
Építőkockák 

BUDDHA SS A FILM 
Buddháról olvastdm ezt a történe-

tet. Egyszer a Kestelyűk Szikláján 
beszédet kellett volna tartania az 
élet értelméről. Nagy hallgatóság 
gyűlt össze. Buddha felment a szik-
lám s beszéd helyett felemelt egy 
szál virágot és meglengette. 

A hallgatóság értetlenül bámult. 
Buddha végignézett rajtuk, s csak 
egyetlenegy arcot látott felderülni. 
Egyetlen tanítványa értette meg ezt 
a jelbeszédet a virággal, a legegy-
szerűbb választ mindarra, ami az 
embereket nyugtalanítja. Ez a virág 
láttán felnevető tanítvány lett aztán 
Buddha leghűségesebb követője, 
társa. ^ 

Mindig az az érzésem, hogy az 
értetlen Buddha-tanítványok jelent-
keznek megint, amikor a filmen az 
"irodalmat-" kérik számon, a leírt 
betűs, megfogalmazott irodalmi anya-
got. 

A film Buddha mozdulatával vá-
laszol: egy szál virággal, egy sötét-
ben eltűnő szerelmespár árnyalak-
jával, a tengerpart futó habjaival, 
lépcsővel, ráccsal, szélrázta ágakkal, 
fenyegető perspektívában látott fel-
hőkarcolókkal stb. Az élet tényeivel 
válaszol az élet bonyodalmaira, ta-
lányosságára. 

Ha a válasz helyes, a közönség 
örvend, mert úgy érzi, megértett va-
lamit, közelebb került az élet forrá-
saihoz, szavakba nem is foglalható 
jó hirt kapott... 

Az örvendező közönségben azon-
ban mindig akadhatnak, akik fa-
nyarul azt mondják: én irodalmat 
vártam. 

De Buddha óta haladt annyit a 
világ, hogy ma már ez a kisebbség, 
ök azok, akik a film végén — ami-
kor a szerelmespár végre hosszú 
csókban összeforr — nem állinak fel, 
mert tovább várják a szónoklatot. 

* 
GUSZTUS IS KELL 
A NEVETÉSHEZ 

Jules Renard naplójában olvastam 
ezt a megjegyzést, amelyet egy szel-
lemeskedő emberhez adresszált: 

"Bocsásson meg, uram, de foga-
dalmat tettem, hogy csak akkor ne-
vetek, ha kedvem van rá.* 

De sok filmvígjáték írójának és 
rendezőjének szeretném megmon-
dani ezt, amikor vicceket sütöget-
nek el, valami poénkényszer hatá-
sa alatt, s be is jön a nevetés — s 
miért ne jönne?; ha megcsiklandoz-
nak, persze, hogy nevetek —, de 
mintha elfelejtették volna megte-
remteni azt a jótékony atmoszférát, 
amelyben öröm is a nevetés, s nem-
csak a rekeszizom hirtelen rándu-
lása. 

A vígjáték expozíciója nemcsak 
arra szolgál, hogy a későbbi bonyo-i 
dalmakat előkészítse, hanem arra is, 
hogy gusztust csináljon a nevetés-
hez. Éreznem kell, hogy egy erős 
és baráti kéz vezet be a vígjáték 
világába. S bár a vígjáték fordula-
tai váratlanul fognak érni, mégis 
várakozással teljes hangulatban va-
gyok. Ügy is mondhatnám: előre 
tudom, hogy nem tudom mi fog 
történni. Várom a váratlant. 

A vígjátéki bizalom légkörének 
igen nagy jelentősége van. Aki ezt 
meg tudja teremteni, csakugyan le-
kötelezi a nézőt (minden értelem-
ben). Ha ez a bizalom megteremtő-
dött, még a közepesre sikerült vic-
ceket is hálásan nyugtázza a közön-
ség. Ha ez a bizalom nincs meg, 
minden egyes vicc, gag és ötlet, 
megannyi merénylet személyiségem 
autonómiája ellen. Kéretlen külső 
beavatkozás az életembe, amin csak 
nevetni tudok. 

* ' 

NEORE ALIZMUS ? 
Nekünk neo, az olaszoknak ez az 

ősi forma. 
Hiszen az egész olasz színház ez-

zel kezdődött: jobboldalt egy ház, 
baloldalt egy ház, közbül egy utca. 
Az utcán szerelmes, pénztelen fia-
talemberek flangálnak és öreg uzso-
rások sietnek veszendő tőkéjük után. 
Néha jön egy pap, meg egy kerítő-
nő. (Ez a két szerep esetleg össze-
olvadhat.) Az egyik ház ablakából 



levelet dob ki egy fiatal leány, a 
másik ház ablakából éjjelivel leön-
tik a féltékeny apát. Századokon 
keresztül ilyesmi volt az olasz szín-
ház. 

Az első neorealista darab Machia-
velli Mandragórája. 

* 
Ibsennél — s folytathatnám a sort 

— mint néző egy házba kukucskálok 
be. S döbbenten látom meg a titkot, 
hogy az emberek szerelmesek, félté-
kenyek, babonásak és pénzvágyók. 

Az olasz színházban viszont úgy 
érzem magam, mintha egy házból 
kukucskálnék az utcára. S persze, 
ott is csak azt látom, hogy az em-
berek szerelmesek, féltékenyek, ba-
bonásak és pénzvágyók. 

A neorealista filmeknek is ez a 
nézőpontjuk. 

* 
Persze, másként is élnek az ola-

szok az utcán, nem úgy, mint az 
északibbak, vagy mint mi. 

Már a hároméves fiamat úgy ta-
nítják: »-ilyen maszatosan nem me-
hetsz ki az utcára*. A kislányokat 
arra tanítják, hogy az utcán pipis-
kedve kell járni, ismerkedni nem 
szabad stb. Még a Kund Abigél-
iszonyat is ott tetőződik, hogy a 
nyílt utca során táncolni, dalolni se 
szégyell... 

Amikor először jártam Itáliában, 
már háború volt, s egy elsötétített 
munkásvonaton mentem Velencétől 
Milánóig, összeismerkedtem egy fia-
tal lánnyal. Zsúfolt volt a vagon, 
sötét a kupé. Amikor Veronában ki 
kellett szállnia (óh, a 'boldogtalan 
szerelmesek városa), megígértük, 
hogy gondolni fogunk egymásra. 
Útitársaim erre közbeléptek: csó-
koljátok meg egymást... 

Ha egyedül vagyunk, nem is csó-
koltuk volna meg egymást. De a 
nyilvánosság kötelezett rá. A fó-
rum törvénye, az olasz utca törvé-
nye ez: ne titkold érzéseidet, hisz 
emberek közt vagy! 

Emberi közösség és az érzések 
teljessége. Kollektív lét és lelki in-
tenzitás. Így együtt: ez az olasz hu-
manizmus lényege. 

Ezt egy kamerán keresztül meg-
lesni: neorealizmus. 

(Milyen rossz itt ez a »meg]esni«. 
Semmi sincs távolabb a neorealiz-
mustól, mint az - indiszkréciós kí-
váncsiskodás, leselkedés, intimus-
kodás.) ^ 

A TÚLBUZGÓSÁG 
ÁRTALMÁRÓL 

Az az igazi film, amelyiket fény-
képezni is szépen lehet. Amelyik-
ben — akár gondolt rá a film írója, 
akár nem — adónak a nagy pilla-
natok az operatőr számára. 

Viszont alig tudok fárasztóbbat 
elképzelni, mint egy olyan filmet, 
amelyiknek minden egyes kockáját 
"remekbe* készíti az operatőr. Foly-
ton van valami tűz, köd, rembrandti 
félhomály, felhőjáték, fénypázma és 
gumioptika. 

Ilyenkor a film cselekményével 
párhuzamosan egy másik drámát is 
kénytelen vagyok figyelni, azt hogy 
egy operatőr eget kér. 

S a végén jobban szurkolok neki, 
mint a főhősnek. 

* 
Menjünk egy lépéssel tovább. A 

miliőrajzra. Ezzel is úgy vagyunk, 
mint a fotografálás szépségével. A 
szakadatlan miliő jelzés fáraszt, szür-
kít és drága. 

Olvastam a múltkoriban néhány 
háborús film forgatókönyvét: majd 
minden képen volt hátul drótaka-
dály, bombatölcsér, SS-paroli, zuha-
nóbombázás, deportálás, égő teher-
autó . . . 

Pedig a közönség egymillió fo-
rinttal olcsóbban is elhiszi, hogy 
háború van, ha egyáltalán hisz a 
filmnek. 

Most jut eszembe, hogy a Baka-
ruhában írásakor mennyire kifelej-
tettem a háborút. Egy-két szó esik 
róla, s egyetlen képen jelenik csak 
meg igazán: indul a katonavonat. 

Ha egy ügybúzgóbb rendezővel 
kerülök össze, a sétatér fái közt 
féllábú katonák kergetőztek volna a 
kis cselédekkel és a kirándulók 
autóját hordágyat cipelő szanitéc-
oszlop tartotta volna fel. Esetleg 
korhű 42-es ágyúk . . . 

S mire lett volna jó? 
HUBAY MIKLÓS 
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