
Ugyanigy a nyolcvanas évek iratgrafikái. A
nyersanyagot, rnúlt századi leveleket, kérvé
nyeket. hivatali papírokat valóságosan is a vé
letlen, a szél sodorta a müvész kezébe. Sokszo
rosan elveszett, elmúlt, értelmetlenné vált vi
ták, panaszok, bánatok megbarnult tintával,
szálkás betűkkel, elsárgult papiron gördülö,
bucskázó sorokban. Már-már készek lennénk
meghatódni. de Ujházi nem engedi. A papírt
arra használja, amire adott, amire lehet: szé
leit telifirkálja, kiszínczi a sorközöket. hozzáír
a szöveghez, aláírja, s maga is dátumozza,
Nyersanyaggá silánvitja, de ugyanezzel a gesz
tussal föl is emeli, megmenti: érvényesui. meg
orzi, tudomásul veszi és észrevéteti.

Idöben hozzánk legközelebb talált-képei van
nak. Régi fényképek - egy kerékpáros. szülök
gyerekekkel. tengerpart vízbe merülö hálóval
r . egy bekeretezett, bizonytalan származású
vatelindarab, régi, üres papírzacskó. Bekere
tezve, és üveg alatt, és aláírva. Meg- és fölidéz
ve valakit, aki ott volt, aki elsütötte a Iényké
pezögép zárját; valaki ernléket egy tájról. egy
percröl. - Ismét az elveszett, semmibe került
történések, semmibe tűnt érzelmek véletlen
megörizte lenyomatai minden részvét nélkül.
de valami gyermekien ártatlan figyelemmel
tálalva.

És a gesztus suta szerénvsége. a KUNST
minden külsöségének hiánya, ez az egész pro
fán eszköztelenség egyre kevésbé tudja (akar
ja) eifödni a nézö elöl a lényeget, s az egyre
dermedtebben vész bele a megoldatlan konf
liktusok, soha jóvá nem tett bűnök, be nem
végzett történések szárazon áradó folyamába.

Ez hát Ujházi másságának a lényege: válla
lása az élünk, itt vagyunk illékony realitásá
nak minden érzelmes hátsó gondolat, minden
pszichológiai, mélylélektani bukfenc, zsonglőr
ködés vagy szirnbólurnok nélkül. s egyszer-
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Gengszterek klubja

A hatvanas évek nagy filmművészeti föllendü
lése, az egymást érő "új hullámok" formai és
tartalmi újításokban gazdag kezdeményezései
alapjaiban rendítették meg Hollywood hege-

smind lemondva ugyanúgy a naprakész, mint
a konzervatív formák - a divat és a megszokás
- nyújtotta védelemről.

Egyik utolsó munkájának .Világszonyeg 
részlet" a címe (1986). Fekete alapon törede
zett fehér vonalakból mintha egy középkori
erödítmény alaprajza bontakozna ki ágyúállá
sokkal, bástyák, tornyok kiszögelléseivel. Job
ban megnézve azonban tán nem is alaprajzot
látunk, hanem egy keresztmetszetet, netán a
kettönek és egy sor madártávlati képnek fur
csa, szövevényes, a szönycgszövés logikájának
engedelmeskedő egységét. Belátunk a kaza
matákba, amelyek néha szerzetesi cellák, néha
családi vacsorához terített csendes sarkok.
Látunk széles fénycsóvákat. óvakodó macská
kat, sorban ülö hosszú fülű nyuszikat. siető

(tán munkába menö) emberek tőrnegét, sétá
lókat, összevissza szaladgálókat; röpülöket. fa
sort, veteményes kerteket, bicikliket, autókat,
kastélyt, szökökutat, gyilkos erőszakot, szóno
kot, pulpituson ülö bírót, hintázó gyereket: az
összevissza, felelötlen életet. A fekete alap a
törlések és újrarajzolások világos nyomaival
iskolai falitáblák képzetét kelti. Ugyanazzal a
kétséggel és bizonyossággal teszi ezt, amit e
képzet magában hord: a bárhol lehet, de itt is,
ott is ugyanaz képzetét; a folytathatóság és
kiegészíthetöség képzetét; az igaz és hamis, jó
és rossz cserélödö, egymásba játszó, egymást
váltó kategóriáinak a kréta és a spongya hite
lére bízott értékét.

Ujházi Péter gyűjteményes kiállítása a múlt
év októberétől ez év január elejéíg volt látható
a székesfehérvárí Csók István Képtarban. A
gazdag katalógus bevezetőjét Ladányi József
irta. A kiállítást ö és Kovalovszky Márta ren
dezte.

Kovács Péter

móniáját. Magában a filmfövárosban is forra
dalminak tünö változások zajlottak le, sztá
rok, stúdiók, sót műfajok tűntek el, alakultak
át. Az Egyesült Államokon belül jelentős hang
súlyeltolódások következtek be Hollywood
hátrányára. Egyszerre New York is fontossá
kezdett válni, a független filmgyártók, s fiatal,
a kialakult kliséket semmibe vevö kezdök cso
portja ragadta magához a kezdeményezést,
Coppola, Lucas, Spielberg neve fémjelzi azt a
korszakot, amelyben az ún. új.hollywoodi film-
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készítés felfogása kibontakozott. Ennek lé
nyege a hagyományos amerikai műfajok

(gengszter-film, western, karrier-film stb.) ki
fordítása egykori önmagukból (Penn: Kis nagy
ember; Spielberg: Párbaj), a régi sablonok által
közvetített, leegyszerűsített, cukormázzal be
vont giccs-világ leleplezése, igazi arcának meg
mutatása (Schlesinger: Éjféli cowboy; SpieI
berg: Sugarlandi hajtóvadászat), átértékelése,
mai tartalmakkal való megtöltése (Coppola:
Keresztapa; Magánbeszélgetés), s végső lépés
ben új klisék, új konvenciók teremtése, új fil
mezési kánon kialakítása (Spielberg: Cápa;
Lucas: Csillagok háborúja), amely a hollywoodi
palotaforradalom kétes tanulságaként a le
rombolt álomvilág kegyetlenebb, vérengzőbb,

infantilisebb, szemfényvesztőbb, cinikusabb
életre keltéséhez vezetett (a Rambo-széria;
Spielberg: Az elrabolt frigyláda fosztogató i). A
kezdeti idők dacos kedvű filmjei után az új
hollywoodi film hamar rátalált a szuper-rne
sékre, amelyek westernek és kalandfilmek és
krimik és sci-fik együtt. Lucas (Csillagok hábo
rúja - sorozat) és különösen Spielberg filmjei
révén (E. T.; Indiana Jones és a végzet templo
ma) megszületett a super-fiction, Hollywood
és az álomgyár tündökletes restaurációja, ki
árusítva a 60·as évek új hullámainak szakmai
és szemléletbeli vívmányait, bérmunkásként
alkalmazva nem egy nagy egyéniségét (Polans
kit, Schlesingert, Wenderst).

A (mozi)világ-hódító útjára Hollywoodból in
duló super-fiction nem születhetett volna meg
anélkül, hogy a nézőket előzőleg ne szembesít
se azzal a ténnyel, hogy a valóság, az igazság, a
világ más. Nézőjének tudnia kell, hogy ez a fil
mezési metódus nemcsak technikailag, de szel
lemiségét tekintve is mélyen manipulatív. S en
nek ellenére vagy ezzel együtt, netán épp ezért
kell elfogadnia. Ez a fajta film olyan nézőt téte
lez fel, akinek szüksége van arra, hogy elkábít
sák, becsapják. Ma Hollywood pénzével, befo
Iyásával jobban kezében tartja a világ filmgyár
tását, mint bármikor ezelőtt. Francis Coppola
az új-hollywoodi film talán legnagyobb formá
tumú egyénisége. Rendező, producer és mecé
nás, a hetvenes évek végén a világ legmoder
nebb stúdiórendszerének, a Zoetrope Studios
nak tulajdonosa Filmtörténeti értékű alkotá
sok (Magánbeszélgetés; Keresztapa), vitatott si
kerfilmek (Apokalipszis, most; Rumble fish), és
gyatra gicesek (Te már nagy kisfiú vagy; Szivár
ványvölgy) létrehozója. Lehetőségre váró tehet
ségek támogatója (Godfrey Reggio: Kizökkent
világ) és elveszejtöje (Wenders: Hammett, ná
lunk "Piszkos ügy" címmel játszották).
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Új múve, a Gengszterek klubja (The Cotton
Club) ékes példája annak, miképp valósítja
meg az új-hollywoodi film saját, kanonizált
múfajainak megújítását.

A klasszikus gengszterfilm mindig romanti
kus alapállású. Sablonjait tekintve ugyanan
nak a nagy amerikai legendának nagyvárosi
környezetben, szeszcsernpészet re és géppisz
tolyra átalakított változata, amelyből a wes
tern- vagy akár a karrier-film is építkezik.

A gengszter-film persze eleve gonoszabb,
alattomosabb, hidegebb prériken nyargalászó
müfaj-testvérénél, Épp Coppola volt az, aki a
Keresztapában egy gengszter-történet segítsé
gével valami fontosat volt képes elmondani
Amerikáról, a szervezett bűnözésról. a hata
lom kétségbeeséséröl, a kétségbeesett ölés
embertelen etikájáról.

A Gengszterek klubja ugyanezt a világot idézi
meg, elődjének mélysége, hitele nélkül. Cop
pola új filmje: magas technikai felkészültség,
hallatlan igényesség egy letűnt világ kűlsösé

geinek előteremtésében, ugyanakkor egyolda
lú, kaján szemlélete ennek a világnak. A film
magától értetődőnek veszi, hogy csakis a bűn

ből, gyilkosságból vagy annak árnyékában, je
lenlétét elfogadva lehet élni. Korábban épp
Coppola mutatott rá e felfogás gyökereire,
adott róla árnyalt, helyenként katartisztikus
hatású képeket, feltárva. hogy a gengszteriz
mus nem önmagában álló, riasztó deviancia,
hanem egy ad abszurdum vitt magatartásfor
ma egy olyan civilizációban, amely kimondva
kimondatlanul magáévá tette a .Jegerösebb
kan é a szuka" elvét. Ennek az árnyaltságnak.
többrétegűségnek a Gengszterek klubjában
nyoma sincs. Itt maga a rendező látszik elfo
gadni ezt az elvet, viszonyítási pontok már
egyáltalán nincsenek, világa hermetikusan
zárt, torz helyzeteket és torz személyiségeket
felmutató, szellemvasút-béli mutatvány. A
szellemvasút hatásmechanizmusaira építve:
ebben a filmben torznak és gonosznak lenni
csupán annyit tesz, mint zökkenőmentesenil
leszkedni a torz és gonosz világba. Nincsenek
áldozatok, bűnösök, cinkosok még szerepek
formájában sem. Nincs is értelme ilyesmiről

beszélni, hiszen az a nézet hatja át a filmet,
mely szerint legéppuskázni, nyakon szúrni,
avagy hasba lőni valakit csakis abból a szem
pontból mérlegelendö, hogy mi hasznot hajt a
könnyed és magától értetődő gyilkolászás el
követője vagy szemtanúja számára. A film hő

se, a Szépfiú azáltal képviseli a humanizmust,
hogy nem minden esetben tartja megengedhe
tőnek gyermekek legéppuskázását, s emiatt



rosszallását fejezi ki a gyilkosságért felelös,
gondatlan öccsének. Az már számára is termé
szetes, hogy a fivéréri esett orvgyilkosságon ne
háborodjék fel túlságosan, lévén az öccse elbi
zakodottságának ..logikus" következménye.
Föként azért nem zsenírozza egyik eset sem,
mert általában karriercsinálással van elfoglal
va. Ezenfelül ambíciója az egyik fögengszter
által kitartott, kissé pénzéhes és kissé vérszí
vó-természetű, ámde manöken-pofikájú nöcs
ke meghódítása. Mivel az ellenszenves banda
vezér végül szintén legéppuskázódik, Pofika és
Szépfiú boldogságának immár semmi sem áll
hat útjába.

Mindez olyan blöden hangzik, hogy akár pa
ródiának is vélhetnénk Coppola filmjét, esetleg
olyan rafinált mufajbéli manövemek, amely
egyszerre kívánja apoteózisát és paródiáját adni
egy világnak. Ennek azonban ellentmond az,
hogy a Gengszterek klubja - bár hellyel-közzel
vicces vagy annak szánt jelenetek is akadnak
benne - előszeretettel tocsog a vérben, a gyil
kolás, az erőszak látványában. Semmiféle poén
kodás nem tehet jóízűvé egy olyan filmet, mely
nek tanulsága, hogy: mindegy hogyan és mi
képp, de talpon kell maradni, túlélni mindent, s
nincs, aki szemrehányást tehetne ebben az

HAlA ÉS NAGYVILÁG

SZOLGÁLAT A két utolsó szám címével is
fölkeltheti érdeklődésünket:A hívő ernberké
pe; Világiak - keresztény hivatás.

Az 1986 karácsonyára megjelent 72. szám az
"isteni antropológiának", a kinyilatkoztatás
embertanának főbb tételeit állítja szemünk
elé. A két első tanulmány a Szeritirás elemzé
sévei mutatja be az embert. Farkasfalvy Dénes
a teremtéstörténetet taglalja. Cikkének befeje
ző gondolata megkapó: "az ember saját rnélto
ságának koldusa". Vass György Jézus tanításá
nak fényében vizsgálja az emberi kapcsolato
kat és az emberi személyiséget. Csak távolabb
ról kapcsolódik ehhez a témához Somfai Béla
írása az abortusz jelenlegi állásáról, elsősor

ban az amerikai egyház és társadalom életé
ben. Prófétai ihletésü Franz König bíborosnak
korunkat elemző előadása. II. János Pál pápa
ismételten foglalkozott az ember keresztény
fogalmával - tanítását Mihályi Gilbert foglalja
össze.

Ez év öszén Rómában a püspöki szinodus a
laikusok szerepét vizsgálja az egyház életében.
Ezért annyira időszerű az idei húsvéti szám,

alapjaiban gonosz világban. Bűn és jog nem lé
tezik, igazság és hazugság szavak csupán, taposs
másokra vagy rád taposnak - az egoizmus ra
finált mítosza ez a film.

Másik szálán egy néger sztepptáncos test
vérpár szívfacsaró karriertörténetét kísérhet
jük figyelemmel. Ők, s a non-stop revüt lejtő

tánckar képviselik a hagyományosan Ameri
kához kapcsolódó keep smiling, a csillogó mú
fogsorok, olajozott frizurák és géppuska-lábak
szórakoztató forgatagát.

Ebben az egyensúlyozó gesztusban nincs
semmi kötéltáncosi hősiesség. Itt nem lehet
lezuhanni. Legfeljebb rengeteg pénzt elherdál
ni egy vállalkozásra, ami megtérül (mert jól
szolgálja a vélt közönségigényeket) vagy nem
térül meg (mert a Rambo nyolcadik folytatása
jobban borzolja az egyre tompultabb agyacs
kákat). Ezek azonban egy iparos problémái. A
Gengszterek klubja művészileg langyos és tér
dig ér. Pazar kiállítású, semmitmondó mese,
egy valaha nagyszabású vállalkozásokat igé
nyesen megvalósító filmrendezö üzleti manö
vere, magas színvonalú szakmai hozzáértésé
nek tárgyszerű áruba bocsátása, régi tehetsé
gének rezignált kiárusítása.

Tóth Péter Pál

amely a kereszteny hivatást, a világiak helyze
tét mutatja be. Külön érdekességet ad az írá
soknak, hogy többségük történeti szempont
ból kozclíti meg a témát. Így az egyház élő tör
ténelmében tanulmányozhatjuk, hogy milyen
lehetőségek, feladatok, feszültségek, megoldá
sok adódtak a történelem során, s ezek sok
hasznos tanulsággal szolgálhatnak jelen és jö
vö egyházunk számára. Alexandre Faivre a ke
reszténység elsö századaiban követi nyomon a
laikusok szerepét, Szántó Konrád ferences
történész a 13. századi laikus mozgalmakról ír.
Szilas László a barokk korban mutatja be a
világi keresztények életét. Ehhez kapcsolódik
Szabó Ferenc írása: a keresztény lelkiség alap
jai Pázmány Péternél. Igen sok tanulsággal
szelgal Francoise Tailleur tanulmánya: a laiku
sok értékelésének, helyzetének változását mu
tatja be századunk folyamán, X. Pius pápától
kezdve a II. Vatikáni zsinaton keresztül egé
szen napjainkig. A nagyobb tanulmányokat
követő írások is joggal tarthatnak számot ér
deklödésünkre: sok friss egyházi hírröl, meg
nyilatkozásról értesülhet olvasójuk.


