
nalát.  Ilyen  például  a  film  legelső  
kockáin  megjelenő  felirat,  amely  azt  
a  hivatalos  közjogi  meghatározást,  
miszerint:  Puerto  Rico  szabadon  tár-
sult  állama  az USA-nak,  imígyen  ad-
ja  elő:  

1.  PUERTO  RICO  
2.  SZABAD?  
3.  TÁRSULT?  
4.  ÁLLAM?  —  mintegy  intonálva  

az  egész  film  hangját.  Vagy  amikor  
például  azt  az  információt,  hogy  a  
Puerto  Rico  fegyverforgatásra  alkal-
mas  férfi lakosságából  mennyit  hasz-
nált  föl  az  USA  Koreában  és  Viet-
namban  ágyútölteléknek,  az  a  „po-
fon egyszerű"  grafikai  ötlet  nyomaté-
kosítja,  hogy  a  kézenfogva  álló  ala-
kok  sematikus  rajza  átvált  egymás  
mellett  sorakozó,  megmerevedő  te-
metői  keresztekké.  Hasonló  ötletek  
Álvarez  nem  egy  filmjében  túl  azon,  
hogy  az  információs  „teret"  bővítik,  
egyben  a  képzettársítás  lehetőségeit  
is  határtalanul  kitágítják  —  épp  
ezért  valósággal  a  „filmvers"  felé  
lendítik  politikai  riportázsait.  Ilyes-
mit  a  Puerto  Ricóban  nem  tapasz-
talhatunk  —  épp  ezért  állíthatjuk,  
hogy  minden  komolysága,  szépsége  
mellett  is  csupán  „nagyon  jó  átlag-
filmnek"  számíthat  a  roppant  erős  
kubai  mezőnyben  (megjegyezve,  per-
sze,  hogy  ez  a  „mezőny"  az  itteni  
szemlélőben  tizenöt  év  termését  sű-
ríti  össze!).  

Még  valami  hozzátartozik,  elen-
gedhetetlenül,  a  film  jellemzéséhez:  
internacionalizmusa,  vagy  ha  pon-
tosabbak  akarunk  lenni:  kontinenta-
lizmusa.  A  kubai  filmek  másfél  évti-
zedes  hagyománya,  hogy  földrésznyi  
forradalmi  mozgalom  nevében  be-
szélnek.  A  jelen  esetben  ez  a  latin-
amerikai  nemzetköziség  nem  csupán  
magának  a  filmnek  a  témáját  hatá-
rozta  meg,  hanem  természetesen,  a  
munkatársak  jó  részét  is.  A  film  egy  
sajátságos  elnevezésű  Puerto  Ricó-i  
lapkiadó,  a  „Vörös  dugóhúzó"  (Tira-
buz&n  rojo)  filmstúdiórészlege  köz-
reműködésével  jött  létre  (Mario  Vis-
sepó,  Rubén  Rodríguez,  Roberto  Po-
wer,  Antonio  Segarra,  Tito  Garbia,  
Julio  Rodríguez  és  Ramón  Villá  
munkájával  születtek  meg  azok  a  
felvételek  —  például  a  New  York-i  
interjúk  —,  amelyeket  a  kubaiak  ne-
hezen  forgathattak  volna  le  saját  
maguk.  CSALA  KAROLY  
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„KÖTELESSÉG" 

Természetes  és  megszokott  dolog  
a  szellemi  életben,  hogy  ha  nem  ér-
tünk  egyet  valakivel:  vitatkozunk  
vele.  Régi  vitapartneremnek,  Marx  
Józsefnek  a  Filmvilág  idei  1.  szá-
mában  a  Kaspar  Hauser  megítélésé-
ről  kezdeményezett  polémiája  még-
is  kellemes  meglepetést  szerzett  szá-
momra.  Létrejötte  ugyanis  csak  két-
féleképpen  képzelhető  el.  Vagy  úgy,  
hogy  az  1975-ös  Cannes-i  fesztivál  
húszegynéhány  filmjéről  a  Filmkul-
túrában  három  éve  megjelent  be-
számolóm  röpke  megjegyzései  egy  
filmről,  amit  akkor  még  nem  látha-
tott,  oly  mély  benyomást  tettek  rá,  
hogy  szavaimat  szószerint  megőrizte  
az  emlékezetében  (ami  egészen  rend-
kívüli  memóriáról  tanúskodik).  Vagy  
úgy,  hogy  amint  megkapta  a  kriti-
ka  feladatát,  beült  a  könyvtárba,  s  
évekre  menően  lelkiismeretesen  vé-
gigtanulmányozta  az  újságokat  és  fo-
lyóiratokat,  hátha  írt  erről  Gyertyán  
Ervin  valami  épületest.  (Ami  viszont  
rendkívüli  kitartásra  és  szorgalomra  
vall.)  Mind  a  két  feltevés  hízelgő  és  
megtisztelő  egy  fiatalabb  pályatárs-
sal  kapcsolatban.  Harmadik  lehető-
séget,  egyéb  indokot  a  vitára  pedig  
nem  tudok  elképzelni.  Vagy  mégis  
lenne? 

Egyébként  én  azt  is  természetes-
nek  vélem,  hogy  egy-egy  film  olykor  
különböző  értelmezésekre  is  lehető-
séget  nyújt,  s  ez  a  szempontgazdag-
ság  nem  mindig  haszontalan.  Vitat-
kozni,  perújrafelvételt  kérni  kollé-
gáim  megítélésével  kapcsolatban  
csak  akkor  szoktam,  ha  erre  valami  



nyomós  elvi  vagy  erkölcsi  okom  van.  
Most  van.  Nem  azért  veszem  fel  te-
hát  a  kesztyűt  (illetve  az  írógépet),  
mert  Marx  József  filmértelmezése  —  
ezt  még  elviselném  —  különbözik  az  
enyémtől  és  számomra  abszurd  és  
elfogadhatatlan  belemagyarázás.  
Amíg  ugyanis  némely  nyugati  kol-
léga  felfogásával,  mely  szerint  Kas-
par  Hauser  az  emberi  sors  parabolá-
ja  lenne,  nem  értek  egyet,  de  meg  
tudom  azt  érteni,  Marx  József  állás-
pontja,  mely  szerint  a  film  a  mai  
nyugatnémet  állapotok  persziflázsa,  
amelyben  Kaspar  Hauser  a  diszkri-
minált  kommunistákat  jelképezi,  s  
amelyben  három  évvel  megtörténte  
előtt  már  a  mogadishui  emberrab-
lás  is  benne  van  stb.,  stb.,  egy  olyan  
kritikai  módszer  önkényéről  tanús-
kodik  számomra,  amellyel  —  mivel  
minden  mindennel  kapcsolatba  hoz-
ható  —  mindenről  mindent  be  lehet  
bizonyítani.  S  mégcsak  az sem  inspi-
rál,  hogy  kimutassam,  miféle  önel-
lentmondásokra,  filológiailag  bizo-
nyítható  logikai  bukfencekre  vezet  
.a  cikkíró  vitatkozási  elszántsága,  aki  
írása  kezdetén  maga  is  tiltakozik  az  
ellen,  'hogy  „a  nyilvánvaló  pesszi-
mista  praemisszákat  üres  szofiszti-
kával"  kívánja  áthidalni.  Aztán  
mindvégig  buzgón  áthidal.  

Nos,  ennek  az  „áthidalásnak'!  elvi  
megfogalmazása  késztetett  szólásra.  
Marx  József  ugyanis  így  indokolja  
álláspontját:  „Werner  Herzog  (a  
film  rendezője,  Gy.  E.)  hátat  fordít  
a  ,a  legkisebb  szellemi  nevezőn'  meg-
határozott  néptömegeknek  és  ,avant-
garde'  értelmiségi filmet készít:  filo-
zófiai  parabolát.  A  kritikának,  gon-
dolom,  kötelessége  elfogadni  ezt  a  
választást,  még  akkor  is,  ha  esz-
ményképei  között  esetleg  a  filmmű-
vészet  más  lehetőségei  kapnak  ked-
vezményezett  helyet.  Köteles  elfo-
gadni  nemcsak  azért,  mert  a  műfaj  
mint olyan  létezik,  hanem  mert  igaz-
ságos  ítéletet  csak  belülről,  a  vá-
lasztás  konzekvenciáinak  gondos  
mérlegelésével  hozhat."  

Hagyjuk  most  azt  a  kérdést,  hogy  

Herzog  valóban  olyan  radikálisan  
hátat  fordított-e  a  közönségízlésnek,  
mint  Marx  József  feltételezi  (vagy  
pedig  számol  és  kacérkodik  is  vele,  
mint  én  gondolom).  S  hagyjuk  azt  a  
kedves  és  magabiztos  feltételezést  is,  
hogy  a  vele  szembeni  kritika  csak  a  
„legkisebb  szellemi  nevezőn",  a  leg-
elmaradottabb  közönségízlés  (a  hü-
lyék)  nevében  fogalmazható  meg.  
Ezt  a  különös,  tipográfiailag  is  nyo-
matékosított  elfogadási  kötelességet,  
mint  a  kritikaírás  új  erkölcsi  paran-
csolatát,  azonban  nem  hagyhatjuk  
szó  nélkül.  Mi  ugyanis  még  úgy  ta-
nultuk  —  többi  között  a  buzgón  idé-
zett  Lukács  Györgytől  is  —,  hogy  
egy  filozófiai  parabolával  szem-
ben  is  (tegyük  fel,  hogy  az  a  film)  
az  a  kritika  elsőrendű  kötelessége,  
hogy  filozófikumát  (a  mondanivaló-
ját)  vizsgálja  meg, s aszerint  döntsön,  
mit  fogad  el, mit  nem.  Az  a  „marxi"  
megállapítás,  hogy  egy  filozófiai  pa-
rabolától  —  azért  mert  filozófiai  
vagy  azért  mert  parabola  —  mindent  
el  kell  foggdnunk,  aligha  a  klasszi-
kus  marxizmus  tétele.  S  bizony  más  
filozófiáktól,  világfelfogásoktól  is  
idegen. 

S  itt  vitánk  már  túlnő  a  Kaspar  
Hauser  megítélésén,  s  egy  közismert  
magatartást  érint,  amely  bizonyos  
„kedvezményezett"  (hogy  Marx  Jó-
zsef  kifejezésével  éljek)  műfajokkal,  
stílusokkal,  műformákkal  —  vagy  
egyszerűen  csak  divatos  szerzőkkel  
szemben  —  leteszi  az  elvi  kritika  
fegyverét  és  az  immanens  bírálat  
eszmei  mindenevésének  álláspontjá-
ra  helyezkedik.  Ezzel  a  mindenevés-
sel  azonban  a  kritikus  megszűnik  
kritikusnak  lenni.  Mintahogy  meg-
szűnik  orvos  lenni  az  a  diagnoszta  
is,  aki  a  beteg  tüneteit  tekinti  beteg-
ségnek,  s  a  fejfájásról  azt  állapítja  
meg,  hogy  fejfájás,  a  köhögésről,  
hogy  köhögés,  a  derékszaggatásról,  
hogy  tipikus  derékszaggatás.  És  úgy  
érzi,  ezzel  a  minősítéssel  s  annak  
elfogadásával  teljesítette  kötelessé-
gét. 

GYERTYÁN  ERVIN  


