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kovács lukács 

beszelgetes 

mik1іѕѕal 
Első  kérdésem a Balázs Béla Stúdió filmjeire vonatkozik. Régebbi filmjeik 

jobbára szerzői hozzáállással készültek, ami tágabb lehet őséget kínál, mint az, 
amit a mostani kiáltványban olvashatunk. Ez a kiáltvány tulajdonképpen egy 
tudományos igényt tükröz. A dokumentumfilm m űvészet: míg aztán, persze, van 
tudományos film is. Nekem egyébként tetszenek az utóbbi években készilt Balázs 
Bélás Гilmek, de nem értem, miért korlátozzák magukat egy el f ogadható, de 
művészetükt ől lényegében idegen elmélettel. 

Nem ismerem tüzetesen a Balázs Béla Stúdió filmjeit, az elképzeléseike 
se, így nem mondhatók róluk megbízható véleményt. Amikor dokumentumfilm-
jeikkel ezt a valóságfölmér ő  akciót indítatták, lelkesedtem értük. Láttam például 
az egész anyagát Gazdag Gyula filmjének, amelyikben leváltanak egy termel ő  
szövetkezeti elnököt. A film ennek a körülményeit tárgyalja, de lényegében egy 
társadalmi fényképfelvétel, sőt több is ennél: röntgenkép-sorozat a társadalom-
ról. Szép és jó dokumentáció Gazdag filmje, csakhogy az emberek nem szeretik, 
ha valaki megmutatja, hogy milyenek. Ezen már töprengeniük kellene, s az em-
berek ma nem szeretnek gondolkozni. 

A szerzői film nem zárná ki a fölmér ő  jellegű  filmet sem, ez utóbbi azon-
ban csak gátat jelent, a felszín megmutatása mellett bizonyos lehet őségeket is 
nyújt, de az ilyen film meglehet ősen passzív .. . 

Nézze, a rendező  helyzete mégsem azonos más művészek helyzetével. Egy 
filmes mindig rászorul valakire, aki pénzt ad neki, hacsak nem dolgozik amat őr-
ként, 8 mm-es tekerccsel, de még az is pénzbe kerül. Masrészt nem csinálhatok 
filmet titokban, észrevétlenül. Mint író, belopózhatom egy család életébe anélkül, 
hogy elárulnám szándékomat, hogy írni fogok róluk. Filmes számára ez csak úgy 
volna lehetséges, ha az objektívet a szemébe építené. És emiatt rengeteg meg 
határozó tényez ője van a filmnek. Mindig van egy határ, amin nem lehet túl-
lépni. Nyugaton ez a határ a film áru volta. A gondolatiság, a m űvészet éppen-
séggel tizedrangú kérdés. Ott azért filmes valaki, mert azzal keresni lehet, és 
másnak nincs is tekintélye, csak annak, aki jövedelmez ő  filmeket csinál, vagy 
megcsinált legalább egyet, amellyel sok pénzt keresett. A mi országainkban a 
filmnek más szerepe is van, de a producert itt is meg kell gy őzni, hogy egy el-
képzelés megvalósítására pénzt adjon. 

Első  játékfilmje el őtt huzamos ideig dokumentumfilmeket készített. M űkö-
dése e téren számunkra teljesen ismeretlen... 

Ha ezekről a rövid vagy félhosszú filmekr ől kérdez, csak arról tudok be- 
szélni, miért, hogyan és milyen körülmények között készültek. Két csoportra 
oszthatom őket. Az 1956 előtti filmek mások mint az 1956 utániak. Az első  cso- 
port, kb. negyven film, abban a korban született, amikor a film jelent őségének 
a tudatában nekem is — mint annyiunknak — az volt a meggy őződésem, hogy 
közvetlen propagandát kell kifejtenem. A filmnek abban a korban nagyobb 
volt a jelentősége, mint ma. Azóta mindenütt megcsappant a mozilátogatók szá- 
ma. Hogy a televízió miatt-e, vagy egyszer űen azért, mert az élet megváltozott, 
szinte mellékes. Tény, hogy abban a korban a mozinak nagyobb hatása volt, s 
voltak már, akik ezt előttünk kihasználták, pl. a nácik, akik katasztrófába so- 
dorták a tömegeket, nem utolsósorban óriási hatást kiváltó filmjeik segítsé- 
gével. A náci filmeknek és dokumentumfilmeknek valóban nagy tömeghatásuk 
volt, s mi tudtuk ezt, amikor a mi tömegeinket akartuk befolyásolni, megnyerni 
a szocializmusnak. Következésképp prédikátorok akartunk lenni, olyanok, akik 
nem tekintenek semmi másra, csak az elvekre. Nem elemeztük a valóságot: 
elveket közöltünk, vagyis nem dokumentumfilmeket készítettünk, hanem prédi- 
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olyan щіyag volt benne, amit eldobtunk, mert akkor úgy véltük, hogy ,nem 
mehet bele a montázsba, de ma már ez olyan jellegű  dokumentum lenne, ami-
lyennel talán senki nem rendelkezik. 

Ez a módszer a dokumentumfilmben nagyon veszedelmes, a játékfilmben 
pedig a harmincas évek közismert amerikai montázsává vált, amelynek semmi 
köze pl. Orson Welles montázsához. Én ezt a montázst nemigen tudtam csinálni. 

Közben jött 56, .több kisfilmet készített еm; ekkor már inkább hangulatit 
és fölmérő  jellegűt, mint propagandisztikusat. Egy új irányzat is hatott rám. 
Láttam néhány filmet, amelyeket általában nouvelle vague-osnak neveztek, de 
később kiderült, hogy ezek nem tartoznak mind ehhez az irányzathoz. Ilyen pl. 
Konwicki lengyel rendező  első  filmje. Konwicki egyébként író, és több filmet 
rendezett. Első  filmje, A nyár utolsó napja című  a legjobb, azt hiszem. Különös 
volt, legalábbis rám nagy hatást gyakorolt. A filmben kevés történt, lassan 
kibontakozó hangulat jellemezte, hasonló ahhoz, amit kés őbb Antonioni filmjeiben 
fedeztem fel, s amihez azóta is vonzódom. Antonionitól egyfajta technikát ta-
nultam. 

Most már nem csak magamról beszélek: ebben az id őben lépett színre ba-
rátom, Hernádi Gyula, akivel azóta együtt dolgozom. Együtt kezdtük elemezni az 
új irányzatot, többek között Antonioni néhány filmjét. 

Mit láttunk bennük? Kép- vagy montázsszerkesztésében naturalisztikus ha 
tást fedeztünk fel, és hogy szerepl őit hosszan hagyja mozogni anélkül, hogy mon-
tázst alkalmazna. Ett ől életszerű  lesz a jelenet, de az is észrevehető  a hosszú be-
állítások e rendszerében, hogy Antonioni nem naturalisztikusan mozgatja szerep-
lőit, szеreplőinek a létét nem naturalisztikusan fogja fel. Felfogásában — mon-
tázsfelfogásában — tehát bizonyos ellentmondás rejlik. Ez az, ami vonzott in-
gem; amit, azt hiszem, mindmáig ,megőriztem, vagy ahogy mondják, eltúloztam. 
Ilyenformán az általam alkalmazott hosszú snitt is Antonionitól ered. 

Ha most, utólag nézem Antonioni egy-két régi filmjét, kiderül, hogy nem is 
alkalmaz valami hosszú snittet. Ez csak annak idején hathatott hosszúnak. A na-
turalisztikus jelleg azonban, amir ől beszéltem, még ma is érezhet ő . 

Ez az elvi eredete annak, amit én csinálok barátaimmal, ha egyáltalán ha 
sonlítani akarom valamihez azt, amit csinálok. A technikája egyébként nagyon egy-
szerű, lényegesen köпnyвbb, mint montázst csinálni. A modern montázsolashoz 
dyan mérhetetlen technikai rtudásra és olyan nagyfokú konoentráltságra van szük-
ség, hogy igazágy keveseknek adatik meg, hogy jól tudják csinálni. Ma mindenki él 
vele, többé-kevésbé sikertelenül. Vannak perszeg akik értenek hozzá. Mostanában 
láttam egy filmet Germitől, akit reakciós gondolkodasmódja miatt nem. szere-
tek. Nos, utolsó filmjében olyan nagyszerűen alkalmazza a montázst, ahogy csak 
kevesen. A legkisebb rezdülésen, a legrövidebb snitten is rajta van Germi keze 
nyoma. Ez a képesség keveseknek a tulajdona; a nouvelle vauge-tól álta:lában azt 
tanulták meg, hogy ide-oda kell vágni a képet, és ezzel a kérdés megoldódik. 

Mint mondtam, én nem vonzódtam az ilyenfajta montázshoz, nem is tudnám 
csinálni, s ez számomra már az ötvenes években világossá vált. Én a hosszú snit-
tet élvezem. Szeretem, és könny ű  a hosszú snittet csinálni, bar azt mondják, hogy 
ez valami különlegesség. 

A néz ő  a művészi megvalósulásnak sokszor, az đn esetében különösen, csak 
a másságát érzékelž; a szálakat, amelyek ezeket a filmeket a hagyományhoz kö-
tik, pnár kevésbé, mivel azonos technikai vagy egyéb természet ű  megoldások 
merőben más funkciót szolgátnak, s a hasonlóságok sem fakadnak közös t őről 
szükségszer űen. Éppen ezért hasznos volt ezekr ől beszélgetnünk, s nem tudom, 
említhetne-e más m űvészeket, ahogyan pl. Antonionit vagy a harmincas évek 
orosz filmeseit megemlítette. 

Négy rendezőt vallok mesteremnek, s ha beszélek róluk, mindig Antonioni-
val kezdem. Bergman is hatott rám. 

Miként? 

A technikájával. Mások ezt nem állítják, s ha valaki megnéz egy Bergman-
filmet és egy filmet, amit mostanában csináltam, a kett ő  között bizonyára semmi 
közösséget nem tud felfedezni. Lehet, hogy csak egy pszichés állapot nálam, 
amikor azt gondolom, hogy Bergmantól tanultam valamit. Mégis úgy tekintem, 
hogy tényleges ez a hatas, és hogy ez ugyanaz, mint amit Antonioninál is csodál-
tam, a hangulatteremtés. Bergman ezt utolérhetetlenül csinálja — igáz, nem 
minden filmjében, mert a sok közt olyan is akad, amelyen csodálkozunk, hogy 
Bergman-film. De amikor egy csaldd... a tengerparton.., van ott egy ócska 
hajó ... hármasban ide-oda járkál és színházat imitál ... ezek olyan elemek, ame-
lyekkel valóban csak ő  tud dolgozni. Úgy látom, hogy a hangulat az éltet ő  eleme 
ezeknek a filmeknek. 

Amiben nem vallom Bergmant mesteremnek, az a — kissé freudi — pszicho-
lógiája. Nálam egyáltalán nincs pszichológia, filmjeimben fizikai ráhatások van-
nak, ebből származhat pszichológia, de ez már más kérdés. 

Andrzej Wajdát is meg kell említenem, aki a szocialista táborban, mint 
filmes, elsőnek kezdett másképpen — nem dogmatikusan — gondolkozni a film-
ről. đ  volt, aki szememről levette a hályogot. Wajdát különben is hozzám közel 
állónak éreztem, valószínűleg életkori adottságok miatt, de lehet, hogy népi adott-
ságok miatt is. Vonzódtam ahhoz a romantikához, ami filmjeit még most is jel-
lemzi: számomra egyetlen Wajda-film sem pesszimista, mindig van bennük vala-
mi hit, és ez valószínűleg abból a romantikus erőfeszítésb ől származik, ami a 
hőseit mozgatja. És tetszik nekem az ő  egyszerű  szürrealizmusa, ami néhány 
filmjében, pl. a Lotnában megnyilatkozott. Csupán egy dolog választ el t őle. A len-
gyelek történelmi létén, helyzetén Wajda elérzékenyedik és ez kritikáját is tom- 
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Ez talán egyszerűen a gondolatiság eredménye. 

Nem tudom, miért vagyok kritikusabb népünkkel szemben, és Wajda miért 
lágyul el a lengyelek ügyén. Mi valóban nem szeretünk beugrani érzelmeinknek. 
Különben Hernádi is, én is, érzelmesek vagyunk, s lehet, hogy ez egyszer űen csak 
védekezés. 

Godard a negyedik, akit mint mesteremet meg szoktam em н teni. đ  nem 
a technikájával hatott rám, mint Bergman, hanem a világhoz való hozzáállásával, 
azzal a tiszteletlenségével, hogy semmilyen dogmát nem ismert el. ІJjabb filmjei 
nem ilyenek, azok már dogmatikusak. Olyan ezekben Godard, mint a genfi kál-
vinisták lehettek kezdetben. Régi filmjei azonban mások voltak, azok valóban 
frissítőleg hatottak rám, azáltal, hogy bennük nem ismert se istent, se embert, 
szabadon gondolkozott a világról és arról, hogy a világ hogy abrázolható. Ezt 
ő  technikailag is megoldotta; akkoriban gyakran használta a hangulatkelt ő  hosszú 
beállítást. Ma már letett err ől. Újabb filmjeiben olyasmi is előfordul, hogy 
valaki egy helyben áll és felolvas egy könyvből, tíz percen át, •miközben a kamera 
meg ue mozdul, sőt amit;  felolvasnak, az se valami érdekes. Korábban, pl. a 
Kifulladásigban ezek a hosszú beállítások hangulati és dramaturgiai szerep űek 
voltak, ahogy nálam még azok is. Még azok — mondom, mert lehet, hogy ez 
máris konzervativizmus, és esetleg Godard az, aki el őrelépett. 

Fejtegetéseiben többször megemlítette a hosszú beállítást. Miel őtt erre és 
a kameramozgásra bővebben kžtérnénk, közbe szeretnék iktatni egy ugyancsak 
fontos kérdést, a fžlmek hangjának a kérdését. Filmjeiben a kép és hang együttes 
hatása külön figyelmet érdemel. Olyan különös megoldásokat találunk bennük, 
hogy egyetlen példát említsek, mint a Szegénylegényak akasztófa-jelenete, amikor 
Gajdor Jánost viszik kivégzésre, s közben vidám pacsirtaszó hallatszik. Szeretném, 
ha az ezzel kapcsolatos elgondolásait kifejtené. 

Az ember a filmben is, akárcsak az élet más megnyilatkozásaiban, a társa-
dalom szerkezete miatt és a társadalmi viszonyok következtében mindig más 
akar lenni, mint a többiek. Már amikor barátaimmal forgatni kezdtük e filmeket, 
volt egy meghatározott elképzelésünk a hangjukat illet ően, hogy az más legyen, 
mint a többi filmek hangja. Ennek következtében filmjeinkben rengeteg az ún. 
zörej, vagyis a természetes hang. Az a példa is ide tartozik, amit megemlített, 
tudniillik, hogy akasztani visznek egy embert, miközben pao ѕirtaszá hangzik. 
Ilyen módon azelőtt nemigen használtak hangot. 

Ehhez a kérdéshez tartozik a filmek zenéje. ,Én nem alkalmazok ldsé гб-
. zenét (utoljára egyik olasz filmemnek volt kísér őzenéje, akkor sem az én aka-
ratomból). Kísérőzenén azt a zenét értem, amelyik képileg nincs megindokolva, 
tehát nem tudom, ki énekel, nem látok hangszereket vagy rádiót. Az ilyen zene 
kívülről ad hangulatot a képnek. Bizonyára ismeri azt az effektust, amikor, 
mondjuk, egy rendőr vagy egy detektív üldözi a gyilkost vagy a betör őt, s hogy a 
feszültiség minél nagyobb legyen, valami nagy csinn-bumm zenét adnak hozzá, 
s ez tényleg feszültséget teremt. 36 példa erre a Francia kapcsolat című  amerikai 
film, mely világsikert aratott. Egy szegény New York-i rend őrről szól, aki lelep-
lezi az Amerikába kokaint és heroint csempész ő  franciákat. Természetesen a rend-
őrnek van igaza, s miért is ne lenne? Van ebben a filmben néhány olyan jele-
net, amelyet filmileg elég jól megoldottak, de hogy ennek még külön kadenciát 
adjanak, zenét tesznek hozzá, az emutett fajtából. Ez valóban elragadja az em-
bert, engem is, noha ennek az egész technikáját elég jól ismerem. 

Mi nem folyamodunk ilyen megoldásokhoz, nem utalsésorban azért, mert 
azok tanítványának érzem magam, akik egy bizony ős száraz stílust képviselnek, 
s a gondolatot igyekszenek megfogalmazni .anélkül, hogy a közönséget érzelmi 
eszközökkel befdlyásolnák. Ennek a gyakorlatnak, amikor tért kezdett háditani a 
hatvanas évek elején, már-már divatja volt. Ma már nincs, ér sem a néz ők, sem 
a producerek nem szeretik azokat a filmeket, amelyek nem hatnak közvetlenül 
a közönségre. A filmben az intellektualizmus divatja elmúlt. S hogy a filmesek 
a régi anódszerhez térnek vissza — a direkt hatáshoz az nemcsak a zenére 
vonatkozik, hanem a témára is. 

Vegyük a filmek sokkhatását. (Már nem csak a hangról beszélek.) A sokko-
lás elég nagy népszerűségnek örvend, ma már sok minden megengedett, ami ré-
gebben szinte elképzelhetetlen volt. Csakhogy ez olyan fajta sokkolás, ami érde-
kes módon épp az ellenkezőjéért történik, mint amiért történnie kellene. Mert 
míg az intellektuális filmművészet, ha nem is volt valami széles közönsége, azt 
akarta elérni; hogy az emberek nyugtalanok legyenek, egy ma készült sokk-hatású 
film mást akar. Az utóbbi időben több filmet néztem, s mindegyikről az volt a 
véleményem, hogy azt akarják elérni, hagy a közönségnek ne legyenek problémái 
a világgal. Ugyanez vonatkozik a jó pornográf filmekre. Pasolini legújabb filmje 
valóban intellektuálisan pornográf és szép, de nem éri el a régi filmjeinek ha-
tását, amelyek esetleg kevésbé voltak sikeresek a közönség szempontjából, de 
érezni lehetett, hogy azokból a szerző  világ elleni dühe szól. Most pedig érzem, 
hogy a közönségnek •okozott meglepetés nem egyéb, mint amit a kispolgár kí- 
ván, nevezetesen, hogy nyugodjon meg. Na de, azt hiszem, egy kissé elkanyarod- 
tam a témától. i  

Egyáltalán nem, hisz ezek a dolgok nagyon is összefüggnek, 

Ha a kérdés lényegét tekintjük. Mert kiragadhatok ugyan egyetlen szálat, 
és maradhatok szorosan a film hangjának a kérdésénél, de amit err ől elmondok, 
az ugyanúgy vonatkozik a film majdnem minden összetevőjére. Ezért lehetséges 
megítélni egy filmet már az els ő  jelenetek alapján. Valóban; tíz perc múltán, 
sőt tíz percen belül észreveszem, ha valaki megjátssza a haladót, megállapítom; 
ha bizonyos — a szerz őtői független érdekeket szolgál, s azt is. ;  ha vala-
kinek minden . jó szándéka ellenére megkötötték a kezét. Ma egyébként úgy áll 
a dolog, hogy senki nem ad olyan filmekre pénzt, amelyek nyugtalanítanák a 
világot. Ezelőtt tíz évvel még adtak. . 1322 



Zsugán Istvánnak adott egyik nyilatkozatában đt azt mondta, hogy va-
lószínűleg a kameramozgás okozza fžlmiii színpadszer űségét. Véleményem szerint 
ez valami mással, inkább annak a 'térnek a bezártságával hozható összefüggésbe, 
amelyben a szerepl ők mozognak. 

Azóta már többet is mondhatok ezzel kapcsolatban. Amikor azt a nyilat-
kozatot adtam, azt gondoltam, hogy csak err ől van szó. A gép, amelyet akkori-
ban használtunk, egy sínen mozgott ;  fix objektívvel. Most el tudjuk mozdítani 
a sínről a gépet, valamint gumiobjektívet is használunk, ami változtatja a látó-
szöget. Ezzel közel hozható egy tárgy, s amikor az objektívet nyitni kezdjük, 
egyszer csak panorámát látok a helyszínr ől. Ugyanakkor azzal a kis daruval, 
amelyet legutóbbi filmemben, a Még kér a népben használtunk (sajnos nem 
végig, mert csak néhány napra kaptuk el), meg tudjuk oldani, hogy a kamera ne 
maradjon a szerepl ők mozgásterületén kívül. Egy egyszer ű, sínen mozgó kamera 
mindig kíviil marad, 5 a néz ő  ezt azonnal érzékeli. Látja, hogy a szerepl ő  nem 
tud } átlépni egy láthatatlan függönyt. Tékát ha nem tudok egy archoz közel 
menni, és később, bár érzem, de nem látom, hogy ugyanarról a mozgásról van 
szó, és most látok helyette kétszáz embert, hogy aztán újra valami közeli rész-
letet ragadhassak ki; ha mindezt nem tudom megcsinálni, akkor az egész szín-
padszerűvé válik. fgy is követhetek egy szerepl őt, de annak mindig egy tömeg 
közepette történő  mozgását kísérem, és ez valóban olyan, mint egy színpadkép. 

Ma már behatoluiik a részletekbe. Eddig olyan jelenet felvételezésénél, 
amikor két ember halad, mint például a Szegénylegényekben, amikor a fiú el-
meséli, hogyan találkozott Sándorral, a kamera oldalt állt és kísérte a beszél-
getőket. Eközben semmi nem változott„ Egyszer űen csak annyi történt, hogy 
azok : tőlem három méterre mentek és beszélgettek; a végén megálltak és a 
kamera is megállt, s a beszélgetés nemsokára befejez ődött. A daruval pedig meg 
tudjuk csinálni azt, hogy a felvételezést esetleg elkezdjük oldalt, majd a daru 
elindul és eléjük megy, s egyszer csak szemben találja őket. 

A sínnek eddig is mindkét oldalát használtuk, a szerepl ők így egy majd-
nem körbelátható térségben mozogtaik. Ez azonban, a kamera és a szerepl ők 
közötti bizonyos állandó távolság miatt, nem biztosította azokat a lehet őségeket, 
mint a daru, amely akár két szereplő  közé is benyomulhat, vagy a gumiobjektív, 
amely megengedi a közeli és távoli képek tetszés szerinti valtogatását. Ezek se-
gítségével, úgy hiszem, végül elkerülhetjük a színpadszer űséget, ami talán egyik 
hibája volt ezeknek a filmeknek; újabban engem ez er ősen foglalkoztat. A Még 
kér a népben egy-két részletet már így akartam megoldani. Nem sikerült eléggé, 
de ha legközelebb kapok valakit ől filmre pénzt, kísérletet teszek újra, hogy az 
ilyen eljárás lehet őségeit kiaknázzam. 

Fžlmjeiben, úgy látom, a színpadszer űségnek volt egy meghatározott funk-
cidja. A Szegénylegényekben egyszerű  ez a "probléma. A tér bezártságának, ahol 
a kamera mozog, a sánc falai külsőleges indoklását is megadják. A Csend és 
kiáltásban ott van a homokd űlő, ami lényegében ugyanezt szolgálja. Más fil-
mekben, például az Egi bárányban nem látok ilyen indoklást, csak célszer űséget. 
Mert hogy újra elmondjam, a tér bezártságának én művészž funkcžót tulajdoní-
tok, de ugyanakkor a színpadszer űséget is csak ebb ől tudom levezetni. 

Itt azonban technikáról van szó, nem célszer űségről. Valóbaл  technikai 
kérdés az egész, mert én nem tudok elmenni a sínt ől. A sínt Viszont nem nél-
külözhetem, mert nem használok montázst. 

Vegyük azt a jelenetet, amelyet írásában említ, s amelynek párhuzamát 
látja a Szegénylegényekben. Tehát elküldenek valakit egy zöld ágért, és lelövik. 
Hogyan készül egy ilyen jelenet? Felépítünk egy sínt, a gép kocsizik. A szerep-
lők nem távozhatnak el olyan messzire, hogy ne lássam őket: bizonyos sugara 
van annak, amit a kamera bevesz. El őfordul, hogy elég messzire elengedem a 
szereplőket. A Szegénylegényekben elég messzire elmegy a magyardolmányos fiú, 
de nem lépheti túl az érzékelhet őség határát. És mivelhogy a sínt ől nem mehetek 
el, valamilyen pszichikai vagy filozófiai indoklását kell adnom a tér bezártságá-
nak. Azaz: nem mehetsz tovább egy bizonyos adott határnál. 

Filmjeiben vannak olyan jelenetek, amelyekben a szerepl őket egy bizonyos 
ponthoz szegezik... 

. vagy ahol a szereplő  elindul és visszarohan. Jeléül annak, hogy ő  maga 
is érzékeli a ibezártságot. Am azért kell érzékelnie, mert én nem mozdulok el 
a kamerával. 

Na igen: az előbb még csak azt szerettem volna elmondani, hogy egy nor-
mál technikával készült filmben hogyan készúl az a jelenet, amikor valakit el-
küldenek egy zöld ágért. Ezt különböz ő  szögből felveszik; egyszer abból, amikor 
a csendőr parancsot ad neki ;  hogy menjen fel a dombra, aztán a kamerát fel-
helyezik a dombra, ahova az illető  érkezik, hogy letörje a zöld ágat. Majd a ka-
merát visszahelyezik a csend őr mellé, aki utasít egy másik csendőrt, hogy lőjön. 
Es látom, hogy .az (felemeli a puskát, és 1 6. A kamera most újra a dombon van, 
látom, hogy a lövés talált. Ezt még mindig fel lehet bontani: az ember legurul a 
domboldalon, később pedig látom a távozó csendőröket. Mindezt három-négy snit-
tel meg lehet csinálni, s kapunk egy naturális montázst, amilyen a hollywood-i 
montázs lényegében. A nouvelle vauge-os felbontása ennek a jelenetnek más jel-
legű, és nyilván érdekesebb is lenne. Én a jelenetet nem bontom fel se így, se 
úgy, és ezért nekem a bezártságot filozófiailag kell megindokolnom. S ha nem 
indoklom meg, maga mégis keresni fog ilyen indoklást. 

Félreértések elkerütése végett szeretném megjegyezni, hogy nem kívántain 
bizonygatni valamit, ami egyébként sem meggy őződésem, ti. hogy a filmnek min- 

1323 denáron nélkülöznže kell a színpadszer űséget, hogy fžlms гerű  maradhasson. Ellen- 



ben 	vagy: azonban — a Csillagosok, katonák arról tanúskodžk — utalok a 
film nagy mozgásdinamikájú jeleneteire —, hogy eddigi filmjeinek filmszer űsége 
mellett egy másfajta, s mégis tisztán jancsói filmszer űség lehetősége  is  felvillant, 
de mindeddig nem bontakozott ki. Miért? 

Nem tartom megbélyegz őnek, ha valaki azt mondja a filmjeimről, hogy 
színpadszerűek. Én egyszerűen csak elmondtam, hogy most mire törekszem, eb-
ből talán úgy tűnt, mintha védekeztem volna. Egyébként valóban úgy van, hogy a 
Csillagosok, katonák volt az egyetlen filmem, amelyhez elég nagy anyagi bázis 
állt rendelkezésemre, hogy egy nagyobb lélegzet ű  filmet készítsek. Annyi embert 
azóta se~n szerepeltettem, s egyéb lehet őségeim sem voltak, hogy ilyen jelleg ű  
filmbe kezdjek. A Még kér a nép volt az egyetlen film, amelyben majdnem ugyan-
ezt megcsinálhattam volna, de annak a tematikája más. A Csillagosak, katonák 
háborús film, tehát egyfajta western, a Még kér a nép •pedig egy lírai történet. 

Olaszországban Attiláról készített filmet. Mik a tapasztalatai a koproduk-
ciós filmekkel? Volt egy el őítéletem, nem csupán feltevésekb ől, hanem tapasztala-
tokból Ieszúrt, hogy jó irodalmi alkotásból nem lehet jó filmet csinálni (erre Makk 
Károly Szerelem című  filmje alaposan rácáfolt), továbbá hogy a koprodukciós 
filmek és a történelmi filmek nem lehetnek jók, de id ő  múltával ez a vélemény 
is előítéletnek bizonyult. 

Attilát az olasz televíziónak készítettem, de az nem koprodukciós film. Két 
koprodukciós filmem van, a Téli sirokkó, amely az usztasákkal foglalkozik és 
a Cssžllagosok, katonák. A többi közül egy sem az, a két olasz filmem !sem 
koprodukcióban készült. 

Olvastam egy fžlmtervükr ől, amelyben Monica Vitti lett volna a f őszereplő . 
Ez a film elkészült? 

El, és meg is bukott. Olyannyira, hogy még kópiám sincs róla, amit eléggé 
sajnálok, mert az olasz filmintézet is szeretne hozzájutni. 

Úgy látom, hogy nincsenek elvei és határai annak, mib ől készülhet film, 
vagy hogyan készüljön a film. Sokszor elmondják, hogy jó regényb ől, vagy jó 
irodalomból nem készülhet film, de Makk valóban nagyon jó írásból nagyon jó 
filmet csinált. Persze, leginkább azt mondják, hogy jó regényb ől nem lehet jó 
filmet csinálni. Ez már valószínűbb. Ezért úgy tartják, hogy a nouvelle vauge-
osok tulajdonképpen ügyesek voltak, mivelhogy rossz regényeket filmesítettek 
meg. A Jules és Jim nem jó, nem színvonalas regény. S mi van a történelmi film-
mel? Akárhogy csűrjük-csavarjuk, a filmnek kétféle rendeltetése lehet. Az egyik-
nek a közönségfilm, ti. a hollywood-i film tesz eleget. Ennek most van a rene-
szánsza. Ma mindenki közönségfilmet akar csinálni, s a producerek nem is kísér-
leteznek másfajta filmekkel, csak olyanokkal, amilyeneket a közönség pillanat-
nyilag elfogad. Az sem érdektelen, miért van ez így. Nem a producerek vesztették 
el kedvüket: a világ vesztette il az érdekl ődését az intellektualizmus iránt. Való-
ban, ahogy már fejtegettem is, a világnak nyugalomra van szüksége. Az egyszer ű  
emberek, a kispolgárok — nem szeretik a szellemi izgalmat. S az államok nem 
szeretik az izgatott polgárokat. Néhány évvel ezel őtt még más volt a helyzet. 
Ez a probléma 1968 után jelentkezett, de már akkor érezni lehetett, amikor Ken-
nedyt megölték. Érezni lehettet, hogy a világ változik„ s azt is, hogy milyen 
irányú lesz ez a változás. A mai tényállás az, hogy maguk a polgárok borzon• 
ganayk a váltózás, a világ változásának a gondolatától, ennek ;:következtében 
mindenki belenyugszik, ha visszatérünk a hollywood-i rendszerhez, az olyan 
filmekhez, melyek megnézésekor a világon semmire nem kell gondolni, hacsak 
a szerelemre nem. 

Еrdekes különben, hogy ez a restség a fehér embernek, a fehér ember 
kultúrájának az :attitűdje. Nem egyszerűen az európai embernek, mert Észak-
Amerikát is mondhatnék, vagy más világrészt, ahol egyszer űen nem veszik tu-
domásul, hogy. mi történik a világban. De menjen el valaki Tuniszba, ami 
nincs nagyon messze, vagy Libanonba, ahova még be lehet jutni (Líbiába pl. 
nem mehet turista), s látni fogja, mi a harmadik világ, a világ merrefelé 
halad. Valószínűleg nem a nyugalom felé. És esetleg azt is fontolóra kellene 
venni, hogy ezek az elringató filmek jók-e? 

A történelmi fžlmekr ől továbbra is: ennek a problematikáját megoldotta 
egyféleképp, de Int emiatt leggyakrabban támadni szokták, a legsúlyosabb vá-
dakkal hozakodva el ő. Szabó Mžklós kržtžkájából idézek, aki egyébként nem 
támadó szándékkal írja, hogy: »Egy történelmileg konkrét szituáció a maga 
empirikus gazdagságában nem modellálható.« Mások viszont, akik módszereit 
bírálják, úgy vélekednek, hogy eljárásával nem képes esztétikai értelemben 
releváns műalkotást létrehozni. A realizmusra esküdve bizonygatják, miszerint 
đn nem képes tipikus alakokat, tipikus helyzeteket teremteni, s gondolatisága 
ugyanakkor sematizmusba hajtik. 

Ez teljesen igy van. Filmjeim valószínűleg nem örök érvényűek. Lehet, 
hogy csak a nagyrealizmus 'örök érvény ű, hogy csak nagyrealista regényeket 
lehet állandóan olvasni. Igaz, a nagyrealistá regények is úgy vannak, mint tálán 
minden a világon, hogy süllyednek lefelé. Negyven évvel ezelőtt Balzacot a 
gimnazisták olvasták — ma már az általánoš iskolások olvassák. De ezek a 
nem naturálisan indokolt, nem karakterhűen, pszichológiailag motivált filmek 
valószínűleg kevésbé időtállóak. Ma ezeknek divatja van; valószín űleg elfelejtik 
őket, és harminc év múlva veszik vissza, míg egy-egy olyan film vagy a film-
művészet amit Renoir létrehozott, örök érvény ű  marad. A nagy ábrándot min-
denki mindig tudja élvezni. A Doktor Mabuset nem minden kor élvezheti. Azt 
hiszem, az én filmjeim ez utóbbihoz tartoznak. Sematizmusukat nem is taga-
dоn , de ez olyan sematizmus, ami mindenkit jellemez; ha történelemr ől van 1324 



szó, akkor a történészeket is. Teljesen igaz az, amit Szabó Miklós kritikájából 
idéz; filmmel egyáltalán nem, egy kis tanulmánnyal, de talán öt kötettel sem, 
vagy csak nagyon nehezen modellálható egy történelmi szituáció. A Szent-
szövetségről valóságos .képet kapni ma valóban nehéz —úgy értve a való-
ságot, hogy minden részletre kiterjed őt. Történelmi modelljeinket utóvégre szem-
léletünk határozza meg: számomra a Szentszövetség reakciós; valószín űleg nem 
mindenki számára az. 

B. Nagy László azonban kimutatta, hogy filmjeiben van tipizálás. Nem em-
lékszem, mely jelenetekre hivatkozik, és mely alakokat említi meg, amikor 
bizonyít, de ez valóban így van, elég, ha a Szegénylegényeknek arra a jelene-
tére gondolunk, amikor két szegénylegény lovat választ magának, a Fényes 
szelek hazudós kispapjára, vagy a Csillagosok, katonák fehér ezredesére ... b іі  
elfogadja azt, hogy a nagyrealizmus örök érvény ű. Miért ne lehetne pl. egy szür-
realista vagy expresszionista alkotás is örök érvényű? Véleményem szerint a 
művészet örök érvény ű, tekintet nélkül arra, hogy mely irányzat valósította 
meg. 

Veszem Görbe János alakját a Szegénylegényekb ől és a Csend és kiáltás-
ból, •ahol a juhászt alakítja. Itt is, ott žs valóban tipikus alak. {Szeretném 
tudni, hogy ez бnökön múlott-e, vagy pedig a szžnész jóvoltából vált tipikussá 
Gajdor János és a juhász. 

Hogy az alakok milyenek, azt sok minden együttesen határozza meg. 
Görbe János szerencsés választás a Szegénylegényekben. Az ő  titka egyéni ma-
gatartásában keresend ő. Görbe nem játssza a szerepét, mint színész nem alakít 
— ő  magát adja. Olyannyira, hogy voltak egyéni elképzelései, és mint minden 
színész játszani is akart. A Szegénylegényekben, ahol az egyik feketeköpenyes-
hez kell mennie, kigondolta, hogy térden csúszva, a földet kaparva megy majd 
a feketeköpenyeshez. Mondtam neki, hogy ez nekem nem tetszik. Bíztam, s bí-
zom abban} hogy a színész alkata is jelent valamit, s ha ez kifejezésre jut, 
többet nyerek, mint a színészi játék által. Nem szeretem, ha a színészek ját-
szanak. Az egyszerűséget szeretem, .pl. Kozák András egyszer űségét, amely mö-
gött egy nagy színész lénye rejlik. Kozák majdnem mozdulatlan tud lenni, és 
mégis jelent valamit a vásznon. 

Engem egyébként meg szoktak gyanúsítani, hogy a színészt bábnak te-
kintфn. Ez nem igaz. Egyszerűen csak követelményeim és követeléseim van-
nak, mint minden rendezőnek. A színházban is megmondják a színésznek, hogy 
öreg, te bejössz .jobbról, megállsz középen, elmondasz egy monológot, s bal 
kettőn kimégy. Ugyanezt követelem én is a filmben, vagyis utasításokat adok 
a színészeknek. 

Ha színészről van szó, még egy dolgot szereznék kiemelni. Számomra 
ezek a filmek elképzelhetetlenek hivatásos színészek nélkül. Egyes filmgyártó- 
sok, az olasz például, külön előszeretettel alkalmaz — nem is amat őröket: ut 
cáról fölszedett embereket, f őleg lányokat. Tapasztalataim szerint ezek teljesen 
hasznavehetetlenek. Nemhogy beszélni, mozogni .sem tudnak, legfeljebb ha mo-
solyogni, meg levetkőzni — fixben —, $ ez aztán valóban a maximum. 

Filmjeinek központi motívuma az er őszak. Hasznos lenne, ha erről is 
beszélget иéпk, az erőszakról, mint társadalmi jelenségről. 

Sajnos, eleget tapasztaltam, s mégis úgy van, hogy nem sokat mond-
hatok, mert az erre vonatkozó nézeteim igen ellentmondásosak. Semmilyen er ő-
szakot nem szeretek, az állami er őszakot sem. Nem szeretem az egyszer ű  erő  
szakot, azt, ha az utcán verekszenek, különösen, ha egy er ősebb megver egy 
gyengét. Am ha az erősebb megveri a gyengét s a gyenge visszajön több gyen-
gével s megveri az erőset, az töprengésre késztet. Vagy az, ha a gyengébb lo-
pott, s az erős emiatt megveri. El őfordulhat, hogy a gyengének alapos indoka 
van  a lopásra. S ha nincs, ha kleptomániás, tehát ha beteg, akkor is, van-e 
valakinek joga ahhoz, hogy emiatt megverje. Vagy mi az, hogy magántulajdon? 
Van-e jogom kényelmes lakásra, ha másnak semmilyen lakása nincs? Honnan 
kapom a jogot arra, hogy sok pénzt keressek, amíg mások nem kereshetnek 
elegendőt? Hogy van az, hogy mások éheznek, én meg eszem? S kinek van 
igaza, és van-e különbség aközött, ha egy er ős éhező  ver meg egy gyenge nem 
éhezőt, illetve ha a gyenge az éhező  s az erős az, aki az egy tál ételét védi? 

Nem szeretem az erőszakot, következésképp egy csomó nézetem utópisz-
tikus — indokolatlanul és medd őn. Erőszak feltehetően azért van, mert szűkö-
sek a javak — ahogy azt a Fényes szelekben emlegetjük —, s a harc a javak 
elosztásáért folyik. Ha mindenkinek elég kenyere lesz, ha ilyen csoda történhet, 
akkor talán nem is lesz er őszak, mert nem biztos, hogy az er őszak az emberi 
természettel van összefüggésben. Az er őszak csakis a körülmények függvénye 
lehet. 

Egyesek lelkesednek a tenger alatti hippikért, a delfinekért tudniillik, akik 
álиtólag értelmes lények, és életmódjuk valóban irigylésre méltó. Volt annyi 
eszük, hogy a tengert ne hagyják el, és egyik ősünk, akinek ez eszébe jutott, 
s végül négy láb helyett két lábra állt, nem is sejthette milyen el őnyökről mond 
le. A delfineknek nem jelent nehézséget táplálékot szerezni, lakásra nincs szük- 
ségük, mert a tenger a felszínen s ötezer méter mélyen egyaránt meleg. Ne- 
künk kötöttségeink vannak, s e kötöttségek társadalmi magatartásunkat is befo- 
lyásolják. Ha nem adunk mindenkinek enni, akkor egy csomó ember lopásra 
kényszerül, vagyis akkor a világot meg kell változtatni. Én a világ megváltoztatá- 
sának az eszméjét fogadom el, tehát a szegényeknek adok igazat, pontosabban 
a forradalomnak a konzervativizmus helyett. Mert azzal soha és sehogy nem lehet 
rnegbékélni, és semmi kedvem nincs megindokolni vagy igazolni, hogy egyesek 
miért szegények, és mások miért gazdagok. Még az sem igazolható, ha valaki 
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Ezzel a kérdéssei nem is olyan rég Wisemann filmje, a Rendőrség szembe-
sttett. Wisemannt kit űnő  dokumentumfilmesnek tartom a Kórház című  filmje 
alapján, a Rendőrség azonban véleményem szerint hamis képet, vagy inkább 
hamis filozófiát ad az er őszakról. Semmi különbséget nini fedez föl a rend-
őrök, illetve a külvárosi szegény nép — f őleg négerek —által elkövetett er őszak 
közt, mert nyilván abból a hamis tételb ől indul ki, hogy az er őšzak az ember 
természetéb ől fakad. A film még. csak nem is engedte séjtetni, hogy a szegények 
tettei indokolhatók és igazolhatók, ellentétben a rend őrökével, akik bizonyos ér- 
dekeket védenek ugyan, még sincs igazuk, s tetteiket szadista hajlamok befolyá-
solják. Persze, ha ilyen hajlamról beszélünk, ezzel esetleg már ei is ismertük, 
hagy az erőszak az ember természetében gyökerezik .. . 

Én ebben nem hiszek. Az lehetséges, hogy különböz ő  tényezők hatására 
az ember pszichikai és agyi elváltazásokat szenvedett, ám hiszem, hogy a kör-
nyezet vagy a társadalmi változás pozitív irányban is el ősegítheti az ember át-
alakulását. Nem igaz, hogy az ember termószete mindenek ellenére rosszra hajlik, 
bár az egyház ezt tanította. Nem igaz az eredend ő  bűn — azt csak az emberiség 
mély pesszimizmusból fakadó filozófiája hozta létre. És ezért hiszem. hogy a 
tarsadalom megváltoztatható, és hogy van olyan er őszak is, amelyet néha alkal-
mazni kell. Ez a forradalmi erőszak, a szegények, a munkások er őszaka azokon, 
akik őket elnyomják. 

a bвszélgetés 1972 októberébar. két ~ L1t 
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kovács lukács 

mikJos 
filmjei 
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Az első  Jancsóafilmet 1967 tavaszán láttam a zágrábi Jadran film 
színház 17 magyar filmet műsorra tűző  filmbemutatóján. Az ismeretlen 
nevű  rendező  valami egészen újat hozott. Szokatlant, elementáris ere-
jűt. A mozivászon visszanyerte eredeti, elb űvölő  varázsát, amivel csak 
gyermekkorunkban rendelkezett, az els ő  filmek láttán. 

Azok a fogalmak, melyek a film születése óta, közhasználatúak, vagy 
az esztétikában már előbb is használatosak, s amelyekkel a Szegény-
legényеket háló gyanánt körülszőhettem volna, számomra javarészt is-
meretlenek voltak. A filmet azoriJban »értettem«, bár akkor még ter-
mészetesen kevesebbet érzékeltem bel őle, mint később. Mi sem volt 
számomra meglepőbb, mint amikor tapasztaltam, hogy a magyar film-
kritikusok már-már kórusban zengik, hogy ezek a filmek lényegében 
érthetetlenek. Igaz, a Szegénylegények ma már klasszikus alkotássá 
vált, de tudni kell, hogy már a Csillagosok, katonák (s talán a Szegény-
legények) előtt is léteztek Jancsó-ellenes felhangok, amit esetleg feledtet 
a Fényes szelek vagy a későbbi filmek körüli vita. 

Ha hamisnak ítéljük is a vádat, hogy Jancsó filmjei érthetetlenek, 
igazat kell adnunk azoknak, akik anélkül, hogy hibául, fogyatékossá-
gul rónák föl, megállapítják, hogy nehezen érthet ők. Am ha a későb-
biek során sikerül bebizonyítanunk, hogy Jancsó megújította a film-
művészetet, belátjuk majd, hogy a Jancsó-film és a közönség viszo-
nyának problematikus volta törvényszer ű, csak idővel oldódhat meg, 
mint ahogy — a jelek szerint — tavalyel őtt ősszel Belgrádban is meg-
tört a jég. A jó műalkotások előbb-utább összeverbuválják híveiket, 
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a jancsó-filmek kritikája — a fényes szelek pere 

Jancsó művészetét főképp a kameramozgással tett nagyarányú kísérleteinek 
köszönhetőleg gyökeresen újnak minősítettük még akkor is, ha az »új« fogalma 
a művészetekben problematikus. 

A jelzők, amelyekkel Jancsót jellemzik, azok a Tizedik múzsában, illetve 
az Új filmlexikon Jancsó Miklós szócikkében (s egyebütt) olvasható: a »csökö-
nyös«, a »kоПOk <, a »rögeszmés«. 

Jancsó filmjei már jó ideje kivétel nélknil heves vitákat váltanak ki, kü-
lön is figyelmet érdemel a Fényes szelek dossziéjának hatalmas anyaga. A Fényes 
szelek megbolydította a közvéleményt. Az Igy jöttem óta nem is született olyan 
Jancsó-film, amely megtűrte a langyosságot. E filmek színvallásra ösztökélik 
a nézőt. 

A Fényes szelek különben a NRKOSZ-ról (Népi Kollégiumok Országos Szö-
vetsége) szól. Erről tudnunk kell, hogy baloldali szervezetként 1946-tól 1949-ig 
működött, megalakulásának évében háromezer tagja volt, s amikor a Rákosi-
rendszer betiltotta, tízezer f őnyi tagságot számlált. A szervezet m űködésében 
Jancsó, maga is volt NRKOSZ-ista, a forradalmat, a forradalom eltorzulását elem-
zi, bemutat egy forradalmi lendületet, de azt is, hogy ez a lendület hogyan válik 
öncélúvá, s hullik vissza önmagába. A forradalom módszerbeli kérdés is, s a film 
rámutat arra, hogy a forradalom folytonosságának legfeljebb csak föltétele a 
hatalom birtoklása, de módszere nem lehet a nyers, a durva er ő . Gyertyán Ervin 
a Fényes szeleket a szocializmus önkritikájaként becsüli. Ungvári Rudolf észre-
vétele szerint Jancsó a csak a maga igazát elismer ő  hit kritikáját adja á Fényes 
szelekben. Ilyen vélemények is elhangzottak, de kisebbségben maradtak. Kabdebó 
Lóránt elmondja még, hogy az ősbemutatón egy filmkritikus, aki a N1,KOSZ ide-
jén maga is rendőr volt viddken, ihelyes ~Lt, igy törtéлtek a dolgok. Ugyanakkor 
egy másik volt NЕKOSZ-ista ezeket írja: »Mélyen és belül megbántva, megsértve, 
valósággal kitántorogtam Budapest egyik filmszínházából, ahol mostanában ve-
títik — mert kort, történelmet, forradalmat egyetlen esetben sem éreztem eny 
nyíre megalázva,  mint  ebben az összevisszaság-halmazban, amelyben mestersége-
sen felajzott ifjak serege bántón, betegesen végžgüvöltž és -táncolja let űnt nap-
jainkat, elmúlt if јúságunk csodálatos szakaszát.« 

Íme még egy idézet, amelyben az elvetélt forradalmár lélektanára vethe-
tünk pillantást: »Ki merem jelenteni: ellenségesnek, rosszindulatúnak érzem, elsri 
érthetetlen kockáitól az utolsóig a Fényes szeleket... Kedves Süpek Ottó, kandi-
dátus, egyetemi docens barátom! aki szívtrombózissal ' pžhensz a Vas utcai kór-
házban, ha együtt látjuk a filmet, mit szólsz? És orvos, mérnök, szerkeszt ő, ta-
nár, igazgató (!) barátaim, nektek mi a véleményetek? (...) Nem ilyenek voltak 
a mi lányaink... a mi erkölcsünk ennél mélyebb gyöker ű, ha úgy tetszik, »ma-
radi«, vallásos erkölcs volta 

Francois Maurinnak tökéletesen igaza van, amikor azt mondja a Fényes 
szelekről, hogy olyan szemléletmódot valósít meg, amellyel »önmagát szemtéli 
színlelés és sajnálat nélkül még akkor is, ha, nagyon természetesen, nosztalgia 
is érződik belőle«. 

Az idézetekből kiderül, mennyire ellentétes vélemények hangoztak el a 
fііmmől a vita során; a felkavart indulatokra, a köz-idegállapot гa az írások, véle• 
mények, »kritikák« hangvétele derít fényt. Félreértésekre látszólag az adott okot, 
hogy a film a NÉKOSZ-ról készült (Gyurkó Lászlónak adunk igazat, aki helyesen 
állapította meg, hogy filmjének más közeget is választhatott- volna Jancsó, de 
az értetlen vádaktól akkor sem menekül), egy, a Rákosi-rendszerrel szemben két-
ségtelenül haladó szervezetr ől. Ez a tény a szerz őket nem érzékenyítette el, az 
se1m, hogy mindketten, Jancsó is, Hernádi is, a film forgatókönyvének írója, 
NЕKOSZ-isták voltak. A filmnek az akkori rendszerhez is van egyfajta viszonyu-
lása. Erre a viszonyulásra világosan utal pl. a letartóztatási jelenet. A föls őbb 
hatalom elrendelte letartóztatás csak bizalmatlanságot kelt a kispapokban, a kol-
légisták akcióját pedig lehetetlennd teszi. 

Látva, hogy á mozgalom nem eredményez forradalmi változást, egyes kri-
tikusC.k arra a következtetésre jutottak, hogy Jancsó tagadja a forradalmat. 
E következtetés logikájával baj van. Jancsó nem nem ismeri el: ,filmjében csak 
hiányolja a forradalom feltételeit. A film NÉKOSZ-ista mozgalmának (feltehet ő-
leg az igazi NÉKOSZ-isták mozgalmának is) egyik bökken ője, hogy az ifjak 
nincsenek tmsztában a forradalom ,föltétdleivzl. Hisznek, mint ahogy a kispapok 
hittek a hiszekegyben, anélkül, hogy ezek felfogták volna Isten lényegét, amazok, 
hogy tudták volna, mi a forradalom. Ószinte hitük, fiatalos lendületük talán még 
így  is  érvényt szerez elképzeléseiknek, ha azokat el nem homályosítják a szó-
lamok, ha a sztálinista rendszer nem befolyásolja tetteiket, viszonyulásukat az 
osztályellenséghez, vagy egyszer űen az emberhez. 

Egyes külföldi kritikusoknál az is félreértést okozott, hogy a Fényes szelek 
a diákmozgalmak évében készült. S ha egyrészr ől arra is vаn példa, hogy mű-
vészi becsét a Szegénylegényeke'hez mérik, mondva, hogy a Szegénylegények óta 
Jancsónak ex a legjobb filmje (Michael Billington), s őt Michael Anbriant sze-
mélyében olyan is akad, aki átaludta a filmet, de amikor kés őbb megnézte, 
esküvel fogadta, hogy soha többé nem alszik a cannes-i fesztiválon, másrészr ől, 
főleg franciák, vagy az olasz Onerato Orsini, úgy érzik, hogy a film a 68-as diák-
mozgalmakról készült. Orsin írja: »Bizonyos, hogy a Fényes szelek az ő  kis 
Prágája, és valamilyen módon biztos sokba került neki, legalábbis saját méltó-
ságába és öntudatába.« A gyanakvók persze nem tudták, hogy a diákmozgalmak 
idején —Prága idején — a film forgatása befejez ő  szakaszához érkezett. Egyéb-
ként pedig úgy áll a dolog, hogy akik ilyen mozgalmakban részt vettek, úgy lát-
ják, a Fényes szelek tanulmányozása, megértése csak használhatott volna moz-
galmuknak. 

Végül a Jancsó filmjeivel szembeni türelmetlenségnek van egy fajtája, 
amely —úgy látszik — teljes mértékben nélkülözi a filmnyelv iránti érzéket. 1328 



Ennek képviselői annak idején Makk Károly Ház a sZLklák alatt című  filmjével 
sem tudtak mit kezdeni, ahol pedig a rendez ő  többé-kevésbé hagyományos esz-
közökkel dolgozik — nagyszerűen . Makk filmjében azt kifogásolták , hogy nem 
lehet benne felfedezni az akkor már több mint tízéves szocialista inúlt.at. A f ő-
hős tragédiája, úgymond, a kapitalista társadalomban lett volna hiteles. Olyan 
véleгnény is elhangzott, hogy a tragédia elmaradhatott volna, ha a pinceajtót, 
melyen keresztül Tera éjjel a házaspár szobájába följár, kulcsra zárják. Nehéz 
elképzelni, hogy aki így érvel, a Jancsó-filmek jelenetei közül egyet is érteni 
tudjon. Jancsó művészete, mint minden öntörvény ű  valami, nemcsak a realitástól 
(tehát a nem-művészettől), de mint egyedi megvalósulás a realizmustól is elüt. 

A Fényes szelek elleni hadjáratnak vége — azóta több Jancsó-film született. 
Fehér Ferenc és Hankiss Elemér e đemzései (Fehér• Ferenc: A forradalmi hata-
lom parabolája és pantomimjátéka. Filmkultúra, 1968, 6.; Hankiss Elemér: A Jan-
csó-filmek motívumrendszere. Filmkultúra, 1972, 2.), valamint a köztük eltelt id ő-
ben megjelent elemző  munkák ezt a pert eldöntötték, s a Fényes szelek ma úgy 
él a köztudatban, mint Jancsó egyik legsikerültebb alkotása. 

2 
Nem tudom, mikor s hol találkoztam el őször azzal a gondolattal, 

hogy a filmtől számon kell kérni a mozgás kifejezőségét, hogy a moz-
gás által :kifejez ődő  tartalmak az igazán filmszer űek, s a párbeszéd 
másodlagos. Vannak filmek, melyek e követelménynek nem tesznek 
eleget, mégis jók; a tételt mindamellett elfogadhatjuk anélkül, hogy 
egyedüli és kizárólagos mércévé em еlnénk. Mi elkövettük ezt a hibát 
— annak is megvan a magyarázata, miért. Mint minden olyan gyerek, 
aki a szerbhorvát nyelvvel nehezen boldogul, a filmet a képek, a jele-
netek sorából, a mozgásból igyekeztünk megérteni. Ennek azoniban —
talán fölösleges is mondani — jó oldala is volt. Élményre nem a fo-
galmak (a kép alatt írt szöveg) révén tettünk szert, hanem a mozgó ké-
pek közvetítése révén. Mindannak, amit a vásznon iátni lehetett, kény-
telenek voltunk jelentőséget tulajdonítani: a színészi játéknak, a mon-
tázsnak, a közelinek és távolinak, a gyorsított és a lassított mozgásnak, 
a szubjektív kamerának, a kameramozgásnak stb. Valljuk be: ezek érzé-
kelése nélkül nem, vagy csak részben érthetjük Rizensteint, Kurosawát, 
Jancsót... 

hang és nozg г s 

A filmnek egyetlen kifejez őeszköze nélkülözhetetlen: a mozgás. A filmet 
eszerint célszerű  volna elsősorban a mozgás művészetének tekinteni anélkül, hogy 
esetleges más kifejezőeszközeit eleve járulékosnak tekintenénk. A néma, valamint 
a fekete-fehér technikájú filmmel könnyebb a dogunk. (Egyes filmeszétikusok 
szerint a némafilmek sem voltak némák, ám az alkalomról alkalomra változó 
kommentár, zongora- vagy zenekari kíséret véleményünk szerint nem tekinthet ő  
e filmek hangjának.) Ha azonban a film hangos vagy színes, elvárjuk, hogy a 
hang vagy a Szin is művészi kifejezőeszközzé váljék. 

A kétségeket azonban a film ilyetén való meghatározása ezideig nem osz-
latta el; » ... hogyan tekinthetjük ezt az általános, tág fogalmat (ti. a mozgást) 
egy m űvészet kifejez őeszközének, mikor közvetve vagy közvetlenül ez minden m ű-
vészet ábrázolási elveire egyként jellemz ő?« — teszi fel indokoltan a kérdést 
Bíró Yvette. 

Hogy a filmet közelebbről meghatározzuk, rá kell mutatnunk a filmbeli 
mozgás specifikumaira., Legcélszer űbben akkor járunk el, ha arra teszünk kí-
sérletet, hogy a filmbeli mozgást a táncmozgástól , bár leegyszerűsítve a kérdést, 
elhatároljuk , hisz a mozgás a táncművészetben fizikai tényszer űséggel érvényesül, 
ami viszont nem mondható a iképzőтnűvészebről vagy az irodalomról: 

A filmen önmagukban is jelentést hordozó tárgyak vagy lények mozog-
nak, amely !tárgyak és lények azonban csak látszanak, tulajdonképpen csak 
felületek, tekintve, hogy síkban valósulnak meg, a vásznon, színes vagy színtelen 
fény révén. a harmadik dimenziónak csak az illúzióját keltik, tömegük nincs. 
Részben közös vonása a kétféle mozgásnak , hogy önmaguktól független , sokszor 
igen bonyolult jelentés#  is  fölvehetnek , s föl is vesznek képi komatextusuktól fiig-
gően, vagyis a jel törvényei szerint viselkednek. (Elképzelhet ő  egy olyan felfogás, 
amely a filmet a fény művészetének tekinti, ahogy a festészetet a szín, a zenét 
a hang művészetének szokás tekintetni. Egy ilyen elmélet a filmnek pusztán vi-
zuális oldalát ragadhatná meg, ám nem lehetetlen, hogy ezáltal a leglényegesebb 
mozzanatra irányulna a figyelem.) 

A film-mozgás nélkülözheti a hangot, ellentétben a tánccal, ami nemei 
nélkülözi, legalábbis elvileg nem nélkülözhetné egy ritmikus hang, dal vagy 
zene gondolatát. Ha van hangja a filmnek, az nem szorul külön definícióra; elvi- 
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3. A film-mozgás ritmusa merőben más jellegű, mint a tánc ritmusfajai. 
Ez viszonylag kötritt, amaz viszonylag kötetlen. 

A film sajátságának megfelelően a mozgás a legalapvet őbb kifejezőeszköz 
Jancsó ;művészetében, de ez korántsem jelenti azt, hogy a hangnak filmjeiben 
nincs funkciója. Filmjeiben aszó bergmani erej űvé válik, a szélzúgás, a pacsirta-
szó, a varjúkárogás, ‚ különféle zörejek alkalmazása, a képpel való együttes 
hatásuk egészen sajátságos és kivételes. Egyébként aszó mennyiségileg a mini-
rnumra csökken, s ennek következtében a színészi alakítással együtt sem fejezhet 
ki annyit, mint a mozgás. Színészi alakításon ezúttal a mimikát (a besz űkült 
szemeket, a szemmozdulatokat stb.) értem. Jancsó szinészvezetése a színészi já-
tékból minden egyebet mozgásra változtat, smár-már ugy t űnik, nem is annyira 
a színész, mint inkább Jancsó alakít. E módszer föltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy jól elgondolt, egységes alkotói elképzelése maradéktalanul érvényesülhessen. 
Ennek érdekében mond le a montázsról is mint kifejez&szközról. A montázs 
nála technikai kényszer. 

A fentiekkel kapcsolatban felmerülhet néhány kérdés. Ha, mint említet-
tük, aszó kifejező  a filmben, és Jancsó tud vele élni, akkor mért takarékosko-
dik vele? 

A film művészei tudják azt, amit a film iparosai nem — hogy a hangos-
filmen a csend is kifejezőeszköz. Lohr Ferenc A film hangkultúrája című  köny-
vében a hangosfilm problémáiról beszélve egy helyen megállapítja, hogy hiány-
érzetet szül, ha a filmek hangja a valóságra rügyelve csak a tényszer űségeket veszi 
számba, minden mellékes neszt rögzít; ha a filmet a valóságot lemintázva hanga 
sítják. Ugyancsak lényeges megállapítása, hogy a hang mást •ns mondhat, mint 
amit a kép mutat. 

P hangosfilm egyik általános hibája, hogy nem bízik a képi közlésben, 
törekvése arra irányul, hogy a kép tartalmát érthet ővé — s ami kétségkívül 
élmarasztalha'tó —, egyértelművé tegye, is a n&nafiiLmek művészi ki nогixdаtlanját 
végigmondja —szánkba rágja — feleslegessé téve képzéletiüniket. 

A drámával szemben támasztották azt az igényt, mely elmarasztalta a 
hosszú monologizálást, s a hősök jellemét, indulatait nem azok közléséb ől akarta 
megismerni, hanem cselekedeteikből. A film fejlődésének mai szakaszán, amikor 
az sutba dobta a némafülm legfőbb vívmányait, s mivel a hangban rejlő  mű-
vészű  lehetőségek felfedezésére Bergman  vagy Jancsó példájára csak kevesen tet-
tek nagyobb arányú kísérleteket, szinte kötelez ő  a mértéktartás a hang felhaszná-
lásában. Kimondható a tétel, amit Lohr Ferenc említett könyvében ki is mond, 
hogy annyi szöveget, állathangot, zörejt stb. lehet alkalmazni a filmben, ameny 
nyinek művészi szerepkört tud biztosítani a rendez ő . Tapasztalatunk szerint azon-
ban az átlagfilmek szóáradata csaknem mindig függetlenedik a kép ű  megjelenítés 
tartalmától, ha az egyáltalán létezik ilyenkor. Nem arról van szó, hogy a méz ő  
képtelen befogadni a kettős információt, hanem arról, hogy a b őségesen adagolt, 
bár jó szöveg egybekapcsolása a képpel rendszerint mechanikus, és így agyon-
ütik, feleslegessé teszik egymást (gondoljunk a Shakespeare-drámák szövegh ű  film-
változataira); vagy a szöveg, vagy a kép (rendszerint a kép) szükségszer űen kísérő-
jelenséggé válik, egyszerű  illusztrációvá degradálódik. A verbalitás csökkentése 
(ha nem is mindig minimumra csökkentése) által viszont a filmszer ű  eszközök 
lépnek előtérbe, így már annak sincs leküzdhetetlen akadálya, hogy aszó maga 
is fülmszerű  eszközzé minősüljön. Alakjait Jancsó szűkszavúsagukkal is jellemzi, 
viszonyt jelez, idegenséget érzékeltet, feszültséget, atmoszférát teremt, melyben 
a halál settenkedik. 

hang és kép 

A hanghasználati módoknak három fő  csoportját állapíthatjuk meg: 

Kép és hang megfelelése. Ebben a hanghasználatban a hang lényegében 
ugyanarról informál bennünket, mint a kép, tágabban értelmezve: a hangforrás 
látható. Mikor a Szegénylegényekben a megbilincselt rabok az udvaron körbe-
járnak, s csoszogást és bilđncsasörgést hallunk, akkor 'kép és hang zn ~gfeléléséről 
beszélhetünk. Ugyanerre példa Juli vessz őfutása a Szegénylegényekben; közben 
vesszősuhogás hallható, s a lány lihegése, fájdalmaz hangja is. A példákat 
halmozhatnánk, de ennyi is elég. E hanghasználatról szükséges megjegyezni, hogy 
csak ritkán vált ki valami különleges benyomást, a hangok kiválasztása és cél-
szerű  alkalmazása azonban lehetővé teszi (Jancsó kiválóan él e lehet őséggel), 
bogy a különböző  jelenetek együttvéve nagymértékben hozzájáruljanak a film 
hangulatának, légkörének megteremtéséhez. Nem beszédhangokról lévén szó ed-
dig Jancsó filmjeiben figyeltem meg, hogy a gondolat kifejezését is szolgálja e 
hanghasználati mód a hang egyik tulajdonságának, a hangerőnek szembeállító 
felhasználása folytán — erre kés őbb emlitünk példát. 

Nem-megfelelés. A hanghasználatnak e módja a képt ől független vagy 
csak részben függő , inadekvát hang a'lkalmazása. A hang és kép kétféle inadek-
vácüójáról is beszélhetünk: 

a képtől viszonylag független, de a szituációval összefügg ő, és 
a képtől és film-szituációtól egyaránt független hang használatáról. 

Jancsó ez utóbbit kevésbé kedveli, példát erre csak korai fimjeib ől említ-
hetünk, pl. az Igy jöttem utolsó jelenetét: miután a főhőst lerángatják a vonat 
tetejéről és megverik, a fiú feltápászkodik és nekivág az erd ősávnak, s eközben 
hátborzongató Bartók-zene szól. 

A nem-megfelelés mindkét típusa többnyire közvetlen hatást vált ki, 
igen alkalmas specifikus légkör, hangulat megteremtésére (Jancsó filmjeiben ez 
leginkább szórongás, félelem), de bármilyen hatást valtson ki a képt ől, szituá-
ciótól független hang használata (ennek tiszta típusa a kísér őzene, amit Jancsó 1330 



az Igy jöttem című  filmje óta nem alkalmaz), az egy kissé mesterkélt. Lehet, 
hogy a kísérőzene teljesen idegen a filmt ől, mint ahogy a némafilmek zongora-
és zenekari kísérete is idegen volt, s csak megszokás, elferdült ízlés dolga, hogy 
nem érezzük annak. 

Jancsó a nem-megfelelés ‚i-val jelölt típusát kedveli. Jó példa erre a Csil-
lagosok, katonák kezdő  jelenete, amikor a Kozak András alakította f őhős menekül. 
Lapulva fut a dombok fedezékében ;  többször is irányt változtat, elkanyarodik, 
néha épp az ellenkező  irányban próbál egérutat nyerni, mint amely irányban elin 
dult. A távolban körös-körül közelgő  puskák ropognak, és dögevő  madarak hangja 
hallatszik. E létbizonytalanság hangulata a későbbiek során fokozódik. A fehér-
gárdisták rabul ejtenek egy csapat forradalmárt. Egy részüket kivégzik, más ré-
szüknek félórányi egérutat adnak. Csakhogy a városból nem lehet távozni, kapui 
el vannak torlaszolva. Nemsokára kezdetét veszi a hajsza. A vörösök egyre ide-
gesebben, egyre céltalanabbúl futkosnak összevissza, miközben varjúsereg vész-
jósló károgása visszhangzik és puskák dörögnek. 

A Csend és kiáltásban a tanyára, ahol István, a tizenkilences forradalmár 
rejtőzködik, járőrök, szimatoló civilPk érkeznek. Jöttüket kintről acsargó kutya-
ugatás jelzi, s mág a járőrök meg nem jelennek, a feszültség egyre fokozodik. 

E hanghasználati mód olykor nem egy jelenetnek — a filmnek mint egész-
nek ad hangulatot. Ilyen a történelmi leveg őt idéző  trombitaszó, vagy a külön-
féle iszerepeket betöltő  szélzúgás. (A Csend és kiáltásban a film csontbametsz ő , 
dermesztő  levegőjét idézi.) 

A jelenetek legtöbbjéhez vegyes hanghasználati mód járul, vagyis a képek-
hez adekvát és inadekvát hang kapcsolódik egyidej űleg. 

A Jancsó-filmekben gyakori jelenség a kép és a hang szembenállása vagy 
kontrasztja. (A kontraszt, mint Jancsó alapvet ő  kifejezésmódja, a képszerkesztés-
ben is szüntelenül jelen van, amint Hankiss Elemér A Jancsö filmek motívum-
rendszere című  tanulmányában ezt kimutatja.) Itt arról van szó, hogy a hang 
homlokegyenest másról informál, más érzést vált ki, mint a kép vagy képsor, 
amelyhez kapcsolódik. A kép és hang együttes hatása ezáltal sokkal bonyolultab-
bá, az együttes információ pedig árnyaltabbá válik. Formai-technikai oldalát te-
kintve a kép—hang ellentéte ráépülhet úgy az 1. mini a 2. pontban meghatáro-
zott hanghasználati módra, attól függ ően, hogy a hangforrás látható, illetve nem 
látható. 

Hang iés kép kontrasztjának klasszikus példája lehet pl. a Varju Béla 
ákasztáfához klisérését kövat ő  kép, melyen az akasztáfa fölött pacsirta іfёtуёгёѕz. 
(Ennyire nyugtalanítóan-iszonytatóan szépet több Jancsó-filmben is láthatunk, kü-
lönösen a Még kér a népben; a maguk helyén szó lesz ezekről is.) Akasztófa és 
pacsirtafütty! 

Eddigi példáinkban csak zörej, állathang és zene fordult elő . A hangfajták 
változatossága kedvéért kép és beszélt hang (szöveg) együtthatásira is idéznünk 
kell példát. Az Еgž bárány »felolvasási« jelenetében az ember halálra kínzásának 
egyik neméről hallunk. A felolvasott szöveg arról szól, mi módon lehet az emberi 
testből száz darabot kivágni vagy kitépni, hogy az áldozat minél tovább életben 
maradjon. 

Mi által válik ez a szöveg szinte példátlanul vérfagyasztóvá? A leírt bor-
zalflnakból a jelenet semmit nem mutat. Egy szép sz őke nő  a felolvasó, a kép 
előterében lehajtott fej ű , meztelen kislány áll. A háttérben, a szénaboglya tövénél 
ellenforradalmi terrorista legények ülnek; unatkozó, közömbös alakok. 

A jelenet, miként valószínűleg a leírásból is sejteni lehet, ellentéten alapul, 
a .szépség és rútság (olvasó nő—szöveg), a morbid erőszak és a gyöngeség (a szö-
veg tartalma—meztelen kislány) valamint egy filmen kívüli tényez ő : a lázadó 
vagy csak megbotránkozó moziközönség és a boglya tövében ül ő  unatkozó, kö-
zömbös alakok ellentétén. 

Jancsó nem hasznal kísér őzenét; a dalt, a zenét szervesen építi a film-
kompozícióba. A Szegénylegényekben katonazenekar érkezik a sánchoz, vidáman 
pattogó indulókat, szabadságdalokat játszik, miközben a rabok öregjét-fiatalját 
besorozzák katonának. A zene különös szerephez jut. Irónia van benne és gro-
teszkség: a rab népnek fülébe dobolják, trombitálják saját szabadságdalait. 
A rabok néma ellenállása, meg nem alkuvása mintegy varázsszóra megsz űnik, vi-
dám léptekkel haladnak el a katonaorvos el őtt. Leggyötrőbb pillanatai ezek a 
három betyár raboskodásának, akik nem lehetnek társaik közt. Nyakukra bi-
lincset raktak, s egy szárnyék oszlopához kötötték őket, ahonnan titkos vágya-
kozással, magukról mégis megfeledkezve néznek az elszáguldó lovasok után. Kép 
és hang kontrasztja igen erős drámai szerephez jut. Ugyanezzel a megoldással 
a Még kér a népben is találkozunk, ahol katonai indulók — szabadságdalok —
mellett mészárolják le a sztrájkolókat. 

Az ilyenféle drámai hatás Jancsó filmjeiben, anélkül, hogy er őtlenebb lenne, 
. általában rejtettebb, s csak hellyel-közzel jelenik meg explicit módon, mint a 

Még kér a nép jelenetsorában, melyre csak utaltunk, vagy a Szegénylegények 
zárójelenetében, miután a császár kegyelmi levelét fölolvassák, amely szerint Sán-
dor (aki nincs elfogva) kegyelmet kap. Szabadságcsapatának tagjaiból ekkor ki-
tör az üdvrivalgás, ajkukon fölzendül a »Kossuth Lajos azt üzente«. A »kegyelmi': 
levelet tovább olvassák: a többiek — a szabadcsapat tagjai, akik viszont fogva 
vannak, s vigyázatlanságukban elárulták magukat — elnyerik méltó büntetésüket. 
A dal tétovává válik, e tétova hangokat is elfojtják a zsákok, melyeket az el-
ítéltek fejére húznak, miközben fölzúgnak a »Gott erhalte» diadalmas hangjai. 

Nincs mód arra, hogy a filmek hangját kielégítő  részletességgel elemezzük. 
Törekvésünk — a filmek alapos áttanulmányozásának lehet ősége nélkül a 
példák isorolása, s a csoportosítási kísérlet is inkább a ren кtiszerezés igényéről, 
mintsem megvalósításáról tanúskodik. Bizonyos, hogy Jancsó filmjeiben nem 
egy hanghasználati mód létezik, mely e rendszerben nem tárgyalható. Rendsze-
rünk csupán a kép és hang egyidej ű  viszonylatait veszi figyelembe, holott más 
viszonylatok is léteznek. Kép és hang szinkróniája mellett hang és hang szinkró 
niája, ami nagyjából belefér, valamint kép és hang, hang és hang diakróniája, 
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A sánc udvarán körbejáró megbilincselt szegénylegények jelenetét, s ennek 
a jelenetnek a hangját, a lánccsergést kép és h ang megfelelésének példájaként 
említettük. Ugyanilyennek minősíthetjük azt a jelenetet, amelyben Veszelkának 
egy ismerőst kellene kiválasztania az asszonyok közül és más jeleneteket, melyek-
ben a sánc falain kivül lánccsörgés hallatszik. Ha ezeket a kinti és az említett 
(s egyéb) sáncon béliiii jeleneteket összehason đítjuk, megfügyeillhetjük, hogy a lánc-
csörgés Ia sík puszta látványa mellett hangsabb. Hangosabb a szél hangja is, 
holott jól tudjuk, hogy a szélzúgás zárt helyen vagy épületek közelében jobban 
hallható, mint a szabadban, ahol fák nincsenek; nemkülönben a lánccsörgés, 
melynek a zárt helyiség rezonátorául szolgál. Ezáltal, értelmezésünk szerint, az 
a gondolat fejeződik ki, hogy arabságot a szabadság dekorációja közepette/lát-
szata mellett nehezebb elviselni, mint a tömlöcben. 

A gondolat kifejezését ezúttal a hangerő  kiilönbsége tette lehet ővé. 
A Még kér a népben a sztrájkolók felgyújtják a templomot. Amikor az égő  

templomot nagytotálban látjuk, a tűz ropogása, lángjainak viharzása hangosabbá 
válik. Vagyis: monumentálisnak kell tekinteni a sztrájkolóknak ezt a tettét; a 
jelenet ágy nem a bigott evőket bоsѕzаґіtб  .ternplomgyújtogatással válik egyenlővé, 
hanem a sztrájkolók intézmények elleni támadásával altalában. Ez már nem a 
kérő, követelő , hanem a Dósza szellemét pusztító lángban megidéz ő  nép. 

kameramozgás 

Mondtuk már: Jancsó a montázst nem használja kifejez őeszközként, a 
montázs nála technikai kényszer. A montázsolás nyomait különben nem volna 
nehéz felfedezni Jancsó képszerkesztésében (puskatuson ül ő , tollászkodó galamb), 
ám a filmmontázs, a képek egymás utánisága és a különböz ő  képelemek egybe 
szerkesztése, »montázsolása« nyilván két különböz ő  dolog. 

A montázst Jancsó filmjeiben a kamera kárpótolja — sziintelenül mozog, 
hosszú percekig kíséri az ide-oda járkáló alakokat. Ha elt űnnek látószögéből, a 
kép előterében újabb alakokat látunk, a kamera tovább köröz, nagytotálok vál-
takoznak premier plánokkal, közeli képelemek látványa párosul távoli képelemek 
látványáиal. Ez persze nem csupán Jancsó filmjeiben fordul elő, ám Janesónál 
lehetetlen észre nem vennünk a képek egyedülálló dimenzionáltságát. Minden 
mozog, siklik, kavarog. A kamera elfeledteti velünk, hogy pásztázását vágás 
előzte meg. 

Van ebben valami megmagyarázhatatlan, mint a szemfényvesztésben, a ka-
mera lassú tempója ellenére is valami szédület, feszültség. A szédületet a nem 
lankadó vizuális inger okozza (s itt nagy mulasztás volna az operat őrök, Somló 
Tamás és Kende János érdemét elhallgatni), a feszültséget pedig egy kevésbé lé-
gies tartalom, a gondolat, valamint az életnek, a világnak egy mély és igaz (úgy 
lehet ösztönös) érzékelése, aminek legpregnánsabb kifejezését a kamera pórázra 
kötöttségében, a Jancsó-filmek terének bezártságában látjuk. 

A kameramozgással kapcsolatos, eleddig (a Még kér a népet nem számítva) 
legnagyobbszerű  elképzelést és ennek művészi kivitelezését a Fényes szelek pre-
zentálja. A kamera egyetlen hatalmas ív ű  kört ír le, (nem szó szerintit, de gon-
dolatban rekonstruálhatót) az egész filmen keresztül, szaggatott vonalhoz hason-
lóan, s a film végén a csatorna mellett, a zsilipnél állapodik meg, ott, ahol az 
első  jelenet elindult. A Fényes szerekről szólva talán épp ez a tény diktálta így 
a mondatot: Jancsó bemutat egy forradalmi lendületez, de azt is, hogy ez a len-
dület hogyan válik öncélúvá, hullik vissza önmagába. 

szegénylegények 

Az első  ízig-vérig Jancsó-film látlelet egy konkrét hatalomról. Ilyen értelem-
ben történelmi film (akár a Csend és kžáltas, az Еgž bárány vagy a Még kér 
a nép). Jancsó ágy nyitlatkozik e filmjével kapcsolatban: ». . .  a Jókai-féle törté-
nelemszépítéssel, az álromantikus valóságmásító magyarságkoicepcióvat próbálok 
vitatkozni. Filmem felhívás szeretne lenni arra, hogy nézzünk szembe évezredes 
illúгžóпkkal, s vessünk számot azzal, hogy történelmünk közel sem olyan kelle-
mes és hízelg ő, amint azt nagy mesemondónknak oly szívesen elhittük ...« (Zsu-
gán István riportjából) 

Mi szokta kiváltani a történelem újraértékelését? Els ősorban a változó 
ideológiák. Minden kornak megvan a maga specifikus történelemszemlélete. A tör-
ténelmet maga a történelem vizsgáltatja fölül. A történelmi események, mivel 
mindig a megelőző  történelmi események folyományai, igazat adnak, illetve cáfo-
latát adják bizonyos .múltbeli tendenciáknak és megtörtént eseményeknek. A tör-
ténelmet Jancsó a művész szemével nézi s úgy látja, ahogy nélküle mi sohasem 
láthatnánk. Művészetének zord világát nem els ősorban az a történelem hozta 
létre, amelyből témát ragad, hanem annak eredménye, folyománya, a közelmúlt, 
a fasizmus, az újfasizmus, a személyi kultusz stb. Múlt és jelen ilyen összefüg-
gésének művészi érzékelése teszi lehet ővé Jancsó számára, hogy többet, igazabbat 
mondjon a múlt század hatvanas éveir ől, mint amennyit a történelem mondhat. 
Ez a többlet részben már á film meséjéb ől is kielemezhető , mert a film termé-
szetszerűleg megszűnik (csupán) a Rádai Gedeon működéséről szóló história 
lenni. Egy konkrét hatalmi struktúráról v an  itt szó, az 1848-as forradalom utánié-
ról, ennek a hatalomnak a működését mutatja be, módszereit elemzi Jancsó. 

A feketeköpenyes vészmadarak a sáncba fogott szegénylegények, a nehéz-
életűek (»ők az aktív ellenállás utolsó hordozóž«) közül igyekeznek kiválogatni: 
nem a bűnözőket, hanem Rózsa Sándor szabadcsapatának tagjait, a garibaldistá-
kat, kossuthistákat. Mindezt lehetőleg az igazságszolgáltatás örve alatt. Két meg-
fojtott ember a kutatás alkalmas kiindulópontja, gyilkosuknak Gajdor János bi- 1332 



zonyul. Céljának elérése érdekében a hatalom kezet nyújt neki. Az ajánlat bur-
kolt, ezért nem visszariasztó: » ... van valami megoldás a maga számára. Ha 
maga ott a sáncban talál magánál bűnösebb emberi, olyat, aki több embert 
ölt jneg, akkor maga szabadul, akkor magát nem akasztjuk tel...« Ezt csak 
bűntelen ember utasíthatná vissza. 

A hatalomnak Gajdor csak annyiban érdekes, amennyiben jó eszköz. Tud-
ják róla, hogy öt embert megölt, mégsem akasztják föl; amikor óvatla лsága 
révén besúgásra alkalmatlanná válik, akkor sem ők végeznek vele, a bosszúálló 
szegénylegényekkel hagyják megöletni átgondolt terv szerint, halálát is saját 
szolgálatukba állítva. Másként bánnak el Varjuval, akit bár nincs bizonyíték 
gyilkosságairól, felakasztanak, mert sejtik, szabadságharcos volt, s mert nem 
árulkodik, a nyomozás céljára teljesen alkalmatlan. Az övénél is jellemz őbb azon-
ban a magyardolmányos fiatalember halála a film elején. Csak annyit tudunk 
meg róla, hogy külföldön is járt, nyelveket tud, s az országba becsempészte Kossuth 
iratait. rA furfang, az agyafúrtság nem: ellene csak az er őszak alkalmazható. 
Indokolt ez a félelem, s ami követi, a tett (ti. a hatalom szempontjából), ugyanis 
előtte — az értelmiségi el őtt — nem lehet titkolózni. Az értelmiségi az, aki e 
leplezett, ezért a legveszélyesebbek közé tartozó elnyomó rendszer tetteit is meg-
bízható módon mérlegelheti, jelenléte az elnyomók számára aggasztó és elvisel-
hetetlen. Azt mondják neki: szabad, de — ezt maga tudja legjobban — szabad-
ságának határt szab egy láthatatlan vonal, a megbízható l ő távolság. 

A magyardolmányos halálával a szegénylegények magukra maradnak. Hogy 
teljesen kiszolgáltatottak legyenek, a köpenyesek Sándor után kutatnak, őt akar-
ják kézre keríteni. Sándor nincs a sáncban. Aminek szinonimája ez a név, az 
ott nem is lehet, hacsak a hatalom vérmes álmai szerint nem. Sándor azt a 
végtelen pusztát száguldozza be, aminek neve: emberi lélek. Mint ilyen, el is árul-
ható. Ifjú Kabai — apjával sorsot kell húznia, melyiküket akasszák fel —, hogy 
apjával életben maradjon, megpróbálja elárulni, noha nem ismeri. Közben egé-
szen más történik. »Maga honnan ismeri a Sándort?» — kérdezi tőle gyana-
kodva az árulási kísérlet után egy köpenyes. Tudja, akárcsak a néz ő , hogy 
soha nem látta, nem ismeri Sándort. A köpenyes kérdésére Kabai így felel: »Ki-
jött a !mez őre. Lovon volt. Szólt is hozzám. Tavaly nálunk járt, én hordtam 
fel a bort. Idén is láttam. Ismerem.« Ez 'az egyszerű, szép szöveg a hazugságon 
túl megrendítő  szépségű  igazság. Kabai lelkében megszületett Sándor. A film 
végén Sándor azért kap kegyelmet, mert az ítélkez ők tudják, hogy kiirthatatlan 
a szabadságától megfosztott ember lelkéb ől. A puskákkal körülzárt térr ől is ma-
gasba kél a Kossuth-ének. 

Am ha Sándornak kegyelmet kell is adni, nincs könyörület szegénylegényei-
nek. Fejükre csuklyát húznak, hogy — mint B. Nagy László (más csuklyás-jele-
netekre vonatkoztatva) talalóan mondja — a napvilágtól: a gondolattól, azaz emberi 
lényegüktől fosszák meg őket, itt pedig, a film végén —önmagán immár több-
szörösen is títllenйül káp — az életüktől. 

Az egész filmre jellemz ő  ez az önmagán való túllendülés. A puszta rációval 
teljesen föl nem is fogható, mert idegeinkkel is bírnunk kell, értenünk ezt 
a filmet. 

rseмΡd és kiáltás 

A Csend és kiáltás, az Égi bárány hajmeresztő  világát a Szegénylegények 
köpenyesei csak el őkészítették. A sánc, mely »ultramodern koncentrációs tábo-
rokra« emlékeztetett, ezekben a filmekben láthatatlan, de az atmoszféra itt mint-
ha nyomasztóbb, mintha még nagyobb halálb űzt árasztó volna, mint a Szegény-
legények atшoszféráj.a. A Csend és kiáltás világában a sánc falait természeti kép-
ződmény, egy meredek homokdomb, a Homokdűlő  helyettesíti, míg az Еgi bá-
rányban a falak tovább tágulva eltűnnek, s mint a máglyatűz a nyájként engedel-
meskedő  embertömeget, elnyelik a világot. A világ válik »koncentrációs táborrá«, 
s a Csend és kiáltás ezt az átlényegülést mutatja be. 

A Csend és kiáltást a Szegénylegényekhez hasonlították. Mindkét film (s 
az Еgž bárány is) a meghiúsult, levert forradalmak utáni id ők lágkörét idézi. 
A különböző  időkben véghezvitt terrorák к  бk azonos iszituációkat teremtenek, s 
Jancsó mindjárt a film elején utal a Szegénylegényekre. A civil férfi lelövetésére 
gondolok a Homokdűlőn, ami a magyardolmányos fiatalember halálával szinte 
azonos halál. A magyardolmányosnak néhány vallató kérdés után azt mondták, 
szabad, elmehet, a civilruhás férfinak egy közömbös párbeszéd után azt mondja 
a csendőr szakaszvezető, hozzon a homokdombról egy zöld ágat. A Noé-bárkabeli 
galamb jut eszünkbe, amely miután a zöld ágat meghozta, elrepült, s nem tért 
vissza többé. De a szabadság azok számára, akik igénylik, itt nem lehet más, 
csak a halál. Ezen a ponton valóban a Szegénylegények világára ismerhetünk. Jancsó 
utalásain túl azonban csupán összevethetjük, de nem azonosíthatjuk a két m ű-
vet, ahogy arra egyesek kísérletet tettek, stílus- és tartalombeli ismétl ődést em-
legetve. A különbség nyilvánvaló az elnyomottaknak a hatalomhoz, a terroris 
tákhoz való viszonyulásában. A sáncbafogottak, még ha gyilkosok voltak is, kü-
lönböztek a Homokdűlővel körülhatárolt tanyavilág embereit ől, ugyanis azok nem 
nyugodtak bele az elviselhetetlenbe, rig emezek (István s a többi tizenkilences 
forradalmár kivételével, akiknek létéről jóformán csak a puskalövések adnak hírt 
a Homokdűlő  felől), egyedül a biológiai életösztöntől vezérelve, mohón vagy Vo-
nakodva kapcsolódnak a hatalom hierarchiájához, parancsra hallgatóznak, s ma-
guk is zsandárstílusban •parancsolgatnak a náluknál védtelenebbeknek. 

Különbség állapítható meg az ábrázolás módjában is, bár a közös jegyek 
szembeötlőbbek, amit természetesnek is találunk, hiszen (hivatkozom itt Gyertyán 
Ervinre) a »stílusnak, sőt gyakran a motívumoknak  is  ez az önismétl ő  jellege szinte 
minden igazi és nagy m űvészet žsmérve.» S a kérdés ezzel kapcsolatban valójában 
csak ez: »mennyiben sžkerült Jancsónak elmélyíteni, új színfolttal gazdagítani m ű- 
vészetét«. 

Leginkább szembetűnő , s leglényegesebb e vonatkozásban, hogy míg a Sze-
1333 gdnylegdnyeknek mesteri vonalvezetésű  cselekménye van, a későbbi Jancsó-filmek, 



így a tárgyalandók is, egyre inkább nélkülözik az epikumot. Ám ez a »hiány« 
olyan, mint a radioaktív elemek béta kisugárzása: pozitív tölt ődéssel jár; a 
közlés, a közölt dolgok vizualitása fokozódik, a mozgás asszociatív ereje megn ő , 
a költői képek ereje nagyobb. B. Nagy László is úgy tekint a Csend és kiáltás-
ra, mint Jancsó művészetének kiteljesedésére. A Szegénylegények kétségkívül re-
mek alkotás, de az ért ő  kritika egyes fenntartásai helytállóak. B. Nagy Lászlóra 
kell 'hivatkoznunk újfent, aki még annak idején felrótt néhány titokzatoskodó 
jelenetet a film elejér đl. Nyilván azokra a jelenetekre gondol, ahol az ajtók 
maguktól nyílnak és csukódnak. Ezek a mozzanatok hatásosak ugyan, az atmoszfé-
rateremtéshez hozzájárulnak, csakhogy egy kissé m űvinek tűnnek nagy tűnhet-
nek, nem forrnak megnywgtatón a mondan іі vaióhoz, s fgy nem pontosan azt 
szolgálják, ami szándék szerint funkciójuk. A Csend és kiáltásban a döbbenetet 
már rendre maguk a szituációk okozzák, melyeknek m űvészi hitelét nem lehet 
kétségbe vonni olyképp, mint p1. a Szegénylegények említett jelenetéét. Szinte 
képtelenek vagyunk eldönteni, példaként melyik jelenetet emeljük ki. Azt ,e, amely-
ben egy öregembernek megparancsolja a szakaszvezet ő, pofozza fel az ellenállók közé 
tartozó fiát; vagy amelyben az anya felkínálja (kiskorú?) lányát (vetk őzteti, mu-
tatja milyen lába, szép mellei vannak), de a lány nem kell, míg végül er őszakos 
kodó siránkozására meg nem »könyörül« rajta, s a lányát át nem veszi a szakasz-
vezető  — az asszony saját felelősségére?! Azt-e, melyben a csend őrparancsnok 
arra kéri Istvánt (miután kiadta a parancsot, hogy kísérjék a Homokd űlőre), 
ölelje meg — vagy azt, melyben a tanyán, ahol István rejt őzködik, ugatnak a ku-
tyák: csendőrök, szimatoló civilek közelednek, s Teréz lefekteti Annát Istvánnal, 
maga is ingre vetkőzik, mintha szeretőjük lenne náluk. Vagy pedig, ami közvet-
lentil ezután történik, a civilek érkeztével, akik körülmustrálják az ingre vet-
kőzött nőket: mozgásukkad, kö гbesétálásukkal, távolodásttlákalaközel вdésükkel pon-
tos rajzát adva a félelem grafikonjának. 

Amikor e •jelenetekről beszélünk, külön is hangsúlyozni kell, hogy ezek nem 
egy cselekményfonalat visznek tovább, bontanak ki, mert amit a film cselek-
ményének kellene neveznünk, maga is résztörténet, szituáció, s én azonosítanám 
a film elején bemutatott jelenettel, a civil ember homokd űlőhöz vezetésével és 
agyonlövetésével. Nem csodálkozunk, s őt helyeseljük, ha Zay László kijelenti a 
Csend és kiáltással kapcsolatban, hogy nem tudja a történetet átmesélni. Viszont 
Zay a továbbiakban így ír: »Rászoktunk, hogy a film irodalmilag megfogalmaz-
ható cselekményt mesél el, hogy jórészt a párbeszédekb ől megtudhatunk min-
dent, s mire a vetít ővásznon a felirat: „vége" megjelenik, minden tisztázódik.« 
Nos, Jancsó egészen máshoz szoktat bennünket. »Mi túlajdonképpen mindig csak 
történeteket, rendkívül szimpla történeteket mondunk el — s minden továbfi 
jelentés, tartalom csak ezen keresztül jut kifejezésre.« (Zsugán István riportjából) 
E »minden további« természetesen nem a jelenetek szimpla értelme, értelmezése. 
Jól tudjuk, hogy a kommunikációs eszköz, a képi közlés jelei, akár a nyelvi je-
lek, önmagukban tartalmatlanok, hogy a tartalom nem ők maguk, hanem a fo-
galmak, dolgok, amire a jelek csak rámutatnak. Ami azonban még ennél is lé-
nyegesebb, a jelek nem mutatnak minden körülmény közt automatikusan egy 
meghatározott irányba. A költ ő  tollán a Mohács nem biztos, hogy mohácsi vere-
séget jelent, ,s majdnem biztosra vehető, hogy nem a földrajzi helyet jelenti, 
bár azt fis jelentheti. Így van ez a képpel is. Egy kancsó víz vagy egy tank _egy 
filmben maradhat az, ami, dé Bergman Csendjében a kancsó víz és a tank mon-
tázsa összetett metafora lévén valami egészen mást jelent. Olvasmanyaim során 
azt tapasztaltam, hogy egy-egy képmetafora a beidegzett filmkritikusok érzéke-
lését is próbára teheti. Bergman tankja Aristaconak a háború lehet őségét jut-
tatja eszébe, pedig ott csak egy asszony halálának előrejelzéséről van szó. A sötét 
utcán végigdübörgő, a szálloda előtt megálló tank csupán a halált gyakran jel-
képező  csontvázat helyettesíti igen hatásosan. Ja вcsó jelrendszere újdonsága ré-
vén Bergman jelrendszerénél egyelőre talán problematikusabb. 

Noha próbára teszi őket, a kritikusok aránylag ritkán ,panaszkodnak e jel-
rendszer újdonságaira. Ez érthető  is. A kritikus problémája nem szolgálhat ala-
pul e filmek b гr Tatának. A rosszallást az olyan »problémák« szokták leggyak-
rabban kiváltani, mint: [Jancsó] »Nem informál pl. a családon belüli kapcsolatok-
ról. Nem határozza meg pontosan, mi kapcsolta össze Istvánt és a csendőr-
parancsnokot a múltban«. Jancsó ilyesmivel valóban nem bíbel ődik; filmje nem 
pszichologizáló családi dráma és nem realisztikus m ű. Méltán tiltakozik az 
ellen, hogy filmjeit a valósággal fölcseréljék. (Az ezzel kapcsolatos vitában egyéb-
ként Hernádi Gyulának is igaza van részben, ugyanis a film mint m űvészi alko-
tás — legyen realisztikus vagy nem realisztikus —, ha jó, mindig valamiféle »va-
lóságillúziót« kelt. Ez épp a művészet szuverenitásából, különálló — bár a valóság 
valáságátál bizonyos aspelktusokból nem fiiggetlen — valáság гából következek). Egy 
atomstruktúra modellje nem atom, abban sem vagyok biztos, hogy hasonlít-e az 
atomhoz egyáltalán, a modell ismeretében mégis könnyebben megérthetek min-
den változást, ami az atom szerkezetében végbemegy. A balkezes revolverh ős c. 
film egyik jelenetében az utcán agyonl őnek egy embert, egy négyéves kislány pe-
dig, ahelyett, hogy megijedne, elkezd nevetni, ujjal mutatva a vérz ő  halottra. Ez 
a kép szerintem teljesen irreális, de a rendez ő  véleményét mégis pontosan ki-
fejezi, ti. azt, hogy az er őszak világa, amit bemutat, a velejéig romlott. Jancsó 
nem-realisztikus »mikro-történetei« is gondolatok a valóságról, a társadalmi struk-
túrák Ifeltárása, művészi elemzése. Vegyük az imént felsorolt példák közül a 
sírva könyörgő, lányát fölkínáló anya jelenetét. Az anya a fiát akarja megmenteni, 
de lányát a tanya, az egész környék tudtával bocsátja áruba. Nem tudom, hogy 
ez a valóságban előfordul-e. Viszont létezett és létezik a világ különböz ő  tájain 
jelenetünkhöz hasonló politikai anyáskodás és politikai prostitúció. 

égi bárány 

Némelyeknél »zavart«, »tanácstalanságot«, másoknál elismerést és lelke-
sedést váltott ki az Bgž bárány, akárcsak az azt megel őzб  Jancsó-filmek. Egy-
részrбl úgy írnak róla, mint egy zsákutca végét jelz ő  filmről, másrészről mint 
olyan filmről, amelyben Jancsó megítjult, s a m űvészeт  új égtájaira érkezett. ( A 1334 
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.!1ég kér a nép ez utóbbi álláspontot igazolta.) Akik sztorit vártak a filmt ő l, 
vagy egyértelmű, már-már egzaktnak elképzelt parabolát, azoknak csalódniuk 
kellett. A .film bemutatja, mx ,történt )  mi történhetni, é5 mi történik ott, ahol 
a múlt, a két háború közti időszak, az irracionalizmus szívós gyökeret eresztett. 
»Napjainkban szerte a világon aggasztóan terjed az z гracžonalžzmus, újraszerve-
ződtek, teret hódítottak az irracionalizmus erői; a vallás, a nagyhatalmi soviniz-
musban megnyilvánuló imperializmus, a jobboldali anarchia... A fžln-iben konk-
rétan ,egy régebbi korhoz nyúltunk vissza, mert —úgy véljük — jobban ki-
elemezhet ők egy jelenség kompetensei a születés pillanatában.« 

Minket főleg az érdekel, mit mond Jancsó a tömeg szerepér ől, mit mond 
a tömegnek a hatalomhoz való viszonyulásá гбl a különböző  történelmi korsza-
kokban. Mint láttuk, a szegénylegények nem nyugodtak bele helyzetükbe, míg 
a Csend és kiáltás emberei mohón vagy vonakodva, láncszemként kapcsolódtak 
a hatalomhoz. A Csend és kiáltás tárgyalásakor elmulasztottuk kidomborítani a 
bújdosók s képviselőjük, István szerepének jelent őségét. ik a kivételek. Nem a 
puszta biológiai életösztönt követik, hanem egy az emberi életforma igényeivel 
jelentkező  életösztönre hallgatnak. Jóllehet ez az élettorma a Csend és kiáltás 
világából teljesen hiányzik, annak igénylése minden áron, a halál árán is, azt 
bizonyítja, hogy ez az életforma István és néhány társa tudatiban kirajzolódott, 
megformálódott, határozott alakot öltött. A hatalom, amely az emberben lakozó 
rosszat álltja saját szolgálatába, nem tűrheti meg ezeket az embereket. A Ká-
roly-féle típusok sokkal veszélytelenebbek. Károly a szegénylegényes, tudattalan, 
passzív ellenállás megszemélyesít ője. önszántából nem hajt végre egyetlen csele-
kedetet sem, amellyel a hatalom kedvében járna. Ha békaügetést parancsolnak 
neki, nem szegül ellen, de kijelenti, hogy azt nem bírja végrehajtam. A szakasz-
vezető  ekkor a gerinctelenítés egy másik, ugyanolyan hatásos módszeréhez nyül; 
azt parancsolja Károlynak, tárja szét karját és énekeljen. Ett ől kezdve (újabb és 
újabb unszolásra) Károly mindennap tárt karral, ünnepl őbe öltözve ácsorog az 
uavaron. Sorsát nem fogadhatja el, de bátorsága sincs azzal szembeszegülni. 
Neki ez a veszte. István szembeszegül a sorssal, amelyre kárhoztatták, utolso tet-
teként az elébe dobott fegyverrel .nem magát öli meg, hanem aki őt öngyilkos-
ságra kényszeríti, a csend őrparancsnokot. István a »mért ne legyek tisztességes, 
kiteritenek úgyis a -t választotta. 

Az Égž bárány világa még ennél is szörnyűbb világ. Benne »a téboly sza-
ba&il el, ,mesterséges korök bénítják meg a látást, a vak gépiességgel ,folyó 
mészárlás, a gегiПctörés, a perverzió, az alávetettség rémít ő  képei sorjáznak. 
E két pólus, (ti. a forradalmarok és a terroristák) között hányódik a tétova, Ici-
szolgdltatott tömeg; akik nem mernek sorsukkal szembenézni.« (B. Nagy László) 
Nem (mernek, de — nem is tudnak. A tömegen valami szörny ű  hipnozis ereje 
uralkodik, ezek, ha akarnának sem tehetnének mást, mint jámboran követni a 
hegedűszót, akárcsak a közelben legelész ő  jelképi szerepű  nyáj a kolomp szavát. 
E kór terjesztője a hegedülő  tiszt, s még inkább az őrjöngő  pap, Vargha páter, 
aki öldöklő  szavait, mivelhogy saját szava nincs, a Bibliából kölcsönzi, de céijaira 
bármi mást példás módon föl tudna használni. A hipnotizálás eszközéül azonban 
a szó nem elég önmagában, hozzá kell valamit adni, éspedig hisztériát, fanatiz-
must, őrületet. A kritikusok igen furcsállották viselkedését, nehezményezték, hogy 
Jancsó szélsőséges és túlságosan visszariasztó alaknak mutatta be Vargha pátert. 
Rényi Péter megkapó érte іmetlenséggel ír ezzel kapcsolatban. kényinek például 
nem ment a fejébe; - miért kell Vargha páternek a vízhez rohangálnia. Talán azért 
nem tartották hiteles figurának a pátert a kritikusok, merthogy a páterek általá-
ban sima képű  alamusziak. A felszíni realizmus talán ilyennek mutatná őket. 
Ám nézzük, hogyan műtat be egy hittérítőt Reményik Zsigmond: 

»Holdas éjszakák következtek és a hittérít ő  mn r kimondottan t űrhetettenüt 
viselkedett. Bogaraival teletömte a legénység fejét, állandóan szitkozódott és ku-
szált hajával, vérben forgó szemeivel úgy járkált a fedélzeten, mint egy tébo-
lyodott (...) Majd felment a hajóhídra és harsány hangon kijelentette, hogy az 
Odisszeusz irányt változtat és Madagaszkár és Aazszrrálža helyett a Hžttérít ő-
fö dön át egyenesen a pokol fenekére hajóztat mindannyiunkat.< 

Mért kell Vargha páternek szüntelenül a vízhez rohangálnia? El őször is 
azért, mert a forradalmárok el ől akart elinalni. Egyéb esetekben pedig azért, mert 
menekülni akart a 'bűntől. Bokáig érő  vagy derиkig érő  vízbe gázolt —előzőleg 
mindig bokáig, derekig gázolt a vérben. 

A valamivel előbbi magyarázatnak, vethetné közbe valaki, mintha bukta-
tója lenne az a tény, hogy a három összehasonlított • film  közül a két utóbbi az 
1919-es évet, a forradalom bukását, s a bukás utáni periódust elemzi, az akkori 
társadalom leglényegesebb vonásainak bemutatásával. Elemzésünkben a Csend 
és kiáltás és az Égi bárany világát, elsősorban a különbségekre híva fel a fi-
gyelmet, különválasztottuk, holott a két film egyugyanazon id őben játszódik. 
Tehát a két film ugyanazt a társadalmat veszi bonckés alá, s az egyik film diag-
nózisa mégis különbözik a másikétól? 

Egy ilyen megjegyzés lehetséges, és logikus is. A különbségeket persze ini 
nem úgy állítottuk szembe egymással, hogy azok kizárják egymást, ez egyébként 
eddigi eszmefuttatásunk alapján is nyilvánvaló. Mindazáltal a kiilönbségek fenn- 
állnak, de nem a valósággal, hanem a bonckéssel varalak összefüggésben. Ha 
a kés mélyebbre vág, kiderülhet (mint esetünkben is), hogy a betegség sokkal 
jobban elterjedt a .szervezetben, mintsem azt az els ő  bemetszések után gon- 
dolni mertük volna. Így értve a dolgot az is világossá válik számunkra, hogy 
a Csend és kiáltás közelebbi rokonságot tart a Szegénylegényekkel, mint az Lgž 
bár'Rnnyal, noha a Szegénylegények ideje a másik két film idejével nem esik 
egybe, ötven év különbség lévén köztük. Ennek az a magyarázata, hogy a Sze- 
génylegények és a Csend és kiáltás egy-egy történelmi időpontot bemutató tör- 
ténelmi film, az Égž bárány viszont olyan, amely egy egész történelmi periódus- 
ról, részben pedig az іеgёsz osztálytársadalom történelmér ől, így a szocializmus 
történelméről is közvetlenül szól, művészi tolmácsolásban. Az el őbbi két film a tör- 
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(Megjegyzendő, hogy a régebbi Jancsó-filmekben is felsejlik, elemében már meg 
van az Égž bárány »hosszmetszet-dimenziója«, valamint hogy az Égž bárány sem 
veszti el a keresztmetszet-dimenziót.) A föntebb állítottakat legjobban a filmek 
»intonálása« érzékelteti. A Szegénylegények ágyú, puska, pisztoly, kard, korabeli 
egyenruha és viselet, gyárépület, faeke, kézimalom stb. pontos, néprajzi kutatá-
sok alapján készült rajzainak bemutatásával kezd ődik. A tárgyilagos szöveg az 
első  mondatban megjelöli a történelmi időpontot, majd elmondja a pillanatnyi 
politikai és társadalmi szituációt. A Csend és kiáltást fotomontázs vezeti be 
hiteles fényképek felhasználásával Horthy bevonulásáról. Ezzel szemben az Еgž 
bárány nyitóképe, a szél ostromolta tó, az id őtlenség érzetét kelti, ezt a kriti-
kusok közül többen is megállapították. Valamint azt is, hogy Jancsó kifejez ő-
eszközeiben és alkotásmódjában változások álltak be. Természetesen akad ellen-
vélemény is. Van, aki azt állítja, hogy Jancsó filmszer űtlen megoldásokat alkal-
maz, s példának a felolvasási jelenetet hozza fel. Mi viszont, e munka elején, 
állítva, hogy a Jancsó-filmben a szó bergmani erej űvé válik, elsősorban épp az 
Еgž bárányra gondoltunk, nem utolsósorban az Égž bárány felolvasási jelene-
tére. A Hang és kép alcím alatt leírt jelenet, láthattuk, ellentéten alapul, a szép-
ség és rútság (olvasó nő—szöveg), a morbid erőszak és a gyöngeség, ártatlanság, 
védtelenség, (a szöveg tartalma—meztelen kislány) ellentétén. Az Еgž bárány egyik 
jellegzetessége, hogy a kontrasztok jóval gyakoribbak az előbbi filmek kont-
rasztjainál. Amikor a fehérek gy őznek, Horthy vezérségévek bejelentése rután szin-
te általános lesz a vigalom, a dáridózás. Ebben jelölném meg a hipnotikus álla-
pot csúcspontját. A néző, aki tudja, hogy ez a győzelem: veréség, szomorúan ál-
lapítja meg: ezeknek a tudatában bizony keverednek (hányadszor?) a gy őzelem 
és a vereség, a szabadság és az elnyomatás fogalmai. 

A finn máglyát hullat belénk, ha el őbb nem, akkor abban a pillanatban 
amikor a máglya a tartaaosz gödre araellett a !filmben  is  felllobog és elnyeli áldo-
zatait. A lélek katlanán múlik viszont, hogy a művészet lángja tisztít-e, avagy 
érintése pillanatában ellenállásra késztet és poklot teremt. 

még kér a nép 

Kurosawa A hét szamuráj című  filmjében feledhetetlen az a néhány jele-
net, aa-nikor a harc tetőpontjához érkezik a falusi nép és a harácsolók között.. 
Lovak ágaskodnak, kardok villannak, a háttérben, bambusznád-lándzsák össze-
visszasága, emberek és lovak lába nyomán víz fröccsen stb. Minden mozog a vász-
non, minden apró kis részletnek élete van. Nos, Jancsó ilyesvalamit valósít meg 
a Még kér a népben. Az élménye ennek persze más, hisz ez az abszolút mozgás 
is másként valósul meg. A kameramozgásról, mely mint a tárgyak mozgása reali-
zálódik, s így vált ki a nézőben benyomást, külön fejezetben beszéltünk. Ezúttal 
meg kell még állapítanunk, hogy míg a kamera a régebbi Jancsó-filmekben a 
mozgó nézőtér szerepét töltötte be, most egy láthatatlan szerepl ővel ,próbál azo-
nosulvi, :aki mi magunk vagyunk. Jancsó a jelek szerint arra tett kísérletet, 
hogy a kamerát a szemünkbe építse. Egy ilyen kísérlet sikertelensége eleve biz-
tosra vehető. Am Jancsó mint művég¢ nem, s ndnt mesterember sem számol 
a fizikai törvényekkel. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy a néz őtéren rögzített 
székek vannak. E székek bizonyos kényelmet nyújtanak, ahonnan nem lehet 
egykönnyen elrántani a nézőt. A filmnézés kényelmének, rossz hagyományainak 
következtében a kamera a néz őtől függetlenül bolyong, s a látvány nem látvány, 
az élmény nem élmény a néző  számára. Hogy élmény legyen az .a jelenet, ahol 
zászlókoplyán örvénylő  tűz — láng a lobogó, kedvet kellene kapnunk ahhoz, hogy 
tartsuk azt a lobogót. Különben, úgy hiszem, bizarr és furcsa kép az egész, élet-
telen szimbólum (mely vagy emlékeztet vagy nem Pet őfi ama verssorára: »Ismét 
pusztíthat e láng rajtatok«). . 

A filmet különben a Jancsó művészetét nagyra értékelő  kritikusok részéről 
is érték bírálatok. Van néhány helytálló észrevétel; ilyennek kell elismernünk 
azokat,. amelyek a Jancsó improvizációs módszeréb ől következő  hibákra figyelmez-
tetnek. Az olyanféle kifogások jogossága azonban, melyek pl. az agyonl őtt, majd 
feltámasztott kadétra vonatkoznak, er ősen vitathatók. Nem hiszek a föltámadás-
ban, de ez még nem érv, s az említett jelenet jogosságát ennek alapján nem von-
hatom kétségbe. Számomra, s nyilván nemcsak számomra, az is hihetetlen, hogy 
gúlába állított puskákbói valaha is pásztortüzet csináltak. Márpedig Jancsó film-
jében gúlába állátott puskák pásztortűzként égnek, puskaagyon galamb ül stb. 
E különleges, meggyőződésem szerint egyedülálló jelenetek els ősorb•an nem is 
szimbolikájuknál fogva érdekesek, hanem meghökkent ő, ha úgy tetszik, hihe-
tetlen látványuknál fogva. Nem újdonság ez aJancsó-filmekben. A korábbi fil-
mekben is jelen van, különösen az Еgž bárányban, vagy a Fényes szelekben, ám 
csak itt vált jellemzővé, el nem hanyagolhatóvá, ami bizonyára szükségessé teszi 
a Még kér a nép újraértékelését. Nem valószínű, hogy a kadét feltámadása 
(nyilván arról van szó, hogy egy terroristából forradalmár lesz), s hasonló prob- 
lémák megakadályozhatják a film igazi értékelését. A szimbólumok valóságérté-
ket kapnak, mint maga a film is. Erre az olyan jelenetek figyelmeztetnek _ ben-
nünket, mint az, melyben a sztrájkolókat totálképan látjuk, s a katonák el-
vegyülnek közöttük. Együtt mozognak, együtt lélegzenek. Testvérek. Nem lehet 
tudni, ki az ellenség és ki a harcostárs. A harcostárs•ak egymást is gyanakodva 
fürkészik. Ellenségükben  is  a jóbaгátot ismerik fel. Egy adott jelre azonban 
ezek különválnak, s a következő  pillanatban már ölnek. Lőnek azokra, akiknek 
imént még testvérei voltak. A tömeg húšába, mely húsnak az ő  húsuk is húsa 
volt. Mely húsnak az  6  húsuk is húsa. 1336 
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J•ancsó filmjeiről a három évvel ezel őtt írt esszét (Még kér a nép, Csend és 
kiáltás, Еgi bárány) így fejeztem be: felvet ődik a kérdés, miben látja Jancsó 
a megoldást? Filmjei kivétel nélkül arról tanúskodnak, hogy a hatalom anti-
humánus, ember ellen irányuló eszköz, a társadalmi rossz diadala. Másrészt film-
jeinek logikája azt mutatja, hogy a hatalom olyan tudatállapottal, •amivel a tö шeg 
rendelkezik, megdönthetetlen, eltörölhetetlen, hisz épp az ilyen tudatállapotra jel-
lemző , hogy élteti, hovatovább kitermeli a társadalmi bűnt. Ez azonban annyira 
bonyolult kérdés, hogy itt nem foglalkozhatunk vele. A fölvetett kérdés boncol 
gatásához az összes Jancsó-filmek alapos ismeretével, Jancsó műveinek gon-
dolati szférájába való betöréssel lehetne csak hozzáfogni. 

Három év után is úgy tűnik, e kérdést Jancsó nem oldotta meg — nem 
oldotta meg mesterségesen. Nincsenek föltételezései. Látásai vannak és víziói. 
A népet, a munkást mindig kisemmizte, elnyomta, megnyomorította a hatalom 
birtoklója. A лépneh igazságán kívül más érve is volt, hisz igazságával mit 
sem kezdhetett. E másik érv az ökle volt, a pusztítás angyala és a fegyver. A 
történelem nyomorúságában fényes pillanatok ezek. A Még ké г  a nép utolsó jele-
netében egy lány, a forradalom istenasszonya, pisztolyt emel a magasba. A Csend 
és kiáltás kiáltása,.pisztolyának dörrenése ez. 



thomka beáta 

yes—s es 
abszurd 

m. c. escher grafikái 

Wordsworth egyik vórsének záráképében a haflatt lány a maga mozdu-
~latlanságában a végtelenségig együtt kering a földgolyóval, és az id ők vég-
zetéig követi azt az e'llipszis alakú pályát, amelyet a föld vele együtt leír 
a térben. 

Ennek a költőú képvak a dinamikája a mozgás és a mozdu'latlanság 
eQlentétéből, viszonylagosságából ered. M. C. Escher graf±káinak dinamikája 
ugyancsak a mozgás és a mozdulatlanság, a térel еmek, az irányok, a kiter-
jedések között felfedezett viszonylatakan, sajátosan értelmezett összefüggé-
sükön, relativitásukon alapszik. Escher számára nem léteznek zápt és fel-
bonthatatlan formák, nohát megbonthatatlan törvényszer űségek sem. Az érzé-
keinkkel tapasztalható dimenziók mögött Escher láthatatlan, új kiterjedése-
ket, vonalrendszereket és perspektívát fedez fel, s szerinte a m űvészi alkotás 
éppen a dolgok mélyén imпnanensen maglevő  összafiiggések feltárására hi-
vatott. 

»A való világ többoldalúsága Escher számára nem káoszt, hanem struk-
turált rendet jelent, amelyhez kihívásként viszonyul a különböz ő  jelenségek 
közötti új logikai összefüggések keresésében« —írja J. L. Locher Hat work 
van M. C. Escher c. írásában. 

A Fel és le, illetve az Emelkedés és ereszkedés című  képeken néhány 
szerzetes a végtelenségig járja ugyanazt az utat: míg egy csoport szüntelenül 
emelkedik, a másik állandóan ereszkedik lefelé ugyanazon a lépcs őn, amely 
látszólag semmiben sem különbözik más lépcsőktől. Escher képén azonban 
a falfiеlé és a lefelé vezet ő  lépcsőfakok szögének észrevétlen magtörésével 
az irányok egymásba fordultak s körforgássá transzponálódtak. A •szerzetesek 
menetelése veszteglés és abszurd körforgás egyidejűleg . 

A körforgásban, a körbe járásban, valamint a körben mint mértani for-
mában Escher .kimeríthetetlen lehet őségeket fedezett fel egy pontosan defi-
niálható grafikon-filozófiai mondanávaló ábrázolására — megnevezésére. A 
Vízesés című  grafikán pl. a víz szüntelenül körbe folyik. Szinte valamennyi 1338 



metszetén jelen van a koncentrikus elrendezés, vagy tiszta geometriai alak-
zatok komb nálásaban (Koncentrikus rétegek), vagy klasszikus kínai minia-
t(јrökhöz hasonló motívumok egymásba építésében (Kisebb és kisebb), ahol 
a -végtelen, a mélység, a határtalanság érzetét a motívumok ;szabályosan csök-
kenő, illetve növekvő  arányai váyltját ki. Ezeken a képeken az állat-motívumok 
a tér lehető  legpontosabban felosztott és kitöltött részecskéiként jelennek 
meg, s nem a kombinációk számával, hanem a :sötét és a világos felületek 
váltogatásáv аа  és az arányok változtatásáva)1 hozzák létre a kép dinamikáját. 
Escher ezzel a módszerrel, a mélység és a dinamikus grafika megteremtésé-
vel a klasszikus metszetekre nem jellemz ő  harmadik dimenzió dominációját 
emelte ki. A motívumok ilyen megkomponálásával egy mozdulatlan kör-
forgás alakult ki, és a képen túlmutató térkoncepció teljesedett ki, amelyben 
az állandó és a változó viszonya döbbenetes filozófiai mandaniv ааó hordozó-
jává válik. 

Az escheri térkoncepció sajátos megvalósulásai a bizarrságot és a pers-
pektíva felbontását egyesít ő  metszetek. A Lépcs őház című  litográfián, a szer-
zetesek abszurd meneteléséhez hasonlóan, furcsa gépezetekre emlékeztet ő  
gyíkok közlekednek egy homorú lencsén át szem)léltetett lépcs őházban, mely-
nek minden lépcsőfoka az abszurd kiúttalanság, az egzisztenciális hiábavaló-
ság felismeréséhez vezet. Az őskori hüllőket és a modern gépalkatrészeket 
egyesítő  morbid lények :kapaszkodása és gurulása kiegyenlít ődik: az értelmet-
lenség labirintusában az irányok és az értékek egybemosódnak: hidegség árad 
a falakból, a kapaszkodásra és gun lásra ítéltetett szörnyetegekb ől. Ez az 
egybemasódás azonban :nem a kép optikailag rögzíthet ő  síkján megy végbe, 
ahogyan a Relativitás című  litográfián sem, amelyen az ábrázolt épület 
pontosság szempontjából az építészi rajz precizitásával versenyezhet. A sa-
játos escheri perspektíva megjelenése az, ami ezeket az architektonikus alak-
zatokat művészi alkotássá transzponálja, és gondolkodásra késztet ő  mondani-
valóval telíti. 

»Az, ami f el f ogásunk szerint az abszurdumot jelenti ezeken a gra f iká-
kon, egy bizonyos képz őművészeti rendszerességgé válik. A M á s v i i á g 
(M á s- v i l á g) és a R e l a t i v i t á s c. grafikák bizarrsága abból a tényből 
ered, hogy minden felület nem egy, hanem három funkcióval rendelkezik: fal, 
padozat és tető  is ugyanakkor.« (J. L. Locher: i. m.) 

Ahogy Picassónál az eltorzult n ői arc egyidejűleg mutatkozik meg mind- 
három oldalról, s ahogy Picasso két dimenzióssá teríti szét az arc három 
dimenzióját, Escher épületei, lépcsőházai is úgy bontják fel a dimenziók, a 
perspektíva hagyományos •törvényszer űségeit. De az escheri eljárás célja 
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hogy tetten érje, •megragadja a geometria, a perspektíva, a térbeli kiterjedés 
lényegét, hogy iszernbesitse a хnegmásíthatаvlannak tartott törvényszer űsége- 
kit, hogy felmutassa viszonylagosságukat. S Escher grafikai apuszát éppen 
ez a magatartás ötvözi egybe, amely az összefüggések, a szembesítések által 
nem az egymássah új logikai kapcsolatba állított dolgokra figyeli többé, hanem 
magukra az összefüggésekre. 

Ennek az elvnek a legtökéletesebb itlusutrációi Escher tükörképei. Az 
elvarázsolt tükör c. litográfia három különböz ő  teret egyesít, vagyis :szembe-
sít. A kép előteréből a hap közвpére állított tükörfelület felé állatok hadadnak, 
amelyek a tükör hátulján kilépve a tükörb ől megváltozott külsejükkel magát 
az escheri transzformációt teszik kézzelfoghatóvá, éppen azt az átváltozást, 
amelyet a valóság elé állított Eschergrafikák, mint a tükörlapok, létrehoznak. 
Hogy .a tükörből más állatok lépnek ki, és távoznak, többé, nem a be- és ki 
lepő  állatok problémája, hanem magáé a tüköré, amely közöttük ái1, transz-
formál, s a valóság és. a valóságon túli, rejtett lényeg kapcsolatára hívja fel 
a figyelmet. 

Escher 3apjiain varázslat megy végbe. Nem :azért, mert Escher tükréb ől 
nem annak a képe néz vissza, aki a tükör el őtt áll. Hanem azért, mert Escher 
tükrén rendszerré teljesedett a valósagnak egy rendkívül aktív, dinamikus 
látása, s ezen a tükörképen olyan immanens bels ő  tantalmak is helyet kap-
tak, amelyek számunkra, a tükör el őtta11ók számára rejtettek voltak. Az a 
tény pedig, hogy Escher képein furcsa szön і yek, csuklyjs, hóhérszerű  szerze-
tesek (vagy talán éppen hóhérok); hüll ők, halak jelennek meg, hogy exte-
riőrjei, enteriőrjei hideg falakból, nature morte-okból állnak, talán nem is az 
escheri varázslat, az escheri imagináció következménye. Nem mi magunk va-
gyunk-e azok, akik esetlen kapaszkodással másszuk a lépcs őket, mindig csak 
körbe, körbe .. . 



schmidt jtália 

A tanácstalanság, mely egyik-másik uj kitejezés2 kísénlet megítélésében mu-
tatkozik, újra a іѕzmtаlал  módon megválaszolt, moлdhatпánk naiv •kérdés.t veti 
fel: !létezik-e olyan szignifikáns meghatároгas, amely megvonná a művészet ha-
tárait. S mikéлt történjen az értékelés, ha ezek a rneghatá гогdsok csupán szabályos 
botlások, az esztétikák sínpárjaiл  gördülő  hamis könt.1{Кörbe)dráso'k; ha a mű-
vészet láthatatlanná volt, mert anélkül, hogy tudnánik, csak belénkoltott esztétikai 
kategóriák és fogalmak szűrőjén keresztül észleljük, s ezt az észlelést összetéveszt-
jük a spontán meglátásokkal. 

Ez a fennáiló lehetóség a műalkotás megközalátését .szaggatottá teszi, s a 
betoldott szünetszigetek összekötő  vonalai, hézagkötései az esetlegesség ábráit te-
remtik meg. A megközelítés útja rések felé, redu'kaiák horizontja felé vezet, de 
éppen 'a megszakítások által kap nyomatékot mindaz, ami a szünetek »telített-
ségén« ikíviil és ettől mentesen még a gondolkodás különféle mozgását, ívelését 
jelentheti. 

A modell, amely elő ttiink fekszik, egy élképze'lés materiális szilanikhalmaza. 
Szombathy Bálint kutatásai (Szombathy Bálint: FLUXUS) többek között a szöveg 
lehetséges környezetére, az érzékszervek egyoldalú sablonok alóli felszabadítására 
és szimultán lekötésére árányulnak. A megjelenítés szintjén a kádolást nem hatá-
rozza meg domináns funkció, s a közlemény cselekvésbeli-helyzetbeli, gesztikulá-
ciós-vizuális csatonasávon halad. A FLUXUS fonémasora a fázisok rögzítése foly-
tán felbonthatóvá válik, azaz megszakad a nyelvi artikuláció egységeinek hierar-
chiája, a kód nem elsődleges modelláló rendszenéhez tartozik, hanem önnön értei 
mezője lesz; a kép nem valami helyett á11, a jel és a tárgy közötti .tér összezsugo-
rodik, s az ábrázolás lexikális szintje közvetlenül belekapcsolódik a fogalomba. 
A hangtest azonosít egy bizonyos tulajdonságot és -a dolgot, amely ezzel a tulaj-
donsággal rendelkezik. A jel totális fiunkcionalitása ez, akárcsak az ezeregyéjszakai 
rablók krétavonása Ali baba házán Mill ismert példájában, azaz a jel autonáш  
szereppé válásának hézagtalan, közvetlen mechanizmusa. 

A lehető  legszegényesebb alkotóelemek a káosszai ellenkez ő  !szervezettség 
metaforájába, a világ elemi pontjainak integer szigeteibe zárulnak. E punktuális 
identitás nem tárgy (műalkotás), hanem lehetséges fogalmi összefüggések síkjai-
nak kidolgozása, szerkezeti egész, amely önnön lejtőjén cseppfolyós áramlással 
folytatódni törekszik szemiotikai üledéket hagyva maga mögött a materiális le- 
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Az egyidejűség síkján egymástól különálló minták tűfokán át erre a síkra 
kivetített feltételes modellek nyitottsága alapja lehet a m űvészetről való új elgon-
dplásoknák; amiket szinte észrevétlenül rétegez egymásra minden újabb értelme-
zés, s így lehetőség nyílik egy potenciális folytonosságra. Minden egyes elgondo-
lás transzparens, önmagán túlra mutat, és ágy egymás melletti határszituációkba 
rögzített. Az asszociatívfiogalmi és az ezzel analóg módon történ ő  bekapcsolódá-
sok, továbbgondolások mindinkább a minden mögöttes láthatóvá tételére, a rétege-
ződések f elszínné, b őrré keményítésére irányulnak: védekezés ez egy közvetlen és 
ősi egységű  érzékelés megfogyatkozása, teljes kihalása ellen, a tapasztalás egyalda-
lúságának meghaladása és mezőkké tágítása útján. 

Az, ami ek$ttiink van, egy kutatási folyamatnak sem a kezdete, sem a vége, 
hanem intermediálžs hulladéka, egyik közbüls ő  mozzanatának punktuális ze-
nyomata. Ezek az anyagi maradványok anatafizikai mögöttesség n ~1küili behelyette-
sítésre alkalmas sémák, segédeszközök, amelyek lehet đvé teszik az új megfigyelések 
előrelátásának folytonosságát. A bekapcsolódás más és más ikonlogikai összefüg-
gésben, de mindig negációvá mžn ősülve, a visszaút perspektívájában történik, s így 
szüntelen e1lenszegü іés, az át- és kéresztülhúzások létrehozta metszéspontokra 
feszülés. Ez a visszafejleszt ő  hálózat minden újabb kimozdítással új és új alakot 
öltő, de egyben axžómatikai űrt teremtő  žnamozgással lendül vissza. 

A jelenkori vizuális-textuális kutatások és egy történelmi hagyomány — a 
görög pásztorének, amelynek altar, bárd, és tojás alalkja egészen a kés ő  barokkig 
váltakozik, vagy a keresztény .középkor szóalgebrái és panmutációi stb. stb. —
között sokszor kimutatható bizonyos felilleti haspnlóság. De a korai vizuális szö-
vegekre a formatartalom szerkezeti szigorúsága jellemz ő  (pl. a rébusz, a rács 
vers) azaz ezek a formai tökély zárt példaképeként maradtak fenn, a jelenkori 
kutatások viszont nemcsak .hogy tiszta képz őművészeti hatásokká oldhatják fel 
a anatemaфikai-logikai szerkezeteket, hanem — auni ennél lényegesebb —éppen 
a formailag kivihetetlen, befejezhetetlen összefüggések, folytatások melléktermékei. 

Az elgondolások materiális megjelenítése sohasem zárt, 's ha a kritika e 
megjelenítésekre mégis mint ilyenekre tekint, csupán a technikai szinten tetten 
ért alakváltozások megfiigyelésére szorítkozik, s ezért é гtékítéletei érvénytélenek. 
E képek nemcsak az elgondolósak alkotórészei, melyek többé4evésbé már az al-
kotás folyamatában felszívódnak, hanem egyben olyan nem autonóm létű, distan-
ciát nem tűrő  anyagok, :amelyeket az •adott környezet is gyorsan felél. Vizsgálódó-
sunknak így nincs meghatározott tárgya: az, ami a technikai megvalósulás szint-
jén előttünk van, csak f . ggelék, s ha mégis művészi formaként szeanléljiiik, szél-
malomhanoba keverediink. Amiben túlságosan hangsúlyozott a mozzanatiság, a 
»csak ennyi« kiemelése, a megmutatkozás, az nem támaszt igényt semmiféle k űlső  
beavatkozásra, s ha mégis mutatkozna ilyenfajta igény, tárgytalanná teszi. 
. Mivel c kísérletek nemcsak a művészeti, hanem az esztétikai archetípusok 

tagadásából, standard fogalmi rendszerek kirakókockáinak tudatos összekeverésé-
ből építik önлön ideiglenes érvényességüket, és így a m űvészetelm,életek által 
okozott zavarok felszámolását célozzák, ezért természetes adottságukká vált az 
žnzmunžtás a kritika helyzeti fölényével szemben. S ha a kritika erre a fiölényre 
mégis igényt tart, így mintegy megb űvеlten maga is a tagaddsok bénító kény-
szerének síkjába szorul, és semlegesül. 

Ezek a kutatások á hagyományos m űvészetszemléletek teljes megváltozta-
tását célozzák, azokét a felfogásokét, amelyek a merev formatani kánonokkal csak 
a művészetnek tárgyi megvalósulásán belüli relációihoz idomulnak. A .kísérletek 
tehát a tárgytól való eltávolodás, a tárgy lerombolásának sterilizált metafórájára, 
a hagyományos értékrendszerekbe hasított álékekre épülnek, mégsem vetnek gátat 
a hagyományos formáknak, mert mint a rombolás elvont sémái, a hagyományos-
ak sohasem kerülnek útjába. Sohasem ikapesolódnak semmilyen egységes poéti-
kához, mert a művészet belső , autonóm törvényei számukra csak nyitjuk meg-
leléséig tartanak, s a továbbkeresések útveszt бibén eltíínik minden homogenitás. 
A már ,különben is megingott ikonográfiai szimbdlumrendszerek és megjelentetés-  
beli konvenciók csak idézőjeles használatban vannak. 

S mindez az ellentлanidásosság kockázatának tudatos vállalása. A világot e 
törekvések részint mesterségességének •foka szerint értékeink. Az érzéki felületen, 
a bőrön van a hangsúly, (a bőr, Gide szerint, az emberen is a iegkifütkészhetet-
lenebb), de a felszín önmaga ellen fordul: a stilžгáltság fokozatai a tárgyak közötti 
egyenértékűségre redukálódnak; lecsökken a távolság lйnyeges és lényegtelen dol-
gok között. (Hol van ш  ndettől a rilkei féltő  mozdulat, amely a még becses dol-
gokat óvja.) 

Ahol a tárgyak egyenértékűek, ott fölöslegesek a kritilkai mércék. Ez irat ugyan 
éppen a kritika (meglehetősen erős) érve, de csupán saját .  tehetetlenségének b zo-
nyítékául szolgál. Helyzeti fölénye, amely az értékek megkülönböztetésében, a 
piacra bocsátás szabványainak betartásában nyilvánul meg, egyszeriben szerte-
foszlik. Mz аdrч  kritikai mércével felszerelt áttörés itt egy m űvészin és nem-m ű-
vészžn túli, axiomatikailag neutrális tér kutyaszorítójába kerül. A tárgyak közötti 
egymértékűség, az egymásmellettiség elve tehát, f őleg a kritikát és nem a művé-
szetet zavarja. A mellérendelés ilyen elve voltaképpen az anyagi, a tárgyi jelleg 
devalválása: rámutatás ez önmagára, s egyben — lázadás önmaga ellen. A köz-
vetlenség terhessé válik, s a cél immár saját tárgyszer űségének tervszerű  kiszűrése. 
Az »az, ami« poétikája önmaga ellen fordul. Igy 'aztán ezek a fanmák magukban 
hordozzák a művészet új közvetettségének 'anyagi hondalékaktál mentes irányát, 
s ez •reményt ad gyakorlati megújulásukra is. 

A rámutatások azonban min ősítések is, amelyek immanens mádon magukban 
hordozzák a folytatás szükségességét, de nem a m ű  rejtett szemantikai rétegeinek 
felfedése, hanem a •láthatófelhasználásának, felélésének, végeredményben eltün-
tetésének értelmében. A folytatás rákmozgással visszaúton tart. Nem arról van 
szó, hogy az előre nem kódolt jellegzetességeket információhordozókként értel-
mezzük, s ezzel megszüntetjük a szemantikai ekvivalenciát. Nem a hozzáadásról 
van szó, hisz itt minden áttetsz ő , a mögöttes lefokozott, s teljes egészében elt űnt 
a bonyolult pszichológiai motiváltsághoz való kötődés. Ezekben a sémákban gon-
dolkozni végül is azt jelenti: kételkedni a ,mögöttes jelentések tömény bizonyos- 
ságában. A tisztítás ultim, •belső  formája ez; nem hozzáadás, hanem еlvétei. 134z 



garai 1ászló 

az  аnvааі  
az  ipfteketig  

moholy-nagy њzló: az anyagtól az építészetig, corvina kiadó, budapest, 1973. 

Több mint •négy évtizedes késéssel végre a magyar olvasó számára is hozzá-
férhetővé vált századunk képzőművészete egyik nagy teoreti гkusánaik, gyakorló 
mesterének, formatervez őjének és a kinetikus szobraszat úttör őjének, Gropius 
mellett a Bauhaus 'legjelent ősebb pedagógusának, Moholy ~Nagy Lászlónak még 
ma is újszerű, a ható, tanári tapasztalatait összegez ő  könyve. 

Nem véletlen, hogy nem egy szakképzett építészmé гtnök, formatervező  jutott 
el egy ilyen, az építészet és általába л  a képzőművészet tavábbfejel ődése saempont-
jából nagy jelentőségű  lanéletig, hanem egy autodidakta, jogászból lett m űvész. 
Az első  világháború sebesültjeként egy kórházi szobában kezdett el rajzolni, 1923-ra 
pedig már a Bauhaus 'tanára. Ez az átváltás gyorsnak t űnhet, ha nem tudjuk, 
mennyire nem volt csupán jogi érdekl ődésű  már joghallgató korában sem, meny-
nyire nem szektorszerű  ember — ahogyan könyvében a modern embert nevezi —
kezdetektől fogva. Könyve — amely csak munkássága, pedagógiája kivonatos .gyűj-
teménye — művészettörténeti jelentőségét már többé-kevésbé ismerjiik. Az építé-
szetben az anyagismeret előtérbe helyezésével, a gyakorlati munkaformák beve-
zetésével egy olyan építészetnek, formatervezésnek vetette meg az alapjait, amely 
csak az utóbl évtizedekben kezdett általánosan is elterjedni. 

A könyv ránk, olvasóira a Moholy-Naggyal való közelebbi megismerkedésen 
és a Bauhaus műhelyébe való betekintésen túl azzal hat leginkább meglepetésként, 
hogy ez az építésznövendékek anyagismereti tananyagát feldolgozó kiadvány meny-
nyire .nem az alkalmi jellegű  és jelentőségű  tankönyvek mintájára íródott, mennyi-
re nem egy szűk szakismeretekre korlátozódó professzori el őadásgyűjtemény. Al-
láspontja, 'törekvései mindaddig időszerűek lesznek, amíg a szektorszer ű  képzés 
eredményezte besz űkültség fejlődésünk megoldatlan problémája marad. 

Еppen ezt a ma is ndőszerű  vonatkozását emelnénk ki, nemcsak mert ismer-
tetőnk nean szakmai közönség számára íródik — hiszen a könyv éppen a leg-
szűkebb szakmai kör&ket igyekezett a maga idejében az egysíkúsag elkerülésére, 
harmonikus sokoldalúságra nevelni —, hanem azért is, mert megállapításai szinte 
minden szempontból érvényesek  •a ma emberére is. Tömören, világos okfejtéssel 
fejti ki nézeteit a szakosított termelésr ől, képzésről, pedagógiáról stb.: »a mai 
ember — minden más képességét kiaknázatlanul hagyva — csak egy szakmával 
foglalkozik. az embert a tradíciók, a tekintélyi elvek uralma megfélemlíti. bizo-
nyos élményterületekre már egyáltalában nem is merészkedik. szakember válik 
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Nem feltétleniil sziikséges egy egész társadalmat, elegend ő  p1. az  értelmiségi 
ceteget szemügyre venni — konkrétan akár a mién кet —, hogy láthassuk: ma 
már nem csupán műszaki és humán értelmiségre különülése okoz gondot, hanem 
az is — amit más megfogalmazásban szakbarbárságkén szokás említeni —, hogy 
tevékenysége egyetlen szakterületre zsugorodik, amely mély ugyan, de .kis át-
mérőjű. A festő  nem ért az irodalomhoz, az áró nem az éipítészethez, a filmrendez ő  
a szociológiához, a p.szicholágus a joghoz stb. Természetesen Moholy-Nagy nem 
mindeneseket, ezermestereket akar nevelni, hanem olyan ismereteiket, tájékozott-
ságot követel az egyes embert ől, hogy az el tudjon igazodni a társadalomban, az 
életben. Egy irodalomkritikus vagy pl. egy jobbágyfelszabadítassal foglalkozó tör-
ténész is rendelkezzen olyan általános műveltséggel, hogy egy modern •festménnyel 
vagy akár egy asszír doanbormű  művészi befogadasával kapcsolatban ne legyenek 
problémái. 

A szektorszerű  iképzés, és az ilyen jel'legű  ;képzést előtérbe helyező  »hivatalos 
nevelési rendszer az uralkodó gazdasági struktúra eredménye.« Szerzőnkön kíviil 
még 'két közismert ,képzőművészt emlѓChetnénk, akik hozzá hasonló szemlélet-
módot képviselnek: az egyik Vasarely — könyvéb ől magyarul eddig csak a Korunk 
legutóbbi képzőművészetd száma jelentetett meg szemelvényeket —, a másik az 
új Eiffel-toronynak, a Fényzk Toтnyának a tervezője, az elektronikus tér és fény-
dinamikus szobrászat Nyugat-Európában köгisгnert mestere és művésze, Schöffer 
Miklós. A kibernetikus város című  — magyarul még meg nem jelentetett — köny-
vében arról beszél, hogy elérkezett az ideje a képz őművészet, az irodalom, a zene 
stb., azaz általában a kűlönbözŐ  művészeti ágak összeolvadásának, mert a további 
fejlődés során csak igy tudnak lépést tartani a mode rn  műszaki forradalo unal. 

Számunkra nem elsődleges fontosságú, hogy ilyen messzemen ő  •következteté-
sekig jussunk, imkább hogy egy ,sokoldalú műveltségi szint •kialakvtására фudatosan 
törekedjiink, hogy vi гsszatalálћassunk »a minden irányban kibontakozott, közös-
ségében szervesen növekv ő  emberhez«, amelynek »erős, nyílt, boldog lénnyé kell 
válnia, olyanná, amilyen gyermekkorában volt. enélkül az organikus bžztonságérzet 
nélkül a szaktudományok minden differenciáltsága — (vagyis a feln őttek „privžlé-
giuma") — pusztán kvantitatív vívmány, amely nem fokozza létünk intenzitását, 
nem tágítja életkörünket.« 

Az anyagtól az építészetig éppen ennek az életkörnek a tágításáért, a világos 
érzékelésre és a józan tudásra nevelésért íródott, szerz ője ezt gyakorlatilag — az 
építésznövendékek esetében — az érzékek, valamint az é тzelem- és gondolatvilág 
fejlesztésével, az anyagismereti gyakorlatokkal, az alkotói készségek lobontakoz-
tatásával vitte sikerre élőbb a Bauhausban, majd a fasázmius hatalomra jutását kö-
vetően a chicagói »New Bauhaus«-ban és utódintézményeiben, a »School of  Design  
in Chlсagó<wban, valamint az »Institute of Design«-ban. 
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Az eddig lebonyolított elózetes vita, elemzések és megbeszélések után, össze-
gezve az eddigi n шіkа  alapvető  erеdітfényeit — és reméljiiik, arra építve —, a 
megfelelő  tartományú oktatásügyi szervek rövidesen meghozzák a Vaj;daságbauл  
folyó okta!tóлΡIevelő  munka allapvető  okmányait: az új taoterveket. Ezeknek a do-
kumelvtumоknаk a szellemében folyik majd tartomanyunk miniden isko1ás Кc г  
előtti, általános és középfokú iskolai jntézményében, mind az öt (magyar, szlovak, 
román, rіsszцn és szerbhorvát) egyenrangú nyelven, az új alapokra helyezend ő  
oktatónevelő  munka. 

Hilsszük azt, hogy nem lesz áгdektвΡlen éppen most, az oktatási tevékeny-
ségünket alapvetően megszabó dokumentumolk hivatalos életbe léptetése вΡlőtt, ha 
vdzlatosan is, fölelevenítenj, a köztudat elé tárni (úúyenformán is), miit kellene 
— az előzetesen lebonyolított közvita köиotelmény вΡkánt — ezen okmányoknak 
tartalmazniuk, sugalmaпnuk, illetve megalapozniuk és biztosítaniuk, amikor nap-
viúágot látnak. 

. 

Mindenekelőtt szóljunk néhány szét azokról az irányadó, alapozó álláspontok-
ról, amelyek a JKSZ X. Kongresszusán (vagyis már jóval el őtte, az előkészületek 
idején), s ezt követően, az előttünk álló peгiádusгa vonatkozó árvénnyel az oktató-
nevelő  munka önigazgató szocialista átalakúlásánák eszmei alapjait képvi ѕеltk és 
tarta1ma7Јák. A nagy gonddal készült okmány`, mely ezeket az álláspontokat tar-
talmazza, orszagos érvényű, megvalósítdsа  ás végrehajtása pedig aszó legszoro-
sabb értelemben kötelező  jellegű . Benne minden alapvet ő  ehi kérdés megfogalma-
zása egyértéhnű  és egészében világos. Innen tényleg kiszorultak a kételyek, a ho-
mályos és vagylagos állásfoglalások és megaldasi lehet őségek. Az itt megállapítható 
kidolgozattságot, pontos és világos állásfoglalást — sajnos — nem szögezhetjük 
le ugyanígy a többi, oktatást szabályozó és irányító dokumentum esetében is. 

A szóban forgó álapozó dokumentum azzal acéllal készült, hogy a gazdag 
ás szвΡrteágаzó oktato-nevelő  munka rendszernénék központi teend őjévé avassa a 
munkásosztály rendszeres és következetes fölkészítését, fölvértezését történelmi 
feladatának betöltésére, vagyis: az osztályok megszüntetésének végrehajtására. 
(A tantervi javaslatokban, jórészt mjndegyikiikben, nyomon is követhet ő  a szándék, 
hogy ez a mindennél fontosabb alapelv helyet kapjon.) Az oktat&nevoi ő  miun:kának 
tehát a lehető  legközvetlenebb mádon kell hozzájárulnia a munkásosztály érdekéj-
nek maradéktalan megvalósításához, illetve kielégítéséhez, amii viszont nálunk 
mindenekelőtt az önigazgató szocialista viszonyok és a termel őerők lendii:letesebb, 
erőteljesebb kibontakozását jelenti. 

Olyan, sokoldallaіI fejlett, gazdag képzettségű  és еikötelezett egyéneket kell 
biztosítania, akik a forradalnxi marxista elmélet, az önigazgatáj szocialista gyakor-
lat ás korunk előre mutató tudományos, műszaki és egyéb vívmányai alapján tu-
datosan és következetesen, tervszer űen és folyamatosan hozzák létre és álakítják 
ki az önigazgatású szocialista társadalom új értékrendszerét. 

Tegyük föl most azt a kérdést, miért is szükséges valójában az oktató-nevel ő  
tevékenység ilyen átfogó és gyökeres megújítása és átszervezése. 

Мjndenekelőtt az oktatas és munka között mindeddig fönnálló etatista köz- 
vetítés ténye miatt. Oktatásunk rendszere egészében nem orientálódott kell őképpen 
a munka felé, .így magától éltetődően nem szorgalmazta — mert ilyképpen nem 
is szorgalmazhatta — a szociális különbségek ered őinek fölmutatósat és fölszámo- 
lását. Az oktató-nevel ő  célkitűzések, valamint az e nxunka bázisát képez ő  eszmei 
megalapozottság terén nem volt meg a szerves kohézió és egységesség. Ennek 
következményeként pedig a marxista filozófia tanainak hirdetése nem volt ki- 
elégítő  sem aminőségét, sem pedig a kereteit 'illet ően; teljesen hianyoztak ugyan- 
is e terülеtгő  az intézményes és egységes megoldások. Nem válatlan tehát, hogy 
— épp az ilyen helyzeten okulva — az utóbbi id őben mind erőteljesebben és 
mind gyakrabban vetődik fel a kérdés, alkalmas e a pedagógus, az oktató-nevel ő  
munkát végző  személy ilyen messzeindázó, és kivételes embari-erkölcsi, eszmei- 
politikai és szakmai felel ősséget követelő  munka végzesére. Tudniillik épp az ok- 
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mind a tantervekben, mind a pedagógusok mkidemmapí közvetlen gyakorlatában, 
mind pedig a tankönyvekben. Tünetsz 4гű  volt ugyanis az ún. pólitikasnen tes, sean-
leges állásfoglalás, másrészt padig a marxista néz őpontok elévültté, anakroniszti-
kussá nуÍlvánКt 'sа  —; s ennek megfielelően tényleges kiiszorдtásuk az ítélethozás, 
a világnézet-a]akítás peгешг  ге . A mnaxxis'ta fцtzófiáh z vailá 'ilyen elшé іeti és gya-
korlati viszoдуulás kétségtelen szállásсsinálója lett az eszmei lberaiizmus teajes 
kényelemszerеtetének és ún. új értékek felé mutató spontanitásának, válamdnt a 
nacionalizmus újraéledő  kísértetének. Férsze, a káderpolitikából kidnyzó vdlágos 
és kidolgozott követelmények kialakítása, megfog аlnnazása és gyakorlati keresztül-
"itele valójában lehetővé tette az ilyen teend ők al dtására nem atkalinas pedagó-
gus-alanyok bejutását ebbe a munkakörbe. Mindehhez még csupán annyit f űzzünk 
hozzá, hogy a pedagógusok java része egyáltalán nem résesült megfelel ő  (olykor 
meg éppeл  semmilyen) marxista képzésben. 

Az eddig kifejtettek mellett oktatásuraik radikális átépítését más általános 
és konkrét tények is sürgették. Ilyen értelemben szólhatunk például közösségcink 
eddigi táлsadаLmi-polФikai fejllődé5vonaláról és feјQеttségéről, ,s az ebből adódó 
nagy és új igények parancsoló jelenlétéről; a szoeiáldіѕ, gazdasági és múv іelődési 
változásokról, az egyén еanaлoapáltsdgáaбl stb., stb. E tények összessége egy-
értelműen és köгetkezmény ѕzerűen maga után vonta az oktatás teriletén el-
végzendő  mélyreható •á иtalakulás és átalakítás szükségвsségét. 

Nem téveszthető  azonban szem elől az a t&iy sem, hogy az eddig meg-
állарitott .mozzaanatokkai párhuzamosan az oktatás tertil,etén Igen jelentós ered-
ményeket tartunk számon. így főytétlenül nagy jelentősége van az eddigi és a 
további munka szempontjának is az immár kiépült nyolcosztályos általános is-
kolad hálózatnak, s ennek ke гetében a nemzetiségi nyelveken oktató, a hazai nem-
zatiségek történetében minden edddglnél gazdagabb általános iskolai hálózat rend-
szerérnek. Ё's szögezzük itt le —még akkor is, ha esetleg kitér őnek tűnik — 
hogy ez a gazdag általános iskolai hálózat a nemzeti kultúra letéteményese, igazi 
melegágya lett. Ezekből az cskolákbál indult ki a közös oktatási és nevelési tar-
tamvak, az egyUtt tanuló gyerekek és ifjuk kölcsönös megismerkedé зének esz-
méje, a tényleges лелe zetköziség, az egymás megbecsülésének és az egуeгiang.ú-
sodásanak egyik Igazi, tortalmd pillére. (Ez az eszme azonban mindmáig neon való 
sult meg egészében, s ezért is fogjuk külön&s ligyeieniimel alább sorrá venni 
az új tantervd javaslatoknak erre a témára vonatkozó szakaszait!) 

A minden belső  fogyatékossága ellenére is gazdagon ,kiterebélyesedett álta-
lános iskalad, középiskolal és fiéls őaktatásd hálózat hazánk lakosságának egyötödé-
ven foglalkozik, a nemzeti jövedelem 6 %-a pedig az említett iskolai intézmények 
fölszerelésére és numkdjuk színvonalának biztosítására irányul. Mindemellett azon-
ban tényként kell kezelni az ebben a periádus'ban továbbra is fönnmaradt, és ,to-
vább tengődő  két és fái millió írástudatlant, majid pedig azt a szembet űnő  ellent-
mondásosságot, miszerint az iskoláskor el őttd iлtézmények (óvodák) munkája nem 
köthető  szervesen az általános iskoláéhoz; hogy az óvodás k огú gyermekek felöle-
lése igen egyenetlen, főkéтvt pedig a falvakban mutat szegényes képet, éppen a 
falusi lakosság szegényebb anyagi lehetőségedből adódóan! 

Középiskoláink Janus-arcú, dualista omientaltsága ugyancsak e periódus jel-
lemző  fejleménye. Arról van szó ti., hogy középiskoláink vagy kizárólag az egye-
temre készítették föl ta ліцiáinkat (a továbbtanulás előnyeit biztosítva), avagy --
másrészt — ún. munkásfoglaLkozást adva a kezükbe, munkásakat neveltek bel őlük. 

Az egyetemék kibontakozása — amint köztudott — a legnagyobb lendiiletet 
mutatja, јбlehet félsőoktatásumk mindmáig !köгetkezetesen megoldatlanul hagyta 
egyik oldalon a hiányzó, a másikon meg a lényeges fölösilagat jde лtő  szakemberek 
mindinkább kiéleződő  jelenségét. A szakemberképzés tеггszerűségének hiánya mel-
lett ott kísért az egyetemi karok (majdhogynem általában az oktató intézmények) 
és a termelő  vállalatok egymástál való ,elszigeteltsége, a tudományos 'kutató araunka 
elhanyagolása vagy mellékvágányra való terelése —; ami sorra-rendre •a fejletien, 
a kezdetleges szinten mozgó önigazgatási viszonyok yenségére figyelmeztet. 

Említsük meg itt azt is, hogy a még álvényben levő  oktatónevelő  rendszer 
alapjaiban megoldatlanul hagyta az iskolán ldvtiili és iskola utáni (vagy azon 
túli) folyamatos továbbtanulás kérdéskörét. 

Az előbbdek után megállapítható az egyes . köztársaságok és tartományok ok 
totó-nevelő  munkája és rendszerbeli regefiásai közötti 'kapcsolatok elégtelen volta, 
az egységes és ilyen alapon tartás megoldásókra гaló törekvés hiánya, a-mi a szak-
káder és az anyagi eszközök kétségtelénül ésszeríítlen kihasznál бsбhоz vezetett. 

A nemzetiségi nyelveken töaіténő  oktatás területén nyilvánvalóak az ered-
méПуek (s ennek blzonyítására vшantsuk föl csak a meglevő  iskoibahálázat, a szak-
képzett káderek ás a tankönyvek meglétegek nagy számjegyeket mutató tényét), 
jóllehet még mindg szép számban szerepelnek a továbbra is makacsul megoldá-
sura váró általános oktartó-nevelő  vonatkozású, a konkrétan is szakarába vágó, 
majd peckig az Iskoiaszervezés és a káderpolitika tárgyköréhez tartozó kérdések. 

. 

Miután rövid szemlét tartottunk axon alapvet ő  jelenségek tevén, an іellyek —  
егеdг  nyeilk ellenére is, illetve evidens hiányosságaik miatt — megföllebbezhetet-
lenül döntő  szerepet játszanak oktató-nevel ő  rendszemünk gyökeres és haladékot 
nem tűrő  átszervezésében — rtegytink most kísé гletet az oktató-nevel ő  munka terü-
letén tervezett alapvető  változások jellegzetességeinek megfogalmazására is! 

Az oktatónevelő  munka hazai rendszeréheik alaptétele, hogy minden vonat-
kozásával a munkáга  vгбnyuljon és munka útján ‚дalásuljon meg. Ebből az alap-
tételből adódóan ,pedig a saját kereteiben kell biztosítani egész .rendszerének egy-
értelműeа  örиgazgatási alapú szervezését és megszervezését. 

A négyfokú oktatás rendszere egészében megsz űnik, helyette pedig, már 
az  1975/76-i  tanévtől kezdődően, megindul az ún. alapfokú oktató neивlő  munka 
rendszere, amely felöleld a jelenlegi iskoláskor előtti és általános iskolai fokot, 1346 



(egyelőme) összesen nyolc eszbend ős tartalommal. Erre épül a szakosított ak:tató-
nevelőd nn лka rendszere, amely magátran foglalja a jelenlegi középdskolai és fels ő-
oktatásd kategó гјáЖat, igen eltérő  időtartamnmal, a szakkepzettség különböző  fo-
kozatavtól függően, illetve annak megfelelően. 

Az ilyen új alapokra henyezett oktató-nevel ő  шuп anak,  új rеndszeréoál adó-
dóan, biztasіtaria jelt a jeieniegi isкoдasкох  előtti intezmenyeк  szerves oeepu-
lését az alaptokú d ѕ'ќdlarenaszerbe, s ilyen keretelv között föl Bell ölelnie a meg-
fetelő  korosztalyú vanosi és falusi gyereкek ор tшtaіѕ  számat (takmntet nélкul a 
fatusi takossag anyagi lielyzeterel). a9izositani keöl a jeiemegi aitalanos iskolai 
fokon sze гeplo tantervek ésszerusitését, vagyis ;ten уrmentesitІset és szerves ossze-
kaposolasát a tartelő  mі nm4 óval és a társaaaimi környezettel. Az alapfokú oktató-
nevelő  munka új szerkezeti fölépítésit jelzi az a követatmény is, amelynek ertelmé-
ben az ezen az isKoiaa fokon oevezetesre Kerulto tantervi tartaima кnaк  egyreszt 
erosern kell támaszkoanmuk az iskolaskor el őtti intézmenyek tantervetoen szerepl ő  
tartalmakra; inasrészt pedig salat tantervé tartalmaik útján szolid alapot Kell 
nyújtaniuk a szakosított oktatási fokozatok zökkenámentes munkájához. 

Az alap okú oktatást követ ő  szakosított oitatasnak mmaen fokon, minden 
fázisában, szavatolnlJa Seđ'l mind a termelő  munkaba való bекapcsoloaast, nana 
pedig a tovabotanuias lenеtősegét. Ennek megreteioen a szakositott osvatas egyet-
len soka sem bztositnatja egyetlen tanutó szamara sem az egyetami stud вumокra 
való, elteve »privuieglzalt< föiкeszvtést. 

Mindehhez kunön gonddal kell lefektetni az oktatóinevei ő  munkabon rés-
vevő, az abban szerepet vállaló személyekkel :kapcsolatos káderpolitikai föltéte 
leket és igényeket; amelyek között a mi teníletúnsön nyilvanvaloarn központi he-
lyit fog kapni e peaagogusok pozitív, esetleg negatív viszonyurasa a lugosztav 
népek és nemzetiségek testvériség-egységénék és teljes egyenrangúságá пa;Ж, kölcsö-
nos tiszteletoen tartasának és megoecsuiesének eszmélénez és ezen eszme gya кor-
Lati megvalósításához. 

II. 

A szóban forgó országos érvényű  és oktati-neveli munkákat alapjaiban 
meghatározó tételek föltéхkepezése után, ezek iisnnеretében tehát, az ötnyelv ű  
Vaj,aaság tariiletén fölté:tlenül érd еklődésünk középpontjába fog keriilni az a 
kérdés: az új rendszer oktató-nevelő  tartatmait лiеgrogalnazó иl tantervjaivasla-
tok anyagából hogyan, miképpen jelennek meg az együttélés гe, a téstvéri élet 
és érdekközösségre való nevelés eszméjére és a kölcsönös megismerésre utaló 
vonatkozások. Vizsgálódásunk azonban — a teljes kölcsönösség eszméjéhez híven 
— nemcsak a лemzetiségd, hanem a szerbhorvát tanulók számára készíteft tan-
tervekre is ki fog terjedni. 

E vizsgálódásnak, elemzésnek az a célja, hogy rámutasson arra, milyen 
mértékben bizonyulnak alkalmasaknak tantervjavaslataink a jugoszláv népek és 
nemzetiségеék, 'különösképpen •pedig a Vajdaság teriiletén él ő  népek és nemzeti-
ségek osztályalapon nyugvó egyenjogúságának további megszilárdítására és el-
mélуítésér е, valamint a nemzeti sajátosságok és az ezekkel járó jogok tudatasítá-
sáza egy önigazgatású szocialista társadalomban kialakított életközösség ténye 
alapján. Mennyire marxista megalapozottságú tehát a nemzeti és nemzetiségi 
kérdés megközelítése azokban a tantárgyakban, amelyekben e mozzanat e гőtelje-
sebben jut kifejezésre; hogyan utalnak a testvénség és egység, a nemzeti egyen-
jogúság, a nemzetközi szolidari tős, a humanizmus és a jugoszláv szocialista haza-
szeretet eszméjének állandó aktualitására, és összhangban vannak-e a föntebb 
vázolt alapelvekkel? Alábbi vizsgálódásaink és fejtegetéseink központi kérdése 
tehát: 

Hogyan tükröz ődik a vajdasági népek és nemzetiségek együttélése, valamint 
az élet és sorsközösségre, majd pedig a kölcsönösségre való nevelés a rövi-
desen jóváhagyásra kerülő  tantervjavaslatokban? 

A már jelzett általános elemzési élvek alapján vizsgálva az iskoláskor el őtti, 
az általános iskolai és •a középiskolal szintű  tantervjavaslatokat, az elemzés folytán 
egybegyűlt következtetéseket a következ ő  szempontok köré rendezd k: 

Az elemzés a  jelenleg rneglevő  iskdlaii fokozatoknak megfelelőan törté- 
ndk. Tehát: az iskoláskor előtti intizminyek tantervjavaslatadt vesszllk elöször 
szemügyre, majd d az el j áп+á st az általános és közéfxi ~skolai tantervanyagon folytatjuk. 

Minden iskolai іѓоkюzагnб l meghatároztuk azt a tantárgycsoportot (anya-
nyelv és irodalom, környezet nyelve, történelem, termiszeti és társadaLmi ismere-
tek, képzőművészeti es zened nevelés stb.), amelynél a legnagyobb mértékben jut 
kifejezésre a közösség eszméjének gyakorlati feldolgozása. E tárgyak kijelölése 
az elemzés céljaira korántsem jelenti azt, hogy a többi tantárgy, a többi oiktató-
nevelő  terület szerényebb nagy jelentősebb mértékben nem lenne alkalmas a kö-
zösség eszméjének kamatozt аtására. Annak a tudatában tehát, hogy megfellel ően 
fölkésztilt pedagógus esetében minden tantámgy szolgálhatja és L ѕzоіgбјКІі  fogja az 
érinteút eszme kibontását, itt csupán azokra a tárgyakra térünk ki, amellyel 
a lehető  legközvetlenebbül és anyaguk erősen tipikus voltával járulhattak e nemes 
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Máх  itt az elemzés elején meg kell állapítaad, hogy a végső  következte-
tések nem lehetnek teljes émvényűok, hiszen az anyanyeLvi pótoktatás céljaira 
szolgá1б  tantervjavaslat nem készült jel az elemzés id őpontjáig. Viszont itt egy-
érteLműen azt kell hangoztatnunk, hogy ennek az oktató 4Пevelő  tiriLletnik a meg-
szervezéséhez іѕzіiКѕёgеѕ  tanterve dokuanentnmok kihagyása :máris politikai impli-
kációkat jelez, a továblxi munka fonyamán pedig minden bizonnyal poúitmkai kö-
vetkezményekkel járna. Hiszen azoktól a tanuláktól (általános és középiskolai 
fokon), akik  bárгm lyen egyéni vagy tárgyi okból nem a saját anyanyеlviikön ta-
nulnak, a шi közösségünkben semmilyen Felfogadható érveléssel, egyoldalúam, mos-
tohán ¢nem vonható meg ez a lehetőség, még akkor som, ha épp e :tanunók egy 
része esetheg nem ragadná meg az ilyen alapon kínálkozó nagyszer ű  anyamyely-
ápolási a јLka'Lmat. 

A ielöldlt .tantervjavaslatok Fttizotes elemzése nyoanán megállapítható, xni-
szerint a nemzetek közötti viszonyok és a közösségre való nevaléssel kapcsolatos 
mozzanatok e dokumentumokban két kémdéscsoportba rendezhet ők. Ennek meb 
felelően tеhát: 

— Tartalmazzák-e a tantervjavaslatok és milyen mértékben tartalmazzák 
a kölcsönös megismerésre, a közösségre utaló vonatkozasokat? 

— Biztosítják-e ugyanezek a tantervjavaslatok és milyen mértékben a nem-
zeti kultúra vívmányainak megismerését és ápolását? 

Amii az első  kérdéscsoportot inerti, m ár  most, előzetesen is előreboasáthaták 
a következő  alapvertő, általános tények: 

Egyes tantervjavaslatokban az énintеtt vonatkozások igen konkrétan és 
еgyérteunűen szerepelnek. Dialektikus kapcsolatban vannak a többi anyagrésszel 
és Ftantárggyal, logtkus korrelatív kapcsóLatot jelezve a többi oktató-nevel ő  disz-
eiplímávаt (például a фörténelem :tantervjavaslatadbaл). 

Más .esetekben (pl. a képzőművészeti nevelés és a feln őttoktatás tantervei 
tеrvezetemben) ugyancsak szerepelnek az ilyem vonatkozások, de homályosan, föil-
dolgozatlanul és nem Feléggé konkrét formában; valójában csak f огn ál isan. 

Ёls végtil: a bennunket érdeklő  vonatkozások egynéhány tanrtarvja иaslattból 
(például a szlovák nyelv és irodalom tanterveiből) egészében hiányoznak. 

Mindezek előrebocsátása után, térjink most az egyes iskolai fokozatok be-
hatóbb eleanző  bemutatására, persze, következetesen ,szem el őtt tartva a két ki-
emelt 'kérdéscsoportot. 

az iskoláskог  előtti intézmények tantervjavaslatairól 

Az iskodásko г  előtti intézmények oktatónevelő  munkáját felölelő  tanterv-
javaslatok anyagát a .közvita folyamán kedvez ően értékelték a niartis'ta eszmeiség 
síkján történt megalapozottsága szempontjából. E vélemények szerint aszóban 
forgó okmány biztosítani fogja a tudományos vdlágnézet alapköveinek lerakását, 
valamisít az önigazgatói szocializmus szellemében való oktató neveki tevékeny-
séget egészében. Ugyancsak Fkedvez ő  elbirálasban részesült a .tanulók életkari sa-
játosságaihoz mért megterhelés, valamint a itantervd tartalniiak összeegyeztetés•e és 
egybehangolása az általános iskolai fokon oktatásra keriil ő  .tartalmakkal (kivételt 
csupán Fa matematikai .fogalmak kialakítása képez). 

Benntinket azonban mmndеnekelőtt a nemzeti viszonyokkal kapcsolatos kez-
dések helyzete esdekel ebben az okmányban is. 

Az óvodai oktató- nevelő  munka három korosztálynak megfelelő  szinten fo-
lytuk, s így a bennünket érdeklő  kérdéseket is legalkalmasabb ezeknek a kev еté-
ben kimuwtatami. 

A legelső, vagyis kezdő  csoport számára készített tantervjavaslatokban, a 
magyar anyanyelvit kivéve, azaz a szerbhorvát, 'szlovák, román és ruszin anya-
nyelve tantervekben, nincsenek olyan utalások, amelyek az egytittélést, illetve má-
sok megismerését Fszorgalmaznák. E korcsoport tantervi anyagából hiányzik ugyan-
is a kölcsönös barátkozás rendszere, ti. az  együttesen szervezett játékok, séták vagy 
rendezvények; avagy kimaradt annak a lehet ősége is, hogy — a környezеttől ttig-
gően megtanuljanak egymástól egy-egy éneket vagy verset. 

A iközépső  korcsoport iszintjén, az anyanyelv (»beszédfejl іsatés«) keretében, 
ismét a magyar anyanyelvi anyag kivételével, hiányoznak az erre vonatkozó konk-
rét meghatározások. Igy a szerbhorvát anyanyelvi anyagban csupán ez a regálla-
pítás szerepel: »Fölhasználhatók a népek és nemzetiségek irodalmainak, valamint 
a világirodalomnak a gyermekek fejlettségi fokának megfelel ő  szövegei is fordí-
tásban«. 

A párhuzamos szlovák, román és ruszin tantervjavaslatokban sem sike пiilt 
olyan elemeket kimutatnunk, amelyek a közösség eszméjéhez fűződnének. 

A záró korcsoport .szemára készített oktatónevel ő  anyagban az eszuuei és 
a hazafias .nevelés elemei iigen sikerült m galdásként szerepelnek a »társadalmi 
események« című  témakörben. Az anyanyelvi anyagban viszont — a .magyar 
anyanyelvit kivéve —  •semmi  sem utal az érintett eszme kibontásának lehet őségére. 1348 



EmQítsiik meg iazonban, hogy ezen az óvodai fokon a »környezet nyelve« c. 
tantárgy is szerepel, s ennek célkitűzései között találjuk azt is, hogy e tárgy fel-
adata »... fejleszteni a nemzetek és nemzetiségek soraiba tartozó gyermekek kö-
zött a kölcsönös szeretetet és :közeledést«. 

A három áttekintett korcsoport tantervi anyagában nem szerepel a nem-
zeti zene és folklór ápólásának igénye. Következetesen »a mi népköltésünk« еő l, 
»a mi zen:eszerzőnnk«-ről esők .szó, holott a tantervek (az :anyanyelvieket kivéve) 
közösek mind az öt tannyelиΡгe vonatkozóan, amisért ilyen :forman nem marad-
hatnak meg, tudniillik •épp így nem vonatkozhatnak a magyar, szlovák, :román és 
ruszin nyelvű  óvodákra is. Az ilyen fogalmazást viszont azzal is lehetne esetleg 
magyarázni, hogy a népköltés és népzеne nemzeti vonatkozású élemen egés іébeл  
kimaradtak. 

Hasonlóképpenszálћнtјa ik •a népi táncokról is. Tn. következetesen és ki-
zárólag »népi :körtáncok« lkal (»naradna kola<) találkozunk, a Vajdaságban vi-
szont eleveen élnek más táncok ;is, s ezt véletlenül sem kel szem el ől tévesz-
teni. Hiszen gyermekeinknek erről van is tudomásuk, •gyakran .meg éppen:éggel 
tanulják is e táncokat; .miért hanyagolnánk el tehóst ennek a nem tegnapi kelet ű  
köгüiménynek és gyakorlatnak a bevonását legkisebbjeink tantervi a лyagába is! 

Az iskoláskor előtti intézmények tantervi anyagával kapcsolatos összegez ő  
megállapításokat így foglalhatnánk össze: 

• 
A javasolt tantervek oktató-nevelő  .taealnшiit  készítőik nem hangolták össze 

kellőképpen, .s ennek következtében mutathatók ki az egyes (tannyelvek alapján 
különböző) tantervekben olyan eltérések, amelyeknek nincs semmilyen létjogo 
sultságuk és еlfogadható alapjuk. 

• 
A Vajdaság talaján való együttélés, a kölcsönös közeledés és megismerkеdés 

eszméjének következetes végigvezetése egészében hiányzik. 

• 
A nemzeti kultilra hagyomdnyaimink megismerése (a 'korcsoportoknak meg-

feledő  területekkel kapcsolatosan és a fejlettségükkel összehangolt szinten) nem 
részesült kellő  figyelemben. 

néhány szó az általános iskolai tantervjavaslatok 
anyagáról 

A közvita összegezése nyomán készült beszámolóz szerint a taaitervjavasiatok 
általában elfogadható anyagot pre гentálnak, :a bíráló megjegyzések viszont f őként 
a választható tananyagra, a tanterv túlzsúfoltságára, valamint a munkára való ne-
velés földolgozatlan voltára vonatkoznak. 

Amii a nemzetek közötti viszonyulás mozzanatait Illteti, orrál néhány tan-
tárgy keretében fogunk tszólni. így például :a szerbhorvát anyanyelvi tantemvben 
a IItál a VIII. osЂtályig mind a tantárgy feladataiban és célkit űzéseiben, mind 
pedig a konkrét oktató-nevel ő  tartalmakban a közösségre való nevelés és együtt-
élés, valamint más népek, illetve nemzetiségek kölcsönös megismerésének elemei 
folyamatosan nyomon követhetők, jóllehet itt csupán e momentumok meglétét 
konstatáltuk, minőségükkel viszont nem foglalkozunk tüzetesebben. Allapítsuk meg 
azonban, hogy az ilyen alapvetésre ny1•lvánvaláan rá lehet majd építeni a közép-
iskolai tantervek megfele ő  kölosöпösségi anyagát. 

A magyar nyelv tantervében, mellőzve az egyértelműen szakmai fogyaté-
kosságokat, a túlméretezettséget és a következetlenségek boncalgatását, az egyiitt-
élés és a kölcsönösség szel'lemében való nevelés tényleges lehet őségei a legopti-
málisabb módon jutnak kifejezésre. A párhuzamos román és ruszin nyelvi  tan-
tervben általában ugyancsak pozitív értelemben szólhatunk az á гvntkezés:eket szor-
galmazó aііyagгészek meglétér ől. 

Az előbbiektől teljesen elütő  helyzetkép tárul elénk a sžlovák nyelv tan-
tervében, amelyben ugyanis hazank többi népének és nemzetiségé аek megismerése, 
a velük való elemű  kapcsolatteremtés mozzanatai semmilyen formában sincsenek 
jelen. 

Megkülönböztető  helyet érdemel fejtegetésünkben a történelem tantervi 
anyaga egészében is, főként pedig a bennünket érdekl ő  kérdéskör földólgozása és 
megfogalmazása kapcsán. Ez a tanterv követend ő  példaként szereplhet, mintául 
szolgálhat ahhoz, hogyan kell összeválogataz і  és elrendezni a tanítandó tartalmakat, 
hogy azok minden esetben az együt đélés, a kölcsönösség, a sorsközösség eszméjét és 
az egymást megismerés szándékát sugalmazzák az anyag teljességében és részletei- 

1349 ben egyaránt. 
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A képzőművészetп  nevelésnél az aktatÁ-nevel ő  oglkitűzések és feladatok el-
fogadhatóan irányítják a figyelmet az igényélt, illetve céliként kit űzött eszmékre; 
ugyanakkor azonban a tantervi anyag kifejtésében nem nyernek konkrét tartaln и  
alapot, így általánosakká és valójában homályosakká válnak. tme néhány erre 
utaló mészlet: »(III. o.) ... a лΡndennapn hasznáіlain tárgyak esztétikai értékelése 
a folklór sajátosságdk kiemelésével. A ,képzőművészet matíлuxnai — a Vajdaság 
miden лΡépe és nemzetisége mai képz őművészeinek alkotásain.«; »IV. o.) ... a fes-
tészetn anyag szépségeinek tudatosításé na való лΡevelés a különböző  nemzetiségű  
gyermekeket összeköt ő  motívumok és tartalmak álapján«; »(VII. o.) ... urbanizmus 
és ténszemléJlet a népek és nemzetiségek 'sz вnzvbilitása tükrében«. 

A zenen nevelés tantervében a III. osztálytól ott szerepel a vajdasági népek 
és nemzetiségek dalainak folyamatos földolgozasa és megismerése a bift általános 
követеknény; ugyanakkor azonban nagy lшányosságnalk tekinthet ő  a nemzeti zene, 
a zenei anyanyelv anegi'merésére és ápolásáara vonatkozó igény semmilyen indok-
kal sem magуагјzható rbeljes elhanyagdlasa. 

. 

Foglaljuk  most össze ,az általános iskolai  tantervjavasiat 1egalapvet őbb sa- 
játosságait: 

• 
A történelem álta(lános iskolai tantervei (mind az öt vajdasági tannyelvre 

vonatkozólag a legteljesebben összehangdlt egységes ko лoepenóról tanúskodnak. Az 
együttélés dialektikus folyamatosságú képét körvonalazzák, rámpatatnak a kölcsö-
nösség múltba vezető  és jelenkonn jegyeire, valamint az ezen a tájon élő  szom-
szédnépek táгSadalmainak párhuzamos fej'lődési tendenciáira. 

• 

Ilyen harmonikus egybehangoltságat az öt :anyanyelvi tantervnél nem ta-
pasztalhattunk sem általában, sem pedig az egymást ;kölcsönösen reprezentáló és 
a párhuzamos ismerkedést szorgalmazó elemek bevonásánál. Kézzelfogható az az 
igény, hogy a :kölcsönösség, az egyiittélés gondolata — ez a vajódasági ,szempontból 
átütő  fontosságú szükséglet — helyet kapjon a tantervekben, s amint láthatjuk, 
helyet :is kapott; a konkrét megoldások azonban •aranyina áltér ők (egyes esetek-
ben optimálisak, másokbaл  szerényszegényesek, esetleg teljes hiányuk konstatál-
ható), hogy ezt a szertelen különböz őségat aligha leehet meggyőzően védeni vagy 
megnyugtató anódon meg is уédeаi. 

• 

Egyes tantervekről (például a tёгtёіznіdеkгёl és .az anyanyelviekrdl)  biz-
tonsággal elmondhatjuk, hogy jó alapot nyújtanak a nemzeti kultúra vívmányai-
nak megismerésére, ríg épp ezt az alapot egyértelm űen hiányoljuk a képzőmű-
vészet és zeлΡeoktаtás céljaira késziilt dokumentumokban. 

• 
Az egyes tantervjavaslatok túiméretezettségének jelensége, noha fejtege-

tésünk alapkörén kívül esik, er ősen figyelmeztető  fogyatékosság, amit senцx kép-
pen sem szabad megok atlanul hagyni. 

vegyük szemügyre most a középiskolai tantervjavaslatokat is! 

A közvitát összegező  jelentésből arcról értesültünk, hogy a tanterv anyaga 
marxista megalapozottságú, majd pedig arról is, hogy a jugoszláv és a szamszéd 
népek történelmének ismertetésére vonatkozó igény Vajdaság-szerte, n лindenütt 
pozitív fogadtatásban ,részasiilt. Erős bírálat érte azonban az oktatási anyag új-
bóli túlméretezését, valamint a folyamatos továbbtanulás szempontjainak mell ő -
zését, majd pedig azt az elképzelést, hogy a környezet nyelvének oktatását az 
anyanyelv és matematika óraszámának rovására kellene megvalósntax и . 

Ez a  program  kétéves időtartammal megveti az ібв . általános műveltségre 
vonatkozó tárgyak egységes és közös alapjait, következésképpen kizárja a túl 
korai szakmaválasztást. A kétéves középiskola tanterveinek egészében a murak ő t, 
valamint a ,munka jellegű  és műszaki vonatkozású oktatást és nevelést kell 
sugalmazniuk, •ilyen alapon pedig is fizikai és szellemi munka közötti ellentét 1350 



elhárításának gyakorlati tudatosítását kel szargak шјznКvk. Egyszával: a közép-
iskolai tanterveknek az ésszer űbb és hatéikonyabb oktatás alapokmányaivá kell 
lenniük. E két esztendő  azonban nini szavatolja a konkrét foglalkozáshoz, illetve 
— ha úgy tetszik — az élethez szükséges ismeretanyag optimúmát, hanem alapot 
nyújt a folyamatos és önálló továbbtanuláshoz. 

Az egyes tantárgyakra vonatkozó konkrét tantervekr ől, témánkat énint őeл , 
röviden a .következőket állapíithatjuk meg: 

A szerbhorvát nyelv és irodalom tant егvjavaslata az egyik kétségtelenül leg-
koncepeiózusabban és az eddQgiQhеz viszonyitva igen merészen, egyébként pedig 
igen konkrétan és körültekintő  nádon szervezte meg a ,tantervi anyag irodalmi 
részét olyképen, hogy a jugoszláv népek imodalma mellett helyet kapjanak a Vaj- 
daságban élő  nemzetiségek iirodálmának színei, majd pedig az •európai reprezen-
táвsok. 

A román, ruszin és magyar nyelvi és irodalmai tantervek alapjában véve 
párhuzamba á ithaták a szerbhorváttál, jóllehet a magyar irodalmi tananyag a 
délszláv—'rnagyax irodalmi kapcsolatok fejezeteit is fielölеli, s ezzel a színfolttal 
hazai viszonylatainkban egyedülálló módon járul a kölcsönösség es гméjének gya-
korlati tudatosцtásához. 

A szlovák nyelv és irodalom tantervjavaslata ezen a fokon sem tartalmaz 
uitalásokat az együttélés javára, noha a tantárgy célkit űzéseiből és felиdataiból 
ilyen гiіhаtбгоzбst olvashatunk ki; konkrét kifejtésének azonban semmilyen jelét 
sem sikerült kimutatnunk. 

A szerbhorvát nyelv környezet nyelvekénti tanterve az egyik legszerényebb, 
1egé11entmondasosabb, legkevésbé átgondolt és ténylegesen koncepciót hiányoló 
munka, amely az ezen a téren anegvalósított addigi eredményeket degradálja, s 
a munka szintjét csaknem általános iskolai színvonalra helyezi vissza. A többi 
tantervről egyébként élsősorban az ésszerűség és hatékonyság elemeinek felt űnő  
hiányávail üt e1. 

Itt még csupán .annyit jegyezzünk meg, hogy a nemzetiségi nyelvek kör-
nyezet nyelvekénti tantervei a föntebb érintett pragramnál lényegesen elfogad-
hatóbbak, de különakülön, a kell ő  egybehaлgalás nélkül készültek. 

Az általánosiskolaihoz hasonióaв, a történelem tanterve ezen a fokon is 
a legteljesebb eszmei és tananyagbeli kidolgozottságot, megfontoltságot, következe-
tességet és mind az öt rtannyelvre vonatkozó kivákó egybehangaltságot jelzi.  Min-
den  korszakot, minden társadalomtörténeti eseményosoportot a dékszláv és a Duna-
melkéki népek integrális tabkóiban láttat, a лniért népeink egyiittélésének és az egy-
más irányába épülő  hidaknak igazi pilléreként töltheti be majd gyakorlati sze-
repét is. 

A képzőművészet és zeneművészet programja bátortalannal és csupán a kezdd, 
tétova lépéseket teszi .meg a kölcsönösség horizontjainak ecsetélésében, amiért 
anyaguk nem tekinrthet ő  kielégítőnek sem :a népeink kölcsönös megismerésének 
eszméjéhez, sem •pedig a nemzeti ku'itúra ápolásához. 

в  

Összegezésképpen еlmondható: 

• 
A ,történelem rtanrtervjavaslata az ezen a béren lebonyolított el őkészületek leg-

sikerültebb terméke, amelyről mind az öt tannyelvi váiltozatban a legteljesebb egy 
ségességet és egybehangoltságot állapíthatjuk meg. 

• 
Az anyanyelvi és irodalmi ,tantervek féladatrandszeriikben is, szerkezeti föl-

építésükben is eltérést mutatnak. Egyeseknél a kapcsolattörténeti tények tudato-
sítása fontos szerepet kap, másoknál minderr ől egyetlen szó sem esik. E lehet ő-
ség egységes bevezetésével kapcsolatosan azonban mindeddig valójában nincs sem-
milyen egyértelmű  állásfoglalás. 

• 
Mindezek a mozzanatok arra engednek következtetni, hogy az anyanyelvi 

és irodalmi programok el őkészítése folytán nem történt meg a kell ő  ѕzinkranizáсió 
az általános elvi momentumok kidolgozása esetében, jóllehet nem alakúlt ki egy-
séges viszonyulás a sajátos (nemzeti m űveltséget illető) vonatkozasok körvonalai-
nak megvonása terén sem. Mindezért a kiütköz ő  eltérések alapvetőenmdokolat- 
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• 
Fölmieriil a kérdés, hogy a rtantervjava&latok késziitéséb еn részt vettek-e opti-

máliѕ  számban a megfielelő  és tegmegbízhatább szakemberek, akóm a pedagágiai-
oktatásdejkesztő  nntézetekből, akár pedig más intézményekből. (] L, ha így tör-
ténők, ailig hnhető , hogy az anyanyelvi pátoktatás tanterve laiimna гadit volna!) Ezt 
a kérdést főként a szerbhorvátnak niint környezet nyеkvének a programja téteti 
föl veleink. МY i~ ől lndúktak ki ugyanis a javaslattevők: a tényleges helyzet föl-
lnéréséből, avagy fdltevésekből és benyomásokbál? Vajon történtek-e fö'lunérések 
pékdáШl az általános iskola nyolcadik osztálya végén vegyes és egynyelv ű  köaлye-
zetben — ahhoz, hogy a leend ő, mondjuk magyar anyanyskvű, középiskolások 
tényleges nyelvnsanеretáhezigazodjék a szerbhorvát nyelv új bantervёnek követel 
ményrendszeтe. Mindennek híján pedig tnјnár az a kérdés, ki fogja tiszta szak-
mai és pedagógusi lekkiismerattel vállalni érte a felelősséget azok előtt a generá-
ciók előtt, arnelyoknek ilyen tanterv a1apján kelt majd tanúiniuk! 

a Az itt közölt elemzés rész-
letesebben 1974. április 34n 
hangzott el szerbhorvát 
nyelven a VKSZ TB nem-
zetek közötti kérdésekkel 
foglalkozó bizottságának bő-
vített ülésén. 

A tantervja'vaslatok e fejtegatés megjakenésével csaknem egyid őben araár 
jóváhagyott, hivatalos tantеrvekként fognak szerepelni, így nem kevés haszonnal 
vethetjiik majd össze a tantervi szövegeket az itt föllajstromozott fogyatékosságok-
kal és hiányokka иl' 
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kovács lukács 

kovács lukács 

thomka beáta 

schmidt júlia 

garai László 

dávid andrás 

beszélgetés jancsó miklóssal 

jancsó mikids filmjei 

veszteglés és abszurd körforgás 

a visszaút távlatai 

az anyagtól az építészetig 

új oktatási távlatok előtt 
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m. c. escher grafikái 
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