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lenne mindenképpen”? Miért nincs rendjén az 
emlékezés köveinek elhordása?

Az „úgyis mindegy” típusú elbeszéléseknél 
hitelesebbnek érzem tehát azokat a törté
neteket, melyekben a „nem mindegy”-ért fo
lyik a küzdelem. A világ minden csorbasága, 
minden embertelensége rárakódott száza
dunk botrányára, a holocaustra. Sem megér
teni, sem elfelejteni nem lehet. És emlékezni 
sem. Ezzel a feszültséggel próbál megküzde
ni a Bor főszereplője. Nem menekül el a bot
rány elől, legalábbis nem olyan egyértelmű
en, mint sokkal kisebb lélegzetű megütközé
sek elől a többiek. A szembesülés igénye, a 
megértés vágya viszi vissza a szerb városkába, 
ugyanakkor egy másik, mélyebb szinten 
mégis menekül: saját anekdotáival fedi el azt, 
amit valójában keres. A kellemetlen alak -  aki 
itt is megjelenik -  ezúttal igazi lelki konflik
tusba talál bele, s a köztük lejátszódó párbe
széd Kalog valódi belső nyugtalanságából 
táplálkozik.

De Békés Pál ezek után mintha vissza is 
riadna a szembesüléstől. Maradnak a csatta- 
nós történetek, a zavar, a döbbenet. Láttam, 
mi történt, jól láttam. A lényeg azonban el
veszett, a világ darabokra hullott (Fríz). Ma
radnak a szétszórt mozaikkockák. Színes, 
megdöbbentő, csiszolt kövecskék: benyomá
sok. Elbizonytalanítanak, hogy érdemes-e 
próbálkozni a kép összerakásával.

Tóth Sára

FILMFEJFÁK
Bíró Yvette: Profán mitológia 
Magvető, 1990. 257 oldal, 110 Ft

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy 
Héttorony-Budapest Film, 1992.
447 oldd, 380 Ft

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs 
Képzőművészeti, 1992. 217 oldd, 150 Ft

Kovács István: Robogás a nyárba 
Jelenkor-Forrás, 1992. 160 oldd, 132 Ft

F.I.L.M.
Szerkesztette Petemák Miklós 
Képzőművészeti, 1991. 352 oldd, 168 Ft

Sándor Tibor: Őrségváltás
Magyar Filmintézet, 1992. 199 oldd, 120 Ft

A filmművészet válságban van. Nem a „fel
nőttségből” természetesen adódó művészetfi
lozófiai válság ez, a nagykorúság jele, a haj
lékony filmnyelv korlátlan adottságából követ
kező állandósult gondolati adósság, hanem si
vár és terméketlen válság, gyengeség, tehe
tetlenség. A közel százesztendős film megöre
gedett. A mozgókép gyártás túlnyomó többsé
gét kitevő szórakoztató filmek az utóbbi évek
ben riasztó módon infantilizálódtak. Hol van 
Hollywood mitologikus bölcseleté, melyik 
sztáristenséget foglalnánk esti imánkba? Az 
amerikai és az amerikai típusú moziban ma 
„bájos gyermekiséggel” szabdalják egymást 
miszlikbe a szereplők az „ugyanazt, csak más
képp” cinikus producerevangéliuma szerint. 
A világ filmgyártásának néhány százalékát ki
tevő nem hollywoodi sémájú munkák (film
művészet?) egy része posztmodern szellemi
séggel a mozi jelenlegi állapotán ironizál, s 
ekképp egy mozdulattal mond hatóvá tesz 
mindent, ami a film régi-új nyelvén mára ér
vénytelenné lett. Más alkotások a túlérettség 
(kulturálisan megalapozott) jegyeit viselik 
magukon, s pompás manierizmusba fojtják a 
film halála fölött érzett bánatukat. S van vé
gül a művészeknek egy szűk köre, amely tisz
teletre méltó igyekezettel próbálja ébren tar
tani a film régi szellemiségét, s a hatvanas
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években kialakult szellemi és formai arculat 
finomításával ér el tisztességes sikereket a 
filmfesztiválokat látogató néhány ezres kö
zönség, valamint a kritikusok körében.

Nehéz ma lelkesedni a filmért. Ezért is 
megindító kézbe venni olyan könyveket, 
amelyek nagy felkészültséggel próbálnak 
szellemet lehelni a filmművészet halódó tes
tébe, s kulturált beszédmódjukkal mintegy a 
kultúra létező elemévé tenni a mozgóképet. 
Még akkor is így van ez, ha a kortárs film 
csak áttételesen részesülhet a dicsőségből: az 
elmúlt három év magyar filmkönyvkiadásá
ból szemlézésre kiválasztott néhány kötet 
ugyanis visszatekint, történeti horizonton 
vizsgálja tárgyát, vagy egyenesen személyes 
hangú filmtörténetet rejt magában.

Felemás módon érvényesül a történeti 
szempont Bíró Yvette munkájában. A  B e v e 
z e t ő  szerint a könyv alapgondolata a hetve
nes évek elején fogant, minden bizonnyal a 
szerző két korábbi munkája, A  FILM FORMA
NYELVE (1964) és A  FILM D RÁ MAISÁGA (1967) 
folytatásaként. Kiadására azonban csak a 
nyolcvanas évek elején, először angol, majd 
francia és olasz nyelven került sor, s végül 
1990-ben jelent meg magyarul. A  kortárs 
filmművészetet elemző munkaként született 
tehát a P r o f á n  m it o l ó g i a , s filmtörténeti 
művé vált, mire megjelent magyarul. Biró 
Yvette könyvét mégsem mint filmtörténeti 
munkát vesszük a kezünkbe, sokkal inkább a 
film kultúrtörténetének egy fejezetét látjuk 
benne, a hetvenes-nyolcvanas évekét, amely 
mára, tekintettel a filmművészet „gyorsuló 
idejére”, történelmi messzeségbe távolodott 
tőlünk. S ez a távlat teszi lehetővé azt, hogy 
a könyv gondolatmenetében elsősorban 
azokra a pontokra figyeljünk, amelyek a hat
vanas évek és ’68 kulturális „hőskorának” 
utánjára, a paradigmadöntögető hetvenes 
évekre reflektál.

A hatvanas évek különösen a filmművé
szet számára jelentett hőskort; a „ szá m u n kra  
leg fontosabb m űvésze t a  f ű m ” gondolata nem
csak a baloldalisággal társult, hanem a közös
ség, a szellemi együttlét igényével is. Egy-egy 
film bemutatója ma már elképzelhetetlen 
módon esemény volt, vitákat provokált, tár
sasági együttlétek gondolati muníciójául szol
gált. Ez a társadalmi fogadtatás mintegy 
visszaigazolta a film esztétikai jelentését,

ugyanakkor az elvárás, amely eszmét, filozó
fiát várt a filmművészettől, összetett mozgó
képi formakultúrát hozott létre. Valóban hősi 
korszak volt ez, gondoljunk csak a két legje
lentősebb új hullám, a francia és a cseh alko
tásaira. Ebben a kulturális környezetben a 
film művészet voltát már nem kellett bizony
gatni. A rendszerező esztétikák, mint amilyen 
Biró Yvette két hatvanas évekbeli könyve is 
volt, már nem argumentálnak, hanem leír
nak, elemeznek, összefüggéseket tárnak fel.

Nem így a hetvenes évek filmművészetét 
számba vevő filmesztétika. ’68-cal nemcsak 
egy társadalmi mozgalomnak, hanem egy vi
láglátásnak s az azt kísérő (vagy inkább általa 
létrehozott) kultúrának, kulturális paradig
mának is befellegzett. Az európai film hege
móniáját át-, pontosabban visszaveszi Holly
wood, a filmművészet a szellemi élet perifé
riájára szorul, közösségi ereje már csak nosz
talgia tárgya, a mozgókép posztmodern 
módra individualizálódik, jön a videó, a mű
hold, és máris sokadmagunkkal vagyunk 
egyedül. Biró Yvette ennek a fordulópont
nak a történetét ragadja meg. Látja a válság 
jeleit, de még mentséget keres a film számá
ra, sőt -  mint a húszas évek esztétái -  a film 
különleges művészetelméleti státusára hívja 
fel a figyelmet. Mintha újra be kéne bizo
nyítani, hogy a film művészete sajátos világ
látást takar, s ez a világlátás -  hasonlóan a szá
zadfordulóhoz -  a hetvenes években, a meg
haladott modernizmus korában, más művé
szet számára elérhetetlen területeket tár fel.

Biró Yvette a film kettős természetére, a 
közvetlen ábrázolásban rejlő valóságosságra 
és a reprodukció folyamán létrejövő elvonat
koztatás lehetőségére építi gondolatmenetét. 
Ezek szerint a film képes elvont gondolatok 
közlésére, a valóság érzéki képétől azonban 
sohasem tud elszakadni, absztrakciója min
dig roppant érzéki, „gondolkodása” szemlé
letes. A „filmgondolkodás” így olyan fogalom 
előtti állapotot tükröz, amely a Mérei Ferenc 
fejlődéslélektani rendszerében leírt utalásos 
gondolkodásra jellemző, valamint a mitologi
kus világlátásra és -értelmezésre. A film ezzel 
a képességével a többi művészeti ág paradig- 
matikus kifejezési módja lehet, hiszen az ér
zéki megismerés és az elvont gondolkodás 
közötti félúton éppen a művészi „megisme
rés” helyét jelöli ki. A film mint „ p ro fá n  m ito 
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lógiát” teremtő médium -  ez Biró Yvette vá
lasza a hetvenes években gondolatiságát vesz
tett filmművészet válságára, s gondolatmene
tét hibátlanul támasztják alá pszichológiai, 
nyelvészeti, filozófiai, valamint mítoszkutatási 
eredmények, s természetesen a korszak leg
fontosabb alkotásai, Nem a szerzőn múlt, 
hogy a kilencvenes évek filmje elfordult ettől 
a lehetőségtől is, inkább profán maradt, mint 
mitologikus, kettős természetében rejlő lehe
tőségével nem tudott mit kezdeni, A filmmű
vészet ma más kiskapukat keres magának, 
például -  ahogy erre Biró Yvette egy későbbi 
cikkében rámutatott -  az iróniát.

Kettősséget mutat a kötet gondolatmenete 
is, ám ezt a kettősséget már valóban a törté
neti rálátás teszi érzékelhetővé, A könyv szer
kezete még a rendszerező esztétára vall, hol
ott a téma már eloldódik a hatvanas évek 
esztétikai konvencióitól. Az élmény gondolko
dás s az élmények útját nyomon követő me
taforák ellenállnak a diszkurzív logikának. 
Biró Yvette egy régi paradigma hadállásából 
beszél az újról, vagy másképp -  ironikusan 
és elismerően -  megfogalmazva: modernül 
vet fel néhány posztmodern gondolatot (tel
jesség, egység, a dichotómiák lekerekítése).

Annál inkább a kilencvenes évek hangján 
szólal meg Bikácsy Gergely filmtörténete, a 
B o l o n d  P i e r r o t  m o z ib a  m e g y , holott az al
címben közelebbről meghatározott tárgy -  A 
FRANCIA FILM ÖTVEN é v e  -  akár egy akadé
mikus áttekintésre is utalhatna. Mi sem áll tá
volabb azonban Bikácsytól, mint az aka- 
démizmus; munkáját nem véletlenül nevez
te egyik méltatója „posztmodem regénynek”. 
Ebben a kötetben tehát hagyományosabb 
tárggyal van dolgunk -  nemzeti filmtörténet
tel -, a feldolgozás módja viszont nem igazol 
vissza semmit ebből az előzetes elvárásunk
ból. Ugyanígy ellentmondás feszül a kötet 
külső képe és tartalma között is: kemény fe
delű, nagyalakú, kézikönyvszerű olvasnivaló 
fekszik előttünk, gazdag mutatókkal, részle
tes bibliográfiával, ám a tekintélyes külső 
mögött lazán szerkesztett esszéfüzért talá
lunk, korszakok és alkotók köré csoportosí
tott írásokat, önálló (folyóiratokban, elsősor
ban a Filmvilágban megjelent) tanulmányo
kat, elemzéseket, portrékat.

Bikácsy szereti a mozit, mindenekelőtt a 
francia filmet, azon belül is az új hullámot s

elsősorban Godard-t. A szerzőnek ez a csep
pet sem komolytalan jellemzése a kötet lé
nyegére utal: szubjektív filmtörténetet olva
sunk, egy mozibolond filmtörténetét, Ami 
miatt mégsem magánügy Bikácsy könyve, az 
biztos ízlése és kitűnő íráskészsége. A biztos 
ízlésítélet -  amely nem nélkülözi a vállalt 
szubjektív kilengéseket, így például a nyolc
vanas-kilencvenes évek fiatal rendezőgene
rációjával már nem tud vagy nem akar mit 
kezdeni, egyszerűen mesterembereknek mi
nősíti őket, míg a hasonló módon mester 
Lelouch-ról, „a giccs artistájáról” megbocsá- 
tón, egyenesen szeretettel ír -, valamint a 
pontos anyagismeret informatív szinten is el
igazít a francia film elmúlt ötven évében, az 
élvezetes stílus viszont meg is szeretteti ve
lünk a korszak filmművészetét. S ennél na
gyobb dicsőséget még egy kritikus sem kíván
hat magának.

Bikácsy nosztalgikusan viszonyul a könyv 
tárgyát képező ötven évhez. A kortárs francia 
filmről kevesebb szót ejt, de soraiban ott buj
kál a jelenről alkotott lesújtó vélemény. „Bol
dog ötvenes évek — írja amikor A FÉLELEM BÉ
RE számított közönségvonzó fűmnek. ” A nosztal
gia nemcsak visszasírja a régi szép időket, ha
nem megbocsátóbbá tesz a múlt hibáival 
szemben. „René Clair is a fűm varázslója. Még 
akkor is, ka tévesen látták a filmnyelv mesterének, 
még akkor is, ha művészetének szinte semmi köze a 
fűm lényegéhez. ” Kemény, pontos szavak, noha 
árad belőlük a megértés és a „feloldozás”. S 
hasonlóan szigorú és kérlelhetetlen ítéletet 
mond a szerző Cocteau és az említett Le- 
louch fölött. Az engesztelő nosztalgia mögött 
ugyanis már-már rigorózus esztétikai elv hú
zódik: „A szemlélet a lényeg” -  hangzik el az 
előbb idézett helyen Clair kapcsán, A „forma
alkotás”, „formateremtés” jelenti Bikácsy számá
ra az esztétikai értéket. Bazinre -  szellemi ka
lauzára -  hivatkozva fejti ki forma és szemlé
letmód összetartozásának filmművészeti ve- 
tü letét: „A film eddigi történetében a forma több
ször is gyökeresen és földrengésszerűén változott 
meg. S ez a folyamat, a képi nyelv átalakulása min
den alkalommal a film egész világképének megvál
tozásával jár együtt.” Bikácsy személyes film
történetét ennek az esztétikai elvnek a men
tén fejti ki, s ez olyan távlatos, átfogó szem
pont, amely megengedi, sőt megkívánja a 
személyességet az elemzőtől. Nem is fecsérel
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sok szót esztétikai gondolatfutamokra, sokkal 
szívesebben él kitűnő, aforisztikus leírások
kal, frappáns szóképekkel. A könyv elején így 
jellemzi egy Renoir-film csavargó főhősét: 
„krisztusi csőlakó Miskin herceg” -  de a telitalá
latokat az utolsó lapokig hosszan sorolhat
nánk. Antitudományos munka Bikácsy Ger
gelyé, de mentes a hozzá nem értéstől. Egy 
művelt elme szerelmes-nosztalgikus hódolata 
a film előtt; a moziba járó Bolond Pierrot ol
vasónaplója.

Mintegy e könyv módszertani ellenpont
jaként jelent meg Kovács András Bálint MET
ROPOLIS, PÁRIZS című munkája. Ha Bikácsy- 
nál a személyesség volt meggyőző, akkor Ko
vácsnál a tudományos felkészültség: két film
művészeti irányzat, a német expresszioniz- 
mus és a francia új hullám formai összeha
sonlításával „a film művészettörténetéről” beszél 
(ezzel a címmel publikálta a kötet Bevezető- 
jét önálló tanulmány formájában az Újhold- 
Évkönyv 1991/1 -es kötetében). A jó  értelem
ben vett tudományos spekuláció egy elméleti 
tézis kifejtésének szolgálatában áll, ezért le
het Kovács András Bálint stílusa személytele
nebb, tárgyszerűbb.

A Metropolis, Párizs pontos képet ad a 
két filmtörténeti korszakról, motivikus kap
csolatokat, közös forrásokat mutat föl. A 
könyv legnagyobb teljesítménye azonban az 
írás tárgya mögött meghúzódó szemlélet- 
mód, amelyre egzakt módon csak a Beveze
tő utal. Film és tradíció viszonyáról van szó, 
nem annyira tárgyi (mit tekint hagyomány
nak a filmművészet), mint inkább „technikai” 
értelemben (hogyan képes viszonyulni a tra
dícióhoz a mozgókép), s ezen a ponton hoz 
be a filmről való gondolkodásba egy eddig (a 
film vonatkozásában) elhanyagolt művészet
elméleti fogalmat a szerző: az időt-időbelisé- 
get. A filmnek ideje van, s ezért lehet törté
nete is, most azonban nem az időbe vetett 
mozgókép és a narráció kapcsolatáról van 
szó, nem a filmek történeteiről, hanem a film- 
történetről. Vagyis arról, hogy a lassan százesz
tendős filmnek saját története van, és saját 
történetéhez mint tradícióhoz immár viszo
nyulni tud, reflektál rá (ezt teszi a francia új 
hullám). Ez az a mozzanat, amely a filmet be
emeli a művészettörténet nagy tradíciójába, 
s ez az, ami elméletileg lehetővé teszi egy új 
szemléletű, nem kronologikus vagy életmű

központú, hanem strukturális kapcsolatok 
mentén haladó filmtörténet írását.

A könyv metodikájának külön érdeme, 
hogy az elmélet hátterében megjelenő össze
hasonlító elemzés nem pusztán „szolgálóleá
nya” a tudománynak. Egy határozott kon
cepció által irányított elemzést olvasunk 
ugyan, ám a leírtak önmagukban is sokat 
mondanak a két nagy jelentőségű filmművé
szeti irányzatról. Az expresszionista TÖRTÉ- 
NET-ről szóló fejezet példák sorával tekinti át 
a korszak filmes „szellemtörténetét”, az új 
hullámmal kapcsolatban pedig -  a könyv 
egész gondolatmenetével legszorosabb ro
konságot mutató -  szabadság-kultúra-halál 
motívumelemzés a legfigyelemreméltóbb. A 
könyv végső következtetése — „az expresszioniz- 
mus és az új hullám végül is abban találkoznak, 
hogy mindkét stílus egy-egy huszadik századi kísér
let a romantikus világ- és életszemlélet újraértelme
zésére és fenntartására” -  pedig lezárja a munka 
gondolati ívét: tartalmilag összefoglalja a 
szerző felvetéseit, s egyúttal jelzi az írás szem
léleti horizontját: amennyiben e két filmtör
téneti irányzat a romantikus világ- és élet- 
szemlélet újraértelmezése, úgy a filmművé
szet, amely képes volt erre az újraértelmezés
re, a művészettörténeti tradíció része,

Ha Bikácsy Gergelyt filmrajongónak jelle
meztük, aki tudósi apparátussal, mégsem 
szakember módjára ír a filmről, akkor Ko
vács Istvánt a lengyel kultúra megszállottjá
nak tekinthetjük, aki fordítások, irodalmi 
esszék mellett film tárgyú dolgozataiban is a 
lengyelségről beszél. A ROBOGÁS A NYÁRBA cí
mű kötet megnyerő bizonyíték arra, hogy a 
film valóban lehet a művészettörténeti vagy 
tágabban a kultúrtörténeti tradíció része. Hi
szen a szerző a lengyel filmtörténet két meg
határozó korszaka (a „lengyel filmiskola” és „a 
morális felrázás filmművészete”), valamint né
hány életmű és alkotó bemutatásával nem
csak a XX. század -  a filmtörténettel párhu
zamos -  lengyel történelmét tekinti át, ha
nem a művek szellemi tükrében e történelem 
évszázados drámáját is láttatni tudja. A sze
mélyes érdeklődésen túl -  hiszen Kovács Ist
ván inkább kiváló költő és polonista, mint film
esztéta -  a mozgókép társadalomtörténeti 
megközelítését Európa Elbán túli régiójának 
szélsőségesen átpolitizált művészetképe is 
igazolja. Lengyelország filmművészetét sem
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érthetjük meg történelmi és társadalomtörté
neti ismeretek nélkül. Sőt a szomszédos or
szágok közül talán itt volt legerősebb az 
összefonódás -  s ez, meglehetősen egyedül
álló módon, nem ment feltétlenül a művészi 
érték rovására.

Külön tanulmány foglalkozik a kötetben a 
hetvenes évek lengyel történelmi filmjeivel, 
noha a „lengyel fűmiskola” és „a morális felrázás 
filmművészete” is a „történelem” (az előbbi a 
közelmúlt, az utóbbi a jelen) jegyében fogant. 
Művészet és történelem (Lengyelországról 
szólva az utóbbi helyett helyesebb talán sors
ról, sorskérdésekről beszélni) összetartozása 
mögött a lengyel kultúrát átható „legendári
um” áll. Olyan hagyomány ez, amely -  gyak
ran akár a filozófiai vagy történettudományi 
rovására is -  szinte kihívja az esztétikai meg
közelítést. Különösen jó  partner ehhez látvá
nyosságával, közvetlen érzelmi hatásával, kol
lektivitást sugalló élményvilágával a filmmű
vészet. A lengyel film a történelmi legenda 
körül kering a nemzet születésétől kezdve a 
XIX. századon át a nyolcvanas évekig. Hol 
romantikus módon, hol racionalistaként vi
szonyul ehhez a hagyományhoz; hol parabo
lák távlatában, hol szociologikus közelségben 
fogalmazza meg társadalomtörténeti érzé
kenységét.

Kovács István írásainak füzéréből uta
lásszerűén áll össze a lengyel film szellemi ar
culata. A hosszabb tanulmányokból, interjúk
ból, rövidebb kritikákból szerkesztett kötet 
inkább a részleteknél időz el, ám a kitűnő 
esszényelven megfogalmazott szövegek (ez 
még a riportok kérdéseire is áll) kimondatla
nul is pontosan jelzik a nagyobb összefüggé
seket. A ROBOGÁS A NYÁRBA ráadásul szép ívű 
összeállítás: a „lengyel filmiskolát” bemutató 
áttekintéssel induló könyv a történelem ré
gebbi és újabb kori stációit tükröző filmek 
elemzése után Edward Stachura SZEKERCE- 
LÁRMA avagy EMBEREK A TÉLI ERDŐN című re
gényével egy olyan művészről emlékezik 
meg, aki nemcsak az őt körülvevő világot, ha
nem személyes sorsát is művészete mögé 
képes utasítani („lebontja énjét, lerombolja és 
kitaszítja magából”), s ezzel ahelyett, hogy 
„meghaladná”, mintegy átfúrja magát a len
gyel legendán; az utolsó írás pedig a lengyel 
történelem képi dokumentumait veszi sorra.

A filmlegendák után a valóság dokumentum
filmjeit.

Végül két fontos dokumentumkötetről. 
Peternák Miklós F.I.L.M, címmel a magyar 
avantgarde film dokumentumaiból mutat be 
válogatást. A szerkesztő BEVEZETŐ-jében váz
latosan ismerteti a magyarországi avantgarde 
film történetét a kezdetektől napjainkig. Át
tekintése rendkívül tárgyszerű és tömör, a 
szöveg gazdag jegyzetanyagra támaszkodik. 
A kronologikus válogatás néha egymásnak 
válaszoló, egymásra rímelő írásokból áll, 
máskor roppant eklektikus benyomást kelt, 
végül mégis összetartozó szövegfolyammá 
rendeződik. Az írások színvonala termé
szetesen nem egyenletes (ma is meglepően 
korszerű Gerő György FILM című 1927-es ta
nulmánya; ugyanebben az évben jelent meg 
Kassák írása Ruttmann Berlin-filmjéről, ben
ne a kötet Peternák számára is legfontosabb 
mondatával: a film „nem elbeszél, hanem meg
történik”', az elmúlt évtizedekből Erdély Mik
lós MONTÁZS-ÉHSÉG című dolgozata, valamint 
Bódy Gábor írásai a legfigyelemreméltób- 
bak), s így gyakran érezzük úgy, hogy bizo
nyos szövegek „korfestő” jellegük s nem gon
dolati gazdagságuk miatt kerültek a kötetbe. 
Úttörő vállalkozásról van szó, hasonló válo
gatás eddig még nem készült, így az arány
talanságok majdhogynem természetesek.

A mai olvasó számára a szövegek leg
fontosabb „üzenete” az az önmeghatározási 
gesztus, ahogy az avantgarde alkotók és a 
teoretikusok elhatárolják magukat a hagyo
mányos filmkészítőktől, s eközben a film 
egyetlen elméletét fogalmazzák meg. Igazi 
avantgarde szemléletmódra vall mindez, s 
kissé talán idegen mai posztmodern érzé
kenységünktől. Az izzó szenvedélyeket azon
ban maradéktalanul indokolja, hogy a leg
több szerző egyúttal kiváló teoretikusa is volt 
művészetének, s elképzelésüket legtöbben 
meg is valósították. Ez a közvetlen visszacsa
tolás érződik a szövegeken: a F.I.L.M. című 
kötetben nem elemzéseket, inkább állításokat 
olvashatunk a magyar avantgarde film törté
netéről.

A közelmúltban megjelent másik tanul
mány- és dokumentumgyűjtemény film és 
ideológia korántsem felhőtlen kapcsolatának 
egyik tragikus időszakát mutatja be. Sándor
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Tibor Ő r s é g v á l t á s  című összeállításában a 
magyar film és a szélsőjobboldal harmincas
negyvenes évekbeli kapcsolatát tárja fel. A 
bevezető tanulmányokban a középbirtokos 
nemesség eszmeiségéről, a korszak filmpoli- 
tikájáról, két reprezentatív film (D r . K o v á c s  
I s t v á n , A k é t  Ba jt h a y ) elemzésével pedig a 
népi film ideálképéről ír. A két fejezetre osz
tott dokumentumgyűjtemény az 1936 és 
1944 közötti időszak filmpolitikai cikkeiből, 
illetve filmkritikáiból szemléz. Egymás mel
lett olvashatjuk a szélsőjobboldali ideológiát 
szajkózó programokat és a józan elemzése
ket, elsősorban Zsolnay László írásait. Az 
egyetlen publicistáét, aki saját, egyszemélyes 
lapjában, a Filmújságban „a filmes újságírók kö
zül szinte egyetlenként vette fel a harcot az őrség
váltásra törekvő szélsőjobboldali erőkkel”’, a szerző 
az ő emlékének ajánlotta a kötetet.

Kétségtelen, hogy az 1992 végén megje
lent könyvnek volt némi aktuálpolitikai át
hallása. Az a metszet, amit a nyilvánvalóan 
korlátozott terjedelmű s ezért erősen szűrt 
dokumentumválogatás nyújt, mégsem publi
citásával hat elsősorban. Sokkal elgondolkod- 
tatóbb tapasztalatot szerzünk belőle film és 
politika, film és hatalom összefonódásának 
torzító hatásáról, A programszerűen megfo
galmazott hamis ideologikum könnyen el
csábítható kifejezőeszközt talál a filmben, ám 
hazugsága ugyanilyen könnyen le is leplező- 
dik a művekben, Ezért a szélsőjobboldali esz
mék filmművészeti hatása ügyében sem kell 
ideológiai vitát nyitnunk, elég, ha megnéz
zük a korszak filmjeit vagy a két, példaként 
idézett munkát. Rosszak, hamisak, hiteltele
nek. S ez az a pont, ahol a kötet tartalma ri
asztó párhuzamot mutathat a mostani hely
zettel: a filmművészet fórmateremtő erejét a 
szellem válságos időszakaiban könnyebben 
szorítják háttérbe az ilyen-olyan politikai 
propagandák, A „legfontosabb művészef’-et 
most, betegágyában (vagy a síron túl?) külö
nösen óvnunk kell ettől. Valahogy úgy, ahogy 
Zsolnay László -  meg a többiek tették...

Gelencsér Gábor

AZ „ÁLTALÁNOS 
SZŰKÖSSÉG” 

SZOCIALIZMUSA
Bence György-KisJános-Márkus György: Hogyan 
lehetséges kritikai gazdaságtan1? (1970—72) 
T-Twins Kiadó, Lukács Archívum, 1992.
464 oldal, 380 Ft

Komái János: A szocialista rendszer -  
A kommunizmus politikai gazdaságtana 
Heti Világgazdaság Kiadó Rt., 1993.
670 oldal, 1800 Ft

1

E tanulmány születését két kiváló könyv 
majdnem egyidejű megjelenése ösztönözte. 
Bár nem utalnak egymásra, valamiképpen 
mégis összetartoznak: történelmi értelemben 
és mindegyik a maga módján, e két mű a 
kommunizmus kritikai gazdaságtanának 
(avagy a gazdasági elmélet és gyakorlat filo
zófiai kritikájának) csúcspontját képviseli. 
Kornai opus magnumz, négy évtized kritikai 
munkásságának összefoglalása, a három filo
zófus könyve pedig igazi filozófiai értekezés 
a tárgyban. Az itt következő tanulmány nem 
könyvkritika, hanem elemzés ex post facto, 
mely a fenti két fontos forrásból indul ki.

Könnyű eldönteni, hogy egy politikai gaz
daságiam értekezés valóban filozófiai igényű 
írás-e vagy pusztán tudományos kézikönyv. A 
kérdés az, hogy a vizsgált tételrendszerben 
található-e olyan „központi jelenség”, mely
ből az egész elmélet szervesen kibomlik, vagy 
csak az egymással összefüggő problémák 
rendszerezéséről van szó, szervező közép
pont nélkül. Adam Smith esetében a közpon
tijelenség a híres „láthatatlan kéz” volt, egy in
kább strukturális, mint dinamikus jellegű 
metafora. A szóban forgó kéz nem az emberi 
testre utal, hanem a gép „kezére”; elsősorban 
a gép működésének pontosságát hangsúlyoz
va, melyet a „kéz” automatikus mozgása biz
tosít. (Jól kifejezte ez a szó Newton századá
nak és az egyre inkább teret nyerő gépiesí- 
tésnek a szellemét is.) A másik fontos jellemző 
-  az, hogy a kéz „láthatatlan” -  azt jelölte, 
hogy az önműködő gépet csak a tüneti jelen
ségein keresztül lehetett vizsgálni és leírni. A


