
Filmregény 

Azt  a  kifejezést:  „művészi  alázat",  
mostanában  mifelénk  többnyire  csak  
nagyon  öreg  urak  és  Ihölgyék  szájá-
ból  vagy  tollából  lehet  elképzelni.  
Korszakunk  talán  nem  titáni,'  de  bő-
viben  vagyunk  titánoknak.  A  filmes  
szakmában  már-már  megszokott  he-
gyes  nyelv  és  könyök  mellé  meg  
egyáltalán  nem  is  illik  az  „alázat"  
szó. 

Ha  nem  így  volna,  java  filmszíné-
szeink  bevallott  tanulmányi  céllal  
néznék,  nézegetnék  a  Filmregényt:  
a  maguk  életét  és  lelkivilágát  játszó  
civilektől  frissülhetnének  ötletekkel,  
gesztusokkal,  „fölösleges",  ámde  
életteli  szövegekkel,  mozdulatokkal,  
akcentusokkal.  Alkotó  közreműkö-
dést  (a  köz  érdekében  való  és  min-
dig  ötletes  működést),  teljes  oda-
adást  tanulhatnának.  Ami  a  színészi  
mesterséget  illeti:  persze,  hogy  a  hi-
vatásos színész a  mester,  s az amatőr 
a  kontár.  De  oda  az egész,  oda  a  mű-

vészet,  ha  az  emberábrázolásra  hi-
vatott  színész  csak  a  színész-mester-
től  s  csak  mesterséget  tanul.  Akkor  
egymás  közti,  bel tenyésztett  szülé-
szeti  tolvajnyelv  alakul  ki,  amely  
vészesen  elüt  a  valóságos  élet  gesz-
tus-,  viselkedés-,  érzés-  és  'beszéd-
nyelvétől.  Aminek  is  évek  óta  olyan  
megszomorított  fogyasztója  vagyok  
sok-sok  magyarfilmnéző  honfitár-
sammal  egyetemben,  hogy  olykor  
szinte  már  magam  sem  veszem  ész-
re:  fűrészpor  a  szöveg,  pumpalég  az  
érzés,  matricaragacsos  a  viselkedés,  
indigós  a  gesztus...  

Dárday  István  és  Szalai  Györgyi  
a  hagyományos  —  az  ilyen  hagyo-
mányú  —  filmszínészet  ellen  is  for-
dult  akkor,  amikor  a  Jutalomutazást  
civil  szereplőkkel  realizálta.  Vállal-
kozásuk  sikere  igazolta  őket.  S  most  
itt  a  nagyigényű  továbblépés,  a  
Filmregény.  Nagyepika,  négy  és  fél  
órában.  Szembeszegülés  a  hagyomá-
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nyos  film-műfajokkal;  fittyet  hányva  
egyúttal  a  moziforgalmazás  elfoga-
dott  időkorlátainak.  Igazodjék  ez  
egyszer  a  filmhez  a  mozi,  ne  fordít-
va!  Vagy:  marad  a  társadalmi  for-
galmazás,  amely  egyébként  (amint  
Dárday  a  pécsi  játékfilmszemle  
egyik  tanácskozásán  is  kifejtette)  
más  közönséget  toboroz,  mint  a  ren-
des  mozihálózat;  új  nézőket  igyek-
szik  megnyerni  a  társadalmi  elköte-
lezettségű  filmműveknek.  

Mi végre  ennyi  kihívás?  Vállalva  a  
kudarcot  is,  szembefordulás  a  ha-
gyományos  filmrendezéssel  is?  Vagy  
ez  is  „titárrkodás",  divat  csupán?  Az  
alkotás  tartalma,  a  szemléletét  meg-
testesítő  művészi  módszer  életképes-
sége  vagy  életképtelensége  dönti  el.  

Mert  kétségtelen:  világdivattal  is  
érintkezik  a  -Dárday—Szalai  képvi-
selte  irányzat.  A  dokumentum-divat-
tal.  Világszerte  megújul  a  riportázs,  
a  szociográfia  iránti  érdeklődés,  a  
hagyományos  dokumentumfilmek  
mellett  szociológiai,  lélektani,  peda-
gógiai  vizsgálódások,  sőt  kísérletezé-
sek  tűnnek  föl  a  filmvásznon,  és  
mindenekelőtt  a  politikába  való  (be-
leszólás  igénye  termel  ki  szinte  na-
ponta  új  meg  új  próbálkozásokat  
mindenütt  a  földtekén.  A  fikcióba  
benyomul  a  dokumentálás:  az  iro-
dalmat  illetően  már  közhelyszámba  
megy  ezt  megállapítani,  a  filmvász-
non  még  mindig  egy  kissé  újdonság-
nak  számít.  A  hagyományos  elbeszé-
lés  szövetébe  kerülve  azonban,  mi-

közben  változtat  a  műfajon,  maga  a  
dokumentum  is  tüstént  átalakul:  a  
művészi  fikció  egyik  —  bár  nagyon  
hangsúlyos  —  elemévé  válik.  így  
nézve  aztán  meglehetősen  tarka  a  
kép,  amelyet  a  dokumentum-divat  
produkál  a  filmművészetben.  Külön  
helyet  foglal  el  ebben,  méghozzá  
igencsak  említésre  méltót  az  az  
irányzat,  amelyik  az  emberi  rögtön-
zések  dokumentálásával  gyarapítja  
a  filmművészet  eszköztárát.  Elsősor-
ban  amerikai  művészek,  korábban  
Lionel  Rogosin  (a  számos  részleté-
ben  csodálatos  Jöjj  vissza,  Afrika!  
alkotója),  újabban  John  Cassavetes  
(a  Férjek  rendezője)  kerültek  ennek  
az  iránynak  az  élére.  Ez  az  áramlat,  
Dárdayék  munkáinak  egyik  előzmé-
nye. 

A  másik,  meghatározó  előzmény  
hazai.  A  Balázs  Béla  Stúdióban  ké-
szült  munkáknak  az  a  vonulata,  
amelyben  néhány  éve  máig  fölül  
nem  múltat  hozott  létre  elsősorban  
Gazdag  Gyula,  a  Hosszú  futásodra  
mindig  számithatunk,  a  Válogatós,  a  
Határozat  rendezője.  S  ha  most  a  
Filmregény  mineműségét  —  hibáit  
és  erényeit  —  egy  kissé  tisztábban  
akarjuk  látni,  óhatatlanul  néhány  
szót  kell  ejtenünk  a  Dárdayék  és  a  
—  rövidség  kedvéért  —  Gazdag  
Gyula  nevével  fémjelzett  balázsbé-
lás  rövidfilmek  alkotómódszerének  
viszonyáról,  kapcsolatáról.  

Hétköznapi  nyelven  szólva:  Gaz-
dagék  először  is  .kiszúrtak"  maguk-



nak  valamilyen  ügyet  —  jellemzőt,  
nem  kivételeset,  de  azért  érdekeset.  
S  aztán  azt  mondták  a  szereplők-
nek:  „Tessék  parancsolni,  mindenki  
mondja  el,  adja  elő  a  legjobb  szö-
vegét;  mi  senkit  semmire nem  kény-
szeríthetünk,  s  nem  is  hozunk  sen-
kit  kényszerítő  helyzetbe;  tessék  úgy  
csinálni  a  dolgot,  ahogyan  csak  tud-
ják,  s  ahogyan  szokták!"  És  a  sze-
replők, bár  nem tehetnek  róla,  lelep-
lezik  azt  a  mechanizmust,  azt  az  
ügyintézést,  amelynek  fonákságaival  
—  úgy  tetszik  —  amúgy  egyáltalá-
ban  nincsenek  tisztában.  Ez  az  egész  
módszer  a  bürokrácia  ellen  „vág";  s  
mivel  a  manipulálás  vádja  nem  ér-
heti  alkalmazóit,  ezért  aztán azt  sem  
érzik  fontosnak, hogy  szereplőik  sze-
mélyiségeivel  különösebben  törődje-
nek:  ha  nevetségessé  válnak,  leleple-
zik  magukat  —  hát  ők  maguk  teszik  
azt,  nem  más!  

Gazdagék  módszere:  a  tárgyilagos  
leleplezés  módszere.  

A  Jutalomutazás  magas  színvona-
lon  fölvonultatta  azt  a rendezői  tech-
nikát,  amelyet  Gazdag  és  társai  ki-
dolgoztak  a  Balázs  Béla  Stúdióban.  
De  túl  is  lépett  rajta:  mivel  alkotóik  
nem  érték  be  a  puszta  leleplezéssel,  
s  ami  velejár,  a  leleplezettek  nevet-
ségessé  tételével,  hanem  úgy  vélték,  
hogy  ha  a  „struktúrában"  tevékeny-
kedők  egyéni  látószögéből  (sajátsá-
gos,  megérthető  emberi  nézőpontjuk-
ból)  is  megmutatják  a  tárgyalt  prob-
lémákat,  akkor  még  súlyosabb  lesz  

a  néző  ítélete  —  így  hát  módszerü-
ket  is  hozzáigazították  az  egyéni  
döntések-választások  megmutatásá-
nak  szükségletéhez.  S  itt  lépett  be,  
egyenlő  „társként",  a  dokumentálás  
mellé  a  rögtönzésszerüen  eljátszatott  
jelenetek  módszere.  Nem  kétséges:  a  
'balázsbélás  tapasztalatok  nélkül  
aligha  lett  volna  ez  több  puszta  ex-
perimentumnál,  öncélú,  divatkövető  
kísérletezésnél.  így  azonban  —  mint-
hogy  társadabhi  problémák  doku-
mentálásának  dialektikus  kiegészíté-
seként  született  —  kezdettől  fogva  
világos  társadalmi  mondanivalók  
szolgálatába  állt  a  Dárday  István  és  
Szalai  Györgyi  teremtette  filmi  vi-
lágban. 

A  játékfilmkészítésnék  ez  a  doku-
mentumfilmezésből  kinőtt,  új  mód-
szere  (új,  jóllehet  a  filmtörténetben  
nem  is  egyszer  megesett  már,  hogy  
a  játékfilm  a  dokumentumfilmtől  
újult  meg  —  egyebek  közt  a  húszas  
évek  szovjet  filmjére  is  áll  ez!)  át-
alakította  a  forgatókönyvírás  tech-
nikáját  is.  Civil  szereplőkkel  ugyan-
is  nem  lehet  jeleneteket  ismételtet-
ni  (legalább  is  a  siker  reményében  
nem).  Ha  tehát  valamelyik  jelenet  
nem sikerül  — újat kell  kitalálni  he-
lyette.  S  ez  így  megy,  amíg  csak  le  
nem  forgatták  az  egész  filmet  Ha-
sonlóképp  módosítja  ez  a  módszer  az  
operatőr  munkáját  is.  Mihamar  kö-
vetelménnyé  lép  elő  a  legalább  két  
kamera  egyidejű  használata  —  a  
Filmregény  már  így  készült  (Koltai  

Jelenet  a  filmből  (Rajnégel  Imre  felvételei)  



Lajos  és  Pap  Ferenc  a  két  opera-
tőr)  —,  s  a  rögtönző  személyek  meg-
lepetésszerű  mozgásait  kell  nagy  ér-
zékenységgel  nyomon  követni,  rög-
zíteni. 

Ilyenek  tehát  az  elméleti  és  gya-
korlati  előzmények  —  milyen,  végül  
is  az  eredmény?  

A  módszer  életképesnek  bizonyult  
még  egy  ilyen  nagyszabású  epikai  
vállalkozásnál  is,  mint  amilyen  A  
három  nővér  alcímet  viselő  (s  való-
ban  egy  munkáscsalád  három,  értel-
miségi  életformára  pályázó  lányának  
sorsát  nyomon  követő)  Filmregény!  
De  nem  bizonyult  tökéletesnek:  alig-
hanem  ismét  kiegészítésre  szorul  
majd  valami  újjal  a  legközelebbi  
filmnél.  Sok  ugyanis  a  „hordaléka",  
amitől  nem  szábadítható  meg  utólag  
a  vágóasztalon.  

Furcsa  dolog  ez:  elvileg  bármi  le-
het  ebben  a  játékfolyamiban  fölösle-
ges  „hordalék",  és  bármi  lehet  kí-
vánatos  anyag.  Hisz  a  forgatókönyv  
forgatás  közben  mindvégig  lényeges  
vonatkozásokban  is  alakítható:  ame-
lyik  mozzanatot  lényegesebbnek  íté-
lik  a többinél  az  alkotók, annak  „ké-
pére  és  hasonlatosságára"  válogatják  
—  válogathatják  —  a  többit.  Csak-
hogy,  természetesen,  egy  bizonyos  
ponton  túl  határozottan  és  meghatá-
rozóan  kialakul  a  készülő  film  vég-
leges  koncepciója.  S  akkor  már  ne-
hezebb  a  dolog.  A  „jó"  hozza  magá-
val  a  „rosszat" . . .  S  ami  még  lénye-
gesebb:  a  kialakuló  kompozícióban  
mellőzhetetlen  szerepe  lehet  egy-egy  
olyan  jelenetnek,  amely  —  jóllehet  
az  egyik  szemszögből  szükséges,  a  
másikból  —  fölösleges.  Nehéz,  csak-
nem  lehetetlen  kiegyensúlyozni  a  
kompozíciót,  a  szerkezetet,  a  jelene-
tek  ívét.  Kirívó  példája  is  akad  en-
nek  a  Filmregényben:  Ági,  az  egye-
temista  egyik  csoporttársával  téved  
haza  olyan  időpontban,  amikor  apja  
is  hazaérkezik  a  munkából.  Az  apá-
nak  nem  tetszik  a  hosszúhajú  fiú,  s  
kurtán-furcsán  kitessékeli  a  lakás-
ból.  Ebben  a  jelenetben  az  egyete-
mista  fiú  —  kiváló  „színész",  a  lány  
apja  viszont,  aki  másutt  igen  jó  —  
itt  csapnivaló.  De  nem  valamilyen  
„abszolút"  mércéivel  mérve,  hanem  
csakis  a  film  menetéből  addigra  
már  levonható  törekvést,  irányt  te-
kintetbe  véve.  (Hiszen  más  vonatko-
zásban  éppen  hogy  érdekes  is  lehet-

ne  egy  ilyen  viselkedésű  „natur"-
szereplő!)  Ámde  így  a jelenet  fele  jó,  
fele  rossz,  mindenesetre  kiegyensú-
lyozhatatlan.  S  bármilyen  tartalma-
san  beszél  is  egyfajta  nemzedéki  és  
társadalmi  előítéletről,  ellentétről,  
mégis  jobb  lett  volna  talán  kihagy-
ni  a  f i lmből. . .  

Már  megkockáztattam  Dárday  és  
Szalai  új  filmjével  kapcsolatban  azt  
az  ítéletet  (a  pécsi  filmszemléhez  
írott  széljegyzetemben,  az  Űj  Tükör  
hasábjain):  tolsztoji  mélységű  jele-
netek  is  akadnak  benne,  de  olykor  
—  amikor  az  alkotókat  ra'bul  ejti  a  
dokumentálás  „valóságossága",  és  
sajnálják  megkurtítani  anyagúkat  —  
fölsejlik  silányabb  anyag  is,  afféle  
„filmi  Szabó  család"  anyaga.  A  fön-
ti  fejtegetést  ennek  indoklásául  is  
szántam.  S  lehet,  hogy  elfogult  va-
gyok  a film  javára?  Példának  okáért  
a  filmbeli  Mari  beszámolóját  szülé-
sének  körülményeiről  olyan  megrá-
zó erejű  jelenetnek  láttam és  hallot-
tam  és  idézem  vissza  emlékezetem-
ben  most  is,  amilyenhez  foghatókat  
csupán  nagy  (s  főként  irodalmi)  al-
kotások  tártak  elém.  Ennek  kapcsán  
kockáztattam  meg  a  „tolsztoji  mély-
ségű"  jelzőt.  

iNem  hiszem,  hogy  különösebb  ér-
telme  volna  most  a  film  cselekmé-
nyét  taglalni,  ismertetni.  Egyébként  
is,  máskor  is,  csak  annyi  értelmét  
szoktam  látni  egy-egy  kritikában:  
amennyiben  a  sztori  elsődleges  hor-
dozója  a  legfontosabbnak  ítélt  mon-
dandónak,  annyiban  érdemes  külön  
beszélni  róla;  vagyis  bizonyos  műfa-
jok,  bizonyos  művek  esetében.  A  
Filmregény  nem  ilyen.  Finom  embe-
ri  változást  rögzít  epikus  hömpöly-
gése:  a  fölszínes  képzetektől  és  vá-
gyaktól  a  csalódásokig  s  a  nem  csu-
pán  rajtunk,  hanem  elsősorban  tár-
sadalmi  környezetünkön  múló  gon-
dokkal  való  szembenézésig.  De  ezt  
az  alapgondolatot  nem  egyik-másik  
jelenet,  cselekményfordulat  mondja  
el  hangsúlyosan,  hanem  az  egész  
mű;  a  három  nővér  sorsa  együttvé-
ve. 

És  hogy  végül  a  „kötelező"  újság-
kritikai  ítéletmondás  jogával  is  él-
jek : minden  gyöngéje mellett  is  nagy  
jelentőségű  alkotásnak  tartom  Dár-
day  István  és  Szalai  Györgyi  Filmre-
gényét. 
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