
VAN-E V M S A JUGOSZLÁV FILMMŰVÉSZEIN? 
Mint a népi demokra-

tikus országok filmmű-
vészetében tapasztalha-
tó, a jugoszláv filmmű-
vészetben is végbement 
egy alapvető fordulat a 
legutóbbi időszakban. 
Erre az átalakulásra ösz-
tönöztek a valóság új 
mozzanatai és a művé-
szet fejlődésének belső 
törvényszerűségei is. 

Lényege e változás-
nak, hogy a filmművé-
szet mind mélyebbre ha-
tolt a valóság konfliktu-
sainak művészi ábrázo-
lásában. Természetesen 
ez az ábrázolás és mű-
vészi általánosítás a ju-
goszláv filmművészet-
ben is a társadalom ta-
laján és az ennek meg-
felelő sajátosságokkal 
ment végbe. Űj síkra 
helyeződött a partizán-

háború nagy nemzeti té-
mája. Például Purisa 
Gyorgyevics Reggel 
(1967) című filmjében 
már nem egyszerűen 
harcolóként jelentek 
meg a partizánok, ha-
nem mint egyéni sorsok, 
vágyak, korlátok hordo-
zói, akik a felszabadu-
lást különbözőképpen 
élték meg. Gyorgyevics 
filmje mellett megjelen-
tek természetesen az ak-
tuális ellentmondások-
kal foglalkozó művek is. 
így Fadil Hadzics Az 
öngyilkos <1967) című 
filmje. A gyárivezetők-
kel reménytelen küz-
delmet vívó szakszer-
vezeti funkcionárius 
munkás öngyilkosságá-
nak ábrázolásában Had-
zics nem egyszerűen 
társadalmi kritikát 

adott, hanem a körül-
mények mélyebb feltá-
rásával bizonyos illúzió-
kat szembesített a való-
sággal. Tehát az egyéni 
tragédiában a kor egyik 
legfontosabb problémá-
ját érintette. Erre töre-
kedett Zivojin Pavlo-
vics Ha majd halott és 
fehér leszek (1968) cí-
mű műve is. A film azt 
mutatja, hogy a jobb 
élet utáni vágy sokak-
ban hamis elképzelést 
szül, mert az egyenlő 
számukra a könnyűélet-
tel, a gyors sikerekkel 
stb. 

Ezek a filmek — és 
még sok más mellettük 
részben vagy egészben 
az úgynevezett fekete 
filmek szériáját alkot-
ták. Lényegében nem 
azért, mert hibákkal és 
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hiányosságokkal foglal-
koztak, hanem sokkal 
inkább, mert a belső vi-
lág feltárásával sorsok 
és tragédiák megmuta-
tását is lehetővé tették. 
Ezekben a tragédiákban 
az adott helyzet, az ob-
jektív társadalmi lehe-
tőség, vagy annak kor-
látozott volta, osak a 
kiindulópontot jelentet-
te. Tragédiává — az 
egyéni sorsban — nem 
egyszerűen maga a kor-
látozottság vált, hanem 
az egyéni tudati elma-
radottság, a tehetetlen-
ség a korlátozottsággal 
szemben, a túlzó elvárá-
sok csődje — csupa 
olyan konfliktus, amely 
nem a regisztrálást, ha-
nem a művészeti feldol-
gozást követelte meg. 
Hogy milyen fokon, 
milyen művészi síkon 
nyertek kifejezést, er-
ről vall a legutóbbi hó-
napok néhány jelentő-
sebb jugoszláv filmal-
kotása. 

A már említett Fadil 
Hadzics másik filmje, a 
Vad angyalok három 
fiatalkorút mutat be, 
akik betörést követnek 
el. Nyomorgó cigány-
gyerek, tipikus városi 
vagány és jómódú szü-
lők gyermeke alkotják a 
bandát. Nyilvánvaló, a 
kritika főleg az utóbbi 
fiú családja ellen irá-
nyul, amit megerősít 
az is, hogy a rendőrség 
kész futni hagyni ezt a 
fiút Ennek ellenére 
szinte semmit sem lehet 
megtudni a fiú viszo-
nyáról családjához, egy 
elvont, nem motivált 
ellenérzésen kívül. 
Vagyis ezzel az alkotók 
a tett egyéni belső moti-
vációjáról mondtak le, 
s így a film nem vált 
drámává, csak érzékle-
tes tudósítássá több szer-
teágazó problémáról. Ez 

vonatkozik Zika Mitro-
vics Aljas indokból és 
előre megfontolt szán-
dékkal elkövetett gyil-
kosság című filmjére is. 
Egy valóságos, még ki-
derítetlen gyilkosság 
nyomán készült a film, 
s bár megmutatja egy 
újságíró önálló nyomo-
zását mint kritikát a 
rendőri-bírósági szervek 
munkája felett, de min-
den művészi élmény 
nélkül. A sokat emlege-
tett társadalmi közöny, 
illetve az ellene való til-
takozás drámáját így a 
néző nem élheti át. 

Veljko Bulaji A ne-
retvai csata című film-
je más kategóriába tar-
tozik, de az egyéni sor-
sok ábrázolását illetően 
némi rokonságot mutat 
az alábbival. A nagy 
történelmi freskók meg-
rajzolásánál mindig fe-
nyeget az a veszély, 
hogy csak a társadal-
milag jelentős tények, 
események maradnak 
meg az emberi belső vi-
lág közvetítése nélkül. A 
rendező mégis kísérle-
tet tett (s ezt a jelentős 
számú külföldi színész 
segítette) az egyes fi-
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gurák árnyaltabb meg-
rajzolására, annak érzé-
keltetésére, hogy mit je-
lentett a nagy és döntő 
csata a különböző olda-
lon álló, különböző hely-

zetben levő emberek szá-
mára. 

A föntebb vázolt — a 
magasabb szintű művé-
szeti általánosításra irá-
nyuló — törekvés szem-

pontjából további há-
rom filmet kell még 
említeni. Az egyik a 
kissé dekomponált, de 
figyelemre méltó Sze-
gény vagyok, de dühös 
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Dragoljub Ivkov alko-
tása. A Vajdaság egy 
falujában játszódik a 
történet. A film érzé-
kelteti azokat a válto-
zásokat, amelyeken a 
falu keresztülment, s a 
konfliktusokat is, ame-
lyek gátat emelnek a 
kibontakozás elé. Egy 
nagyobb ipari vállalko-
zás megvalósításáról van 
szó, szervezésébe bevon-
ják a faluban idegen, 
új fodrászt is, aki vál-
lalja a munkát, hiszen 
így inkább befogadják 
maguk közé a falusiak, 
és sikert remélhet 
szerelménél. Az ő 
számára a vállalko-
zás tehát nem közvetle-
nül anyagi érdekkel 
függ össze — mégis ő 
válik áldozatává az ipa-
ri átformálódás váratlan 
akadályainak. Drámájá-
nak forrása a falu ösz-
szetettségében rejlik, az 
alkalmazkodás hihetet-
lenül bonyolult folya-
mattá lett. A film hősé-
nek nincs más válasz-
tása, mint otthagyni a 
falut. 

A film erénye, hogy 
egy konkrét élményen, 
konkrét szituáción ke-
resztül ábrázolja a fa-
lut, s egyéníti a drámát. 
Ugyanígy mutatja be 
Branko Plesa Lilika cí-
mű filmje a várost egy 
tizenegyéves kislány 
sorsán átszűrve. A lány 
nyomorúságos körülmé-
nyek között nevelkedve 
érettebbé, értőbbé vált, 
mint hasonlókorú tár-
sai. De ez egyben a 
környezethez való kap-
csolódásának akadálya 
is. Az anyja és annak 
élettársa feleslegesnek 
érzik őt. Az iskola nem 
érdekli. A gyermek 
pszichológusok minden 
bölcsessége kimerül ab-
ban, hogy a gyermekott-
hont ajánlják megoldás-
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nak. A kislánynak csu-
pán két társa van — 
egy, már a gyermekott-
honból megszökött kis-
fiú és a kistestvére —, 
akiket megért. Rajtuk 
kívül köti ugyan a kör-
nyezet, amelyben él, de 
nem mint emberi, ha-
nem mint dologi kör-
nyezet, amelyet ismer, 
amelyben eligazodik. A 
film a tehetetlenségből, 
a megértés hiányából, a 
segíteni képtelenségből 
fakadó drámát mutat-
ja meg. Ebben a közeg-
ben nem találnak vissz-
hangra a lány érzései, 
gondolatai. Beilleszked-
ni nem tud, helyzetébe, 
megadja magát a sorsá-
nak, elszakad két pajtá-
sától, s ezzel kényszerű-

ségből lemond az egyé-
niségéről is. 

Nem kánonizálható 
magatartás ez, de min-
denképpen egyéniségek 
összeütközéseit jelzi a 
környezet értetlenségé-
vel. Benne van ebben 
a képben a társadalmi 
hiányosság is, de nem a 
„tegyék jobbá a világot" 
didaktikusságával ábrá-
zolva. E konfliktusokat 
nem lehet néhány intéz-
kedéssel feloldani. Ép-
pen ezért kaptak hang-
súlyt az ebből fakadó 
drámák. Ez jellemzi 
Krsto Papics Bilincsek 
című művét is. (Az ere-
deti cím egyaránt je-
lent bilincseket és ró-
kákat, így pontosabban 
megfelel a filmnek.) A 



Jelenet a Lllika című tilmböl 

kis faluban lakodalom 
van — Ante lakodalma, 
sok vendéggel, szívé-
lyességgel, kolo-tánccal. 
A lakodalom legtiszte-
letreméltóbb vendége az 
egész falu által becsült 
Andrija, Ante barátja, 
volt partizánparancsnok. 
Ebben az időben — a 
film 1948-ban játszódik 
— egy nagy történelmi 
dráma is zajlik: letar-
tóztatások, politikai ki-
vizsgálások folynak. A 
falu Andrija személyét 
védelemnek érzi, ő elég-
gé biztonságban levőnek 
látszik ahhoz, hogy mö-
géje bújjanak. De And-
rija, aki múltjánál és 
pozíciójánál fogva meg-
szokta, hogy akarata 
mindig teljesül, önös ér-
dekből és szenvedélye 
kielégítéséért, visszaél e 
naiv bizalommal. E sa-
játos szituációjánál fog-
va úgy érzi, joggal jár 
neki az, hogy a meny-
asszony az övé legyen. 
Ekkor tartóztatják le 
Andriját. A megzavaro-
dott tisztelők nagyon 
gyorsan válnak lojálissá 

a hatalom iránt, nagyon 
gyorsan tagadják meg 
volt parancsnokukat, s 
ehhez kapóra jön nekik, 
hogy megtudják, vissza-
élt helyzetével. Ez er-
kölcsileg is megalapozza 
teljes szembefordulásu-
kat. A film nem pusz-
tán visszaemlékezés egy 
elmúlt időszak esemé-
nyeire. Emberi megnyi-
latkozások vizsgálata in-
kább, egy történelmi 
időszakban, amikor a 
legbiztosabb támaszté-
kok is egyik pillanatról 
a másikra válnak sem-
mivé Érthető Andrija 
reakciója, érezve az őt 
körülvevő istenítést, 
egészen a „nekem min-
dent szabad" önkényéig. 
Érthető a falusiak döb-
benete a letartóztatás té-
nye előtt, majd lojali-
tásuk bizonygatása. A 
film nem egyszerű poli-
tikai célzásokat tesz, 
nem valamiféle önkriti-
kát produkál, hanem az 
emberi közegben kibon-
takozó kölcsönös konf-
liktusokra épül. Ugyan-
olyan kiszolgáltatott, 

korlátozott és korlátolt 
embereket mutat, mint 
az előző két film. A Bi-
lincsek-ben az embe-
reknek csak a hitük 
szolgál támaszul, me-
lyeket kezdetben jogo-
san egy emberbe vetet-
tek. Ennek az embernek 
degradálódása számukra 
a támasznélküliséget je-
lenti, mert nem kerül 
helyére a felvilágosítás 
vagy más tényező. 

Ezek a filmek művé-
szileg nem egyforma 
színvonalúak. Azonosnak 
bennük csupán a kriti-
kai hangvétel tűnik. 
Nem hibákat regisztrál-
nak, hanem azok embe-
ri gyökereit, drámáit 
kutatják, azokat a lehe-
tőségeket is, amelyek-
ben az egyéniség tény-
leg érvényesülhet, össz-
hangba kerülhet a kö-
rülményekkel. Fél év 
filmterméséből nem le-
het messzemenő követ-
keztetéseket levonni, de 
az alapvető tendencia 
mégis érzékelhető. 
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