
UTÁNÉRZÉS VAGV ÉLETÉRZÉS 
— Vita Jancsó Miklóssal — 

Jancsó Miklós nevére a nagykö-
zönség most újabban az -Oldás és 
kötés«, és a vele kapcsolatos vita 
során figyelt fel. A szakmai közvéle-
mény azonban évek óta úgy tartja 
számon, mint filmművészetünk egyik 
jelentős ígéretét. Most, hogy ez az 
ígéret elérkezett, ha nem is a be-
váltáshoz, de legalábbis a törlesztés-
hez, érdekes kérdés, mennyire látja 
Jancsó Miklós filmjét saját törekvé-
sei megvalósításának, és hogyan 
látja törekvéseinek helyét a magyar 
filmművészet egésze fejlődési folya-
matában. 

— B á r filmművészetünk fejlődé-
séről nemcsak itthon, de már a kül-
föld szakmai köreiben is hallani — 
például legutóbb személyes beszélge-
tésünk során a bolgár Vlcsanov, a 
'•Napfény és árnyék« rendezője be-
szélt nekem erről, de NDK, lengyel, 
bolgár filmkészítők között is, többek 
mellett Makk Károly legújabb alko-
tásai, a Balázs Bélások munkái és 
egyéb kisfilmek hatására elterjedt 
nézet, hogy a magyar film felfelé 
ível — nekünk, filmművészeknek 
szerintem korai lenne örülni. Az iga-
zán kiemelkedő új külföldi filmektől 
el vagyunk maradva, s egy szigo-
rúbb vizsgálatnál megállapíthatjuk, 
hogy az elmúlt tizennyolc év alatt a 
-Talpalatnyi föld—et és a -Körhin-
t á i t kivéve, lényegében egy témát 
sem tárgyaltunk az eszmeiség és a 
művészet igazán magas fokán. 

— Feltéve, hogy ez így van — mit 
tudna pillanatnyi helyzetben olyan 
tényezőként és ösztönzésként megje-
lölni, ami jelentősen hozzájárulhatna 
az általános színvonal további emel-
kedéséhez? 

— Kezdjük egy negatívummal, az-
zal, ami érzésem szerint kevésbé se-
gíti elő filmművészetünk fejlődését. 
Szép számmal akad hazai példa, 
hogy a nagy külföldi rendező egyé-

niségekhez, irányzatokhoz való túl-
buzgó csatlakozás semmitmondó, kö-
zönségbosszantó filmekhez vezet. Ez 
már azért is érthető, mert az után-
zott iskolák vagy alkotók sajátos 
művészete éppen nem utánzásból, 
hanem nagyon is helyi okok miatt 
alakult ki. Így nekünk is itthon kell 
keresnünk jövendő filmművészetünk 
alapjai t . . . A különböző filmstílusok 
a bonyolult és hosszan fejtegethető 
gazdasági, társadalmi, esztétikai, po-
litikai indítékok mellett legtöbbször 
valami közvetlen forrásból is merítet-
tek: például a New York-i film a 
Hollywooddal való szembeszegülés-
ből, a tv-ből és egy szociológiiai-
újságírói gyakorlatból; a francia új 
hullám Bazin, Astruc és követőinek 
esztétikájából. Én magyar vonatko-
zásban csak egy olyan közeli bázist 
tudnék megjelölni, amely által gyor-
san gazdagodhat filmművészetünk, és 
az egyes íróink munkássága. Gondol-
junk az utóbbi évek jó alkotásaira: 
például az -Eljegyzés—re. a -Meg-
szállottak—ra, vagy a vitatható, de 
sok erénnyel rendelkező -Elveszett 
paradicsom—ra. Mindegyiknél a te-
hetséges rendezői munka mögött jó 
írói-művészi teljesítmény áll. Hozzá-
tenném még, hogy a mi ifjabb ren-
dezőink nem támaszkodhattak olyan 
— egy fiatal nemzeti filmművészet 
kialakításához hozzájárulni tudó — 
filmes elődökre, mint Csuhraj 
Rommra vagy Donszkojra, Wajdáék 
Fordra és Jakubovszkára, akik mű-
vészetben is, egyéb dolgokban is 
stafétát adtak át az utánuk jövők-
nek. Ez a feladat is íróinkra vár 
szerintem. Példának itt Lengyel Jó-
zsef írói hozzáadását említeném meg 
a maeam rendezői munkájához. 

— Érdekes, hogy ezt éppen ön 
mondja. Hiszen az »Oldás és kötés« 
jellegzetesen olyan film, amit a mo-
dern esztétikai szóhasználat -szerzői 



film«-nek nevez, vagyis olyan alko-
tásnak, amelyben a rendező szuve-
rénül mondja el a maga mondani-
valóját, az írói nyersanyagot — ha 
ilyen egyáltalán van — csak fogód-
zónak, kiindulópontnak, aproponak 
tekintve. Hogyan látja hát az író és 
o rendező viszonyát a film alkotási 
folyamatában? 

— Erre természetszerűen csak 
szubjektív módon, a saját művészi 
elképzeléseim felől tudok válaszolni, 
mindenekelőtt azoknak a problémák-
nak, témáknak jellemzésével, ame-
lyek engem elsősorban érdekelnek, 
amelyek érzésem szerint korszerűek, 
és sajátosan és újszerűen határoz-
zák meg író és rendező viszonyát. 
A mostani idők emberéhez nem a 
nagy drámákat, cselekedeteket tár-
gyaló művészet áll legközelebb. Az 
októberi forradalom vagy a Hon-
védő Háború táján a Szovjetunióban, 
a felszabadulás utáni — osztályharc-
tól, nézetek összecsapásaitól telített 
— években nálunk, vagy jelenleg 
például Kubában az emberek, a tár-
sadalom életérzése követelte a té-
mák klasszikus drámai feldolgozását. 
De ma nálunk inkább a konfliktusok 
kirobbanását és a nagy cselekedete-
ket környező hétköznapok, a "fehér 
foltok-" feltérképezése aktuális, 
amelyre a film, amint azt sokszor 
bebizonyították, olyan nagyon alkal-
mas. Ez a drámaépítkezés más vi-
szonyt feltételez a két alkotó között, 
mint a régi "jól látható drámát-" 
mutató filmek, amelyekben az író 
egy minden részletében kidolgozott 
cselekményt ad, amit a rendező a 
maga képalkotó fantáziájával a le-
hető legszuggesztívebben megjelenít. 
Itt az író feladata, hogy a vázolt 
probléma szuggesztív ereiével az at-
moszféra hevületével indítsa meg a 
rendező fantáziájának kevésbé meg-
kötött és szabadább szárnyalását, 
amelyet csupán a lényeg kifejezése 
határoz meg. Ezt az irányzatot ná-
lunk leegyszerűsítve, és szerintem 
helytelenül antonionizmusként emle-
getik, holott ezen az alkotásmódon 
belül különböző művészi szemléle-
tek, világszemléletek szólalhatnak 
meg s ezek közül Antonioni csak 
egy. 

— Itt értünk ahhoz a kérdéshez, 

amely gyakorta felmerül az említett 
stílus-törekvésű filmekkel kapcsolat-
ban: tudniillik az utánérzés prob-
lémájához. 

— Az utánérzés vádja érzésem 
szerint jóval többször merül fel az 
indokoltnál. Gyakran helyesebb len-
ne különböző helyekről jövő egész-
séges inspirációról beszélni, ami ter-
mészetes: letisztult művészeti irány-
zatok, esztétikai rendszerek terméke-
nyítő kisugárzása, bárhová tekintünk 
a művészetek történetében, megta-
lálható. A legutóbbi jó magyar filmek 
és kisfilmek sokat köszönhetnek in-
spirátoraiknak. De különben is arról, 
hogy hol végződik az inspiráció, s 
hol kezdődik az utánzás, sokat le-
hetne vitatkozni. Nézetem főbb vo-
nalakban egyezik Sas Györgynek a 
Filmvilágban, »Az eredet-" című Írá-
sában kifejtett véleményével. . . 
»' . . . többet kellene foglalkoznunk az 
alkotótevékenység lélektanával is, 
jobban ismernünk kellene az ebben 
működő és közrejátszó tényezőket, 
befolyásokat-" — mondja egy helyen 
a cikk írója. Azt hiszem, igaza van. 

— Hát akkor fogadjuk meg a jó 
tanácsot és foglalkozzunk tu alkotó-
tevékenység lélektanával, a műal-
kotás genezisével, »az eredet«-tel, az 
ön filmjével, az »Oldás és kötés«-sel 
kapcsolatban. Hogyan látja ezt a 
művészi fejlődési folyamatot saját 
pályájában? 

— Közvetlenül a felszabadulás 
után egypáran, a régi Magyarország 
s a fasizmus gyűlöletétől áthatott 
művészjelöltek, fiatal és lelkes ra-
jongói lettünk az "európai iskola-" 
néven jelentkező képzőművészeti 
csoportosulásnak. Nekem is az oda-
tartozó festők munkássága foglalta 
harmóniába a modern törekvéseket. 
Aztán bekövetkezett a marxizmus 
tudományával való nagy találkozás, 
annak elfogadása egy életre. Az el-
mélet, mivel megtanulása találko-
zott az ifjúság nagyot akarásával, s 
a döntő társadalmi átalakulás átélé-
sével, számunkra hitvallás lett: ter-
mészetes volt leszámolni a két há-
ború közti polgári irányzatokkal, az 
absztrakciótól a szürrealizmusig. Az 
utána következő évek minden mű-

r é s z t vívódásra, önmagát és a vilá-
got egyre jobban kutatni kényszerí-



tettek. Végül jöttek a belső békét, 
letisztulást eredményező idők. 

Miközben, ahogy mondani szokás, 
átmentem a művészi érésen, olyan 
történelmet éltem meg, mely bőven 
adta az érlelnivalót. A köröttem vál-
tozó, alakuló, fejlődő világ gazda-
gon szállította a problémákat, volt 
minek lerakódni. Annyi minden tör-
tént, és úgy történt, hogy az elmúlt 
két évtized után a mai letisztultság 
állapotában sem látom eleve adottan 
fekete-fehérnek az életet, az embe-
reket —, nincs is olyan sürgető tör-
ténelmi helyzet, mely a határvona-
lak gyors kijelölését, a szükséges 
választást követelné — környezetem 
számomra a feketék-fehérek — s kü-
lönböző szürkék állandó vizsgálódás-
ra késztető, bonyolult szövevénye. 
Ehhez még hozzájárul, hogy a ma-
gyar film szerintem sok közlési mó-
dot lejáratott, mivel túl gyakran élt 
velük indokolatlanul. A hitelüket 
vesztett művészi eszközökhöz nem 
szívesen nyúlunk, ha őszintén aka-
runk szólni . . . Ez az ellenérzés 
még inkább hajt a kísérletezésre, új 
módszerek feltárására, érthető mó-
don fogékonnyá tesz a jó művekből 
sugárzó hatásra, sőt ez kelti a szo-
katlannal való kifejezés vágyát is. 
S hogy a kísérletező nem mindig 
lel új utakra, nemcsak azért van, 
mert a kiemelkedő kortárs alkotók 
az á'ltaluk járt területek iránya felé 
hívják figyelmét, hanem mivel 1963-
ban nehéz olyan pontra lelni, ame-
lyet a kísérletek hatvanéves láncá-
ból tevődő, mindent kinróbáló mo-
dern polgári művészet figyelme el-
került. 

— Ez igaz, de vajon véletlennek 
tekinthető, hogy ebből a gazdag kin-
csestárból lényegében hasonló ele-
mekhez, kifejezési módszerekhez 
nyúl xrissza és lényegében hasonló 
stílust alakít ki a modern alkotók 
egész sora? 

— Nyilvánvalóan nem tekinthető 
véletlennek, bár nem értek egyet az-
zal, amit Leopoldo Torre-Nillson ar-
gentin filmrendező válaszolt, amikor 
Antonioni utánzásával megvádolták: 
»Ez nem innen vagy onnan vett ha-
tás, ez a mai életérzés. A mód, ahogy 
Antonioni ma történeteit elmondja, 
az a mód, ahogyan egy ember ma-

napság érezhet: karakterei megköze-
lítésének módja, cselekményei ki-
bontakoztatásának módja, mind 
olyan valami, amit ő érez és más 
emberek is érezhetnek.- Nálunk ez 
így nem érvényes. A mi életérzé-
sünk gyökeresen más, mint a nyu-
gati értelmiségé. De ránk is vonatko-
zik az, hogy a mi más életérzésünk 
is rejtettebben, diszkrétebben, ke-
vésbé látványos és cselekményes 
formában és konfliktusokban nyil-
vánul meg, tehát ennek a más élet-
érzésnek a kifejezése is mutathat 
némi formai hasonlóságot, többek 
között Antonioni stílusával is. 

— Nem tart-e attól, hogy ez a ke-
vésbé látványos és cselekményes, be-
lülről történő ábrázolásmód értet-
lenséggel és unalommal találkozik a 
nézők, tömegeinél? 

— Nem akarom ezt a problémát 
lekicsinyelni. Szükség van arra, hogy 
nézőink művészi felfogóképességét, 
igényét állandóan és tudatosan fej-
lesszük. hogy leküzdjük a giccses és 
ponyvafilmek évtizedei alatt kineve-
lődött és ma is élő közönség-maga-
tartást. De indokolatlan, hogy fél-
jünk a közönségtől. Igaz. nézőink 
nagy tömege Resnais-t, Fellinit, s 
feltételezhetően majd Antonionit 
nem érti meg. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy általában képtelen fel-
fogni a modern filmnyelvet, az in-
tellektuálisabb témafelvetést', a kor-
szerű filmművészetet. Hiszen más 
alkotások: Wajda, Csuhraj, Bondar-
csuk művei, hogy hazai területről 
szóljunk: a Balázs Bélások kisfilmjei, 
vagy hogy Nyugatról is vegyünk pél-
dákat, az "Egy csepp méz-, a "New 
York árnyai- megértéssel találkoz-
tak. Ebből éppen az derül ki, amire 
az előbb is céloztam, hogy tudniil-
lik a meg nem értett filmek eseté-
ben maga az életérzés, az ábrázolt 
valóság volt idegen közönségünk 
számára, nem pedig a filmnyelv 
meg nem értése volt akadálya e fil-
mek sikei'ének. Ha az életérzés is-
merős, a mi világunkból fakad, ak-
kor nem kell félnünk és nem kell 
féltenünk közönségünket az új kife-
jezésmódoktól, a korszerű filmábrá-
zolástól 
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