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1. 
A filmtörténetek — elfogultságból — nem foglalkoznak a nézővel. For-

galmazó vállalatok, szociálpszichológusok és statisztikusok foglalkoznak 
ugyan vele, de csak abban a vonatkozásban, hogy mikor, mennyiért, miért 
és hányszor hajlandó leülni fenntartott helyére a moziban. Űjabban foglal-
koznak vele, mint kiművelt emberfővel is, mint a filmkultúra hordozójával, 
de minthogy a filmkultúra ma még felerészben lexikális adattár, negyed-
részben kritikai halandzsa, s további negyedrészben technikai, pszichológiai 
és filozófiai szaktudomány, ez az út sem vezet egyelőre a néző tudományos 
kutatásához. 

Arra a kérdésre, miért megy a néző moziba, azt válaszolnám: élni; a 
szokottnál, a mindennapinál lényegre fogottabban, intenzivebben élni, 
— legalábbis ebből az indítékból megy, még ha ez a vágya nem minden 
filmben teljesül is. Hogy tudományos igénnyel fejezzem ki magam: a f i lm 
specifikuma, hogy az életből teremt művészetet, szemben a klasszikus művé-
szetekkel. Ezek ugyanis — eszközeik természete szerint mindig, mint művé-
szetek kénytelenek fellépni, — az életet, még a legizzóbban aktuálisat is, 
rekonstruálják. Már pedig a f i lm a néző számára sohasem rekonstruál, még 
akkor sem, ha egyébként — technikailag — tényleg rekonstrukció. Mert ha 
már a néző számára is az, ott ette meg a filmet a fene. 

Vagyis a filmben a néző direkt módon éli át azt, amit a többi művészet-
ben csak felkészülten, indirekt módon élhet át. Senki sem azért vesz kezébe 
egy regényt, hogy direkt módon élje, ellenkezőleg — még aktuális tartalom 
esetén is — kikapcsolódik vele az átélés közvetlenségéből. A színház minden 
kísérlete, hogy megszüntesse a zenekari árkot a színpad és a nézőtér között 
a legjobb esetben a happeninghez, rosszabb esetben a színészek farsangi 
felvonulásához vezet a széksorok közt. Ezzel szemben a f i lm sosem a mozi-
vásznon játszódik, — amit nem is látunk attól a pillanattól, hogy kép van 
rajta, — hanem az egész teremben, magába ölelve a nézőt is, nem mint pub-
likumot, hanem külön-külön, mint egyént. 

Mindebből az következik, hogy a film az egyetlen ősi művészet, — bár 
modern technikával kivitelezve — az animizmus, a mágia ködös korából, 
ahonnan valamikor a többi művészet elemei is felbukkantak. 

2. 
Mondhatjuk, hogy mindez nagyonis tudott, még ha vitatott is. Mondjuk: 

mindez már közhely. De ha a f i lm tudósai nem is, a film maga az első 
pillanattól tudta, hogy a néző minden filmnek körülírhatatlan, rejtélyes 
szereplője. Ezt nem lehet elvetni azzal, hogy banalitás. A szülés is bana-
litás volt már, amikor a szülészet, mint tudomány megszületett. Sőt, ez éppen 
előfeltétele volt e tudománynak. Volna-e ma szülészet, ha a nők megvárják, 
míg az egyetem professzorokat küld ki szülésük levezetésére? 

Más szóval ez azt jelenti, hogy a film se várhatott addig, míg a tudomány 
tisztázza intim viszonyát a nézővel. Már a kezdet kezdetén, Lumiére-éknél 
észlelni lehet, hogy a legnagyobb zavarban vannak a nézőt illetően. Nem 
azzal a nézővel, aki a ponyvamoziba beült, hanem azzal, akinek a helye 
üresen maradt a filmjeikben, nem találtak neki megfelelő szerepet, őszintén 
szólva, sejtelmük sem volt, hogy — az a ficsúr a Katóval, a tűzoltó a gye-
rekeivel, a kiskatona a felcsípett piaci kokottal, — aki belépett a ponyva 
alá, láthatatlan énjével, (tudományosan: double-man), mind valamilyen sze-
repre vágyik. Míg aztán egy napon, s bizonyára a véletlen folytán, a két 
megátalkodott kísérletező egy baljóslatú, pokoli szerepet talált ki a nézőnek. 
Ez a néző (a double-man) persze a filmben még láthatatlan volt, egy ismeret-
len pofa, aki onnan nézhette volna az eseményeket, ahonnan akarja, ha a két 
Lumiére-fivér nem választja meg úgy a nézőszögét, hogy pont a sínek között 



kellett éreznie magát. És akkor a mindenre feljogosító szent Tudomány 
nevében (még nem a művészet nevében!) egy ócska, századvégi pályaudva-
ron ráeresztették a nézóre a vonatot. A továbbiakat nem írom le, minden 
filmtörténeti tanulmányban és anekdótagyűjteményben megtalálható. 

Két tényt azonban rögzítenék ezzel kapcsolatban. Akik a dolog szépí-
tésére később azt híresztelték, hogy a vonat nem ütötte el a nézőt, jóakarat-
ból, vagy egyszerű tudatlanságból, valótlant állítottak. Mert az a fi lmvonat 
akkor igenis keresztül gázolt a nézőn, s éppen ebben rejlett a film igazi fel-
fedezése. A másik ténynek csak látszólag nincs semmi összefüggése az előb-
bivel: történetesen ugyanebben az évben (1895) került a közönség kezébe 
Freud első jelentős publikációja a Tanulmányok a hisztériáról. 

3. 
Az igazsághoz tartozik, hogy a nézőt, mint filmszereplőt nem mindenütt 

logadták szívesen. Voltak, akik arra hivatkoztak, hogv ha a nézőt, mint 
objektív szemlélőt, nem tartják kívül a filmen, kritikai érzéke, sőt esze is 
eltompul, s mindazt, amit a f i lm láttán átél, nem művészetnek fogja vélni 
elsősorban (az 1. pontban kifejtettek alapján), hanem szőröstől-bőröstől 
valóságnak, vagy jobb esetben szokatlanul érzékletes álomnak. A f i lm tehát 
bele fog fulladni az orfeumok, kávéházak és mutatványos bódék érzék-
csiklandó trükkvilágába. Az egyetlen mód, amivel a nézőt megkíméljük, 
hogy mégegyszer elüsse a vonat, ha a fi lmet műveltté tesszük: kinevezzük 
a színház szellemképének, rászoktatjuk, hogy tartsa tiszteletben a nézőt, 
s tegyen különbséget művészet és kannibalizmus között. 

A művészet e tisztes ősatyái akik ezt vallották, két dologgal nem számol-
tak. Egyrészt azzal, hogy a néző, belekóstolva az élménybe, már megköve-
telte helyét a filmben, vállalva újra a kockázatát annak, hogy a nyakát a 
sínekre teszik; hogy át kell élnie majd gyakran, amint kést szúrnak a hátá-
ba, vagy őmaga gyilkol; kitaszított lesz, egy örömház portása; s a f i lm után 
sirathatja magát egész éjszaka. Másrészt, az ősatyák tisztesek voltak, de nem 
voltak elég éleslátók: nem is sejtették, hogy éppen az az irodalomtudomány-
ból szedett elmélet fogja szégyenszemre elbuktatni őket, amellyel a profá-
nokat zárták ki a művészet Szentélyéből: az olvasó (vagy a színházi néző) 
a hőssel végbemenő misztikus azonosulásának megdönthetetlen elmélete. K i 
törődött volna akkor, — legalábbis a f i lm már vadul burjánzó berkeiben —, 
azzal a kis nüansszal, hogy az olvasó a legnagyobb erőfeszítés árán (akár 
drog segtíségével), sem képes másképp, mint gondolatilag, szellemileg azono-
sulni az olvasott (vagy színházban látott) hőssel. Hogy nála minden más 
— testi, mozgásbeli, képi, ösztöntípus szerinti — spontán azonosulásnak 
gátját szegi az, hogy (a legrészletesebb leírás esetén is) a hős külső képét 
neki, az olvasónak kell elképzelnie, így ha azonosít, inkább a hőst azonosítja 
magával. A színházban sincs másképp: a színész nemcsak a maga, hanem 
a néző. számára sem azonos soha testi mivoltában Hamlettal; mondjuk így. 
Hamletnak csak egy ad hoc esete. 

A mozi ponyvája alól kitántorgó néző persze nem tett ilyen finom dis-
tinkciót; egyszerűen a testében, idegeiben, kóválygó fejében élvezte az „azo-
nosulás" érzéki élményét, ösztönösen érezte, másnak át nem passzolható 
helyét a filmben, s azt, hogy a f i lm nélküle semmi. Lelkifurdalás nélkül 
várta tehát előnyös hollywoodi fiimszerzödését. Meg is kapta. 

4. 
Az ember szívesen imádja azokat a bálványokat, amelyek hozzá hason-

lítanak. Ezért a bálványok többnyire hatalmasak és lenyűgözően riasztók. 

5. 
A z eddig független néző — a láthatatlan szereplő — bekerült tehát 

a stábba: látható lett. A rendező olyan helyzetekben vihette a kamera elé, 
amely mindig előnyös volt számára, manipulálhatta kedve szerint Külsejét 
megváltoztatta és sztár néven hozta forgalomba. Természetesen ez a dolog 
speciális dramaturgiát igényelt. Statisztikák alapján kidolgozott átlag-leiket 
ültetlek a nézőbe, aki pontosan kíméricskélt átlag-konfliktusokban játszotta 



a hőst; vagyis jellemileg, célkitűzéseiben egy - feltételezett átlag-néző kép-
másává dramatizálták. Magára ismert benne a kis varrólány titkos álmai-
val, a tisztes családanya elfojtott vágyaival, az apácajelölt utcalány gyer-
mekkori sebeivel; a könyvelő, a lúdtalp^s pincér és az éhes dokkmunkás 
zavaros reményeivel. Szépséges aranykor vólt ez, amely sohasem valósult 
meg. 

6. 

A filmtörténet minden nagy alkotása ennek az elképzelésnek korrekció-
jával jött létre. Arra törekedett, hogy a nézőt kiszabadítsa méltatlan hely-
zetéből, — a néző spontán vágyaival és dühös ellenkezésével szemben. 

Szó sincs arról, hogy a korai filmesztétikák támadták volna azt a fel-
fogást, hogy a néző „jelenléte" a filmben kizárólag a hőssel való azonosulás-
ban valósul meg, a héro-centrizmust. Inkább a hős jellemébe, cselekvéseibe 
igyekeztek beleplántálni olyan eszméket, valóságelemeket, melyek a nézőt 
nyugtalanították a spontán, ösztöni kielégülés helyett. Ű j perspektívát nyi-
tottak neki a világra, s ezzel nem az önimádatot táplálták a nézőben, hanem 
kétségektől sarkallt gondolatokat. 

Egy olyan filmtörténetből — ha valaki megírná — mely alapul és átfogó 
koncepcióként a néző filmbeli helyét, szerepét, azonosulásának módjait 
fogadná el, világosan kirajzolódna a f i lm ambivalenciája, s a néző tudat-
hasadása, ami valószínűleg még Lumiére-ék sátrában következett be. Más-
szóval, történetileg is rávilágítana azokra a specifikus, tényleges hatóerőkre, 
melyek a nézőt koronként, s korokon felül, pszichológiai adottságokból kifo-
lyólag. s a puszta kíváncsiságon túlmenően, bekapcsolják az örökké változó 
képek áramába. Felelhetne talán arra a kérdésre, milyen helyet foglaljon 
el tulajdonképpen a néző a fi lmben; maradhat-e vele csak intellektuális-
kritikai viszonyban, (ami előfeltétele lenne a f i lm végleges művészi rang-
jának): nem fogja-e a f i lm újra és újra a nézőt „az édes érzékiség", az érzék-
letesség labirintjaiba csábítani. Végső megfogalmazásában a kérdés így hang-
zana: van-e mód arra, hogy az azonosulás áttételes formában jöj jön létre, 
ne spontánul az érzékletes képek eredményeként, hanem gondolati tartal-
muk szerint, amire a modern filmművészet igényt tart. 

Feleletet kaphatnánk arra is, hogy a mai, túlnyomóan képekben infor-
mált, a tévé és a magazinok révén magas képkultúrát és egyben immunitást 
nyert néző azonos-e még pszichológiailag híres képimádó elődjével. 

Bizonyos jelek — éppen a modern filmművészet alapján — arra mutat-
nak, hogy ez a változás nem következett be. A mai néző, bár átfogóbb érte-
lemmel rendelkezik a filmben adott szituáció egésze tekintetében, éppúgy 
szomjazza az érzékletességet, a kép „mágiáját" (lássam azt a vért, tapintsam 
azt a meztelenséget!), éppúgy primitíven, „testileg" azonosul a hőssel, éli 
bele magát egy szituációba, mint megbabonázott elődje, aki valamikor egy 
könnyelmű pillanatban Hollywoodba szerződött. 

7. 
A kérdés tehát, amely így fölvetődik, s amely a néző történetét tükröző 

filmtörténetből világos megfogalmazást nyerne, változatlanul a f i lmbe való 
beleélés, azonosulás régi és új lehetőségei körül forog. Feltehetően kirajzo-
lódna belőle, hogy a — jobb híján — modernnek nevezett f i lm nézője nem 
pusztán a befogadott hatás intenzitásában különbözik majd a képekhez szen-
vedélyesen tapadó, érzelmileg egyoldalúan feltöltött elődjétől, hanem — mint 
remélem — minőségileg is. A hatás, mely közte és a modern f i lm között 
fluktuál, több és bonyolultabb összefüggésű elemből fog adódni, mint koráb-
ban. amikor a rendező még csupán a beleélés, az azonosulás primitív pszi-
chotechnikájára építette filmjét. A modern fi lm lényege éppen ebben a minő-
ségi változásban lenne. 

Ezért úgy gondolom — mint mozinéző — nem jogtalan a kérésem: ha 
már ekkora szerepet játszottam a f i lm fejlődésében, s ez tagadhatatlan, ezt 
a filmtörténet is ismerje el. Nem jár rosszul velem. 

HF.GF.—7.0 


