vissza is
élhetnek a korigénnyel; különösen ha
naiv közönséggel és tájékozatlan kritikával van dolguk. Ám egyik-másik
filmalkotónk naivitása is megmutatkozik, amikor e minden ízükben modern eszközöket avitt dramaturgia
szolgálatába állítják; a legjobb, legmodernebb szabásminta sem leplezheti a szövet silányságát, sőt inkább
a nevetségességig
kihangsúlyozza.
Így leplezzük le az utóbbi évek legfigyelemre méltóbb filmjeivel mi is
önmagunkat: mondanivalónk bizonytalanságát, hamis, konstruált valóság-anyagunkat.
A
nyugatiaknak
előbb volt meg a modern mondanivalójuk, s ennek kifejezése végett
keresték — és találták meg — a modern kifejezőeszközöket. De íme máris válságba jutottak: egyre virtuózabban kezelt eszközeik mögül kicsúszik a mondanivaló, a valóság. S akkor ugyan mire való az egész? Más
módon, a modern .ember igényeinek
megfelelő eszközökkel ugyan, de ők
is — legalábbis a dekadenciába belenyugvók, a tőke parancsai előtt meghajlok — csalni akarnak éppen úgy,
mint annak idején Hollywood átlátszó, ostoba filmromantikája.
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A mi -válságunké másfajta természetű: mi nem tartunk még ott, ahol
ők; remélhetőleg nem is fogunk. A
mi válságunk nem dekadencia, ellen-

kezőleg: a keresés izgalma, mutáló
hangja. Mi még nem mertük kétmarokra fogni valóságunkat; pedig mi
aztán nyugodtan megtehetnénk. Ez a
valóság nem halálfélelmet, hanem
életerőt sugall, még legsötétebb vonatkozásaiban is. De a mellébeszélés
éveken át beidegzett reflexei, a belső
cenzúra gátlásai vastag falat vonnak
körénk, s mint egy fordított Kőmíves Kelemen-balladában: ha lebontjuk estig, felépül reggelig. Ezért a
forma megszállottjai — néha csupán
utánérzői — nálunk a mai hősök, a
mindig újra megbukó »modernek«.
Az eszközöket — a mozgékony kamerát, a minden mozzanatában nyomon
követett valóságot, a kemény vágásokat stb. — meg lehet tanulni; hiszen a legtehetségesebbek s a legügyesebbek majdnem úgy tudják
már, mint maga Truffaut vagy Antonioni! A mondanivalót azonban
nem lehet megtanulni. Az vagy van,
vagy nincs. Vagy merjük kimondani,
vagy nem. És ehhez nem kell más,
mint megtanulni — Rousseau szavaival — -kíméletlenül és csüggedés
nélkül szembenézni önmagunkkal és
a valósággal. A kettő úgyszólván
ugyanazt jelenti. Bukásaink nemcsaK
felvéreztek, fel is vértezlek erre.
Egy nagyon tehetséges fiatal operatőr barátom azt mondta nekem a
napokban: ha én hiszek egy beállításban, akkor az jó lesz — ha nem,
akkor nem lesz jó. A nézők is ezt
mondják. A kritikusok is. Igazuk
van. Persze az eszközöket meg kell
tanulnunk, ha késve is. De most már
az a legfontosabb, hogy a tématervek karámjából kiszabadulva, végre
hozzálássunk mondanivalónk megfogalmazásához. Hogy újra megtanuljuk nézni és látni — a felvevőgéppel — a valóságot. Van-e mondanivalónk egyáltalán s hogy érdekli-e a
közönséget? Akkor majd kiderül. Hiszen a siker nem más, mint kimondani a tudott, de még ki nem mondott dolgokat. Ehhez azonban bátorság is kell a tudáson kívül. S ahhoz:
biztos talajon kell állni. Kíméletlenül és csüggedés nélkül szembenézni a valósággal — önmagunkban és
társadalmunkban. Olyan felvevőgéppel, mely mozgékony, mint az írótoll
s mely objektív és szubjektív egyszerre.
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