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hozza létre azt a lebilincselő mozzanatot az 
ÖT MELANKOLIKUS ÉNEK utolsó dalában, ami
kor az énekes a „sanfter Dreiklang” szavakra 
lágy Gesz-dúr hármashangzatot énekel.

A komponista előadóitól is megköveteli a 
távolságtartást. Lehetetlen is lenne a szó ha
gyományosan elfogadott értelmében interp
retálni például az Egy  AKKORDSOR FORGATÓ- 
KÖNYVÉ-t, a TELIHOLD-at vagy a KÁNON A 
FELKELŐ NAPHOZ-t. A partitúrában nem is ta
lálunk semmiféle, az előadónak szóló utasí
tást. Ez a három darab tulajdonképpen kiik
tatja az előadásból az előadóművész szemé
lyes érzéseit. Mindhárom esetben olyan zené
ről van szó, amely csak önmagában és önma
gáért létezik. Nincs idő, nem létezik a ben
nünket körülvevő világ, nincsenek előadók, 
sőt közönség sincsen -  csak a megmagyaráz
hatatlan, lassú, örök körforgás van.

Az előadónak a hangok pontos eljátszásá- 
ra-eléneklésére kell tehát törekednie, végig 
kívülről kell figyelnie mindazt, ami a zenében 
történik. Ennek az elvárásnak talán csak Tar
kó Magda (ének) és Kurtág Márta (zongora) 
kettőse tesz eleget az ÖT MELANKOLIKUS ÉNEK 
csodálatosan érintetlen előadásában. Ezzel 
szemben Sáry egyik legkülönösebb alkotása, 
a vonósötösre vagy vonószenekarra írott ...ÉS 
A Na p? (sajnos nem tudom, miért ez a címe 
a darabnak) teljes mértékig az előadók áldo
zatává lett. A távolságtartás semmiképpen 
sem jelenti azt, hogy a szerző kívánságait fi
gyelmen kívül lehet hagyni. Ha az előadók 
nem döntik el előre egészen tudatosan a kü
lönböző dinamikai árnyalatokat (főleg, ha a 
szerző erre nyomatékosan felhívja figyelmü
ket a partitúrában), s ráadásul teljesen elvesz
tik időérzéküket, akkor tönkreteszik a dara
bot, nem alakul át a nyugtalanul vibráló moz
gás -  szinte észrevétlenül -  csendes mozdu
latlansággá, nem nyűgöz le az ...ÉS A Na p ? 
szavakba nem önthető szépsége.

Befejezésül talán csak annyit, hogy a CD 
felvételei 1987-ben és 1990-ben készültek, te
hát a Hungaroton poros raktáraiból kerültek 
elő, hogy belőlük „recens” kiadvány készül
hessen. Egy régebben tervezett lemez kísérő
szövegének árulkodó nyomait véltem felfe
dezni Wilheim kísérőfüzetének bizonyos 
pontjain is. (Az még hagyján, hogy a kísérő
füzet szövegét nem dolgozták át, de azért ki 
lehetett volna javítani Georg Trakl szövegé

nek német eredetijében az elképesztő sajtó
hibákat...) Akármennyire leveszi is a felelős
ség egy részének terhét a recenzens válláról 
az, hogy „régi”, már az állandó koncertreper
toár részének tekinthető művekkel áll szem
ben (legalábbis olyan „sikerszámok” eseté
ben, mint a KÁNON A FELKELŐ NAPHOZ vagy 
az EMLÉK), s így kellő (időbeli) distanciával 
szemlélheti a darabokat, a kérdés mégis fel
merül, hogy 1996-ban miért nem a kilencve
nes évek Sáry-kompozíciói kerülnek CD for
májában a nagyközönség elé.

Dalos Anna

CSELEKVŐ KÉPZELET
Biró Yvette-Marie-Genevieve Ripeau: Egy akt fel
öltöztetése
Képzeletgyakorlatok
Osiris, 1996. 220 oldal, 880 Ft

Biró Yvette: A rendetlenség rendje. Film/Kép/Ese- 
mény
Válogatott tanulmányok 
Cserépfalvi, 1996. 292 oldal, 780 Ft

Az egy időben megjelent két könyv egymás
sal szembehelyezett tükörként sokszorozza 
meg Biró Yvette gondolatait: hogyan lehet 
észrevenni és hogyan lehet ugyanazzal a moz
dulattal létrehozni a mozgóképen formálódó 
„rendetlenség rendjé”-t? A kétféle szemlélet le
nyomata miképpen cikázik a két tükör felüle
te között, egészen a láthatatlan és felfogha
tatlan, ám mégis létező végtelen megértés 
felé? A pedagógusi munka nyomán készült 
kötet, az Egy AKT FELÖLTÖZTETÉSE az A REN
DETLENSÉG RENDJÉ-ben közzétett tanul
mányok fogalmi hálóját meríti meg a formát
lan ötletek tengerében, hogy filmkezdemé
nyeket, mozgóképvázlatokat segítsen partra; 
a hallgatók „képzeletgyakorlatai”-ban pedig a 
kortárs filmművészet jellegzetes megoldásai 
érhetők tetten. Mégsem annyira elmélet és 
gyakorlat párba, esetleg szembeállításáról 
szól a két könyv, sokkal inkább a szerző ér
telmezési erőfeszítésének központi kategóriá
it emeli ki, s teszi mintegy körbejárhatóvá.
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Nevezetesen a Tett, a Cselekvés meg az Idő, 
az Időtartam fogalmát. Már az előző kötet, a 
magyarul 1990-ben megjelent PROFÁN MITO
LÓGIA bevezető fejezetében is olvashattuk, 
hogy a modern film gondolatiságának építő
köve a cselekvés. „A Tett egymásból következése 
hordozza az Igét” -  írta Biró Yvette, s a mostani 
tanulmánykötet szinte valamennyi következ
tetése mögött is ez az axióma áll. S a cselek
vés, pontosabban a cselekvés tere -  a mozgó
kép természetéből következően -  kirajzolja a 
film „negyedik dimenzióját”, az Időt, amely 
a modern és a posztmodern film megkülön
böztetésének -  legalábbis poétikai tekintet
ben -  legmarkánsabb tényezője. S míg a ta
nulmányok a tettekké formált, idő által 
strukturált gondolatok visszaolvasásával bir
kóznak, addig a „képzeletgyakorlatok” észjárása 
éppen fordított: egy-egy röpke benyomás, 
helyzet, kiindulópont nyomán megfogalma
zódott gondolatot kell egy időbe állított ese
ménysor által életre kelteni. Ha a „képzeletgya- 
korlatok”-ban egy akt felöltöztetése folyik, ak
kor a tanulmányok célja lehántani a burkot, 
feltárni a forma szerkezetét; s ha a tanul
mányokban a rendetlenség rendjének feltá
rása a cél, akkor a forgatókönyvírói gyakor
latokban a gondolat rendjét kell a művészi 
kifejezés „rendetlenségé”-n átszűrni. -  Talán 
erős túlzásnak tűnik két, valószínűleg csak a 
véletlen által egymás mellé rendelt kötetet 
ilyen mértékben kölcsönös összefüggésbe 
hozni. S valóban, a könyvek alaposabb meg
ismeréséhez, továbbgondolásához, bírálatá
hoz érdemes külön-külön tárgyalnunk őket. 
A kettős tükör mindenesetre ugyanazt a képet 
sokszorozza.
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A Marie-Genevieve Ripeau közreműködésé
vel készült Egy a k t  f e l ö l t ö z t e t é s e  a szerző 
megfogalmazása szerint példatár, amely a 
forgatókönyvírás mesterségének elsajátításá
hoz kíván segítséget nyújtani. A különböző 
országok egyetemein és filmfőiskoláin tartott 
kurzusok -  a „képzeletgyakorlatok” -  a forgató
könyvírás mesterségébe vezették be a hallga
tókat. A filmvázlatok egy-egy „ösztönző” nyo
mán készültek, s a műhelymunka szerves ré
sze volt az elkészült írásművek közös megvi
tatása. A könyv öt év tapasztalatából nyújt át

tekintést: 1308 szövegből mutat be ötvenet. 
Az egyetemisták dolgozatait Biró Yvette 
kommentárjai kísérik.

Mindenekelőtt a módszerről kell szót ejte
nünk. A forgatókönyvíró speciális feladata 
egy „köztes” állapotú produktum létrehozá
sa, amely már nem irodalom és még nem 
film. Fattyú műfaj, mint Biró Yvette írja, rá
adásul meghatározhatatlan a jelentősége, 
gondoljunk csak a „szerzői film” fogalmát 
övező vitákra vagy egyszerűen azokra a ren
dezőkre, akik éppenséggel forgatókönyv nél
kül, sőt esetleg saját forgatókönyvük „ellen”, 
a képalkotás igézetében, improvizációs tech
nikával dolgoznak. Ha a tanítás -  vagy egy 
tankönyv -  nem más, mint közhelyek megfo
galmazása, akkor a forgatókönyvírás mester
ségének -  ne essék szó most művészetről -  
oktatása lehetetlen feladat. Forgatókönyvek 
általában nem léteznek, az egyes forgató
könyvek mégis kézbe vehetők -  az ellent
mondást tudomásul véve Biró Yvette nem ta
nítja, hanem gyakoroltatja a forgatókönyv
írást. Ezért a kurzus -  és a könyv -  eredmé
nyessége nem a fogalmak helyességén, ha
nem a módszer alkalmazhatóságán múlik. A 
gyakorlat módszerét pedig csakis a dolgo
zatok igazolhatják. S ezzel akár be is zárhat
juk a kört, hiszen a kötetben olvasható ötven 
szöveg meglepően jó. Ragyogó ötletek, szel
lemes fordulatok, érett stílus, s ami talán a 
legfontosabb: gondolatiságuk nem tolakodó; 
nem koraérett világmegváltó művészeket lá
tunk mögöttük, hanem ismerős arcokat is
merős életérzésekkel. A hallgatók munkája 
tehát igazolja a módszert. S hogy ezek a 
vázlatok valóban magukban rejtik egy jó film 
lehetőségét, azt éppen egy magyar hallgató 
bizonyítja. Iványi Marcell a kötetben is sze
replő dolgozata alapján készítette el az idei 
cannes-i filmfesztiválon a rövidfilm-kategória 
fődíjával jutalmazott Szé l  című filmjét. Ám 
mintha az Egy AKT FELÖLTÖZTETÉSÉ-nek 
„képzeletgyakorlatai” minden kiválóságuk elle
nére mégsem az önmaguk elé állított cél jeles 
megoldásai volnának.

Biró Yvette módszerét a filmi kifejezés ter
mészetében, a többi művészeti ághoz képest 
minden bizonnyal még megkerülhetetlenebb 
módon rejlő paradoxon, a konkrét elvonat
koztatása hívta életre. A térbe és időbe vetett 
mozgókép az esetek döntő többségében az
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emberi környezet képének és hangjának 
együttes és folyamatos reprodukciójával te
remti meg saját világát. A mozgókép eme 
„röghöz kötöttsége” a reprodukció mozdula
tában, a kamera szemszögének meghatározá
sától a kép keretén át a ritmusig, egy hihe
tetlenül gazdag és összetett formakészlet bir
tokában találkozik az elvonatkoztatás lehető
ségével, illetve kényszerével. Nincs jelentés 
nélküli filmkép, és (az animációt kivéve) „va
lóság nélküli” filmkép sincs. A gyakorlatok a 
mozgókép érzékiségének és elvontságának 
határára viszik a hallgatókat; arra a végtelen 
érintkezési felületre, amely nem más, mint a 
filmművészet. Mindehhez segítségül az „ösz
tönzőknek” nevezett valamik szolgálnak. Va
lóban nehéz egységesen leírni őket, hiszen lé
nyegük éppen konkrétságukban rejlik. Fel
adatuk, hogy érzéki valójukban indítsák el a 
hallgatókat az elvonatkoztatás útján, s ne en
gedjék eltévedni őket az áttetsző gondolatok 
ködében. A könyvben szereplő „ösztönzők” a 
következők voltak: fiktív önarckép, fénykép, 
újsághír, környezet, tárgy, jelmez és kellék (az 
akt felöltöztetéséhez), kulcsszó, festmény, ze
ne, tündérmese, az ízlelés mozgósításához 
gyümölcsök és almás pite, végül a már meg
ismert szabályok felrúgásának jegyében a vi
lág legunalmasabb történetének megírása. 
Mint látható, az „ösztönzők” valamennyi ér
zékszervet igyekeztek mozgósítani, s a rög
tönzésen alapuló szabad asszociációs mód
szer -  a hallgatóknak két órán belül kellett 
megírniuk a szöveget -, valamint néhány 
egyszerű formai szabály kizárta, hogy a nem 
pusztán érzéki, hanem a maguk módján el
vont forrásokból (festmény, zene, mese) ne 
értelmezések, hanem történetek szülessenek.

Persze az „ösztönzőknek” ez a leírása is 
semmitmondó, hiszen az egyes tárgyakon, a 
„titkukon” múlik, hogy mennyire tudnak in
tenzív hatást gyakorolni a képzeletre. Az 
„ösztönzők” titka pedig nem más -  s ezzel a 
feladat megoldásának a kulcsa is kezünkbe 
kerül -, mint az idejük. A beléjük rejtett, ám 
kibontatlanul maradt idő, amely történeteket 
képes befogadni vagy éppen kibocsátani. 
Vagyis a hallgatóknak ahhoz, hogy a kiindu
lásul szolgáló tárgyakat ne értelmezzék, ha
nem a maguk érzéki valójában, ugyanakkor 
nyelvi közegben, de az audiovizuális kifejezés 
lehetőségére gondolva folytassák, történetet

kell mondaniuk, s e történet elbeszéléséhez 
-  az okozatiság mellett -  időre, pontosabban 
időrendre van szükségük. Szinte kényszerű
ségként szakad rájuk tehát a történetmondás 
és ezzel a tér- és időszervezés feladata. A kér
dés ezek után már csak az, hogy ez a filmírói 
gyakorlat mennyire szól a filmről és meny
nyire az írásról, mennyire a filmtörténetről 
és mennyire a narrációról általában. Nem 
akarom ismét szóba hozni a filmvázlat kétes 
státusát, s az is nyilvánvaló, hogy e gyakorla
tok sem oldhatják fel a vizuális és a nyelvi 
gondolkodásmód radikális különbségét. A 
szövegek zöme és a kommentárok azonban 
véleményem szerint nem élnek kellően a 
módszerben rejlő kitűnő lehetőséggel, a tör
ténet látványa mellett a történet látásának -  
jóllehet nyelvi -  leírásával. Elsősorban nyelvi 
indíttatású vizualitást tartalmaznak, s nem 
mozgóképit. A kérdés persze az, hogy meg
valósítható-e egy szövegben a mozgóképi vi- 
zualitás -  s ezzel újfent a filmvázlat ellent
mondásos helyzeténél tartunk. Talán néhány 
technikainak tűnő paraméter felsorakoztatá
sa mégis közelebb vinné a nyelvet a mozgó
képhez. Például ha a hallgatók utalnának a 
tervezett kameramozgásra, a ritmusra vagy 
csak egyszerűen -  s már ez is mennyire sokat 
mondana -  az elképzelt film hosszára. Mind
ezt egyedül Iványi Marcell teszi meg dolgo
zata utolsó mondatában: „A film öt perc hosszú, 
végig néma, és nincs benne vágás.” (Az elkészült 
mű hat perc lett, tartalmaz hangeffektusokat, 
ám vágás valóban nincs benne.) S talán az 
„ösztönzők” halmaza sem egyformán alkal
mas film történetírásra. Mennyire szépen iga
zolja -  jobban mondva mennyire szerencsé
sen alkalmazza -  fotó és film hasonlóságát- 
különbségét a fénykép mint „ösztönző” kiin
dulópont. A fotó „megfagyott ideje” a moz
gókép örök jelenében enged fel. A SZÉL mel
lett a kötet többi, fénykép nyomán készült 
„képzeletgyakorlata” is azt bizonyítja, hogy iga
zán vizuális, mozgóképi történések tér és idő 
elmozdulásának együttes kényszeréből fakad
nak. (A fotografikus, a kinematografikus, va
lamint az elektronikus képalkotás időbelisé
géről egyébként a tanulmánykötetben olvas
ható fontos szöveg A KÉP: EZ A TITOKZATOS 
TÁRGY címen.)

Nem vetik fel kellő hangsúllyal a mozgó
képi megoldás speciális szempontjait a kom
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mentárok sem. Sokkal inkább a történet mo
tivációit, a szövegek gondolatiságát, a törté
netek mögött felsejlő kulturális kötődéseket 
taglalják, semmint a bennük rejlő vizuális le
hetőségeket. A könyv összefoglaló fejezete to
vább erősíti ezt az érzésünket. A hangsúly a 
szövegek tematikájára kerül, s ennek nyo
mán egy generáció gondolkodásmódja, érzé
kenysége, különbözősége és hasonlósága raj
zolódik elénk. A film csak mint filmtörténet, 
a dolgozatokban tetten ért művészeti hagyo
mány, műfaji konvenció kerül szóba. Mintha 
Biró Yvette-et is magával ragadta volna a szö
vegek valóban kitűnő -  ezt kell írnom -  iro- 
dalmisága. Nem a filmszerűséget hiányolom 
a szövegekből és a kommentárokból (erre Je
les András axiómája után -  „Nincs semmi, ami 
jobban megzavarta volna a filmesek agyát, mint 
a filmszerűség” -  amúgy sem érdemes hivat
kozni), hanem -  akár az ösztönzők, akár a be
lőlük alkotott szövegek nyomán -  azoknak 
a lehetőségeknek a felmutatását, amelyeket 
éppen a mozgóképi kifejezés víziója hívhat
na elő.

2

A RENDETLENSÉG RENDJE című, válogatott ta
nulmányokat tartalmazó kötet gerincét a 
nyolcvanas-kilencvenes évek filmművészeté
nek szellemi hatását feldolgozó, illetve a jelen 
horizontjából visszatekintő írások alkotják. A 
hetvenes évek végétől napjainkig született 
szövegeknek körülbelül a fele korábban már 
megjelent különböző hazai folyóiratokban, a 
másik fele most olvasható először magyarul. 
A könyvet bevezető UTAZÁS RÜKVERCBEN cí
mű tanulmány egyszerre személyes és tárgy
szerű módon vázolja fel a filmművészet hely
zetének megváltozásából fakadó szellemi ki
hívást, a modern/posztmodern éra mozgó
képben fogant vagy mozgókép által közvetí
tett kérdéseit. Ezt követően a könyv három 
nagyobb egységre tagolódik: az első közép
pontjában a kelet-európai filmművészet áll, 
az itt olvasható szövegek ennek megfelelően 
egy jól körülhatárolható térségről és időszak
ról szólnak; a második részben találhatók az 
elméleti írások: művészetelméleti esszék, ta
nulmányok, portrék és egy tanulmányszintű 
elemzés Claude Lanzmann SHOAH című mo
numentális dokumentumfilmjéről. A harma

dik rész elsősorban a filmelemzéseké, kis ki
tekintéssel a társművészetek világára.

Biró Yvette írás- és gondolkodásmódját, 
akárcsak művészetfelfogását, az ellentétek le
írása jellemzi. Feltárni, megmutatni -  nem 
pedig meg- vagy feloldani -  a világról alko
tott képünk kuszaságát, s a feltárás, megmu
tatás által betekinteni a felszíni zűrzavar mö
gé. Dichotomikus gondolkodásmód kíséri 
szerzőnk pályafutását; a gondolkodásmód -  
és a művészet -  változását az jelzi, hogy mi
lyen fogalmak, metaforák találhatók az ellen
tétpárok pólusain: nyers-főtt, profán-mitolo
gikus, rend-rendetlenség. E legutóbbi, a ta
nulmánykötet címében is megfogalmazott 
szembeállítás nem csupán a művészetnek és 
a művészet értelmének metaforikus megfo
galmazása, hanem egyúttal „hangulatjelen
tés” a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek 
filmművészeti történéseiről. A művész és az 
értelmező munkája, rendet vinni a rendet
lenségbe, létrehozni és felfedni a formát, 
nem csupán a gondolkodásmód, hanem 
egyúttal a töprengés tárgyát képező korszak, 
illetve művészeti ág leírására is szolgál. Az öt
venes-hatvanas évek modern filmművészete 
a hetvenes évek közepére elvesztette rangját. 
Szétesett a világ körülötte, s a folyamatot rö
vid tétovázás után a film is követte. A film tár
sadalom- vagy tudatformáló pátosza ma már 
nem vehető komolyan. A kötet legfontosabb, 
A KOMOR NÁSZTÓL A COGITO INTERRUPTUSIG
című, 1992-ben született tanulmányából idé
zek: „Nos, ez a meghatározottság, ez a szilárd 
szemléleti bázis tört szét, ürült ki az ideológiák al
konyát hozó elmúlt évtizedben. A kiábrándulás nyo
mába lépő manierizmus, mint mindig, egyszerre 
tárgy és gondolat, valamint stílus és írásmód vál
sága. [...] Ha minden ellentmondásos, kikezdhető 
és visszájára fordítható, akkor, nem meglepő, az ek
lekticizmus csapongó nyitottságához érkezünk. A 
pluralizmus izgatott igénye entrópiába fullad. Ha 
semmi sem bizonyos, és minden jogos, akkor a ha
tározott gesztus erejét a játék szeszélye és bizonyta
lansága váltja fel.” S még egy különösen fon
tos és termékeny gondolat a bekezdés végé
ről: a modernitás utáni film „stílus helyett stili- 
zációt ajánl”. (102. o.) A kötetben olvasható 
valamennyi tanulmány fókuszában a filmmű
vészet státusában bekövetkezett változás tör
téneti és poétikai vizsgálata áll.

A szövegek azt az erőfeszítést is tükrözik,
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ahogy a szerző igyekszik megbarátkozni a ka
otikus filmművészettel; próbálja felfedni a 
zűrzavar okát és értelmét, és mintegy az érte
lemadás „jutalmaként” meglátni a szépségét 
is. Hiszen Biró Yvette a hatvanas-hetvenes 
években a Filmkultúra főszerkesztőjeként és 
filmdramaturgként éppen a modern film 
nyugat- és kelet-európai kiteljesedésének idő
szakát kísérhette tevékeny figyelemmel. Oh , 
AZOK A SZÉP n a p o k ! -  emlékszik vissza a Film
kultúra-beli évekre, ám az ironikus pátosz nem
csak a hatalom elleni kilátástalan küzdelemnek 
szól, hanem a hőskorszak filmjeinek is.

Pátosz és irónia jellemzi a korszak kelet
európai filmművészetét is. A hasonló című ta
nulmány az igazság kimondása mellett elkö
telezett filmművészet sorsát követi nyomon. 
Mi lesz az elkötelezettségből, ha az már nem 
azonosítható egy külső, társadalmilag igazolt 
vagy elfogadott igazsággal? Mi van akkor, ha 
elkötelezettséget már csak a saját igazságom 
iránt tudok vállalni? A látszólag politikus kér
désfelvetésből egyenes út vezet a poétikai 
konklúziókig: az egyetlen vonatkozási pont 
szubjektivizálódásából fakadó mellérendelő 
szerkezetekig, a hit mint attitűd helyébe to
luló kétség nyomán az alternatívák felállítá
sáig, röviden a nagy narratíváktól a kis tör
ténetekig. S amennyire a pátosz kifejezést ta
lálónak érezzük a kelet-európai filmművészet 
kapcsán -  a cseh filmeket és egy-egy alkotót, 
például Makavejevet kivéve -, annyira idege
nül cseng az irónia -  és a vele járó szabadság 
-  fogalma mondjuk a magyar filmmel össze
függésben. Az e tanulmány párdarabjában, a 
nyolcvanas évek nyugat-európai és amerikai 
filmművészetét bemutató IRÓNIA: IGAZI SZA
BADSÁG! című szövegben hangsúlyozott játé
kosságról, szellemességről és lendületről 
nem is beszélve! Azaz a PÁTOSZ ÉS IRÓNIA A 
KELET-EURÓPAI FILMBEN című, 1983-ban írt 
áttekintés a mai napig érvényes művészi 
programot is megfogalmaz az 1989 után vég
képp vonatkozási pont nélkül maradt, külső 
kényszerből és zsigeri indíttatásból egyaránt 
társadalmilag elkötelezett, a társadalmi-poli
tikai igazságot kereső, váteszszerepükbe be
lezavarodó filmesek számára. „Ezért a filmké
szítő, ahelyett, hogy az emberi sorsot démoni erő ál
tal vezéreltnek festené, s ahelyett, hogy mindentudó 
isten szerepében tetszelegne, akinek igazságot kell 
osztania, inkább meghív bennünket egy szelíd mü-

vészi gesztussal, hogy osztozzunk vele életének la- 
birintusi bonyolultságában.” (80. o.) Hát ritkán 
kapunk efféle meghívót. Az ironikus attitűd 
hangsúlyozása a kortárs filmmel kapcsolat
ban kétségtelenül egyfajta tudatalatti érték
őrzést is megfogalmaz: ha már a „kérdező 
film” pátosza nevetségessé vált, legalább a ka
otikus világ fölötti zavarunkat és tehetetlen
ségünket dokumentáljuk annak rendje és 
módja szerint. Úgy gondolom, nincs annál 
megrendítőbb és tiszteletre méltóbb gesztus, 
mint amikor egy alkotó, aki ráadásul mond
juk a hatvanas években nagyon is jól körvo
nalazott gondolatrendszer, ha tetszik, ideoló
gia mentén készítette filmjeit, nem kény
szeríti a nyolcvanas-kilencvenes évek rendet
lenségét sem a régi, sem egy új rendbe. Go
dard bohócsipkás jelenései vagy a nézőpont
jukat vesztett Jancsó-filmek káosza az értet
lenség megrendítő vallomásai. Az ironikus 
szemléletet paroxizmusig fokozó paródia pe
dig már az új, ideológiai gyűlések helyett vi
deotékákat és játéktermeket látogató rende
zőgeneráció autentikus önkifejezése. Mindez 
nem a (film)művészet arculcsapása, a tömeg
film győzelmének elismerése, fegyverletétel 
és árulás, hanem pontos helyzetértékelés. Ha 
dramaturgiailag és a látvány tekintetében 
nem lehet felvenni a versenyt a tömegfilm 
hatékonyságával, akkor két út marad: vagy 
visszavonulni a filmklubok, művészfilmfeszti
válok csendes zugaiba, és a személyes-kézmű
ves munkákban gyönyörködve belenyugod
ni, hogy mindez abban az értelemben, ahogy 
erről a hatvanas években beszéltünk, már 
nem fontos. Vagy pedig csínbe kell menni, 
hogy az új poétikai elvek radikalizálásával, 
egymás mellé rendelésükkel és fokozásukkal 
láthatóvá váljanak, azaz lelepleződjenek és ez
által értelmet kapjanak a hagyományos poé
tika közhellyé koptatott fordulatai.

Biró Yvette a világ és a mozgókép viszo
nyában beállott változások vizsgálatakor a 
modern filmművészet irányából értelmezi a 
modernitás utáni film poétikáját. Párhuza
mot von a társadalmi-kulturális változások és 
a modern képalkotás technikai fejlődése kö
zött, s ennek mentén alapvetően két egymás
sal összefüggő poétikai szervezőelv átalakulá
sát írja le, a valóságét és az időét. Mindkét 
fogalom a modern film történetében is kulcs
fontosságú volt, ráadásul alapvetően szembe


