
A KÍMÉLETLEN FILM 
A modern filmesztétika nem egy-

szer hivatkozik a francia ú j regény 
elméleteire, amikor a filmművészet 
ú j irányzatait elemzi. És viszont: az 
ú j regény törekvéseit „a mélység ós-
di mitoszainak trónfosztására" gyak-
ran a filmmel igazolják, lelkes izga-
lommal fedezik fel azt a tulajdonsá-
gát, hogy a „nyers valóságot" tárja 
elénk, hogy „visszaadja" a tárgyak, 
a mozdulatok „valóságát". Ezt a sa-
játosan filmi valóságot tekintik az 
ú j irodalom eszményképének, erre 
hivatkozva törekednek „optikai lá-
tásmódra", „jelentés-nélküli" iro-
dalmi ábrázolásra. Ugyanis — Alain 
Robbe-Grillet szavaival — „a legke-
vésbé kondicionált megfigyelő sem 
képes a maga szemével látni a kör-
nyező világot". Mert: „a kultúra 
melléktermékei . . . minden pillanat-
ban ránőnek a dolgokra . . . Pedig a 
világ sem nem jelentésteli, sem nem 
ahszurd. Egyszerűen: van". 

Igen ám, de azonosnak látszó tö-
rekvések — film és irodalom eseté-
ben — teljesen ellentétes eredmé-
nyekre vezethetnek. A filmrendező 
ugyanis minél inkább törekszik kí-
méletlen objektivitásra, rendszerint 
annál jobban elárulja szubjektivitá-
sát. Nem a valóság kíméletlen; kí-
méletlen csak az ember lehet — a 
valósággal szemben. 

Az új regény teoretikusainak 
egyébként igazuk van abban, hogy 
a legkonvencionálisabb eszközökkel 
dolgozó regény-megfilmesítés is — 
ha jól megfigyeljük — mintegy el-
lentmondásban van az irodalom 
hagyományos jelentésrendszereivel. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 
film valamifajta magasabb rendű 
valóságtükrözés az irodalomnál, csu-
pán azt, hogy másfájta. Az ú j regény 
teoretikusai szerint a film reproduk-
ció és rekonstrukció. A valóságban 
azonban — ezt mindenki, aki filme-
zett már, tudja — produkció és kon-
strukció. A néző mindig egy merő-
ben szubjektív jelentésekkel telített, 
sajátosan filmi valóságot lát a mo-
ziban: ebből a szempontból a „kom-
mersz" és a „művészi" filmek kü-
lönbsége csupán az, hogy a film-

rendezői szubjektivitás elrejtőzni 
vagy megmutatkozni igyekszik-e. 
Ami pedig az új regény „jelentés-
nélküli" ábrázolását illeti: nem aka-
rom a kísérlet jogosultságát elvitat-
ni, de a szavak immanens — és 
szubjektíve számtalan módon értel-
mezhető — jelentés-tartalmaival 
nyilván lehetetlen az irodalomban 
megküzdeni. Vagyis: az ú j regény az 
olvasó szubjektivitását szabadítja 
fel, a modern filmművészeti törek-
vések pedig a filmrendezőét. 

Érdekes egyébként, hogy a film 
varázsa mai napig is az az illúzió, 
hogy a vetítővásznon emberek, dol-
gok. mozgások a maguk nyers való-
ságában jelennek meg előttünk. Ezt 
az illúziót az élteti, hogy mindúnta-
lan megfeledkezünk arról a lényeges 
különbségről, ami film-élmény és 
mindennapi észlelés között kezdettől 
fogva fennáll; arról ugyanis, hogy a 
mindennapi észleléskor mi magunk 
is benne vagyunk a képben, vagyis 
megfigyeléseink többek között azért 
pontatlanok, mert energiáink java-
részét az önkontroll veszi igénybe; 
ú j ra meg új ra arra kell gondolnunk: 
akiket megfigyelünk, nyilván maguk 
is megfigyelők, s mit szólnak majd 
a viselkedésünkhöz? A film eddig 
felülmúlhatatlan vonzereje — azt 
hiszem — éppen abban rejlik, hogy 
e belső feszültséget feloldja. A mozi 
sötét nézőterén kényelmes zsölyéből 
észlelhetjük a „valóságot", és anél-
kül, hogy érzelmeinket bárki is le-
olvashatná arcunkról. Mindezt úgy 
is fogalmazhatnám: a mozi azt az 
élményt nyújtja, amit az életben a 
kulcslyukon át való leselkedés. De 
míg ez utóbbit elítélendő erkölcste-
len cselekedetnek tartjuk, a filmezés 
erkölcsi jogosultságát eddig még 
senki sem vonta kétségbe. 

Tévedés ne essék: én sem akarom 
kétségbevonni. , De mindenesetre 
nem lehet véletlen, hogy a filmtör-
ténet során — főképp ami a doku-
mentarizmus lehetséges céljait és 
eszközeit illeti — nem egyszer me-
rültek már fel kifejezetten etikai 
jellegű problémák. Különösen az 
utóbbi időben. Valóban, a „direkt" 



filmezés, a „filmigazság", a rejtett 
kamera korában joggal merülhet fel 
a kérdés: meddig etikus a filmezés, 
hol a határ, milyen mélységekig ha-
tolhat be a felvevőgép az emberek 
.magánéletébe? Természetesen, ha a 
filmezés etikájáról beszélünk, nem 
egyszerűen az ú j technika lehetősé-
gei és az „illendőség" közti határok 
bizonyos eltolódásáról van szó. 
Ahogy a dokumentarizmus esztéti-
kai problémái sem választhatók el 
a modern filmművészeti tendenciák 
egészétől, úgy az etikai problemati-
ka is a filmezés egész módszertaná-
val kapcsolatban vetődik fel. Eszté-
tikailag az összefüggés úgy jelent-
kezik, hogy a legfőbb kritikai mérce 
egyre inkább a film hitelessége: te-
kintet nélkül arra, hogy ezt az 
igényt hogyan teljesíti a film. A ho-
gyan — a filmezés etikája — háttér-
ben marad. A kritikát csupán az 
eredmény érdekli. 

A mozgékony kamera egyre „szub-
jektívabbá" teszi a filmezés techni-
kai lehetőségeit, az egyre szélesebb 
vásznak viszont egyre „objektívab-
bá" a film-élményt. A kritikusok 
dolga — ami a hatáselemzést és a 
distinkciót illeti — egyre nehezebb. 
Érzik a film kíméletlenségét, de 
nem tudják, hogyan értelmezzék. 
Annál inkább, mert a film esetében 
nyilvánvalóvá válik az esztétikai és 
etikai szempontok bizonyos diver-
gálása. Ezért felmerülhet — végső 
soron — az a kérdés is: vajon eti-
kus-e bárkit is lefilmezni? Hiszen 
ha jól meggondoljuk, a film — vagy-
is a filmezés — „kíméletlensége", 
„erkölcstelensége" kezdettől fogva 
mindig is megmutatkozott. Vajon 
nem erkölcstelen-e már az is, hogy 
örökösen visszaélünk a néző „hiszé-
kenységével"? Mindenféle értelem-
ben; hiszen nem egyszer trükköt al-
kalmazunk, amikor ő „valóságot" „ 
gyanít — és megfordítva. Chaplin" 
elmondja emlékirataiban, hogy an-
nakidején hogyan bírta rá az apja 
lélektani ráhatással Jackie Coogant 
arra, hogy síi-jon, mialatt 6 —' Chap-
lin — kiment a műteremből, mert 
érzékeny lelke nem bírta elviselni 
ezt a „kíméletlenséget". A síró gyer-
meket azonban örömmel lefilmezte, 
mert tudta, hogy ez a látvány nél-
külözhetetlen a sikerhez. Jean-Luc 

Godard — a modern filmesztétika 
egyik hivatkozási példája — bevall-
ja, hogyan kell örökösen „becsap-
nia" lefilmezett alanyait. Azt mond-
ja a színésznek: ez az üvegajtó ki 
fog nyílni; aztán bezárja az üvegaj-
tót és lefilmezi a színész döbbent 
emberi arcát, amikor az üveg — 
kézmozdulatára — betörik. Vagyis: 
a jó rendező folyton csal egy felté-
telezett igazság — más szóval: elle-
sett, őszinte emberi reakciók — ér-
dekében. Hogy mennyire elválik 
egymástól a film etikája és esztéti-
kája, azt legjobban talán egy díj-
nyertes északi dokumentumfilm bi-
zonyítja; a rendező rejtett kamerát 
állított egy hídra, szerelmesek szo-
kott találkahelyére, majd a felvett 
anyagból jó filmet vágott össze. Dí-
jat nyert vele; ám „szereplői" közül 
többen beperelték — és megnyerték 
a pert. 

Ha továbbmegyünk ebben az eti-
kai oknyomozásban, egyre félelme-
tesebb távlatokig jutunk. fjgyre 
gyötrőbb kérdésekig. Csupán egy 
Marylin Monroe öngyilkossága ve-
tít pillanatnyi reflektorfényt a fil-
mezés feltáratlan etikai mélységeibe. 
De ha arra gondolunk, hogy egy 
amatőr-filmező is mennyire kényte-
len beavatkozni — még ha csupán 
formai meggondolásokból is — a va-
lóságba, hogy önkéntelen instrukciói 
— „menj ide, állj oda, igazítsd meg 
a nyakkendődet" — mennyire kifor-
dítják önmagából a modell szemé-
lyiségét, akkor szinte azt mondhat-
nánk: minél hitelesebb egy film, an-
nál „erkölcstelenebb" módszerekkel 
kellett készülnie. A hitelesség eszté-
tikai igénye mégis jogos. Rendező, 
színész, amatőr egyaránt jól tudja: 
a film fejlődése egyre „kíméletle-
nebb" módszereket, tehát egyre hi-
telesebb emberi teljesítményeket kö-
vetel. Az erkölcsi dilemmát csupán 
a film, mint esztétikai teljesítmény, 
vagyis a film lehetséges művészi 
etikája oldhatja meg, egy minden 
szubjektív és objektív akadályon át-
törő ú j filmművészet szintézisével. 
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