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Megint előbbre jutottam a íilmműveltségben. Ezt onnan tudom, mert 
barátaim már azt mondják rólam, utálatos és fontoskodó vagyok Egészen 
olyan, mint egy kritikus Hát lehetséges ez? 

Sokat gondolkozom azon mostanában, milyen műveltség is a filmmű-
veltség? Mély-e. sekély? Van olyan, mint a pszichológiai? Olyan biztosan 
van, mint a filozófiai.. . Vagy ki tudja? 

Az ember mit meg nem tesz érte! Pedig talán a filmmüveltség olyan 
ma, mint az alkimia agyréme volt a XVI. szd.-ban 

Hát aztán! És mi következett a XX. szd.-ban. amikor a Tudomány 
nagy lett? Éppen ezeket az agyrémeket valósította meg sorra. Es nem az 
akkori józan védelmezőinek fantáziátlan gondolatait! 

Nem akarok az ö sorsukra jutni a jövő mozinézői előtt! 

Végülis, az igazi néző érzékeny, művelt ember Lehet, hogy magá-
nyos is. Az ember nem láthat minden veszélyt előre. 

És ez a veszély a modern filmművészettel még növekszik. Valamikor 
ugye, egy Douglas Fairbanks senior, egy Rudolph Valentino, vagv egy 
Rin-tin-tin-film összehozott a barátaimmal egy közös élményben. (Ne néz-
zük az élmény minőségét, csak a tényét!) Ma egy Antonioni-, vagy egy 
Jancsó-film elválaszt inkább. Mert ha összejövünk, csak reménytelenül 
blablázzuk egymásnak, ki hogyan értette, amit látott. 

Jó ez. rossz ez? El lehet ma dönteni? 

És már csak az ellentmondások miatt sem lehet. 'Azok miatt az ellent-
mondások miatt, amik csak most kezdenek érlelődni a modern filmművé-
szetben. 

Például: Milyen jól megvoltunk eddig abban a boldog tudatban, hogy a 
film szintétikus művészet. Aztán kiderült, hogy minél szintétikusabb egy 
művészet, annál kevésbé művészet 

Érthető, ha ez nagyon bántja a filmművészeket. Mindenáron szabadulni 
akarnak a szintézisből. Merre? Ki erre. ki arra. 

Antonioni — nagyon helyesen — úgy nyilatkozott legutóbb. (Filmvilág. 
1969/21. sz.), hogy senkinek sem lehet ebben tanácsot adni. ö egyszerűen 
oldotta meg a problémáját. Ügy találta ugyanis, hogy filmjeinek egyetlen 
ideális nézője ő maga. És ez nagyon igaz. Sőt megnyugtató lehet neki. 

Ami nyugtalanító, csak az. hogy az igazi probléma éppen a többi, nem-
ideális nézővel kezdődik Bár az sem megoldhatatlan az ő esetében, csak 
nehéz, azt hiszem. 

Ha csak nem úgy gondolta tényleg, hogv kizárólag ennek az „egyet-
len ideális nézőnek" szánja filmjeit. Ezt ugyan kötve hiszem. Ehhez még 
neki is fölösleges volna filmszalag, színész, operatőr, vesződség, és pláne 
tőke, amiért Amerikába kell gyalogolni... Hiszen a magunk filmjének ezek 
nélkül is rendezői és nézői lehetünk mindnyájan. Nem kell hozzá más. 
csak hanyattvágnunk magunkat a sezlonon délután, behúnyni a szemünket 
(a gyakorlottabbaknak azt sem kell), s jöhet a film! 

Az ősibb, az igazi film! Ami már a Lumiére-fivérek előtt megvolt! 
És akkor elértük a többi nézőtől függetlenített filmet 

Az egyetlen védekezés „a függetlenített" film ellen, ha a néző kiszámolja, 
hogy egy filmtől mennyi információt kapott. És akkor már tudja hánvadán 
áll. 



Mert olvastam egy aggodalmas kritikában (M. G. P.-től), hogy Jancsó 
új filmje, a Sirokkó például „vészesen kevés információval szolgál a néző-
nek". Ez baj. 

Viszont egy másik kitűnő és lelkes cikkben olvasom (B. Nagy Lászlóé), 
hogy a Sirokkóban „tiszta filmi formák kereséséről" van szó. Ezekben a 
..tiszta filmi formákban" az információs jelek olyan sajátos rendbe állnak 
össze, írja, hogy mindig többet mondanak, mint amennyi tartalmuk van. 

Bizony, ez nem lehetetlen. Az életben is van így. Mancikáról a férje 
mindig azt mondja nekem: „Hogy tudsz ezzel a növel annyit beszélni! Nem 
vetted észre, hogy üresfejű?" Én meg órákig tudok vele beszélgetni. En 
beszélek és ő lelkesen hallgat. 

Most látom csak, hogy nem kis dilemma az, ami előtt a mai film-
művészet áll. Egyszerre alkot új információs jeleket, s közöl bennük isme-
retlen tartalmakat. Én csak egyszer éltem át ilyet. 

Azt is álmomban. 
Azt álmodtam, hogy tökéletesen beszélek egy előttem ismeretlen nyel-

ven, talán etruszkul. Bámulatos volt! Mindent értettem, amit mondtam, 
s amit mondtak nekem. Anélkül hogy valóban értettem volna egy szót abból 
a — nyilvánvalóan halandzsa — nyelvből, amit álmomban beszéltem. 

De ez az információ abszurd határa, pszichológiai rövidzárlat. 

Egyszer láttam egy amerikai filmet, amelynek rendezője (Right, Rice 
vagy Riche, elfelejtettem), mégis megpróbálkozott túljutni ezen' a hatá-
ron. Egy LSD-filmet csinált, azaz mindent filmre vitt, amit e drog keltette 
víziókban lényegesnek, tipikusnak, atmoszférikusnak tartott. Hőse — maga 
a szerző, évek óta az LSD rabja — Párizsba megy gyógyíttatni magát. Ez a 
keret, a fi lm lényege maguk a víziók, a „tiszta filmi formák", „amelyek 
lerázták magukról az irodalom utolsó ruhadarabjait is". Alaposan. 

Elsősorban a színes keleti fátylak mögül elővonagló női testek, lepedő 
nagyságúra nagyított primér szexuális zónák, tomboló beatmuzsikára és 
az indus sitar hangjaira, újra és újra, mind kitartóbban, ahogy az elvonó-
kúra során a rohamok fokozódtak. 

A nézőre mindez persze nem volt hatástelan, de azt a célt nem érte el. 
hogy a néző ugyanúgy vizionáljon, mint a szerző annakidején az LSD-től. 
Mert ha ezt eléri, akkor már a néző önállóan vizionál. 

És nem lát semmit a filmből. 
Hogy a filmet valamennyire is felfogja, a néző kénytelen volt valamit, 

ha csak szemernyit is, megőrizni objektív kívülállásából, mint megfigyelő. 
De ezen összeomlott a szerző szándéka. Az LSD mámor szubjektív élményéi 
nem sikerült azon nyersen, „közvetlenül" átültetnie a nézőbe. Hőse is hiába 
jelent meg egyszerre három alakban ugyanazon a képen, az ágy mélyén 
szerelmeskedve az ápolónővel, egy torony keskeny párkányán kúszva föl-
felé, s bokszmérkőzést víva az őt lefogni igyekvő orvosával; a néző tudta, 
hogy ez a három alak egy, a szerző pedig azt várta, hogy a néző tudata 
fog háromfelé hasadni. A néző megértette ugyan, hogy a három cselek-
mény valamiképpen összefonódva egyszerre történik a hőssel, de arra mái-
képtelen volt, hogy azt egyszerre és külön is átélje. így csak látta a viziót. 
felfogta, de maga nem vizionált. 

Ha ez utóbbira képes lett volna, akkor a mentők lettek volna kényte-
lenek elvinni. 

Létezik-e egyáltalán tiszta „filmi forma"? És vajon milyen „tiszta' 
filmi információkat találunk majd benne? A kérdés, amit B. Nagy László az 
És-ben fölvetett, valóban izgalmas. De előbb tudni kellene, érdemes-e nagy-
fáradsággal megtalálni ezeket a formákat? Az emberek hálátlanok. Gyaní-
tom. hogy nem a „tiszta filmi formákért" ülnek be a moziba. 

Hogy mi mindenért képesek oda beülni, a múltkor engem is meg-
lepett. Ugo Tognazzi egy nő után rohangált a filmen. Klassz Jaguárban 
rohangált, gyorsan, azt hiszem. Milánótól Nápolyig. szóval olyan „film-



szerűen '. Nagy autópályát, tengerpartot, gyönyörű tájakai. városokat lát-
tunk közben. Élvezet volt! Már-már úgy véltem, ez az utazás a íilm lényege, 
a nőről meg is feledkeztem, aki után Tognazzi rohant, amikor suttogni 
hallom a tőlem jobbra ülő hölgyet a partneréhez. 

— Most nézd meg, amikor kiszáll a kocsiból! Mondom, hogv nem 
svájfolt! A csípőtől csak két újjal hosszabb. Hat gombos, a rever lekere-
kítve. Csinos, mi? Ezt csináltatom meg neked. Lajos! 

Tognazzi zakójáról beszéltek. 
A hölgy tehát megkapta a mozijegy áráért a számára értékes informa-

ciot. Én is élénk benyomásokat szereztem Itáliáról Hogy a film miről szólt .' 
Nem emlékszem. 

Tudom, hogy ez olcso közönség-film volt És nem azért, mert a törte 
nete jelentéktelen. Hiszen B. Nagy László is azt mondja, hogy a „tiszta fii 
mi formákban" a történet — a „gyöngyfűzés" — érdektelen, az is csak eg> 
hang, egy felütés, egy jel a többi közt. A film tehát a nem ..tiszta", a vegyes 
filmi információk miatt maradt művészeten aluli. 

• Akkor pedig sürgősen fel kell kutatni a tiszta művészi információkat, 
hogy ilyen dolog ne fordulhasson elő! És ha majd kiderül — a kutatások 
nyomán, — hogy igenis léteznek ilyen apriori művészi információk, és „tisz-
ta filmi formák" a mű létrejötte előtt, akkor: 

1. gondos munkával — és kis állami támogatással — össze lehet azokat 
gyűjteni, rendszerezni és egy nagylexikonban kiadni Ez még az állami 
filmgyártásnak is megérné. 

2. Egycsapásra megszűnnek a csúnya vita a művészi füm-kommersz 
film között. Végre nemcsak a-kritikusok, a filmrendezők is tudnák mihez 
tartani magukat. 

Én nem is az elméletben, inkább a gyakorlatban látom ennek a nagy-
jelentőségű munkának a nehézségeit. Mert nem tudhatom, hogy a „tiszta 
filmi formákban" nyert információt mikor fogjam fel hang-ként. valaminek 
a jeleként, és mikor annak, aminek látom. Nem rejlik-e magában a film 
természetében, hogy miközben „elemei" — mint hallom — a köznapi való 
ságból, kénytelen egy sereg par excellence köznapi dologról informálni? 

Ha mondjuk „tiszta filmi formában" látom Jacques Charrier-t tíz 
percig célbalövöldözni a Sirokkóban, és Madaras Józsefet, amint két pisz-
tolyt forgat szélsebesen az ujja közt. maga a jelenet miben fog különbözni 
John Wayne-étől, aki nem tiszta filmi formában csinálja ugyanezt? (Téve-
dés! A Sirokkót kitűnő filmnek tartom. A tiszta filmi formáról beszélek.) 

Mert B. Nagy lászló azt sugallja: abból kell azt tudnom, hogy ezek-
ben a jelenetekben — 300 m-es snittek! — nem történik semmi, nem halad 
semmi előre — csak a filmszalag —, mert ezek csak „hangok", jelek, vala 
ntinek a jelképei, ami a film rejtett központjában van. A „gyöngyfűzés 
megszűnt, a gyöngyszemek önállósultak. 

Ingmar Bergman. Antonioni nem hagyják abba a gyöngyfűzést. Így 
aztán nem is érhetnek el a „tiszta filmi formáig"! 

És — igazán önzetlenül — szeretnék segítségére sietni B. Nagy László-
nak, ha igényt tart rá. amikor a szaksajtóban, mint igéri. tovább kutatja 
a „tiszta formákat". 

Mert azt értem, hogy ezek a „tiszta formák" olyan tágak, hogy segít-
ségükkel Petőfi is „poéte pur" lesz (még pedig olyan, aki „írhatott politikai 
verseket!), de azt már nem értem, hogy miért voltak ezek a „tiszta formák' 
szegény Paul Valéryvel szemben olyan istentelenek, hogy ő még csak 
„nem is írhatott" olyanokat Miért lettek vele szemben egyszerre ilyen 
szűkmarkúak? De tudom, hogy ezt B. Nagy László nélkülem is megma-
gyarázza. 

Van kiút. Szilárdan hiszem. HEGE—ZO 


