VAN-E V M S A JUGOSZLÁV FILMMŰVÉSZEIN?
Mint a népi demokratikus országok filmművészetében tapasztalható, a jugoszláv filmművészetben is végbement
egy alapvető fordulat a
legutóbbi
időszakban.
Erre az átalakulásra ösztönöztek a valóság új
mozzanatai és a művészet fejlődésének belső
törvényszerűségei is.
Lényege e változásnak, hogy a filmművészet mind mélyebbre hatolt a valóság konfliktusainak művészi ábrázolásában. Természetesen
ez az ábrázolás és művészi általánosítás a jugoszláv
filmművészetben is a társadalom talaján és az ennek megfelelő
sajátosságokkal
ment végbe. Űj síkra
helyeződött a partizán-

háború nagy nemzeti témája. Például Purisa
Gyorgyevics
Reggel
(1967) című filmjében
már nem egyszerűen
harcolóként
jelentek
meg a partizánok, hanem mint egyéni sorsok,
vágyak, korlátok hordozói, akik a felszabadulást
különbözőképpen
élték meg. Gyorgyevics
filmje mellett megjelentek természetesen az aktuális
ellentmondásokkal foglalkozó művek is.
így Fadil Hadzics Az
öngyilkos <1967) című
filmje. A gyárivezetőkkel reménytelen küzdelmet vívó szakszervezeti
funkcionárius
munkás öngyilkosságának ábrázolásában Hadzics
nem
egyszerűen
társadalmi
kritikát

adott, hanem a körülmények mélyebb feltárásával bizonyos illúziókat szembesített a valósággal. Tehát az egyéni
tragédiában a kor egyik
legfontosabb problémáját érintette. Erre törekedett Zivojin Pavlovics Ha majd halott és
fehér leszek (1968) című műve is. A film azt
mutatja, hogy a jobb
élet utáni vágy sokakban hamis elképzelést
szül, mert az egyenlő
számukra a könnyűélettel, a gyors sikerekkel
stb.
Ezek a filmek — és
még sok más mellettük
részben vagy egészben
az úgynevezett fekete
filmek szériáját alkották. Lényegében nem
azért, mert hibákkal és
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hiányosságokkal foglalkoztak, hanem sokkal
inkább, mert a belső világ feltárásával sorsok
és tragédiák megmutatását is lehetővé tették.
Ezekben a tragédiákban
az adott helyzet, az objektív társadalmi lehetőség, vagy annak korlátozott volta, osak a
kiindulópontot jelentette. Tragédiává — az
egyéni sorsban — nem
egyszerűen maga a korlátozottság vált, hanem
az egyéni tudati elmaradottság, a tehetetlenség a korlátozottsággal
szemben, a túlzó elvárások csődje — csupa
olyan konfliktus, amely
nem a regisztrálást, hanem a művészeti feldolgozást követelte meg.
Hogy
milyen
fokon,
milyen művészi síkon
nyertek kifejezést, erről vall a legutóbbi hónapok néhány jelentősebb jugoszláv filmalkotása.
A már említett Fadil
Hadzics másik filmje, a
Vad angyalok három
fiatalkorút mutat be,
akik betörést követnek
el. Nyomorgó cigánygyerek, tipikus városi
vagány és jómódú szülők gyermeke alkotják a
bandát. Nyilvánvaló, a
kritika főleg az utóbbi
fiú családja ellen irányul, amit
megerősít
az is, hogy a rendőrség
kész futni hagyni ezt a
fiút
Ennek
ellenére
szinte semmit sem lehet
megtudni a fiú viszonyáról családjához, egy
elvont, nem motivált
ellenérzésen
kívül.
Vagyis ezzel az alkotók
a tett egyéni belső motivációjáról mondtak le,
s így a film nem vált
drámává, csak érzékletes tudósítássá több szerteágazó problémáról. Ez

Fadil Hadzlc: Vad angyalok

vonatkozik Zika Mitrovics Aljas indokból és
előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság című filmjére is.
Egy valóságos, még kiderítetlen
gyilkosság
nyomán készült a film,
s bár megmutatja egy
újságíró önálló nyomozását mint kritikát a
rendőri-bírósági szervek
munkája felett, de minden
művészi
élmény
nélkül. A sokat emlegetett társadalmi közöny,
illetve az ellene való tiltakozás drámáját így a
néző nem élheti át.

Veljko Bulaji A neretvai csata című filmje más kategóriába tartozik, de az egyéni sorsok ábrázolását illetően
némi rokonságot mutat
az alábbival. A nagy
történelmi freskók megrajzolásánál mindig fenyeget az a veszély,
hogy csak a társadalmilag jelentős tények,
események
maradnak
meg az emberi belső világ közvetítése nélkül. A
rendező mégis kísérletet tett (s ezt a jelentős
számú külföldi színész
segítette) az egyes fi-
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gurák árnyaltabb megrajzolására, annak érzékeltetésére, hogy mit jelentett a nagy és döntő
csata a különböző oldalon álló, különböző hely-

zetben levő emberek számára.
A föntebb vázolt — a
magasabb szintű művészeti általánosításra irányuló — törekvés szem-

pontjából további három filmet kell még
említeni. Az egyik a
kissé dekomponált, de
figyelemre méltó Szegény vagyok, de dühös
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elkövetett

gyilkosság

Dragoljub Ivkov alkotása. A Vajdaság egy
falujában játszódik a
történet. A film érzékelteti azokat a változásokat, amelyeken a
falu keresztülment, s a
konfliktusokat is, amelyek gátat emelnek a
kibontakozás elé. Egy
nagyobb ipari vállalkozás megvalósításáról van
szó, szervezésébe bevonják a faluban idegen,
új fodrászt is, aki vállalja a munkát, hiszen
így inkább befogadják
maguk közé a falusiak,
és
sikert
remélhet
szerelménél.
Az
ő
számára
a
vállalkozás tehát nem közvetlenül
anyagi
érdekkel
függ össze — mégis ő
válik áldozatává az ipari átformálódás váratlan
akadályainak. Drámájának forrása a falu öszszetettségében rejlik, az
alkalmazkodás hihetetlenül bonyolult folyamattá lett. A film hősének nincs más választása, mint otthagyni a
falut.
A film erénye, hogy
egy konkrét élményen,
konkrét szituáción keresztül ábrázolja a falut, s egyéníti a drámát.
Ugyanígy mutatja be
Branko Plesa Lilika című filmje a várost egy
tizenegyéves
kislány
sorsán átszűrve. A lány
nyomorúságos körülmények között nevelkedve
érettebbé, értőbbé vált,
mint hasonlókorú társai. De ez egyben a
környezethez való kapcsolódásának
akadálya
is. Az anyja és annak
élettársa
feleslegesnek
érzik őt. Az iskola nem
érdekli.
A
gyermek
pszichológusok minden
bölcsessége kimerül abban, hogy a gyermekotthont ajánlják megoldás-
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nak. A kislánynak csupán két társa van —
egy, már a gyermekotthonból megszökött kisfiú és a kistestvére —,
akiket megért. Rajtuk
kívül köti ugyan a környezet, amelyben él, de
nem mint emberi, hanem mint dologi környezet, amelyet ismer,
amelyben eligazodik. A
film a tehetetlenségből,
a megértés hiányából, a
segíteni
képtelenségből
fakadó drámát mutatja meg. Ebben a közegben nem találnak visszhangra a lány érzései,
gondolatai. Beilleszkedni nem tud, helyzetébe,
megadja magát a sorsának, elszakad két pajtásától, s ezzel kényszerű-

ségből lemond az egyéniségéről is.
Nem
kánonizálható
magatartás ez, de mindenképpen egyéniségek
összeütközéseit jelzi a
környezet értetlenségével. Benne van ebben
a képben a társadalmi
hiányosság is, de nem a
„tegyék jobbá a világot"
didaktikusságával ábrázolva. E konfliktusokat
nem lehet néhány intézkedéssel feloldani. Éppen ezért kaptak hangsúlyt az ebből fakadó
drámák.
Ez
jellemzi
Krsto Papics Bilincsek
című művét is. (Az eredeti cím egyaránt jelent bilincseket és rókákat, így pontosabban
megfelel a filmnek.) A
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kis faluban lakodalom
van — Ante lakodalma,
sok vendéggel, szívélyességgel, kolo-tánccal.
A lakodalom legtiszteletreméltóbb 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: letartóztatások, politikai kivizsgálások folynak. A
falu Andrija személyét
védelemnek érzi, ő eléggé biztonságban levőnek
látszik ahhoz, hogy mögéje bújjanak. De Andrija, aki múltjánál és
pozíciójánál fogva megszokta, hogy
akarata
mindig teljesül, önös érdekből és szenvedélye
kielégítéséért, visszaél e
naiv bizalommal. E sajátos szituációjánál fogva úgy érzi, joggal jár
neki az, hogy a menyasszony az övé legyen.
Ekkor tartóztatják le
Andriját. A megzavarodott tisztelők nagyon
gyorsan válnak lojálissá

a hatalom iránt, nagyon
gyorsan tagadják meg
volt parancsnokukat, s
ehhez kapóra jön nekik,
hogy megtudják, visszaélt helyzetével. Ez erkölcsileg is megalapozza
teljes szembefordulásukat. A film nem pusztán visszaemlékezés egy
elmúlt időszak eseményeire. Emberi megnyilatkozások vizsgálata inkább, egy
történelmi
időszakban, amikor a
legbiztosabb
támasztékok is egyik pillanatról
a másikra válnak semmivé Érthető Andrija
reakciója, érezve az őt
körülvevő
istenítést,
egészen a „nekem mindent szabad" önkényéig.
Érthető a falusiak döbbenete a letartóztatás ténye előtt, majd lojalitásuk bizonygatása. A
film nem egyszerű politikai
célzásokat
tesz,
nem valamiféle önkritikát produkál, hanem az
emberi közegben kibontakozó kölcsönös konfliktusokra épül. Ugyanolyan
kiszolgáltatott,

korlátozott és korlátolt
embereket mutat, mint
az előző két film. A Bilincsek-ben az embereknek csak a hitük
szolgál támaszul, melyeket kezdetben jogosan egy emberbe vetettek. Ennek az embernek
degradálódása számukra
a támasznélküliséget jelenti, mert nem kerül
helyére a felvilágosítás
vagy más tényező.
Ezek a filmek művészileg
nem egyforma
színvonalúak. Azonosnak
bennük csupán a kritikai
hangvétel
tűnik.
Nem hibákat regisztrálnak, hanem azok emberi gyökereit, drámáit
kutatják, azokat a lehetőségeket is, amelyekben az egyéniség tényleg érvényesülhet, összhangba kerülhet a körülményekkel. Fél év
filmterméséből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de
az alapvető tendencia
mégis érzékelhető.
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