
A műalkotás a valóság értelmezése is 
GYERTYÁN  ERVIN:  LUMIÉRE  ÁRNYÉKÁBAN  

Sokan  írnak  filmekről,  de  megle-
>  hetősen  kevés  cikk  őrzi  meg  mara-

déktalanul  időszerűségét.  A  magya-
rázat  egyszerű.  A  hetedik  művészet  
világában  hallatlanul  gyors  a  fejlő-
dés  ritmusa,  a  tegnapi  normák  érvé-
nyüket  vesztik,  egy-egy  új  alkotás  
egyik  napról  a  másikra  megváltoz-
tathatja  az  értékrendszereket.  Kötet-
be  gyűjteni  a  kritikákat  és  vitairato-
kat,  melyek  a filmesztétika  és  -törté-
net  tárgykörével  kapcsolatosak,  s  
egy-egy  pillanat  légköréhez  kapcso-
lódnak:  valóságos  istenkísértés.  Aki  
ilyesmire  vállalkozik,  ahhoz  a  vívó-
hoz  hasonlít,  aki  sisak  nélkül  áll  ki  
a  pástra.  Konkrétabban  szólva:  fejé-
re  olvashatják  „bűneit"  tévedései  
miatt. 

Gyertyán  kötetének  olvasásakor  az  
irigységgel  vegyes  csodálkozás  (meg  
a  feltétel  nélküli  elismerés  érzése)  
tölti  el  azt,  aki  maga  is  forgatja  a  
tollat:  ezekre  az  esszékre  és  kriti-
kákra,  tanulmányokra  és  cikkekre  
ugyanis  egyáltalán  nem  rakódott  az  
esztendők  pora.  Logikájuk  kikezdhe-
tetlen.  Aktualitásuk  változatlan.  Ami  
természetesen  nem  azt  jelenti,  hogy  
mentesek  a  korabeli  akusztikától,  s  
valamennyi  részletkérdésben  csalha-
tatlan  ítéleteket  tartalmaznak,  mi-
vel  Gyertyán  könyvének  több  pasz-
szusa  vitára  ingerlő.  Ez  nem  is  lehet  
másként,  a  lényeg  azonban  mégis-
csak  az,  hogy  a  Lumiére  árnyékában  
című  összeállítás  önéletrajznak,  fej-
lődéstörténetnek,  leltárnak  —  s  nem  
utolsósorban:  egy  kivételesen  gazdag  
szellemi  műhely  dokumentációjának  
—  tekinthető.  

Ha  számbavesszük  Gyertyán  Ervin  
erényeit,  az  első  helyen  problémaér-
zékenységét,  fogékonyságát  említhet-
jük.  A  kitűnő  felkészültséget  nem  
említem:  ez  olyan  „sine  qua  non",  
mely  nélkül  filmügyekben  nem  lehet  
a  nyilvánosság  elé  merészkedni.  A  
szerző  módszere  —  s  ezt  az  elvet  rö-
vid  lélegzetű  munkáiban  éppúgy  ér-
vényesíti,  mint  magvas  teoretikai  
összefoglalásaiban  —,  hogy  mindig  
a  filmek  ..mögé"  néz,  az  alkotás  ürü-

gyén  jelenségeket  vesz  szemügyre,  s  
folyamatokban  gondolkodik.  Stílusa  
színes,  érvelési  apparátusa  alapos,  
tartózkodik  a  kinyilatkoztatásoktól.  

Gyertyán a kritikai tevékenység két 
fokmérőjének  egyrészt  azt  a  válto-
zást  tekinti,  melyet  a  bírálatok  a  tö-
megízlés  fejlesztésében,  illetve  az  
adott  művészeti  ág  nemzeti  előrelé-
pésében  elérhetnek.  Elvileg  —  vagy  
mondjuk  így:  potenciálisan  —  elkép-
zelhető  efféle  misszió,  valójában  
azonban  mindkét  célkitűzés  csak  
araszoló  lépésekkel  realizálható.  
Nyilvánvaló  ugyanis,  hogy  a  kriti-
kus  csak  akkor  képes  ilyen  maxima-
lista  program  teljesítésére,  ha  —  
Gyertyán  hasonlatát  kölcsönvéve  —  
szurkoló  is, edző  is,  illetve,  amennyi-
ben  a  „játékosok"  (a  filmművészek)  
és  a  „drukkerek"  (a  nézők)  hallgat-
nak  a  szavára.  Nálunk  a  kritikának  
—  kár  lenne  tagadni  —  még  nincs  
ekkora  hitele.  Ne  bókoljunk:  még  
Gyertyán  írásainak  sincs,  pedig  ő  
nem  esik  abba  a  hibába,  melyet  ki-
hordatlan  gyermekbetegségnek  
mondhatunk:  a  lapokban,  folyóira-
tokban  napvilágot  látó  méltatások  
jó  része nem  filmekről,  hanem  alko-
tókról  szól,  s  bizonyos  műfajokat  
szokás  arisztokratikus  gőggel  a  mű-
vészet  perifériáira  utasítani.  Az  
alapelv  persze  elfogadható.  Bár-
mennyire  is  nagy  szó  ez,  a  kritikus  
..mérheti  magát  a  mindenséggel".  

A  Lumiére  árnyékában  című  kötet  
zavarbaejtően  gazdag.  A  Szórakozás  
és  műélvezet  címmel  egybemarkolt  
tanulmányok  elméleti  kérdéseket  
taglalnak,  a  Mit  ér  a  film,  ha  ma-
gyar?  gyűjtőcím  alatt  szereplő  olda-
lak  a  hazai  filmgyártás  gondjait  ve-
szik  számba,  a  Jancsó-fejezet  pálya-
képpel  szolgál,  a  Sajtóvetítés  után  
címmel  közreadott  repertórium  pe-
dig  kritikák  gyűjteménye.  Ha  egy-
egy  szóval  kell  jellemezni  az  egy-
mástól  független,  mégis  egyfajta  lo-
gikai  sorba  illő  írásműveket,  a  kö-
vetkezőket  mondhatjuk:  Az  első  
magvas.  A  második  polemikus.  A  



harmadik  rendszerező.  A  negyedik  
impresszionísztikus.  Ezek  persze  nem  
minősítő  jelzők,  mindössze  a  jelleg-
re  utalnak,  és  a  sokoldalúságot  bizo-
nyítják,  mely  Gyertyánt  —  aki  épp-
úgy  otthon  van  az  általános  esztéti-
kában,  mint  az  irodalomelméletben,  
a  filmtörténetben,  s még  számos  más  
művészeti  szférában  —  jellemzi.  

A  legsikeresebb  fejezetnek  a  Jan-
csó-portrét  tartom:  Gyertyán  „olva-
sata"  okos  és  szellemes,  tartalmas  és  
eredeti.  A  rendező  pályájának  két  
szakaszát,  az  úgynevezett  modellezőt  
és  a  mítoszteremtőt  rendkívüli  ala-
possággal  elemzi.  Analízise  egyaránt  
gondot  fordít  a  politikum  és  esztéti-
kum  köreinek  meghatározására,  soha  
nem  kerüli  meg  a  lényeget,  nem  li-
hegi  túl  az  eredményeket,  és  nem  
hallgatja  el  a  kifogásokat  sem.  Mint  
ahogy  maga  az  író  mondja:  értelme-
zése  egy  a  sok  közül,  mely  —  hang-
súlyozottan  kritikai  hangvétele  elle-
nére  —  egy  pillanatig  sem  vonja  
kétségbe  a  Szegénylegények  alkotó-
jának  jelentős  formátumát  és  magá-
val  ragadó  szuggesztivitását.  

Gyertyánnak  nincsenek  merev  
szempontjai  és  dogmatikus  előítéle-
tei.  Ez  az  elvi-esztétikai  problémák  
taglalására  általában  vonatkozik,  hi-
szen  a  könyvben  nagyon  sok  kérdés-
ről  esik  szó:  a szórakozás  és  műélve-
zet,  a  film  és  a  televízió,  a  modern-
ség  és  a  realizmus  elméletéről-gya-
korlatáról  stb.  Megszívlelendő,  ahogy  
az  eszmei  és  művészi  követelménye-
ket  közös nevezőre  hozza, ö t  nem  té-
veszti  meg  a  kurrens  téma:  vitatko-
zik  például  azzal  a  prakticista  szem-
lélettel,  mely  a  munkásmozgalmi-
antifasiszta  harc  ábrázolásában  elfo-
gadhatónak  (vagy  megbocsátható-
nak)  tartja  az  olcsó  klisék  felhaszná-
lását.  Valljuk  meg  őszintén,  kevesen  
írták  meg  eddig,  hogy  ez  a  nézet  
—  kényelmességből  vagy  igénytelen-
ségből,  egyremegy  —  makacsul  tart-
ja  magát:  X  film  hasznos,  mert  fon-
tos  politikai  konklúziói  vannak,  te-
hát  hunyjunk  szemet  a  hibái  felett.  
Gyertyán  véleménye  más.  Nem  fo-
gadja  el  a szempontosdit,  és  megkér-
dőjelezi  a  napi  előírásokat  követő  
dramaturgiát.  Egyik  definíciója  sze-
riint  a  kultúra  A-szektora,  nehézipa-
ra  a művészet,  mely  tartós  kulturális  
javakat  teremt,  B-szektora  pedig  a  
kultúra  napi  szükségleteit  előállító  

ágazata.  Mindkettőt  komolyan  kell  
venni,  s  a  könyv  írója  ehhez  tartja  
magát.  Meg  ahhoz  az  ugyancsak  
axiómaként  hangoztatott  tézishez,  
miszerint  a  műalkotás  sohasem  egy-
szerű  valóság,  hanem  mindig  a  való-
ság  értelmezése  is.  

A  filmekről  szóló  okfejtések  szinte  
kivétel  nélkül  túlmutatnak  az  adott  
mese,  az  adott  eszközök,  az  adott  
eredmények  vizsgálatán.  A  Régi  idők  
fociját  Gyertyán  azért  dicsén,  mert  
„a  nevetés  és  a  megindultság  egy-
mással  karöltve  szorongatja  torkun-
kat".  Nálunk  is  van  „válás"  és  „le-
génylakás",  állapítja  meg  egy  másik  
helyen,  de nincs  Germink  vagy  Wil-
derünk,  aki  a  témából  klasszisfilmet  
kreálna.  így  igaz.  Kevésbé  meggyőző  
a  tétel  —  a megfogalmazás  óta  eltelt  
két  évtized,  sajnos,  egyértelműen  
igazolta  a  megállapítás  ellenkező-
jét  —,  miszerint  „filmgyártásunknak  
minden  adottsága  megvan  ahhoz,  
hogy  a vígjáték  nagyhatalommá  vál-
jon"  (192.  1.).  Ezek  a  feltételek  való-
jában  akkor  is  hiányoztak,  most  is  
hiányoznak.  Csak  a  legfőbbet  emlí-
tem:  a  műfaj  igazi  megbecsülését.  

Végül  egy-két  apró  kritikai  észre-
vétel.  Hiányzik  a kötetből  a  filológiai  
háttér.  S  főként  —  mivel  Gyertyán  
nagyon  otthonos  a  „múzsák  testvéri-
sége"  tárgykörben  —, szívesen  olvas-
tunk  volna  alaposabb  magyarázatot  
a  művészetek  együtthatóiról,  és  fej-
lődési  tendenciáiról.  Az  Angyalok  
földje  apropóján  Gyertyán  ezt  ír-
ja:  „Ha  az  irodalom  kellő  mennyisé-
gű  muníciót  szállít,  a film sem  mond  
csütörtököt"  (349.  1.).  Magam  a  „mu-
níció"  minőségét  érzem  fontosabbnak  
—  a  filmművész  teremtő  fantáziájá-
val  egyetemben.  

összefoglalva:  a  magyar  film  
nagykorúságát  szükségszerűen  követ-
nie  kellett  a  magyar  filmről  szóló  
számvetések  nagykorúságának.  A  
Lumiére  árnyékában  nem  egysze-
rűen  futó  állomás,  hanem  minőségi  
ugrás.  Az  egyik  legjobb  magyar  
szakkönyv,  melyet  bizonyára  sokszor  
fel  fogunk  lapozni,  ha  forrásra,  bi-
zonyítékra,  érvekre  lesz  szükségünk.  
(Magvető  Könyvkiadó)  
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