
következett be ugyanez a fordulat József Attilá
nál ? Olyan kérdések ezek, melyekre csak a komp
lex, a két világháború közötti irodalom fejlődését

szintetikus módszerrel elemző tanulmány válaszol
hat. Pomogáts Béla természetesen regisztrálja e je
lenségeket, de könyvének természetéből adódóan
inkább a kapcsolódási pontokra irányítja a figyel
met: Jankovich Ferenc és Takáts Gyula költésze
tére (utóbbit a Magyar irodalom története VI. köte
te a népi lírikusok között tárgyalta l).

Teljesen különálló fejezetben foglalkozik a szer
ző a Népiség és mitologikus költészet kapcsolatá
val. Az úgynevezett mitologizmusnak kétfajta
megjelenési formáját különíti el: a naiv változat
legnagyobb hatású képviselőjének Sinka Istvánt
tartja, akiről remekbe szabott elemző fejezetet írt.
A "tudós mitologizmus" Gulyás Pállíráját hatotta
át. A róla szóló fejezet megint csak újdonsága
könyvének. Gulyás Pálról eddig is sokat olvashat
tunk, elsősorban a népi mozgalommal foglalkozó
írásokban, vagy azokban a tanulmányokban, me-

FILM

Mesterek alkonya

A mozgókép fejlődését különféle áramlatok, egysé
ges törekvésű stílusirányzatok befolyásolták. Talán
elég, csupán példaként, korunk két legjelentősebb

filmművészetimozgalmára, a második világháború
utolsó éveiben kibontakozó olasz neorealizmusra és
az ötvenes-hatvanas évek fordulóján megjelenőfran
cia új hu/lámra emlékeztetni. Ám kétségtelen a nagy
rendezőegyéniségek korszakot formáló hatása is.
Sőt mintha egyre határozottabban ismernénk fel en
nek jelentőségét. A közelmúlt mesterei közül Anto
nioni, Bergman és Fellini befolyása volt talán világ
szerte a legerőteljesebb. Ez persze lehet szubjektív
ítélet is, de ha hozzátesszük. hogy ők olyan újító és
szuverén világot építő művészek , akiknek filmjei ál
talában eljutnak a széles körben értelmezhető nagy
közönségig. tehát nem atelier-sikerek alkotói, akkor
már elfogadhatóbbnak tűnik állításunk. Annak nyil
vánvalo tudomásulvételével. hogv II 1Iét'.I'O/' sokszoro
sára bŐI'íthető, és a nevek felcserélhetők. A szóban
forgó három rendezőjelentőségének ismételt bizony
gatása felesleges lenne. Vegyük szemügyre inkább
legutóbbi munkáikat, amelyek sajnos kevéssé mu
tatják az összegezés érett szépségét, inkább tétova
sággal vagy önismétléssel terhesek. Pedig e meste
rek születési dátumai (Antonioni: 1912. Bergman:
1918, Fellini: 1920) arra emlékeztetnek, hogyalko
tó korszakuk delelőjén már túljutottak, akkor is. ha
a pályakép lezárása még korainak tűnik.

Iyeket a debreceni hagyomány őrzése és ápolása
ösztönzött. Pornogáts Béla ezzel szemben ~ igen
helyesen ~ a költő egyetemes és már-már túlságo
san is nagyra növesztett szándékára mutat rá: ho
gyan alakította ki Gulyás a "Nyugat alkonya" fe
nyegető spengleri látomásával szemben a "név
alatti lényeg", a válságoktól szabdalt világ helyébe
állítható majdani aranykor ideálképét.

Csak vázlatosan ismertethettük Pomogáts Béla
könyvét, kiemelve néhány újszerű észrevételét. iro
dalomtudományi felismerését. Van azonban a
könyvnek, vagy pontosabban a módszerének egy
általánosabb tanulsága is, mely Pornogáts Béla
irodalomtörténeti habitusát áthatja. Jellegzetesen
értékközpontú irodalomtörténet-író aki a múlt ból
- még annak kitérőiből is - azokat az eszményeket
igyekszik megőrizni, s gazdag adatolással felmu
tatni, melyekből ma is merithetünk, s amelyeknek
eredményeit beleépíthetjük változó' irodalornké
pünkbe. (Akadémiai Kiadó, 1981)

RÓNA Y LASZLÓ

Michelangelo ANTONIONIlegutóbbi másfél év
tizedben forgatott filmjei a legkülönbözőbb helyszí
neken játszódtak. A Nagyítás (Blow-up, 1966)
Angliában, a Zabriskie Point (1969) Amerikában,
Chung Kwo (1972) cimű dokumentumfilmje Kíná
ban, a Foglalkozása riporter (Professione reporter,
1975) Afrikában és Spanvolországban. Holott iga
zán belülről Antonioni mégiscsak a PÓ vidékét, Mi
lánot, Rámát, Szicíliát tudta ábrázolni ... 1975
iiszén így nyilatkozott a Corriera della Seraban:

Szeretnék Olaszországban forgatni, de ez összeüt
koeésekkeljárna. Nem hatolhatnék a dolgok mélyé
re annyira. amennyire szeretnék: túl sok a rejtett, a
kibogozhatatlan kérdés. Ezekről nem beszélhetek,
mert nem ismerem őket közvetlenül. Azt monda
nám, hogy alapjában véve az, ami nálunk történik, a
színfalak mögött megy végbe. Nem szeretek olyan
témákat tárgyalni, amelyek túlságosan titokzatosak
maradnak: a dolgok végére kellene járnom, de ki
hagyja ezt? Az emberrablás például olyan kérdés,
amely egészen közelről érint bennünket, de hogyan
beszéljünk róla? Ha felszínesen tárgyaljuk, ahogyan
az újságok, az engem nem elégít ki. Másrészt a kűl

föld napirendre tért a dolgok állása fölött: Itália az
az ország, amelyben semmi sem fontos, ami törté
nik. Ha úgy dontenék, hogy erről a témáról készitek
filmet, az semmiféle nemzetközi visszhangot nem
váltana ki. Így hát vergődöm a vágy között, hogy itt ..
Olaszországban csináljak filmet, hogy megtaláljam
önmagam gyökereit, és a tudat között, hogy nem
csináihatom meg azt a filmet, amelyet meg kellene
csinálni.

Ez talán némi mentség és magyarázat arra, hogy
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legutóbbi munk ája, Az oberwaldi titok (ll Misterio
di Oberwald, 1980) témájában a múlt század utolso
éveiig nyúl vissza, egyaránt emlékeztetve II. Lajos
bajor király udvarának légkörére és a Habsburgok
világára, nevezetesen Erzsébet királyné legendákkal
körülvett alakjára. Ez természetesen csak az at
moszférateremtésre vonatkozik, valríjában [ik tiv
történet")! van szó. JI film tulajdonképpen Jean
Cocteau L'Aigle a deux tétes - A kétfejű sas cimű

szinművénck tcicvizios változato A z 194(,-ba1/ k c
letkezell szinműa/féle bravúr-darab, a királynő és a:
anarchista gyilkosát alakító szinés: számára nvú]:
csillogó, ám ma már meglehetosen aviu jelenetsoro
kat, egyedi sikert. A királyniit játszó Monica Vitti
például tizenkilenc perces monologot ad elő. Nagyon
nagyfantázia kell ahhoz. hogv bármiféle mához szó
ló mondanivalot talá/junk a darabban. Mert persze
erre is volt kísérlet, egyes kritik usok a hatalom és oz
ellene való lázadás problematikáját vélték felfedez
ni, különös tekintellel a mai olasz helyzetre.

Mégis. mi vezethette a szinmű jeldolgozásához a
mindig időszerű kérdésekkel, a legkorszerűbb prob
lémákkal viaskodó rendezőt! Furcsa modon éppel/
kísérletező kedve, a jövőt kututo érdeklődése, Mert
Az oberwaldi titok eredetileg ligyne\'Czett video
technikával készült, a televíziózáshan használatos
elektronikus rögzítési mádot használta fel An/onio
ni. és erről a felvételről másolták át az anyagat 35
mm-es filmre. A video azután alkalmat adott kűlon

féle szinhat ások alkalmazására. szinte :el/ci modon.
vezérmotivumszerűen, A fi'ltékenrség motivumánál
minden hideg pasztellzöldre változik. a gonosz rend
őrfőnök mályvaszinbenjelenik meg. Gyakran. ennek
a szinszimbolikának megfelelően más-más szinű a
kép egyik és másik oldalának megvilágitása. Tonino
Guerra, a neves opera tőr a rendező elképzeléseinek
képi megvalositoja. Mindez azon han nem feledteti a
cselekmény banalitását és hosszadalmasságát . Vé
gül is ez a video-játék csak azt bizonyítja, hogy An
tonioni idősebb korára sem vesztette el érdeklődését.

kísérletező kedvét. de nem öregbíti hírét ésfilmmű

vésze/i értéké t, (A filmet egyébként a magyar kö
zönség az 1981-es olasz filmnapok alkalmáhól lát
hatta.)

Ingmar BERGMAN nevét és legendáját hama
rabb ismerte meg a magyar közönség, mint filmjeit,
Később azonban, ha nem is egészen megnvugtatoan,
de nagyjából az átlag mozinéző is pótolhalla ezt a
hiányt, Bergman az egyetemes filmművészetben az
ötvenes-hatvanas években valásagosfogalom volt, a
legmagasabbra értékelt filmművészek egyike. Meg
kell azonban jegyezni, hogy korántsem remekmű va
lamennyi munkája. Ezen nincs mit csodálkozni, hi
szen 1945 óta évente legalább egyfilmet rendezett.
legtöbbször maga irta ezeknek [orgatok dnyvét is.
Afilmirás és -rendezés mellelf szinész, szinházi ren-
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dezii. szinigazgato, több szindarab, novella. regény,
rádiríj,iték szerzi/je.

Legutobb egy nyilatkozatában kijelentette, hogy
nem rendez többé filmet. Néhúnv évvel túl a hatva
nadik évén úgy érzi. nem tud már újat mondani.
Ő csak Bergman-filmeket tudforgatni, ezeket pe
dig már mind megcsinálta, a tijbbi csak önismétlés
lenne. Hogy tartja-ejágadalmát Bergman, azt előre

nem tudhatjuk . a bennfentesek szcrint idánként
mond hasanlákat, egészen addig. mig ell/em kezdi új
filmjeforgatását. Ezúttal azonhan egy talán keserű.

de kétségtelen igazságot mondott ki: új Bergman
filmet már nemigen tudforgatni az önismétlés veszé
lve nélkül. Jellemzőpéldája ennek legutóbbi munk á

ja, A marionettek világából (Aus dem Leben der
Mnrionctten, 19íiO). A filmdráma irásos változata
megjelent magyarul a Nugvvilág 1980; 12. számá
han, A bábok életéhiil eimen.

Bergman ezt a jiimjét [ekete-fchérrc 'komponáita
reg], nagynevű operatőrje, Svcn Nvk vist segítségé
1'1'/. A téma és o/órgaltikijnyv természelesen a saját
ja. csak a szinészck nem svédek, hanem a műncheni

hajol' szinhú: művészci. Nos. mcgszúleteu egy igazi
.Bergrnan-film", oly mértékbcn a mcster modszere
(;.1' stllusa szerint, hogy az már túlcsap az egyéniség
jegyeit magútól (;rtetiidiien reprezentáló hang vételen ,
és tulujdonképpcn ij,l/1wga stilusporodiújává válik.

Egvfeddheterlen polgár, aki látszolag zavartalan
házassághan éifiatalfeleségéveí, éjszaka, egy ku
kucsk álú show üres szinpudán megöl és meggyaláz
eg.!'prostituáltat. Ez zcl Iénvcgében aférfi életének is
vége. az ''''ültek házúba kerül. Ezután, az idörendi
beosztást felbontva, visszaplllantásokkal, túlexpo
nált képekben jelzett álmokkal, nagyközelikben 1'/
hangzrí monolágokk al, magyarazo felíratokkal
bontja ki a talányt a rendező. Am ez a talány már
afreudizmus hajnalán sem igen keltett volna szenzá
ciot . A pszichoanalízis klasszikus mádszereivelfejti
ki. hogy (I látszólag megmagvarázhatatlan tett mö
gött elfojtot! homoszexualitás. gyermekkori és soha
ki nem n/itt anvai elnvomás rejtezik. Mindez kiha
toff afeleségg«! való kapcsolatra is. s véRÜI - a kö
ridménvekfatális osszejátszása során ebben a sze
rencsétlen esetben kulminált .

Mindenfajta emberi cselekvés lehet megrázó,
vagy szál/alomra méltó. Bergman azonhan szándé
koltan olvan hidegen és szenvtclenűl adja elö a törté
netct , hogy semmi/ele azonosulásra . még a szánalom
vagy a döbbenet érzésére sincs mod. Fokozza ezt,
hogy pszichiáter szereplőt is közheiklat; aki egy is
merettcrjesztő eMadás szin vonalán időnként elemzi,
sől a l'égén iisszefoglal]a az eset orvosi k onzekven
ciáit . A mondanivalo meg/éjtéséhez pedig talán a
film eredeti elméhez kell fordulnunk, A marionett
ugyanis az afajta báb, melvetfelűlről, zsinoron irá
nyitanak. Fejét. kezét, lábát csak úgy mozgathat-



ják. llvenfajta háhok lennénk géneink . idegpúlvúnk .

megváltoztuthatatlan kapcsolataink révén a végzet
kiszámithutatlan kezében? Ennél a nem éppen sok
rétűen eláadcn], kétséges konklúziáná! sokkal m,;
Iyehh és megrázobb mondanivalot kibUt már a I'i

lágról és az emberekrőlakár a Trilógiá-han. ak ár a
Suttogások, sikolyok-han Ingmar Bergman. Ná
lunk szokatlan a nyugatifilmkritika k eménv szaki
mondása. ám ha nem is teljes egyetértésset. dc mégis
ide kivánk azik Gérard Courant-nak , afrancia Ciné
ma cimű filmfolvóirat kritikusának itélete a nagv
északi mesterrűl: Egyre hamisabbak és egyr~ mo
dorosabbak a filmjei, eredeti meg váltó eszmei és
k áprazatai lassan teljesen hiányoznak, a nemzetkiizi

nagvkiizonség hitelesitette ugyan, de már nem töh
bek , mint nagvúruházak luxustermékei

Fcderico FELLINIpáratlanul szép, kiiltiii niiala
k okkal népesitette befilmjei világát. Az Országúron
belso érzékenységtőlés hittiil sugárzá Gelsominája,
Cabiria, a boldogságra áhítozó, kiszolgúltatouságú

han is makacsul ajára törii utcalány, Paola a llraian
gyengéd kis pincérlány Az édes élet-hM. a Nyolc és
fel valásagos és álomszerű nőalakjai. az Amarcord
nosztulgikus lányai és asszonyai mind a:: ii terenit

ményei. Találóan lrja Alberto Maravia legutóbbi

fitmkritikájában, hogy Fellini számára a Ilii ugvun-

SZíNHÁZ

Népi misztériumjáték
a Várszínházban
A:: /981 82-cs szini évad eddigi lcgnagvobh megle»
petese a Várszinház ~/,wi, mondhatni: tokélctes pro
dukcioja . a Csíksomlyói passió, Bayer Józse! /887
hen kiadalt A nemzeti játékszin története cimű

művében még igv ir a magrar passiojátékokrol: A

fennmaradt emlékek. a karácsonyi mvstériumok és
vizkereszti játékok csekély számábol, a passió i {;.I·

húsvéti játékok csaknem teljes hiányáhol vagr azt
kell kikövetke::t~tnünk,hogy cultusuk n~m volt álta
lános. lehál a kiizönség részvéte/~nem voll kedve::ii
kij'ejliidésiikre, vagy a::t. hogy mint ideg~1/ nem::eti
ségektiil kölcsönzölI dolgok nem képezhellék a ler
mésze.'es átmel/etet a magyar népies szinjátékra.
Annyi kétséglelen, hogy magyar néps::injálékul/k
ne,,, ro/l.

A:: /962-hen megjelent Magyar Színháztörténet
I'is::ol/I e::1 állítja: A XVIII. századhan leirt esik
somlrái I/agrpénteki passiók arra mutaInak. hogv a
miíjaj igen népszerű volt és hogy mind a hihlikus ';1'

látványos. mind pedig devociós f'm/lája élii hagro
mánykéntjutott az utódokra. A Csíksomfról/ talált

az . ami Balzac számára a pénz volt: kulcs, amellyel
[elnyithatú a valóság kidiinben zárt kapuja",

Legájahh filmjé! lel'lllés::~t~s~1I i.I·/1I<;1 a nőknek

szentcli. A noknc]: ';.1' a: álmoknak, A nők városá
han (La citta della donna, /980) Fellini ezúttal is

kedvelt szines:c, Marcella Mastroiannifigurája mii
gé bújik, Snaporazt játssza, aki egy vonatutazáskor

álmában a nűk k űlonos világáhan kalandozik, Há
rom tájat jár he czalatt : a tcministák dűhodt lázado
zásainak teret, Cazzonc, a Ilii/aló életművész porno
holtra emték cztctő villáját és végűl a múlt hullám

vasútján gvcrekk oru világát.. Szomorúan kell azon

han megúllapitanunk , hogr Snapora: álmában már
csak egr Iirájátoí rucgfoxzton, önismétlii Fellini-vi
lágot talál. Nagyon is szandékolt és cráltetett a fé
ministák kritikája. arrol nem is beszélve, hogy ezek

ben a jelenetekben és Cazzone vittájában is gyakran
a: okso kaburétréfák ross: izlésű malackodása kí

sért. Ami pedig a gyerekkor nosztulgiáit illeti, ez bi
zony csak sokszorosan félhígított újrakiiltése az
annyiszor látott fellinis körnrezetnek. De a legfá
jóbh az . hogv atitm nőalakiaibáléppen a líra, a von

zús, a sugárzás veszett el. Vagyis a rendez/i sajátos
világot tcremu) művészeténck leg/i'íhh eriissége.

KARCSAI KULCS.4R ISTVÁN

37 passio kii::ül a dara baknak töhh mint egyharma
dában megtalálhatok a dcvocios szinjátékra annyira
jellem::ii "Mária és Jezus Búcsúja«, valamint a
"Mária-siralom« jelenetei.

Bayer nem ismerhette a késűhb megtalált és Fű

hip Árpád állal/897-hen nyomtatáshan is kozzétett
Csiksomlvoi nagypénu-k! misztériumokat .. ebben

a gvűjtcmenvbcn a kéziratbanfennmaradt, 172/ és
/774 kiizott keletkczcu 37 játékhól Fülöp négyet
kii::öI. A várszinházi produkció ennek a négy darab
nak öss::evonásáhól, ille I vc egységbe szerkesztésébol

keletkezett, A négl'. egyébként kidiinállo passiójá
tékbál Balogh Elemér és Kerényi Imre válogatta ki
és illesztette össze a: clűadás anyagát. Ugyancsak
Kerényi Imre rendezte az eldadást . s az ő érdeme
egy régen rihajtott szinfladi egyÜl/es, a tökéletesen
egyhehangolt ,iss::júlék m~g leremtése is. A s::íné
s::ek ajkán a flassió gyiinyörű, tÍ.\'::f{/ magyar nyel
ven. a:: iisi .I·::ékelr ::all/attal, annak fordulataival,
humorával s::ólal meg. Ilyen szépen ~jtel/ színpadi
heszédet hi::mzy nagyol/ ré~n hallo/tunk, pedig hiá
/H'ÚI áek-él,ti::edek óta sajnálatosan nélkülcJ::::ük.

A ,dl/fiad kö::epé11 jáhál épített harangláh áll, a
szinpadot léckerítés öl'ezi, baloldalI galambdúcos
székefl' kapuval. Elöl a s::inpad(elnyitható, lépcsők

I'e::ell/ek a:: ah'ilágba : e::en kiizlekednek a sátán
fiak . A harangláh alapépülete mil/den oldaljélé nyit
ható. hel/I/(' kiilönh,bi e/hefl'e::kedési lehetőségek-a
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