
Hajnali  mozik  
A  tévé  meccset  közvetít:  a  szélről  

beadott  labdára  a  kapusunk  tigris  
ugrással  veti  magát,  de  az  ellenfél  
csatára  gyorsabb.  A  labda  már  a  
jobb  felső  sarokban  van.  „Hoppá!"  
mondom,  ahogy  megszoktam  Vitray-
tól.  Ami  igaz,  igaz,  „korszerű  táma-
dás,  remekbe  szabott  gól",  még  ha  
mi  kaptuk  is.  De  ekkor  megszólal  a  
riporter  nyugodt,  tárgyilagos  han-
gon:  „és  most  megint  a  valóságot  
látják,  kedves  nézők":  a  fiúk  a  pá-
lya  közepén  tologatják  ide-oda  a lab-
dát.  Egy  pillanatra  felcsillan  bennem  
a  remény;  amit  az  előbb  láttam,  te-
hát  csak  rossz  vicc  volt,  a  gonosz-
kodó  fantázia  játéka,  talán  a  szö-
vetségi  kapitány  egy  régi,  nyomasztó  
emléke,  ami  valahogyan  idekerült  
a  valóság  képei  közé.  Persze,  értem,  
mit  akart  mondani  a  riporter;  ami!  
most  látok,  egyenesben  megy,  ebben  
a  pillanatban  zajlik.  De  a  szokatlan  
fogalmazás  mélyebbre  világít,  mint  
ahogy  a  riporter  szánta.  

Zavart  és  kételyt  támaszt  a  kép  
és  valóság  viszonyában.  Általában  
biztos  lehetek  abban  —  ha  a  mindig  
lehetséges  felvételi  trükköket  most  
számításon  kívül  hagyjuk  —,  hogy  a  
kamera  hűségesen  kopírozza  azt,  ami  
előtte  van,  igaz,  egy  adott  képkivá-
gásban,  szemszögből  és  megvilágítás-
ban.  De  hogy  akkor  és  abban  a  sor-
rendben-e, ott  és  annyi  időtartamban,  
mint  ahogy  a  képek  mutatják  az ese-
ményt;  mi  erre  a bizonyítékom?  Ter-
mészetesen  —  még  mindig  a  „pá-
lyán"  maradva  —  a  riporter  szavai.  
Ezek  igazítanak  el  a  képek  egymás  
után  felbukkanó  sűrűjében.  Hiszen  
mi  sem  könnyebb,  mint  akár  tíz  gólt  
is  eltüntetni  a  „valóságot"  sorjázó  
képek  közül,  nulla-nullát  kihozni  
anélkül,  hogy  egyetlen  perc  is  „hiá-
nyozna"  a  játékidőből:  vagy  éppen  
megterhelni  tízzel  a  csapatok  kapu-
ját..  Mert  a  kamera  érzékeny  a  köz-
vetlen  valóságra,  a  pillanatok  képei-
re;  annál  kevésbé  az  esemény  össze-
függésére,  a  totalitásra,  az  igazságra.  
Ez  utóbbit  —  akár  hiszik,  akár  nem,  
s  minden  látszat  ellenére  —  a  ripor-
ter  bizonyíthatja  számomra,  az  em-

ber;  aki  számára,  legalábbis  elvben,  
az  igazság  létezik  

Százszor  90  perebői  is  össze  lehet  
montírozni  egyetlen  kilencven  perces  
meccset  anélkül,  hogy  valakinek  fel-
tűnhetne  a turpisság.  Ha  ez nem  vol-
na  így,  lehetetlen  volna  az  a  jelen-
ség,  amit  „mozgófénykép-művészet-
nek"  nevezünk.  Ezért  sokan  e  do-
logi-tárgyi  feltételt  tartják  e  művé-
szet  egyetlen  lényegének:  mozgó  
fényképek  sorjázása.  De  e  mozgó  ké-
peknek  —  éppen  a  mozgás,  a  mozgás  
keltette  ritmus,  a  ritmus  megszabta  
feszültség,  hangulat  következtében  —  
van  egy  rendkívül  szuggesztív  ha-
tása:  asszociációkat  teremt,  láthatat-
lan  képeket  a  tudatban,  melyek  in-
kább  érzések,  gondolatok,  sejtések,  
minit  képek,  mások  tehát  úgy  vélik, s 
nem  alaptalanul,  hogy  a  film  valódi  
lényege  a  látható  képek  mögött  s  
között  lebegő  láthatatlan  „képek".  

Bármilyen  esetlen  is  az  elnevezés,  
itt  talán  mégis  kifejező  lehet:  ezek  
a  „láthatatlan  képek",  sejtések,  meg-
érzések  töltik  be  „a  riporter"  szere-
pét,  hogy  a pillanatok  „hű  másolata",  
a  mozgóképek  sodrása  el  ne  szédít-
sen;  hitelességük  mellett  igazságu-
kat  is  —  úgy  ahogy  —  föl  tudjuk  
mérni.  De  mert  a  film  —  és  bármi-
lyen  más  eljárást  alkalmazzon:  a  
televízió  is  —  fotografikus  művészet  
(képeket  produkál),  a  kamerát  csak  
fáradságos  trükkökkel  és  nagy  költ-
ségek  árán  tudjuk  rákényszeríteni  
arra,  hogy  ne  pontosan  azt  vegye  
fel,  amit  objektívje  elé  állítottak.  A  
film  története,  bizonyos  szempontból,  
harc  az ember  és a kamera  között;  ez  
utóbbi  a  fizikai  valóságot  reprodu-
kálván ;  az  előbbi,  nyugtalan  termé-
szetével,  hol  a  valóság,  hol  az  ál-
mok  (nem  egyszer  hazugságok)  után  
hajszolván  a  kamerát.  

Tanulságos  néha  régi  szerzőket  ol-
vasni  a  filmtörténetből  is  (bár  jó  el-
méleti  írás  feltűnően  több  van,  mint  
elmélyült,  a művek  mellett  a  kort  is  
leiró-elemző  történeti  írás).  Kiderül-
het  ilyenkor,  hogy  „vadonatúj"  gon  
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dolatok  a  múllt tisztes  patináját  hor-
dozzák a  feledés  homályában; a film-
történet  aránylag  rövid  ideje  alatt  
is,  többször  hódító  útra  indultak,  
hogy  megváltsák  a  filmművészetet  
az  álmoktól  (álomgyáraktól),  hamis  
fikcióktól,  a  műtermek  kulissza-vilá-
gától;  a  kamerák  valódi  események,  
történések,  a  természet  és  a  társada-
lomban  élő  emberek  felé  fordultak,  
hogy  „résit  üssenek  a  valóság  falán;  
feltárják  az  emberek  előtt  az  élet  
addig  rosszul  vagy  egyáltalán  nem  
ismert  alapvető  értékeit".  Csak  a  
műtermekből  kiszabadított  felvevő  
gépek  képesek  arra,  hogy  „megmu-
tassák  a  kor  igazi  arculatát".  

„Miután  valamennyi  társadalmi  
probléma  bizonyos  kapcsolatot  téte-
lez  fel  a  nép  és  a  népre  ható  erők  
között,  szükségszerűen  léteznek  bizo-
nyos  sémák,  amelyek  a  társadalmi  
kapcsolatok alapját képezik. Ezek föl-
fedezése  alapvető  jelentőségű  a  ne-
velési  módszer  fejlesztéséhez,  a  tár-
sadalmi  élet  problémáinak  hasznos  
megközelítéséhez . . .  (Az  emberek-
nek)  széles  és  eleven  képre  van  
szükségük  a  társadalomról,  olyan  
képre,  mely  serkenti  fantáziájukat  
és  tudatukba  vési  a  szükséges  elve-
ket . . .  Megértettük,  hogy  a  drámai  
séma  a  fejlődés,  a  mozgás,  a  kont-
raszt  érzetét  kelti  fel,  olyan  eszközt  
ad  a  kezünkbe,  amellyel  (feltárjuk)  
az  emberek  előtt  a  valóságot  és  arra  
bírhatjuk  őket,  hogy  ennek  megfele-
lően  cselekedjenek."  (J.  Grierson.)  

Mért  nem  Sikerült  sem  akkor,  sem  
azóta  a  filmművészet  totális  fordu-
lata  a  valóság-filmek,  a  dokumentá-
lás  előnyére  a  képzeletivel,  a  fikció-
val  szemben;  honnan  van  az,  hogy  
egy  alapjaiban  és  lényegében  fotog-
rafikus  művészet  végül  sem  a  köz-
vetlen  valóságot  vállalja,  hanem  an-
nak  „égi  mását"?  

Ionesco  Orrszarvújának  elején,  
amikor  a  békén  szunnyadó  kisváro-
son  váratlanul  átszáguld  egy  rinocé-
rosz,  a  bisztró  teraszán  többek  közt  
a  következő  tanulságos  beszélgetés  
folyik: 

„A  logikatanár:  Íme,  egy  példa  a  
szillogizmusra!  Tessék:  a  macskának  

négy  lába  van.  Izidorának  és  Fricot-
nak  is  négy  lába  van.  Tehát  Izidora  
és  Fricot  macska.  

Az  öregúr:  A  kutyámnak  is  négy  
lába  van!  

A  logikatanár:  Akkor  az  is  egy  
macska. 

Az  öregúr  (töprengve):  Logikailag  
tehát  a  kutyám  macska  volna. . .  

A  logikatanár:  Logikailag  igen.  De  
az  ellenkezője  szántén  igaz.  

Az  öregúr:  Csodálatos  dolog  a  lo-
gika! 

A  logikatanár:  Feltéve,  ha  nem  
élünk  vissza  vele . . .  íme  egy  másik  
szillogizmus:  minden  macska  halan-
dó.  Szókratész  halandó.  Tehát  Szók-
ratész  egy  macska.  

Az  öregúr:  És  négy  lába  van.  Mi-
lyen  igaz!  Van  egy  macskám,  Szok-
rátésznak  hívják.  

A  logikatanár:  Na  látja!. . .  
És  mi  körömszakadtáig  ragaszko-

dunk  ahhoz,  hogy  Szokrátészből  
macskát  csináljunk.  A  kamera  a  va-
lóságost  és  a  képzeleti!  egyaránt  fo-
tográfiává  (filmképpé)  varázsolja  a  
filmszalagon.  Amikor  meggyőz  a  
valóságról^  kételyt  támaszt  filmbeli  
képével  szemben;  feltételessé  teszi  
azt. 

A  Csoda  Milánóban  híres  záróje-
lenete  persze  filmtrükk,  hacsak  nem  
akarunk  hinni  abban,  hogy  seprű-
nyélen  lehet  repülni.  Jelentése  jel-
képes?  Minden  bizonnyal,  másként  
nem  is  lenne  érthető.  De  ha  magunk  
elé  helyezzük  a  filmszalagot  mint  
megannyi  fotográfiát,  egymástól  csak  
árnyalatokban  eltérő filmkockákat,  a  
képek  ugyanolyan  realitással  (vagy  
irrealitással?)  bírnak,  mint  akár  a  
városszéli,  fabódés  nyomortelep  ké-
pei,  vagy  a  temetési  menet  Milánó  
utcáin. A kamera  egyszerre fotózza az 
előtte  álló  dolgot  és  a  mögötte  álló  
ember  gondolatát;  a  kapott  kép  so-
hasem  egyértelmű.  

Egyes  stílusirányzatok  (így  például  
a  neorealizmus)  a  kép  dokumentum  
jellegét  hangsúlyozza  ki;  ha el  is  me-
séltek  egy-egy  történetet,  emberi  sor-



sot,  azt  annyi  epizóddal,  mellékalak-
kal,  véletlen pillanatokkal szőtték  át,  
mintha  a  kamera  csak  a  maga  szó-
rakozására  sétálna  az  utcákon,  pil-
lantana  be  sötét  pincelukákba,  han-
gos  söntésbe,  bámulna  el  egy  varró-
lány  és  egy  fiatal  munkás  ábrándos  
esti  sétáján  a  külvárosban.  De  a  ké-
pek  —  a  dokumentumnak  szánt  ké-
pek  —  egyszerre  csak  sugározni  
kezdtek,  ahogy  a  valóság  sohasem  
sugárzik;  glória  fonódott  az  embe-
rek  feje  fölé,  a  bánat  könnyei  is  szi-
várványként  tükröztek;  mindenegyes  
kopott  ház,  kisutca,  ellibbenő  szok-
nyácska  elkerülhetetlenül  dallá,  lírá-
vá  lett.  Eleinte  szívhez  szóló,  utóbb  
már  mind  fáradtabb  költeménnyé,  
egyre  több  visszaköszönő  rímmel.  A  
legjobb  úton  volt,  hogy  operett  le-
gyen  belőle.  

A  művészetnek  időről  időre  vissza  
kell  térnie  a  valósághoz;  miként  az  
alvónak  is  föl  kell  ébrednie  időn-
ként,  hogy  el  ne  vesszen  az  álmai-
ban;  filmről  lévén  szó,  inkább:  a  kép  
trükkjeiben.  A  valóságból  vesz  min-
tadarabokat,  modell-részleteket,  mi-
nél  nyersebb  tömbben,  minél  részle-
tezőbbet,  annál  jobban  felfrissül  tő-
le.  Ebben  a  megújulási  szakaszban  
nem  is  a  gazdagabb  valóság-ismere-
ten  van  eleinte  a  hangsúly;  inkább  
a  régi  képek,  gépiessé  vált  képkap-
csolások,  a  hamissá  lett  beállítások,  
megvilágítások  elfeledésén.  Nem  
könnyű.  Néha  egy  nemzedék  öreg-
szik  bele,  

„Nem  igen  érdekelnek  a  repülő  
csészealjak",  mondta  Francois  Truf-
faut,  amikor  visszajött  Amerikából,  
ahol  Steven  Spiel'berg  sci-fijében  
Lacombe  professzort  alakította.  Nagy  
izgalommal  vette  tudomásul,  hogy  
Spielberg  őt  választotta  erre  a  sze-
repre,  mindent  tudni  akart  a  figu-
ráról,  egy  halom  kérdés  zsongott  a  
fejében,  mellyel  a  forgatás  kezdetén  
Spielberget  bombázta,  míg  csak  a  
tétova,  zavaros  válaszokból  rá  nem  '  
jött,  hogy  Lacombe  professzor  csak  
egy  név;  reménytelen  minden  kér-

dés.  Valakinek  ott  kell  Lennie  bizo-
nyos  jelenetekben  ezen  a néven;  s  ez  
éppen  ő  lesz.  A  többiek  se  jártak  
másképpen.  Ettől  kezdve  nem  any-
nyira  a felvételek érdékelték,  mint  az  
a  félelmetes  technika,  mechanika,  
távirányítású  kamerák,  különös  
fény-  és  színeffektusok,  melyek  a  
felvételek  emberi-alkotói  részét  tö-
kéletesen  kiszűrték  a  munkából.  És  
az  áttekinthetetlen  trükk-laborató-
rium,  ahol  a film  leghatásosabb  „reá-
lis"  részletei  készültek.  

„A  kapcsolatok  harmadik  fokoza-
ta  hallatlan  erős  hatású  realista  ele-
meket  tartalmaz,  melyek  nélkülöz-
hetetlenek,  ha  az  ember  el  akarja  
hitetni  a  nézőkkel  a  történetet",  
folytatta  Truffaut,  „de  engem  job-
ban  érdekelnek  az  érzelmek;  egy  
szerelmes  robot  története  talán  meg-
hatna,  ki  tudja."  Ha  nem  a  filmkoc-
kán  hoznák  létre.  De  az  amerikai  
film  —  a  nagyszerű  tehetségek  elle-
nére  —  művészileg  idestova  negyven  
éve  stagnál,  miközben  technikája  
szüntelenül  fejlődik,  hogy  a  filmké-
pek  „hallatlan  erős  hatású  realista  
elemeket"  tartalmazzanak.  Néha  át-
tör  egy-egy  film,  egy  rendező,  egy  
jelenet  ezen  a  „filmkép  realitáson"  
a  reális  valóságba;  a  hatvanas  évek  
elején  kezdődött  valami  a  New  
York-i  iskolával,  később  a  gazda-
ságilag  átstrukturált  Hollywood  mű-
termeiben  néhány  remek  próbálko-
zás  (Az  utolsó  mozielőadás,  Elszaka-
dás,  Száll  a  kakukk,  Magánbeszélge-
tés),  deaamíg  az  „igazi  kasszát"  a  
világ  metropoliszaiban  a  Cleopatra,  a  
Cápa,  a  Csillagok  háborúja,  A  kap-
csolatok  hozzák,  nehéz  lesz  a  hamis  
„filmkép-realitást"  elfeledni;  vissza-
térni  ahhoz  a  valósághoz,  melyet  
Griffith,  Chaplin,  Flaherty  éles  sze-
me  látott.  

Amikor  megkérdezték  Truffaut-t,  
vágyna-e  ilyen  technikai  fölszerelés-
sel  dolgozni,  azt  felelte:  „Soha!  Túl-
ságosan  zajosak,  s  én  borzadok  a  
zajtól.  Ami  igazán  tetszett,  Steven  
Spielberg  gyermeki  vakmerősége."  
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