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A Filmmúzeumban megtartott 

kanadai filmnapok filmjei közül a 
Magányos fiú (Lonely boy), a nép-
szerű fiatal énekesről, Paul Ankáról 
készült huszonhatperces állt hozzám 
a legközelebb. A film nem új. Sok 
nemzetközi díjat kapott, többek közt 
Cannes-ban is. Egy sor hasonló do-
kumentum- és játékfilm „őse". Nyo-
mában nemcsak nyugaton, de több 
szocialista országban is megjelent a 
vásznon az ifjúság „bálványa". De 
ebben a filmben láttam először iga-
zán meztelen emberi arcokat. 

A fiatal énekes kimegy a pódium-
ra, kézbe veszi a mikrofont, egy 
fénysugár megvilágítja. S már őr-
jöngenek is a lányok. Az énekes 
lágy, nem vérforraló ritmusú dalla-
mot dúdol úgy, mintha sok ezer 
lánynak egyenként búgná a fülébe. 
A lányok rosszul lesznek a gyönyö-
rűségtől. Izzadnak és zokognak, ö n -
magukat elvesztve sikoltoznak. Kol-

lektív extázis. Szégyelltem magam, 
amikor néztem. Ez szexuális kiélés, 
tömegméretekben, nyilvánosan. De a 
legjobban nem az bántott, hogy az 
alkotó odakényszerített ehhez az ak-
tushoz, hanem az, hogy erre egyálta-
lában sor kerülhetett. Hogy ez fe-
dezi a tizenévesek igényeit, akiknek 
egész életük folyamán most kellene 
a legigényesebbeknek, a leglázadób-
baknak lenniük. 

Nemcsak a közönség arca mezte-
len ebben a filmben. A bálványé is. 
Paul Anka lenyűgözően ostoba egy-
szerűséggel mondja el, milyen tuda-
tosan varázsolt magából lányideált. 
Az iskolában sokat csúfolták, mert 
hájas volt, göndör hajú, görbe orrú. 
Fogyókúrázott, tornászott, énekelni 
tanult, megoperáltatta az orrát, ki-
egyenesítette a haját. 

Pontosan tudja, milyen mozdula-
tot kell tennie, hogy elomoljanak a 
keze közt a lányok. Pontosan tudja, 
hogy karrierje csak rövid ideig tart, 
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és hogy a végsőkig ki kell használni 
a divatot. Pénzt kell gyűjtenie. Gát-
lástalanul mutat ja meg a kamerá-
nak, hogy hízelgi be magát a leg-
elegánsabb, mulató öreg milliomos 
tulajdonosának kegyeibe. Meztelen 
arcok. Rettenetes, szomorú, kiábrán-
dító film. De nagyon igaz élettapasz-
talat. 

A játékfilm területén megközelí-
tően sem láthattunk ennyire mez-
telen, őszinte, valóságot feltáró fil-
met. A kanadai állami filmgyártás 
alig egy tucat játékfilmet készített 
és azok sem „futnak" még a nem-
zetközi mezőnyben. Ezek a játékfil-
mek közelállnak a dokumentarista 
stílushoz és ha a filmnapok gyér 
személyes tapasztalataiból merészel-
hetek ítélni: sikerült a rossz doku-
mentarista módszert átmenteniük a 
játékfilmekbe. Ez ritkasága miatt fi-
gyelemre méltó tapasztalat Kanada 
erős oldala tehát a dokumentum-
f i lm Ezek sorozatokba rendeződnek, 
elsősorban a tévében kerülnek be-
mutatásra. Moziba csak keveset for-
galmaznak. A mozikat ugyanis az 

amerikai filmipar termékei töltik 
meg — és a keresni vágyó filmszak-
embereket . is az amerikai gyártás 
csábítja. 
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Itt fekszik előttem a kanadai ál-
lami filmgyártás 1967/68. évi kataló-
gusa. Már az egyes témaköröket ösz-
szefoglaló ifejezetcímek is figyelemre 
méltóak: megtalálható ebben a fizi-
kai és szociológiai földrajztól és a 
történelmi kisjátékfilmektől az esz-
kimók és az indiánok életének be-
mutatásáig minden: katonai kikép-
zés, képzőművészet, rajzfilmek. Mac-
Laren világhírű alkotásai, színház, 
irodalom. Építészet, orvostudomány, 
biológia, vadállatok természetrajza, 
az ifjúság problémái, vallás, városi 
fejlődés, sport- és hiradófilmek Ka-
nadáról és idegen országokról. 

Lenyűgözve lapoztam végig ezt a 
sokszáz filmet és fotót tartalmazó 
minden művészi és kereskedelmi 
tudnivalót pontosan leíró, szép nyo-



mású kiadványt. Nyolc perctől ki-
lencven percig változó hosszban fel-
dolgozták egész országukat mind 
földrajzilag, mind történelmileg, sőt 
egy kicsit körül is néztek a saját 
országhatáraikon túl is. Ami lenyű-
gözött, az éppen ez a mindenre ki-
terjedő, tudományos alapossággal 
átgondolt koncepció, amelynek meg-
oldására csakis egy nagyon gazdag 
állami filmgyártás képes. 

A koncepció nagyszerűsége után 
elolvastam a filmek leírását. Tudom 
nem tisztességes dolog tartalmi ki-
vonatokból ítélni anélkül, hogy a 
fotókon kívül mást is láttam volna 
a legtöbb filmből. De az, amit ol-
vastam, már sokkal kevésbé volt 
meggyőző. Különösen az, ami a 
legjobban érdekel: az ifjúság nevelé-
sét célzó erkölcsi történetek. A fel-
vetett kérdések és azok megoldása 
nevetségesen nyárspolgári. Nyoma 
sincs annak a nyers őszinteségnek, 
ahogyan mi vagy legyünk szeré-
nyebbek: bármely szocialista ország 
tárgyalni merészeli a maga erkölcsi, 
társadalmi gondjait. Végtelenül fá j -
laltam, hogy ezeket a nagyszerű 
formai kereteket ilyen tartalom tölti 
ki. 

Néhány kitűnő ötlet azonban na-
gyon is megragadta a fantáziámat 
Csak két egymástól erősen különbö-
zőt emelek ki példaképpen. Tizen-
négy filmből álló sorozatot készítet-
tek összehasonlítások címmel. Ezek-
ben a filmekben a világ különböző 
városait, intézményeit vagy hasonló 
foglalkozású embereinek életformá-
ját állítják egymás mellé. Egy-egy 
film hossza huszonnyolc és ötven-
nyolc perc közt váltakozik. Megis-
merkedünk esküvői szokásokkal, ud-
varlások módjaival, polgármesterek-
kel, nagymamákkal, mindenféle mű-
fajban kiváló művészekkel, a négy 
legfőbb vallás papjaival és így to-
vább. Kanadán kívül Indiában, Ja-
pánban, Lengyelországban, Szicíliá-
ban, Franciaországban, az Északi-
sarkon, Brazíliában, Nigériában, Ma-
rokkóban és a világ majdminden 
csücskében kutatták fel riportala-
nyaikat, hogy minél érdekesebb ösz-
szehasonlításokat tehessenek. 

Fölmerül a kérdés: nem volna-e 
érdekes ugyanezt a mi szocialista le-
hetőségeink közt is megcsinálni? 
Különösen, ha ez nemcsak kuriózu-
mok keresése, hanem egy kicsit el-
mélyültebb társadalomrajz lenne. 

Búcsú nélkül — Don öwcn játékfi lmje 



Jelenet a Carollne-ra várva című filmből 

Egy másik érdekes filmsorozat hat-
nyolcperces filmekből^ Ezek vitain-
dítók. Nem tudom, van-e náluk 
osztályfőnöki óra, de nálunk van. 
Egy-egy ilyen film feldob olyan er-
kölcsi kérdést, amelyet sokfélekép-
pen lehet megoldani. Persze itt csak 
az ötlet jó, a tartalom, a felvetett 
erkölcsi kérdés számunkra régen 
túlhaladott és lényegtelen. 
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A legszemélyesebb kanadai film-
élményemet legutoljára hagytam, 
bár időben ez volt az első. A ka-
nadai Pierre Perrault Hogyan foly-
tatódjék a világ? című 1962—64-ben 
készített filmjének módszeréről hal-
lottam és olvastam. Akkoriban na-
gyon tetszett és érdekelt minden. 
Egy francia-kanadai operatőr, Mi-
chel Brault évekig rendszeresen lá-
togatta a Szent Lőrinc folyó egyik 
világtól elzárt közösségét, Ile aux 
Coudres szigetét. Élményeiből egy 

tizenhárom és fél órás tévé-műsort 
készített és több órányi beszélgetést 
rögzített magnószalagra a kanadai 
rádió számára. Perrault-t, aki nem 
rendező, hanem író, megragadta az 
anyag. Különösen izgalmasnak tar-
totta, hogy ezen a szigeten olyan 
hagyományokat őriznek, amelyek ma 
mór sehol másutt a világon nem 
találhatóak. így itt például a be-
vándorlás korából származó ó-fran-
cia nyelvet beszélik, amelyet még a 
mai francia is csak fordítással ért. 
Filmjével bele akart nyúlni a halász-
falu életébe. Fel akart támasztani 
egy olyan hagyományt, amelyet a 
nagyapák még éltek, de az unokák 
már elfelejtettek. 

Egy összehívott falugyűlésen a 
filmkamerák előtt váratlanul azt a 
javaslatot tette, hogy kezdjék meg 
a két emberöltővel ezelőtt abbaha-
gyott beluga nevű igen értékes és 
ritka hal fogását. Ennek a fortélyát 
rnár csak néhány igen öreg ember 
ismeri. Az egyre szegényedő halász-
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közösség így nagy nyereséghez jutna 
és a tradíció sem halna ki. A ka-
mera tanúja volt, hogyan fogadták 
az öregek és a fiatalok ezt a „pro-
vokációt" és követte azt a „forra-
dalmat", amely a nyomában támadt. 
Az öregek ú j erőre kaptak, életük-
nek újra célja lett. A fiatalok pedig 
tisztelni kezdték tudásukat. A belu-
ga-fogás ravasszságot, ügyességet, 
nagy előkészületet, kollektív munkát 
igényel. A kamera ott volt az első 
beluga-fogásnál és később az érté-
kesítésnél is. Ami engem igazán mé-
lyen megragadott ebben a munka-
módszerben az az volt, hogy a film 
alkotói nemcsak egyedülálló doku-
mentum-felvételeket készítettek, ha-
nem magát az életet is alakították. 
Jó értelemben véve szóltak bele a 
közösség sorsába. Ügy gondoltam, ez 
a munkamódszer igazán a mi szo-
cialista körülményeink közt volna 
otthon. Ma már mi is csinálunk 
valami hasonlót, ott élünk a „sze-
replőink" közt, „szoktatjuk" őket a 
kamerához, „teremtünk" drámai 
helyzeteket — de ez még ennél is 
több. 

Meggyőződésem, hogy nem eléged-
hetünk meg azzal, hogy lefotogra-
fáljuk a valóságot. De még azzal 
sem, hogy közérdekűt, társadalmi 
mondanivalót tár junk fel. A műfaj 
törvényei szerint kénytelenek va-
gyunk beleszólni az életbe. Ezért 
éreztem és érzem Perrault módsze-
rét, amelyet a világ másik végében 
kezdett el, olyan közelinek. Évekkel 
később láttam a filmet. Nagy csaló-
dás volt. A film hosszú, vontatott, 
unalmas. A fő cselekményről min-
denféle mellékszálakra kanyarog. 
Remek technikai trükkökkel, mint 
például a szereplők nyakába akasz-
tott ultrarövidhullámú adóval a leg-
lehetetlenebb helyzetekben is sike-
rült teljesen élő szinkron hangfel-
vételeket készítenie — de mindezzel 
együtt ezek a beszélgetések érdekte-
lenek maradtak. A módszer felizga-
tott. Az eredmény elcsüggesztett S 
mind a mai napig ez a tapasztalat 
állandó gondolkozásra késztet. 

SZEMES MARIANNE 


