
Jancsó Miklós a magyar film egyik legfontosabb, az egyetemes filmművészet számára is kiemelkedő

alkotója. Jancsó tematikája erősen kötődik a magyar történelemhez, a politikai mozgalmak történetéhez,

miközben közéleti személyiségként a hatvanas évektől szinte minden fontos kultúrális-szellemi, sőt politikai

esemény megkerülhetetlen alakja. Ily módon életműve  amelyben bizonyos formai megoldások, motívumok és

figurák sajátos szériái, rá és csakis őrá jellemző "jelekké" váltak  szinte kihívja a multimédiális feldolgozást.

Már évtizedekkel az első PC-forradalom előtt strukturaisták, számozták, kódolták lelkesen snittjeit és

motívumait a Jancsói Nyelvet kutatva, amely minden más formánál alkalmasabbnak látszottt a kor lényegének

megragadására.

Jancsóról talán nem is valamely filmje, de egyenesen a Magyar Film jut először az

eszünkbe. Neve dühös nézők leveleit idézi fel, filmklubos hozzászólásokat és valódi

feljelentéseket, fiatal-lázas vitákat a Dunaparton-albérletben-Centrál Kávéházban, vitát a

Filmművész Szövetségben-szigligeti alkotóházban, pártemberek vitáját a Központi

Bizottságban. Ez a sok felidézet aztán ruhát, hajviseletet, régi vicceket, régi kocsmákat idéz,a

régi árakkal. És mindez felidézi a korszak politikai foglalatát Vietnammal, terrorizmussal,

diákmozgalmakkal, bevonulással, Párizzsal, Prágával, Holdra-szállással. Jancsó nem

egyszerűen filmrendező – emblematikusan összenőtt egy korral, a puha diktatúra időszakával,

amelyet az ő képei szinte maradéktalanul felidéznek. Jancsó esetében mítosszal van dolgunk,

és a mítosz és multimédia jóban vannak egymással. Ezért a Jancsó-multimédia sem

egyszerűen Jancsó-adatbázis, hanem a kort felidéző utazás a művek, értelmezések, és a

rendező személyes világában. Különös aranybánya, a magyar közelmúlt Jancsó szitálta,

Jancsó tömörítette “Fort Knoxa”, de nem rendes, teljes Enciklopédia. Tudománynak

szubjektív, katalógusnak hiányos. Kevés anyagot tartalmaz az életmű szinházi és televíziós

részéről, és a külföldön készített játékfilmeket sem érinti. Az életműnek azt a részét mutatja

be az Igy jöttemtől a Szörnyek évedjáig amely – egy ma is aktív alkotó esetében merőben

szokatlan módon – lezárt egésznek tekinthető. 

1964. A negyven éves Jancsó kimondja, hogy így jött, és hogy megjött. S kijelöl

magának egy világot, amely a hatalom és a kiszolgáltatottság, a szabadság és az elnyomás

örök terepe, és amelyben az emberre  mindig és mindenhol  a hős, az áruló, a manipulátor

ezernyi szerep-változata, csapdák, kompromisszumok és tévutak sokasága vár. E perctől

születik a szétszedhető és a szét nem szedhető  a titokzatos  Jancsó, vagyis egyszerre születik

meg az azonosítható filmnyelv, és az érthetetlenség, a közönség-provokálás legendája. És

hamar megszületik a mítosz is: Jancsó és korának összenövése. Jancsó neve hívószó lesz,

elsősorban hozzá kötődik a “közönségfilm-vagy-művészfilm”-problematika, a “fesztiválra-

termelő-magyar-film”-problematika, a “strukturalimus-vita”, a “történelmi-film”, vagy a

“Fényes szelek-vita”. A Jancsó-mítosz ugyanakkor – a filmezés kollektív játék – nem



válhatott volna Jancsó-kozmosszá a Többiek nélkül. Az örök játszótárs-író, Hernádi Gyula

mellett az operatőrök  Somló Tamás majd Kende János , a színészek, Kozák András, Madaras

József, Balázsovits Lajos, Cserhalmi György vagy az igric, Cseh Tamás, a díszlettervező

Banovich Tamás és a dramaturg, Biró Yvett sok-sok filmben szegődtek Jancsó partneréül.

Mivel azonban soha sem lehet egy filmben szétszálazni, hogy ki mit ad a dologhoz, ezen a

korongon  a szerzői film jegyében  mégis Jancsóhoz kötjük az ábrázolás mikéntjét.

Jancsóhoz, noha az egyszerüsítő legendárium Hernádira előbb az Alkotótárs, később az

Éceszgéber, majd  a Kerítő, végül a Kísértő szerepét osztotta, míg Jancsót ártatlan-ösztönös,

olykor az orránál fogva vezetett érzéki formaművészként állította be, aki nem bír

kiszabadulni Hernádi egyre tisztátalanabb szorításából. A Jancsó-multimédia talán

megcáfolja ezt a merőben hamis szerep-kiosztást, ahogyan azt a bevett kritikai közhelyet is,

amely szerint Jancsó nagy korszaka 1970-nel, az Égi báránnyal befejeződött volna, aztán már

csak a jobb vagy rosszabb önismétlések következtek. Márpedig ez a tisztelettudó lesajnálás –

a magyar film általános lejtmenetével simán összemosva –, enyhén szólva kétséges. 

A Jancsó-multimédia segítségével felidézhetjük azt a szellemi közeget, amelyben a

Jancsó-filmeket fogadták, és azt a lelki-gondolati viszonyt, amelybe ezekkel a filmekkel

kerülni lehet, még ma is. Amelybe belefér az értetlenség és a kétkedés, az ájult sznobság és a

kritikátlan lelkesedés, az ösztönös tetszés, és nagyképű okoskodás. A filmrészletekhez

kapcsolódó elemző beszélgetésekben ezek a szólamok sorra megjelennek. Három karakter

társalog tizenhárom filmről –, érezhetően van köztük butább és okosabb, érzékenyebb és

értetlenebb. Három figura ücsörög egy évtizedről-évtizedre változó presszóban, mert érdekli

őket az éppen soron következő Jancsó film. Akár az ő vitájuk foglalatának is tekinthető az

újságosstand mélyéről, az archívumból előhívható –, a filmekről, Jancsóról, a korról, sőt a

filmeken felidézett korokról szóló több, mint ezer oldalnyi szöveg.

Jancsóval az évek során igen sok interjút készítettek. Ezekből újra és újra kiderül,

Balázs Béla ötlete volt, hogy legyen filmes, a Csapajev volt az első emlékezetes filmélménye,

régebben Antonionit, Bergmant, Godardot kedvelte, ma Tarantinot, hogy sose nézi meg a

régebbi filmjeit, amelyek egyszerű történetek, s a nagyközönség talán a formanyelv miatt

értette azokat oly nehezen, hogy Hernádi Gyulával Nemeskürthy hozta össze, és az életben

talán a szabadság talán a legfontosabb. 

Azt már kevesebben tudják, hogy Jancsó gyakran különleges hurkok és csomók

kötözésével-bogozásával múlatja az időt, késeket, bicskákat gyüjt. Nem szereti a túlhűtött

juhsajtot, és Nizza mellett hajdan meztelenül fogadta őt uzsonnára Brigitte Bardot.

Éjjeliszekrényén a Talmudot és az Ószövetséget tartja Winnetou társaságában, a nappali falán



egy régi metszetet a tizenhárom aradi vértanúval. Mivel a művek és az alkotó személyisége

között kanyargó temérdek rejtek-ösvény soha nem ad választ a művek értelmezésére, az

ilyesminek is helye lehet a Jancsó-multimédián.

Hartai László

Hirsch Tibor

Budapest, 2000 január

Szolgáltatások, segítség a használathoz:

Install (kép): A CD-meghajtóra nézve – az operációs rendszertől függően –, a

“setup exe” vagy a “setup”-ikonra kattintva kezdheted az installációt. Az első telepítéskor válaszd a “full install”

opciót. Az installálás után a képernyőn megjelenik a programot elindító ikon. A program korrekt működéséhez

hangkártya és standard “MPEG-driver” szükséges. (Ezt a drivert a Win 95 és a későbbi Windows operációs

rendszerek tartalmazzák.) Részletesebb technikai információkhoz nézd meg a “readme txt” tartalmát.

Főmenű (kép): A főmenűben választhatsz, hogy a program melyik részét kívánod

elérni: a Bevezetőt, a Mozit, a Motívumtárat, az Archívumot, az Iskolát vagy a Múzeumot.

Rózsaszin felhőcske (kép): Hangos-képes ajánló: a képernyő aktív felülete a felhőcske, amelyre

kattintva újabb és újabb információkat kapsz, rövid demonstrációkkal fűszerezve. Az angol változat nem

tartalmazza a dialógusokat. A  képernyő jobb felső sarkában a csík kihúzható, így mindig vissza tudsz térni a

főmenűbe. A (backstep)-ikonra kattintva mindig az előző képernyő-állapothoz térhetsz vissza.

Kék hullámtarajok (kép): Jancsó fellobbanó pipájának fényében kis firka-ikonok

bolyongását látod a képernyőn. Az aktív, mozgó rajzocskákból mindig egy bizonyos

csoportot kapsz, amelyet a gép véletlenszerűen választ a teljes készletből. A homokvár, a

cserkészkalap vagy a babakocsi mögött megnyíló ablakban Jancsó hangjával, anekdotáival,

beszédes gesztusaival találkozhatsz. A kurzor a nyitott ablak fölé húzva alakot vált,

kattintással újra indul a rajzocskák mozgása. 

Mozi (kép) A Moziba “lépve” előbb filmet választhatsz. Ezen a képernyőn a kiválasztott film

címére kattintva jutsz a Vetítőbe. Amennyiben nem adsz más utasítást, a gép egymás után lejátssza a filmből a



cd-n található részleteket. Ha csupán az egyik vagy a másik jelenetet akarod lejátszani, a sorszámok segítenek.

Ilyenkor a Vetítő nem folytatja automatikusan a jelenetek bemutatását, a “gépész” további utasítást vár. A

vászon nagyítható ha belekattintasz, míg az újabb kattintásra az eredeti méretre ugrik vissza. Ha ki akarsz lépni

a Vetítőből, a csík segítségével jutsz a főmenűbe. A képernyő jobb felére húzva a kurzort, megjelenik a film

cselekményleírása. A kurzor a flekk alján és tetején nyíllá válik, így tudod elérni a szöveg későbbi (korábbi)

részeit. A leírásban színnel kiemelt blokkok jelzik, melyik jelenetekhez tartozik filmrészlet. Ezekre kattintva a

“megszólított” részlet jelenik meg a “vásznon”. Minden részlet végén finoman villogni kezd a Preszóba vezető

ajtó gombja. Ha meg szeretnél ismerkedni az Asztaltársasággal, kattints a gombra: a Presszók Képernyőjén

keresztül kis idő múlva belépsz a filmhez tartozó Presszóba.

Presszó (kép) A Presszóban a Kávéscsésze, a Szemüveg és a Cigaretta vár.

Valamelyik közülük mindig hozzászólna az előbb látott filmrészlethez. Kattints az aktív

figurára, és a felnyíló szövegablakban elolvashatod, mire gondol. Biztos lehetsz abban, hogy

valaki fog neki válaszolni a Társaságból. Egymás után megszólítva a szereplőket, az adott

jelenthez tartozó, elemző vitával ismerkedhetsz meg. A megszólalások sorrendjében apró

ikonok jelennek meg a képernyő tetején, ha esetleg újra elolvasnád valamelyik hozzászólást.

A Kávéscsésze kabátzsebéből, a Cigaretta és a Szemüveg táskájából különféle tárgyakat

vehetsz elő, ameddig lenyomva tartod ezeken az aktív felületeken az egér gombját. A kijárat

melletti üvegablak is meglepetést rejt! Ha odalépsz az egérrel, elolvashatod a fényújságot. A

rádió két csatornáján zene-részleteket hallgathatsz, még egy süteményt is “elmajszolhatsz”,

ha éppen egy dobos-tortára vágysz! Az asztalon heverő újságkupacra kattintva pedig a

filmhez különösen ajánlott szakirodalomhoz juthatsz el. A hosszabb tanulmányokól rezümét

olvashatsz, de előhívhatod a teljes szöveget is!

A Vetítőbe az ajtón keresztül a Mozik Képernyőjén át jutsz vissza, vagy a beszélgetés végén

– amikor az összes figura inaktívvá válik – választhatsz: visszalépsz a Vetítőbe és ott nézed

meg a következő jelenetet, vagy esetleg – mert jól emlékszel – mindjárt kéred a beszélgetés

folytatását a következő részletről.  

Bábel (kép) Bábel tornya mögött 26 jellemző jancsói motívum, formaelem megnevezése jelenik

meg. Ha egyet – például a “ló”-motívumot kiválasztod ezek közül és rákattintasz, kinyílik a “ló-szőnyeg”. Előbb

egy szövegablakban elolvashatod, hogy a “ló”-motívum általában mit is jelent a Jancsó-filmekben, majd újabb

kattintásra a gép véletlenszerű sorrendben játszani kezdi a szőnyegbe “szőtt’” snitteket, azokat a részleteket,

amelyben ez a motívum fontos. A vezérlést átveheted, ha bármelyik részletre rákattintasz! Ebben az esetben

azonban a gép nem folytatja a bemutatást, várja a következő parancsot. A képernyőn, ahol a motívumokatt

kiválaszthatod az utolsó – a “Bábel” – azonban más funkciót rejt. Ilyenkor egy 16 felületre beosztott üres

szőnyeget kapsz, és mellette az összes motívum listáját. Válassz motívumot! A képernyő alsó részén a gép



kirakja – egy gördülősávra – a kért motívumot tartalmazó teljes snittkészletet. Válassz snittet! Kattints és “fogd

meg”, majd helyezd el a szőnyegnek egy tetszőleges részére. Ismételd meg ezeket a lépéseket annyi

motívummal, majd részlettel  ahány elemmel akarod –, amíg a szőnyeg engedi. Sorszámozd meg a snitteket,

majd indítsd el a lejátszást! A gép azt a képsort mutatja be, amelyet te állítottál össze. Ha tetszik, mentsd is el a

művet!

újságosstand (kép) Az újságosbódéra kattintva előbb az archívum választó-

képernyőjét kapod meg, ahol a filmek címe szerint, szerzők szerint, források szerint, évszám

szerint, és más szempontok (pl. történeti háttéranyag) szerint választhatod ki az olvasni kívánt

dokumentumot. A szempont megjelölése (pl. egy film címe) után egy noteszlapon megkapod

a filmhez tartozó, a cd-n elérhető szövegek listáját. A hosszabb listáknál a cetli alján-tetején a

kurzor nyíllá válik, és a felület ezúttal is gördülősávként viselkedik. A dokumentum előhívása

után a képernyő jobb alsó sarkában végig látható a gemkapoccsal a szöveghez

“erősített”noteszlap széle, hogy bármikor újabb szöveget tudj – az adott szempont szerint –

előhívni. Az angol nyelven elérhető szövegek listája némileg szűkebb. Az eredeti angol

szövegek és néhány fontos interjú és tanulmány fordítása mellett a legfontosabb magyar

nyelven megjelent tanulmányok, kritikák rezüméjét tartalmazza. 

iskola (kép) Az iskola csak a magyar nyelvet választónak érhető el. A menűpont

mögött a megoldandó feladatok csoportosítását szolgáló szempontok választhatóak, majd a

kattintás után az Osztályban találod magad. A padon a dossziéra kattintva a választott

szempont (képolvasás, filmnyelvi ismeretek, Jancsó életművének ismerete) szerinti

feladatokat kapod meg. Kérdést választva, meg is kezdheted a munkát. A táblán úgy tudsz

dolgozni, mint egy egyszerű szövegszerkesztő-programban. Ha pedig segítségre van

szükséged, kattints a Tenyérre! Ha a feladat megoldása azt kívánja, hogy filmrészleteket

nézzél, vagy az archívumban barangolj, a tábla szélén látható mozi és újságosbódé-ikon

segítségével már ott is vagy! S hogy vissza is találj a tanterembe – ahol a táblát esetleg már

félig teleírtad –, ilyenkor egy kis cetli kísér végig minden képernyőn, ahova csak lépsz. Egy

kattintással egyenesen visszakerülsz az Osztályba. A címer segítségével pedig új

feladatcsoportot tudsz választani. A szivacs három lehetőséget kínál fel: vagy elmented amit

írtál, vagy folytatod, esetleg abbahagynád a munkát, s akkor letörli a táblát. Amikor

“felhúzod a táblát”, az alsó táblán előtűnik a helyes megoldás. 

lófarok (kép) A multimédia-programból a lófarok segítségével léphetsz ki.

Ezt a pontot a főmenűről, de a menűcsíkról is majdnem mindig elérheted. A kilépő képernyőn



pedig még egyszer meg kell erősítened a kilépési szándékot, mielőtt a gép valóban

visszaenged a Windows-ba. Mint az ilyen környezetben megszokott, az ALT+F4 paranccsal a

program bármely pontjáról, bármikor ki tudsz lépni.

Figyelem!

A Jancsó-multimédia sok nagyméretű mozgókép-file-t (ún. MPEG-file-t) tartalmaz,

amelynek a megjelenítése nagyban függ a felhasználó számítógépes környezetétől, különösen

a rendelkezésre álló memória mennyiségétől, kisebb mértékben a CD-olvasó és a processzor

sebességétől. 


