
Utcák, emberek, stílusok 
Van a "New York árnyai**-ban 

egy záróikép. mely a maga legkonkré-
tabb, tényszerűbb köznapiságával 
emelkedett szimbolikussá, korunk él-
ményeinek és filmművészeti tenden-
ciáinak váratlan, érzékletes összefog-
lalójává. Este van, hősünk egy el-
rontott mulatság, hőzöngő verekedés 
után kimegy az utcára és tétova cél-
talanságán erőt véve, merész elhatá-
rozással, nekivág a forgatagnak. 
Autók jönnek és suhannak, cikáznak 
és tülkölnek az úttesten, de ő csak 
megy, halálos elszántsággal. Hová? 
— At a másik oldalra! 

Valaha a föld körüili utakra, távoli 
tengerekre, háborúba, vagy szeren-
csét próbálni indultak így az embe-
rek. ö csak a másik oldalra megy, 
s sorsa éppoly rejtélyes, kiszámítha-
tatlan —, az utca nyüzsgése elfedi: 
célhoz ér-e? 

A képet azóta sem felejtettem el. 
Elgondolkoztatott, mi az oka annak, 
hogy a film, szinte születése percei 
óta ilyen előszeretettel ábrázolja, 
hozza közelünkbe az utca életének 
képeit? Hiszen már Lumdére híres 
"Vonatérkezés«-énök utolérhetetlen 
varázsa is efféle hatásbm rejlett: 

megörökítette ami esetleges, vélet-
lenszerű volt: a tömeg szeszélyes ára-
dását, állomásra befutó és ügyes-ba-
jos dolgaikat intéző emberek jelen-
téktelen pillanatait, úgy, ahogy azok 
életünkben valóban szerepet játsza-
nak, alakító erőként, anélkül, hogy 
drámai fontosságra tennének szert. 
— S ahogy az idő haladt, a film 
mind gyakrabban fordult témáért, 
színhelyért ehhez a különös, mozgal-
mas világhoz. Így került be élmény-
Világunkba, nem egyszerűen a maga 
hitelességével, hanem valahogy több-
letjelentéssel az utca. mint a nagy-
városi élet bonyolult mozgásának, 
átláthatatlan emberi kapcsolatainak 
közege. 

Valójában két dolog találkozásáról 
van itt szó. Az egyik talán magá-
nak a kornak az adottsága. Életünk 
zsúfolt eseménygazdagságának, fel-
gyorsult ritmusának az ezekből kő-
vetkező sokszálú esetleges kapcsoló-
dásoknak jellegzetes kerete, színtere 
lett az utca. Nemcsak a futó benyo-
mások, hanem a korlátlan lehetősé-
gek, találkozások és búcsúzások aré-
nája. Kaland, titok, idegenség —, 
mindez szétfejthetetlenül ott rejlik 



mélyén. Nyilvános és végzetesen 
zárt. Az örökösen mozgó, névtelen 
tömeg egyszerre ismeretlen és mégis 
Ismerős. Az emberek, események oly 
szakadatlan folyamaltban követik 
egymást, hogy nincs is mód végig-
kísérni együket sem. Lát juk és át-
éljük az élet áramlásónak megfog-
hatatlanságát, a mindig alakuló, fel-
oldódó formák változásának csodá-
ját. 

Ügy érezzük, a film igazi anyagá-
hoz és forrásaihoz talál vissza, mikor 
ezt a hétköznapi sodrást, tovtaitűnő 
kavargást próbálja megragadni. Utal-
tunk már rá, hogy a legkezdetibb 
filmek is milyen hamar felfedezték 
az utca -fotogén- varázsát. A húszas 
évek német és francia filmjeiben 
egyre-másra találkozunk motívumai-
val. Carl Grune pedig 1923-as -Az 
utca- c. filmjében egyenesen főtémá-
jává tette. 'Persze romantikus látásra 
vall még ez, a kispolgári élet szűk-
körűségével szemben ébred fel a 
nosztalgia, a -bűn utcája- iránt, 
ahol az élet hullámai magasra csap-
nak. Prostituáltak, szerencsejátéko-
sok. villódzó fények és vad rohanás 
montírozódnak egymásra a hős ál-
maiban. S a valóság még többet, 
ígér. A végtelen, kifogyhatatlan tör-
ténést kínálja, s az ezernyi kis apró 
esemény, váratlan meglepetéseket 
tartogató mozzanat viszi — vonja 
magával az e m b e r t . . . Grune utcája, 
melyet jellegzetes módon, stúdióban 
építtetett —. költői látomás, szándé-
kosan rejtélyes homályokkal teli, 
félelmetes és kábítóan nagyszerű. 
Mint egy vezérmotívum tér vissza 
döntő pontokon mindig ugyanaz az 

útkereszteződés, a robogó autókkgj, 
távolba vesző, hirtelen elkanyarodó 
utcácskával, macskaköveivel, sötétbe, 
borult házfa la ival . . . A francia 
avantgarde, Cavalcanti és Epstein 
filmjei az utca impresszionista vízió-
ját festik meg. Artisztikusan megvi-
lágított sikátorok, rakodópart elha-
gyatott lépcsői, kocsmák és penészes 
flalú lépcsőházak színfoltjaiból össze-
geződik az utca képe, az emberi lé-
lek alvilágába vezető út jelképeként 
inkább, de fontos mozzanata ennék 
is az utca dinamikája; ődöngő embe-
rek, surranó macskák, kocsik és fé-
nyek rajzása, melyekből az egész 
lírai telítettséget, érzelmi elevensé-
get kap. 

Hosszú volna most végigkövetni a 
filmtörténet különböző állomásait, 
hogy felkutassuk, hogyan Is ábrá-
zolták más-más korokban az utca 
életét. Mit jelent pl. a korai szovjet 
filmekben, ahol a forradalmi tömeg 
küzdőterévé válik, vagy pl. René 
Clair-nál, ahol az utca afféle játékos 
díszlet, a női állhatatlanság, kacér 
kihívás és férfi kakaskodás számára. 
(De még René Clair is szerette hang-
súlyozni, hogy párizsi háztetői, sötét 
•mellékutcái műtermi kulisszák, 
•mondván, hogy olyan -valóságos-
utcák, negyedek úgy sincsenek, mint 
amilyenek a z ő képzeletében élnek.) 
S megint más jelentőséget kap 
mindez az olasz neorealizmusban; 
ott talán először lép színre a maga 
dísztelen realitásában, piszkos, po-
ros, szűk és rút valóságában az utca, 
szívszorító szomorúságot és szegény-
séget árasztva. Ki feledhetné a -Bi-
ciklitolvajok- ,vagy a -Róma 11 óra-



sivár vidékeit, csúnya házait, sötét 
kapumélyedéseit ? 

Ha ezek a lüknek és irányzatok 
más-más kiindulással poétizálják is 
az utcát, expresszionista, impresszio-
nista, vagy naturalsta ízeket kölcsö-
nözve nekik — közös bennük, hogy 
mindenütt bizonyos romantikus el-
rajzoltságot kap. Ez az, ami a mai 
filmekben teljesen megváltozik. Ter-
mészetesen az újfa j ta módszer ered-
ménye is ez. A stilizáltság és prog-
ramszerűség helyett az élettények 
nyers, közvetlen rögzítésére vállal-
koznak. S ebből is következik, hogy 
az így meglesett és filmre vett utca 
többrétű, többféle tartalom hordozó-
ja, mint az eddigiekben volt. Az egy-
szólamúság felváltása azonban a bo-
nyolultabb, sokoldalúbb megközelí-
téssel, mégis inkább a szemlélet meg-
változásával függ össze. Mats- íett a 
mai nagyváros, mint a század eleji, 
vagy akár a két háború közötti voOt. 
S így az utca és annak atmoszférája 
már nem sokban hasonlít a rég1, 
meghitt, melodnamatikus hangulato-
kat sugárzó kis sikátorokhoz, szomo-
rú külvárosokhoz, idegesebb lett, túl-
dimenzionált, lenyűgöző méreteikkel, 
impozáns arányokkal. Járművek, 
autók mechanizált mikrovilága köz-
lekedik rajtuk, az eleven emberek 
természetes jövésmenése helyett. Az 
ember egyre fenyegetettebb piciny 
ponttá válik benne, melyet bármikor 
elnyelhet az utca örvénye. 

Sokan felfigyeltek már arra, hogy 
milyen gyakori, visszatérő motívum 
a modern filmekben az utcai kóbor-
lások, végnélküli séták rajza. De míg 
eddig az utca csak arra szolgált, 
hogy a hős hangulatvilágát, belső ér-
zelmeit fejezze ki, a modern filmben 
már nem antropomorfizálódik ilyen 
egyszerűen. Az érdekes az, hogy 
megtartja saját életét, objektív je-
lentését és csak erre boltozódik rá 
valahogy a hős lelkiállapota. Ez a 
kettős jelleg izgalmassá, drámaian 
lüktetővé teszi a legegyszerűbb rész-
letet Is: úgy tudják érzékeltetni a 
hősök gyökértélenségét, csellengő 

sehová nem tartozását, hogy közben 
mindvégig érezzük a külvilág sok-
színűségét, magával ragadó tempó-
ját, fényes gazdla'gságát. Az ú j hul-
lám rendezői éppen ezt az élményt 
fogalmazzák meg, ezért mond többet 
számukra a valódi, természetes külső, 
a bulvárok pezsgő élete, mint bár-
milyen "-lélekkel teli-* konstruált 
díszlet. Mondanivalójuk éppen az, 
hogy ebben a nyugtalanító zsúfolt-
ságban, fülsiketítő zajosságban job-
ban magára marad az ember, mint 
az egyedüllét csendjéban, elhagya-
tottságában. A "(Négyszáz csapásá-
ban is pl. milyen felejthetetlen je-
lenetsorokban láthatjuk, hogy az utca 
mint veszi hullámaira a kis csavar-
gókat, hogy a maga mozgásának ren-
delje őket alá. így lesz az utca egy-
szerre háttér, sűrű szövevény, mely 
a magányos belső játékok láthatat-
lan áramlásának kerete, másfelől a 
maga reális kiterjedésével, ha almas-
sá nőtt arányaival a saját életét is é-i. 
Magával ragadó lendület ős konok 
közöny —, ez is az utca, csupa el-
lentmondás, melyben az egész sokré-
tűsége kibomlik. 

Nos, az "Árnyak-" idézett képsora 
éppen ebből sejdített fel valamit, 
hallatlan tömörséggel. A mai nagy-
városi életnek ezt -az ellentmodásos-
ságát: a vállalkozások kényszerű le-
szűkülését (átmenni a másik oldalra) 
—, másfelől a mindennapi élet moz-
gásának szédítő sodrát. Az egyetlen 
kis kép felvillantja -a hős magányát, 
de ugyanakkor érezzük, hogy az őt 
körülvevő áradással mégis valami-
féle közös szívverés köti össze. Kö-
zömbös, sőt talán néha ellenséges is 
ez a szövetség az "utcával", ezzel a 
különös laza, és mégis fogvatartó 
organizmussal, melynek melege, ben-
sősége nincs többé. Tömeg ez és nem 
közösség, s amikor a modern francia, 
vagy amerikai film az élet közvet-
len nyers megragadására törekszik, 
ezt a vonást emeli ki belőle: az egyes 
ember és az alaktalan -tömeg furcsa 
viszonyát, mely nem adhat harmó-
niát. 

BÍRÓ YVETTE 


