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Gyártásközpontúság
apadó terméssel
A magyar film 89 után

het valamelyest rajta, az viszont jócskán megdrágítja a kivitelezést. Egy tőkeszegény országnak éppúgy el kell
tekíntenie tőle, mint a lehetséges biztosítások igénybevételétől. Nemcsak hazardírozásra kényszerül, aki ilyesmibe
vágja a fejszéjétnálunk, hanem az utómunkálatokat követő újabb műveletekről is lemondhat. A szövetséges és elBármilyen állítást kockáztatunk meg a lenőrző közönségen felül elveszíti önjelenről, azonnal rajtavesztünk. Mi- bizalmát. ítélőképessége és tájékozódáhelyst újabb aspektusból vesszük sa gyöngül. Vagy ipari termék gyanánt
szemügyre a filmművészetet, érvényét kezeli művét, s a kelendőségén mérné
veszíti a szavunk menten. Készséggel le egyedül az értékét. vagy csak műalfölmondjuk. a leckét, elmeséljük, hogy kotásként hajlandó megemlékezni róla,
mi juttatta ide, hányféle gond-baj hatá- és tagadja bármiféle külső, objektív érsára vált olyanná, amilyennek látjuk, tékelhetőségét.
ám hiába kérnék állapotának pontos
A zavart tetézi, hogy az utóbbi eszleírását, és a tapasztalatok elemző vé- tendők társadalmi-politikai változásai
giggondolását tőlünk, zavartan sza- nem igazolták előfeltevéseinket. Várabadkoznánk csupán, értelmes megha- kozásaink és tapasztalataink elütnek
tározásra sehogyan sem telik az erőnk- egymástól. Joggal gondolhattuk példáből.
ul, hogy az autonóm művészet fejlődéKönnyűszerrel kibújhatunk a köte- sén kevés nyomot hagynak a történellesség alól: nincsen rálátásunk a jelen- mi események, legföljebb ösztönzik, de
re. Ám ettől még nem oldódik meg a semmiképpen sem befolyásolják. Anprobléma. Akármennyire kusza a hely- nál több reményt fűztünk a gyártási
zetünk, kísérletet kell tennünk áttekín- folyamatok átalakulásához. Bíztunk
tésére. különben az esélyét is elsza- abban, hogy a bürokratikus akadályok
lasztjuk annak, hogy rendezzük egy- eltűnése és a technika tisztán üzleti
szer. önmagától nem változik meg, eb- alapú működtetése eloszlatja a valódi
ben biztosak lehetünk. Ha az esemé- költségek körüli sűrű homályt.
nyek sodrára hagyatkozunk, és azzal
Nem így történt. Sem az alkotás
vígasztalódunk: "majd csak lesz vala- nem maradt ment a környezet hatásaihogy, mert még soha nem volt úgy, tól, sem a gyártási folyamat nem móhogy valahogy ne lett volna", számít- dosult számottevően. Éppen olyan fehatunk rá, hogy minden kedvezőtlenül lemás fordulat következett be, mint
alakul.
amilyent társadalmunk szerkezetében
Hagyjuk a múltat elképesztő guban- illetve politikai intézményrendszerében
caival. Vége-hossza nem volna az ere- tapasztalunk. Utólag eszmélünk rá,
dők, az okok fölsorolasának. s beléjük mekkora botorság volt különbet várni.
temetkezve lemondhatnánk különbség- Az elmúlt esztendők mindössze annyitevő képességünkről. mivel hatással ban hatottak a magyar filmre, hogy
volt a jelenre szinte minden. Induljunk fölszabadították az ideológiai kötelmek
ki inkább a film közismert. ám ritkán alól. Cenzurális gátja immár nincsen a
emlegetett vonásából, a gyártás és az különféle témák kifejtésének, és kötelealkotás szétválaszthatatlanságából.
zettségvállalásainkat is fölmondtuk.
Nem teljes egybeesés ez, mint a Mindenki a saját feje után dolgozhat.
színpadon, de eltér a képzőművésze- A béklyók lehullását követően azonban
teknél megfigyelhető kettősségtől is. nem honosodott meg az üdvös önkorEgyik sajátos következménye, hogy látozás. Stílusrobbanás tanúi lehettünk:
úgy anyagi, mint szellemi értelemben élénk színekben tobzódik a magyar
tervezhetetlen a műalkotás. Elképzelé- film, és szélsőségek felé tolódik az ábseink rendre módosulnak a kivitelezés rázolás úgy tárgyválasztását, mint kisorán. Megjósolhatatlan, hogy milyen dolgozását illetően. Válogatás nélkül
lesz az elkészült produktum, s mivel a kerül elő jó és rossz, a szűrők műköfilm előállítása a leginkább költségigé- désképtelenek. Olcsó moralizálás fognyes művészi vállalkozás, a pénzügyi
lalja le a "fentebb stílt", így az a hakockázat óriási. Csupán a propagandazugság megjelenési formájává vált. Aki
gépezet erőteljes működtetése enyhít- ad magára, irtózva fordul el a viseltes

harmóniától. Eklektikába menekül,
vagy a teljes felfordulásba. Nyers lesz,
kapkod, durván elrajzol.
Miután kiderült a művészi alkotótevékenységről, hogy luxusnak számít,
és gondtalan míveléséről szó sem lehet, amíg a nyomorúság penészlik
mindenütt, legfontosabb .teendővé a
működési feltételek biztosítása lépett
elő. Háttérbe szorult az érzelmi-gondolati munka. Ez nem állította meglepően új helyzet elé az érintetteket, akik
eddig sem bújhattak ki a kötelezettségek alól. Csupán azok megjelenési formája tűnt korábban másnak: inkább
látszott önkényesnek, mint a dolgokból
eredőnek. A hatalmi apparátus kulcsfiguráinak megnyerésére irányult, így
jellegében is közelebb állott a politikához. A filmesek kényszerű lobbyzása
csupán a filmkészítés keretfeltételeit
érintette, amint zöld utat kapott vállalkozásuk, különösebb befolyást már
nem gyakoroltak rájuk, amennyiben
híven követték az ideológiai előírásokat. Majd csak a kész rnű elfogadásánál és forgalmazásánál került sor újabb
tusákra megint. Egyszóval, nem gyártás-, hanem alkotásközpontú volt a
filmkészítés.
Most viszont a szervezés gondjai elnyomnak minden egyebet, s az ezekkel való birkózás emészti föl az alkotó
erők javát. Akkora a pénzszűke, hogy
kezelése nem egyszerűen financiális
kérdés: politikai, egzisztenciális és ki
tudja, még miféle kihatásokkal bír. Korábban nem számított, mennyibe kerül
egy film, hiszen tényleges árát a beavatottak sem ismerték - mára rendkívül költségérzékeny lett. Aki az állami
támogatáshoz hozzáférhetett, üzletet
csinálhatott belőle persze eddig is. Elegendő volt a fekete gazdaság felé terelnie a pénzt, s máris a saját hasznára
dolgozott, ám ennyire nyíltan anyagi
haszonszerző tevékenységgé csak azóta vált a filmcsinálás. amióta féligrneddig legalizálódtak a vállalkozási
formák, a nagy mecénás pedig visszavonult. Korántsem véletlen, hogy éppen e pillanatra időzítették az oly sokáig halogatott generációváltást is
(már ha egyáltalán értelmes ilyesmiről
beszélni itt). Ameddig akadt elosztani
való, a céhrendszer szigorú törvényei
uralkodtak, főként a zárt szám, ám
amint kiürült a kassza, menten megnyitották a pályát, hogy szabadon érvényesülhessenek a fiatalok.

A gyártás folyamata módosult
ugyan, de korántsem eléggé. Noha a
tőke körül forog minden, csupán félig
váltak üzletivé a viszonyok, a piac imitált még. Kicserélődtek a cégtáblák, de
az eddigi megbízottak váltak tulajdonosokká, így ugyanazok ülnek ma is
az asztal túlsó oldalán, mint korábban.
Ahelyett, hogy a hatékonyság és célszerűség kerekedett volna felül, a bevált kapcsolatrendszerek őrzik jelentőségüket; nem a művészeti elképzelések, vagy a gazdaságossági szárnitások
mérvadóak ma sem. Ismét előfordulhat, hogy valaki akkor jár jól, ha
megbukik a filmje, vagy ha el sem készíti.
89 előtt a szisztémából fakadt ez,
ma a felemás átalakulás, illetve az értékek és formák zűrzavarának a következménye. Mindenütt megfigyelhetőek
az elbizonytalanodás jelei. A polgári
értékrend éppúgy deklarált csupán,
mint amilyen a szocialista volt. Nincsen bejáratott modell, senki sem érti
igazán, hogy mit csinál, próbálkozik
legföljebb. Közös élményünk a tétovaság, tartózkodunk hát a tanácsoktól,
inkább mellébeszélünk, mismásolunk.
Lehessen érteni így is, meg úgy is, ironikus távo1ságtartással kezeljük mondandónkat. Tágabb szellemi környezetünk hasonlóra bíztat. A sarkosan fogalmazó, harcos állásfoglalások kora
letűnt, miközben nagy a készség és az
igény a gyors válaszokkal szolgáló
publicisztika iránt. Hamiskodás ennek
a következménye, és - jobb esetben múltba fordulás, hiszen ami mögöttünk van, az már áttekinthető, világos,
egyértelmű, könnyű szólani róla. És
mennyivel egyszerűbb tűnt gonoszokkal viaskodni!
A társművészetek produkcióinak
szabad beáramlása, illetve a nemzetközi filrnkínálat nyomán a legkülönfélébb
értékek és elgondolások halmozódtak
föL Nehéz eligazodni, s még inkább
választani közöttük: mit tartsunk helyesnek és követendőnek. Elszoktattak
az ilyesmin való töprengéstől, hiszen a
viszonyítási pont adott volt, és a kínálat is szerény. Magunkra maradtunk a
gondjainkkal hirtelen. Az a jóféle szabadság, amely az ajánlások elutasításában rejlett, és meglehetősen egységessé
tette a magyar filmművészetet, semmivé foszlott. Görcsös igazodási kényszerükben most seregnyi eltérő követelményhez idomulnának az alkotók:

egyszerre tennének eleget több évtized
ránktörő szellemi és művészeti divatjának, továbbá a politikai várakozásoknak, valamint az üzleti érdekeknek.
Ekkora bűvészmutatványra azonban
melyikük volna képes?
Pillanatnyilag azok a szerencsésebbek, akik olyannyira elkötéleződtek valami mellett, hogy más óhajokra nemigen ügyelhetnek már. Az utóbbi esztendők sikerei jobbára a "tiszta profilú" vállalkozásokhoz kötődnek. Ahol
viszont engedtek a különféle késztetéseknek. kudarccal számolhattak. Mi
sem bizonyítja a helyzet komolyságát,
mint a művészi, vagy üzleti "fanatizmus" diadala.
Követendő célok nincsenek, hiányoznak a magukkal ragadó szellemi
áramlatok és stílusok. Unalmas század-, illetve ezredvégi válságban tapicskolunk, csatlakozásra érdemes törekvésekre nem lelünk, legföljebb tétova kísérletekkel találkozhatunk. Nyomuk veszett a serkentőknek, és új akadályok emelkednek mindenütt. Az átalakuló forgalmazás megvált a magyar
filmek támogatásának terhes kötelességétől, a honi piac megnyitása a külföldi dömping előtt pedig nemcsak az
idejétmúlt autarchia föladását és a liberális elvek érvényesítését jelentette, hanem annál többet is. Zömmel ellenérdekelt cégek kezébe került a filmkereskedelem. (Ahogy általában, itt sem a

gyártási kapacitás, hanem a piac megszerzése volt a külföldi tőke célja, mivel az eladás izgatta, nem a termelés
növelése.) Ezek után nem meglepő.
hogy amúgy is gyengélkedő filmter-

virág, minden. Egyik sem áll párba a
másikkal, hiányoznak a kapcsolódási
pontok, nem tanulnak egymástól. Alkotóik kényszerszülte merészséggel
játszanak, a válságból kilábalás kockázatos útját követik. Egyedül a véletlenben bizakodnak. (Mindannyian lottózunk ebben az országban, miért éppen
ők ne reménykedjenek a csodában?)

mésünkről kiderült: még itthon sem
versenyképes.
A felemás átalakulás megbontotta a
gyártás és az alkotás ingatag egyensúlyát. Előbbinél nem érvényesül a teljesítmény-elv, utóbbinál meg csökken a
személyes emberi tényezők szerepe.
Következésképpen fogynak a filmek.
Már régóta kevesebb készül belőlük,
mint amennyi egy önálló nemzeti filmművészet fennmaradásához kell. A tömeges gyártás elengedhetetlen az értékteremtő képesség megőrzéséhez.
különben minimálisra csökken a remekművek létrejöttének esélye. Évi
húsz-huszonöt filmre volna szüksége
egy viszonylag széles műfaji skálájú
nemzeti filmművészetnek. Ennél kevesebb alkotással legföljebb néhány műfajori belül érhetünk el eredményeket,
de azokat is csak átmenetileg.
Soványabb termés esetén fölösleges
nyomozni az egyes törekvések után, és
kategorizálni sincsen mit. Valamennyi
mű a maga elszigeteltségében vizsgálható csupán. Amit az egymásra vonatkozásokról sejdítünk, az puszta belevetités. Haszontalan meditálnunk azon
is, tarka-e az összkép, vagy szürke, ha
egyszer nincsen elegendő anyagunk a
következtetések levonásához. Ahány
alkotás, annyiféle próbálkozás. Akad
fantasy és beszélterős dokumentum,
krimi meg a paródiája, érzelmes délutáni asszonymozi, lila vadulás, fú, fa,

Zömük valami nagyon sajátossal lepné
meg a közönséget. Néhányan meg jó
kommersszel kopogtatnak a nemzetközi piacon. Előbbiekre a "vak tyúk is talál szemet" stratégiája jellemző, utóbbiak letesznek a művészi önállóságról. és
szigorúan a kívánalmakon belül maradnak. Egyikük sem elég erős ahhoz,
hogy iskolát vagy műhelyt alapítson.
A deklarációk szocialista hagyománya, bármilyen tartalommal töltsék is
fel megörökített formáit, érdektelenné
vált. Szerencsére hiányzik mögüle a
politikai szándék, amely komoly áldozatra is készen állna népszerűsítéséért.
Mulatságos pátosza mára olcsó boszszantássá silányult, és messzire riasztja
az ideológiailag rezisztens nézőt. A
publicisztikák, melyek a dokumentumjátékfilmek öszvérhátán ügetnek a sajtó elébe, egy nyitottabb tömegkommunikáció terében jelentőségüket veszítették. Már csak ismételgethetik az elnyúzott témákat és sztorikat, úgyhogy krimibe fordulnak inkább, eredeti vonásaik elhalványulnak.
Fogynak az igazi történetek. Aki
nem szavakban fogalmaz, a múltba retirál, vagy a képzelet birodalmába húzódik vissza. Ott azon mód foglyául
esik a helyi színeknek és a légkörnek.
Csupán egy látomás kibontásával foglalatoskodhatik, mivel a világ messzire
került tőle, távoli. Mindenkihez, tehát
senkihez sem szóló örök példázatok

születnek így. Hatástalanok, mivel nem
nekünk címezték őket.
Ma az egyetlen elismert szórakoztatási forma a hollywoodi mintájú, vagyis a bárhol lejátszható, patentekből
összerakott kis sztori. A hazai humorforrások mintha kiapadtak volna. Csak
a göregáboros, bugyuta népi heccelődés buzog, jóllehet az ízlésünket csikarja nevettetés helyett, s legföljebb az
értelmiségi szolidaritás torz kifejezésére alkalmas: egyformán sötétek vagyunk mindannyian.
Minőségi értelemben nem beszélhetünk művészfilmről sem, holott e műfaj a büszkeségünk volt sokáig. Egyetlen változata életképes, az ellenutópiás, katasztrófafilmekre hajazó. A bomlás általános élménye mellett ugyanis
adottak a helyszínek, készen várják a
forgatást. Amit míves alkotás gyanánt
kínálnak nálunk, az többnyire operatőri szépeigés és rendezői virtus eredménye: bizonykodás, hogy képesek vagyunk arra, amire a nyugati kollégák.
Hasznos az ilyen adaptáció, feltéve,
hogy akad mihez újabb ábrázolási eshetőségeket felhajtanunk; ám a módik
honosításának önmagában nincsen jelentősége.
A kínálat további szűkítése nyílt beismerése volna annak, hogy ez idő tájt
semmi szükség a magyar filraművészetre, s étvágyunkat a mozgóképre
bőségesen kielégíti az ímport. Sokan
bólintanak: éppen elegendő gondot ad
a megélhetés, minek költekeznénk fölöslegesen. Csakhát mihez kezdjünk
üres óráinkkal. és miért tékozoljuk el
szabad perceinket. ha egyszer magunkra eszmélhetnénk bennük? A
kommersz nemzetek fölötti lehet
ugyan, mivel nem mond semmit rólunk, ama értelmiségi közönséget viszont, amelyik ma egyedül képes és
hajlandó megfizetni a mozik helyárait,
kár volna elveszíteni a nemzeti filmgyártás megszüntetésével.
Mi változott 89 után tehát? A remény, hogy így nem mehet sokáig tovább, elveszett. Munkálkodnunk kellene, de kínek jut ideje rá a pillanat sikeréért folytatott hajsza mellett? Most lehet - dobol a fiilébe mindenkínek =,
holnap talán már nem. Elmélyedésre,
töprengésre alkalmatlanok ezek az
évek, és rohanvást telnek, hogy egyszer majd hőskorként tündököljenek
az emlékezetünkben.
De nem a film történetében.

Sneé Péter

Játékfilm-dijak
Fődíj (MMA Játékfilmes szakkuratóriuma): A részleg, Gothár Péter
A legjobb rendező (Flamex):
Gothár Péter (A részleg)
A legjobb operatőr (Magyar Filmlaboratórium): Gózon Francisco (Esti Kornél csodálatos utazása)
Operatőri különdíj (Magyar Filmlaboratórium): Szirtes András
(Lurniere-tekercsek)
A legjobb férfi alak/Jás (Budapest
Főváros Önkormányzata):
Kállai Ferenc (Megint tanú)
A legjobb női alakítás helyett:
rendezői különdíjak (Budapest Főváros Önkormányzata):
Enyedi Ildikó (Bűvös vadász)
Szomjas György (Csókkal és körömmel)
A legjobb epizodista (HBO):
Igó Éva (Esti Kornél csodálatos
utazása és Törvénytelen)
A

legjobb

független

producerek

Globe Film (Az igazi Mao)
Focusfilm (Megint tanú)
Közönségdíj
(Pesti
Program):
Megint tanú
Gene Moskowitz-díj: A részleg
Dokumentumfilm-dijak
Fődíj
(MMA
Dokumentumfilmes
szakkuratóriuma):
Doszpod
Béla
(Egy nap döntöttem:

drog helyett

élet)
A legjobb rendező (MMA Dokumentumfilmes szakkuratóriuma):
Gyarmathy Lívia (A lépcső)
Moldoványi
Ferenc
(Ha
eszünk egy hódoL..)

meg-

A zsűri elismerése
(kitűnő megoldásaiérf): Almási
Tamás (Acél kapocs)
Forgács Péter (Miközben valahol
- Ismeretlen háború III.)
(új információk

feltárásáérf)

Balogh Júlia - Szitányi Zsuzsanna
(És mégis magyamak számkivetve)
Bucsek Tibor - Balogh Margit (... a
zsidók és abiciklisták ... )
Kőszegi Edit - Simó Sándor - Surányi András (Midőn a vér)
Lugossy István (Az áldozat)
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Sára Sándor

Mamers
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Árnyék

Janish Attila
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01.23-02.04.

Két elhatározás

Gyöngyössy
ImreKabay Barna
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(rövidfilm)

02.
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(rövidfilm)

02.01-02.07.

Az út

királyok

Nikolai
kov

Nei-

Miklós Árpád

Szikra

Zöldfa
02.04-02.12

utca

Fényérzékeny

Erdőss

Pál

Gyerekgyilkosságok

Szabó

Ildikó

történet

Cakó Ferenc

Berlin

02.10-02.22.

Hamu

Berlin Kinderfilmfestival

02.10-02.22.

A gályák
térnek

Berlin Forum

02.10-02.22.

Sátántangó

Tarr Béla

Annonay

02.11-02.21.

Indián tél

Erdélyi János-Zsigmond Dezső

Mons

02.11-02.18.

Kovács

Zsombolyai

Portland

02.17-03.06.

Gyerekgyilkosságok

Szabó

Ildikó

Montreál-Festival
sur I' Art

03

Jesszefa

Siklósi

Szilveszter

Mészáros

Magzat
mindig vissza-

Arany
dij

Medve

Márta

Puszt Tibor

Caligari-dij,
az ökumeoíkus zsűri dija

Tampere

(rövidfilm)

Párizs-Cinéma

Créteil

du Réel

(nöi filmek)

Stuttgart

(animációs)

Hong Kong

Éva sztori

szobrok

03.09-03.13.

Embernagy
Széki lassú

Gulyás János-Gulyás Gyula

Videoton

Schiffer

sztori

Péterffy András

Pál

03.18-03.27.

Gyerekgyilkosságok

S7abó Ildikó

03.25-03.30.

Az út (Kecskemét)

Nikolai
kov

Ivanov

03.25-04.09.

Gerekgyilkosságok

Szabó

Ildikó

Hoppá

Maár Gyula

Fényérzékeny

04.05-04.15.

Ábel a rengetegben

Mihályfi

04.08-04.12.

A halhatatlanságról

Gábor

Bestiák

Varga Csaba

Egy

úrinö notesza

Őreg molnár
lom

és szélma-

Forgács

Sándor
Imre

Péter

Mispál Attila

Temetés

Monori

Bern (Dürrenmatt drámákra épölö filmek)

04.17-04.22.

Szürkület

Fehér György

Poznan

04.18-04.24.

A gályák
térnek

04.20-05.ü1.

Gyerekgyi Ikosságok

Szabó

04.21-04.27.

Hajnal

Pados Gyula

(gyerek)

Washington
Oberhausen

,

(rövid)

mindig vissza-

M. András

Puszt Tibor

Ildikó

Közjáték-Haladok

EI Eini Sonja

Maradékok

Jancsó

Miklós

Rivertown

04.22-05.07.

Gyerekgyilkosságok

Szabó

St. Louis

04.22-05.01.

Senkiföldje

Jeles András

Golden Gate Fest
San Francisco

04.28-05.12.

Hamu

Cakó Ferenc

Kiss Vakond

Szőke András

Zlin (gyerek)

05.09-05.13.

A gályák

mindig

vissza-

Nei-

Pál

03.26-04.03.

(dok.)

történet

Erdőss

Montevideo
Laon
Neubrandenburg

János

03.11-03.20.

Ildikó

Puszt Tibor

Operatőri

Woyzeck

Szász János

II. dij (megosztva) FIPRESCI-dij

Cakó Ferenc

dij

térnek
Szocsi

05.29-06.04.

05.31-06.04.

Hamu

Florida

06.03-06.12.

Gyerekgyilkosságok

Szabó

Potsdam

06.07-06.12.

Maradékok

Jancsó

Huesca

06.10-06.18.

Hamu

Cakó Ferenc

II. dij

Pesaro

06.17-06.25.

Senkiföldje

Jeles András

Közönségdij

Szentpétervár

06.19-06.26.

1956 Leningrád-1993
Szentpétervár

Fehéri Tamás

Elsőfilmes

Ezüstkor

Bollók Csaba

Orosz TV dija

Geréb Anna

Ezüst Kentaur
dij

Krakkó

(rövidfilm)

Variációk

Kuczogi

Béla
Ivanov

Tűztánc

Porto

gyobb távolságról is képtelenség összekeverni egy úttörőtáborozáson nyerhető plakettel.
És - mondjuk - ha két személy
(úgynevezett "szerzőpáros") nyer díjat,
akkor azok esetleg kettőt kaphatnának
belőle, mert ugyebár nem vándorserleget szavaztak nekik a filmkritikusok,
amit aztán félévente tovább kellene adniuk. Élelmesebb szerzőpáros persze
önerőből, saját tökéből xeroxoztatja a
plakettet, aztán sorsot húz, hogy ki vigye haza az eredetit.
Ha én magyar filmes lennék, akkor
azt szeretném, hogy 1. kolbászból legyen a filmgyár fala, 2. a magyar újságírók az amerikai filmek népszerűsítésére fordított energiájuk kettő százalékát legyenek szívesek a magyar filmekre fordítani, és legalább annyit írjanak meg, hogy létezik a film (meg
sem kell, hogy nézzék). 3. A tévé- és
filrnkritikusok díját megkapni számítson fontos dolognak.
1994-ben a Filmkritikusok B. Nagy
László díját, mint
A legjobb film az Utrius kapta. Írórendező-operatőr. Grnnwalsky Ferenc.
A legjobb első film: Paramicha. Írórendező: Szederkényi Júlia.
Különdíj: Priváthorvát és Wolframbarát. Író-rendező: Gödrös Frigyes, Dr.
Horváth Putyi.
A legjobb tévéfilm: Száműzöttek.
Rendező: Gyöngyösy
Imre, Kabay
Barna.
A legjobb dokumentumfilm: A szinésznő és a halál. Író-rendező: Detfre
Gábor.
Operatőri díj: Máthé Tibor (Woyzeck, Bűvös vadász), Medvigy Gábor
(Sátántangó).
A legjobb forgatókönyv díja: Sátántangó (Krasznahorkai László, Tarr Béla).
A legjobb zene díja: Melis László
(A színésznő és a halál, és más munkái)
A legjobb férfiszínészi alakítás:
Kovács Lajos (Woyzeck)
A legjobb színésznői alakítás: Csomós Mari (Változó felhőzet, tévéfilm)
A legjobb karaktersZÍnészi alakítás: Herskó János (Kiss Vakond).

a havon

Ejszakai kultúrtörténeti
hadgyakorlat

'94-es LE-G-ek
Február vegen már ismerjük a '95-ös
magyar filmeket is, hiszen jó két héttel
a Filmszemle után vagyunk. Talán
mégsem késő közzétenni egy január
végi szavazás eredményét a tavalyi filmekről.
A MUOSZ tévé- és filmkritikusai
minden évben megbeszélik, hogy mi a
véleményük az előző év "terméséről",
majd egyéni vélemények alapján szavazásra ajánlanak különböző filmeket.
Ezután szavaznak. Az "igen", "nem",
"tartózkodom" összeszámlálása után a
beszavazott film elnyeri a honi tévé- és
filmkritikusok díját.
Az idei megbeszélést (vitának aligha
lehetne nevezni, hisz meglepően nagy
volt az egyetértés) Turcsányi Sándor
indította, az ő tisztje volt az értékelés,
az összegzés.
Az Oscar-díj kiosztása előtt már hónapokkal úgy reklámozzák a filmeket,
hogy hány .nevezésük" van.
A magyar tévé- és filmkritikusok
nem az Oscart osztják. Ettől függetlenül azért nagyobb publicitást is kaphatna a dolog. Arról, hogy mi illetve ki
kap nevezést, nem adhat hirt a sajtó,
hiszen a szavazás előtt másfél órával
(tizenkét perccel) történik a nevezés.
Kár. Mert amikor a sajtóban nyilvánossá válik az eredmény, akkor csak a díjakrólolvashatunk. Amelyik film nem
kap díjat, az elfelejtődik. Holott nem
ernlíthetők egy lapon a "futottak még"
filmek, mert van köztük olyan, amelyiknek a círnét ki nem ejtette senki a
száján, és olyan, amelyik mindegyik
díj odaítélésekor csupán egy vagy két
szavazattal maradt el a nyertes mögött.
Természetesen a díjátadástól sem
várhatjuk el az oscari felhajtást. Ettől
függetlenül többen is eljöhetnének.
Meg többeket meg lehetne hívni.
Meg nyolc percnél tovább is tarthatna.
Meg lehetne valami kis részleteket
is bejátszani a filmekből. Ha már anynyira tetszettek. '
Meg lehetne néhány szót szólni
azokhoz, akik éppen átveszik a díjat.
Az is szép szó persze, hogy "Gratulálok", és az is szép válasz rá, hogy "Köszönörn", de ennél többet is kibímának
az egybegyűltek, ha már egyszer ...
És lehetne valami olyasmit is adni
díj gyanánt, amit ötven centinél na-
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FESZTIVÁL
Brüsszel

egy színészre

Ildikó
Miklós

dij
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részvétell994
versenyfilmek
FESZTIVÁL

IDŐPONT

FILMcíM

RENDEZŐ

TnoIa

06.24-07.02.

Magzat

Mészáros

Jeruzsálem

06.30-07.09.

Senkiföldje

Jeles András

Karlovy-Vary

07.01-07.09.

Nyugat1ó1 Keletre, avagy
a média diszkrét bája

Dárday István
Szalai Györgyi

Bergamo

07.03-07.10.

Vasisten

Blan'itz
Costinesti

(fiatalok)

Marseille

(női)

Wellington

DíJ
Márta

Tóth Tamás

gyermekei

Utrius

Grunwalsky

Woyzeck

Szász János

-

Ferenc

07.04-07.08.

Vigyázó k

07.04-07.10.

Kiss Vakond

Szőke András

07.04-07.09.

Magzat

Mészáros

07.08-07.23.

Gyerekgyilkosságok

Szabó

Ildikó
Ildikó

Ezüst Rózsa

Sára Sándor

Márta

Auckland

07.15-07.30.

Gyerekgyilkosságok

Szabó

Gljon

07.15-07.22.

Jó é~, királyfi

Rózsa János

Taormina

07.27-08.02.

Rám csaj még nem volt

Reich Péter

A legjobb forgatókönyv,
a legjobb férfi-

A magyar
filmek
forgalmazása

ataküás
III. dij

ilyen hatással
Brisbane

08.05-08.13.

Woyzeck

Alexandria

08.21-08.28.

Magzat

Mészáros

Woyzeck

Szász János,

09.0HJ9.11.

Senkiföldje

Jeles András

Velence

09.01.-09.12.

Bűvös vadász

Enyedi

Rio de Janeiro

09.01-09.15.

Magzat

Mészáros

Váma

09.02-09.08.

Videoblues

Soosits

Toronto

09.08-09.17.

Sátántangó

Tarr Béla

Woyzeck

Szász János

Fígueira

da Foz

Szász János
Márta

Ildikó
Márta
Árpád

Ottawa

09.28-10.02.

Hamu

Cakó Ferenc

Saínt- Thérése

09.29-10.06.

Woyzeck

Szász János

Vancouver

09.30-10.16.

Woyzeck

Szász János

Frankfurt-am-Main
(ifjúsági)

10.03-1.07.

Gyerekgyilkosságok

Szabó

Ghent

10.04-10.15.
10.07-10.21.

Chicago

Filmklubok
Nemzetközi
Szövetségének dija

Német Ifjúsági és Filmszövetség dija

Ildikó

Hamu

Cakó Ferenc

Woyzeck

Szász János

Hamu

Cakó Ferenc

Woyzeck

%

Szász János

Arany

Salemo

10.08

Holtak szabadsága

Gyöngyössy
ImreKabay Bama

Agis-Anec

Cottbus

10.12-10.17.

Paramicha

Szederkényi

Rám csaj még nem volt

Reich Péter

Plakett
dij

Júlia

ilyen hatással
Valsain

10.20-10.24.

Rekviem

a kék Dunáért

Csillag

Sao Paulo

10.21-11.04.

Vasisten

gyermekei

Tóth Tamás

Woyzeck

Szász János

Valladolid

10.21-10.29.

Woyzeck

Szász János

Madrid
(női rendezők)

11.04-11.13.

Magzat

Mészáros

Espinho
Wolrdfest

Charleston

Melbourne-Jewish
Festival

Film

Ádám

11.08-11.13.

Hamu

Cakó Ferenc

Kutyabaj

Sántha

11.10-11.27.

Senkiföldje

Jeles András

László

11.11-11.20.

Woyzeck

Szász János

11.18.

Csend

Jancső

11.18-11.26.

Sátántangó

Tarr Béla

11.26-12.03.

Woyzeck

Szász János

11.27-12.03.

Woyzeck

Szász János

11.27-12.03.

Woyzeck

Szász János

Bilbao

11.28.-12.03.

Hamu

Cakó Ferenc

Kairó

11.28-12.11.

Köd

Deák

Brüsszel
-L'Age d'Or Festival

12.01-12.15.

Sátántangó

Tarr Béla

Thesszaloniki
Párizs-Musée
deme

d'Art Mo-

Torino
Torún-Camerimge

'94

Cancún
Európa

Filmdij

Barcelona

(alternatív)

Sousse
(ifjúsági-

és gyermek)

és kiáltás

12.15-12.22.

Hamu

12.23-12.29.

A gólyák
témek

Legjobb operatőr dija

Márta,

11.09-11.13.

Legjobb első
film dija

Nagydij

Miklós

Arany

Béka dij

Félix, a legjobb fiatal európai film dija

Kriszti na
Fődij

Cakó Ferenc
mindig

vissza-

Puszt Tibor

1994-ben tovább folytatódott a magyar
filmek nézőszám ának jelentős csökkenése. A hazai produkciók nézőinek
aránya soha nem látott mélypontra zuhant, a mozilátogatóknak mindössze
1.2%-a váltott magyar filmre jegyet.
ilyen arány általában a számottevő
nemzeti filmgyártással nem rendelkező
országok statisztikáira jellmző. Márpedig 1994-ben 17 magyar nagyjátékfilmet mutattak be hazánkban, ami nem
számít rossznak, hiszen azt jelenti,
hogy minden tizedik bemutatott film
magyar volt. Mindjárt hozzá kell azonban tenni, hogy ezeket a filmeket csak
az összelőadásszám 3 -ában vetitették. Egy olyan időszakban - ezt csak
halkan jegyzem meg -, amikor a mozizás éppen kikászálódni látszik a hullámvölgyből: az 1994-esadatok alapján
a jelentős jegyáremelések ellenére a
filmszínházak látogatottsága évek óta
először ismét növekvő tendenciát mutat.
A magyar film ennyire csekély nézettsége azonban nem magyarázható
egyedül azzal, hogy mennyire "jók" és
"közönségbarátok" a hazai alkotások.
A lesújtó eredmények minden bizonynyal a magyar film háttériparának, a
forgalmazásnak a válságát is sejtetik. A
filmforgalmazás viszonyainak átalakulása (a működő mozik számának csökkenése, magántulajdonba kerülésük, a
jegyek jelentős drágulása, a magyar filmek terjesztésére szánt támogatás apadása, a friss amerikai filmsikerek gyors
megjelenése) valószínűleg új szemlélet
és forgalmazási gyakorlat kialakítását
teszi szükségessé. A rendre kis nézőszámot produkáló magyar filmek vélhetően más jellegű propaganda-tevékenységet igényelnek, mint a biztos
közönségsikerre pályázó termékek, ám
a gyakorlat többnyire azt mutatja,
hogy a reklámozás ugyanarra a kaptafára megy, legfeljebb - mivel kevesebb
pénz áll rendelkezésre - "fapados" változatban. (Az érdeklődést nehezen felkeltő magyar fiImnél például lehet.
hogy Budapesten sem a város kiplakátozása a leghatékonyabb reklám.)

zsűri különdija

A forgalmazási kirnutatások szerint
az, hogy hány kópiával inditanak egy
filmet, általában meghatározza további
sorsát. A magyar filmek alacsony kópaiszámmal indulnak, nem ritka, hogy
egyetlen eggyel. Általában az is Budapesten marad, így országos forgalmazásról az esetek többségében csak elvileg beszélhetünk.
Mindezek után talán nem is annyira
meglepő, hogya nemzeti filmtermés
moziforgalmazásából származó összbevétel egy szerény költségvetésű magyar film elkészítéséhez sem lenne elegendő, de még a Filmszemle kiadásait
sem fedezné.
És ha már a pénzeknél tartunk. Ez a
probléma valószínűleg nem kezelhető
a filmjeínk forgalmazására szánt állami
támogatás esetleges növelésével. A magyar filmek eredményesebb terjesztéséhez szükséges "barátságosabb" feltételek megteremtése a majdan remélhetőleg megszülető filmtörvény feladata
lesz. Egyik legfontosabb feladata.
Magyar filmek
előadásszámainak alakulása
1992- 14.770
1993- 10.000
1994- 6.397
Magyar filmek
nézőszámainak alakulása
1992- 857.000
1993- 520.000
1994- 205.000
(A Művelődésügyi
Minisztérium
tályának kimutatásai)

Mozgókép

Osz••

Az 1994-ben bemutatott magyar filmek első hónapjának (négy mozihét)
előadásszámai Budapesten:
január 27. Jó éjt, királyfi! - Metró
nagyterem: 42, kisterem: 70
összesen: 112 előadás
február 10. Fényérzékeny történet Puskin
nagyterem: 21, kisterem: 63
összesen: 84 előadás
február 24. Jónás, aki a cethal gyomrában élt - Szindbád
nagyterem: 7, kisterem: 21
összesen: 29 előadás
február 24. Woyzeck - Örökmozgó
11 előadás
március 3. Nyugattól Keletre, avagy
a média diszkrét bája - Blue Box
30 előadás
március 31. Rám csaj még nem volt
ilyen hatással - Hunnia
30 előadás

_.

A magyar filmek forgalmazását talán egyedül Budapesten érdemes vizsgálni, ahol minden forgalmazásra kerülő produkció bemutatásra kerül, és
joggal vélhetnénk, hogy itt a jelentős
art-mozi hálózat is elősegíti a filmek és
a közönség találkozását. Ennek ellenére, bár a magyar filmek Budapesten
zömmel valóban az art-hálózat műsorán kapnak helyet, mégsem lehet azt
mondani, hogy az art-mozik kiemelten
kezelnék őket programjaik összeállításakor. Sőt, több olyan art-mozi is volt,
amely egész évben nem vetített magyar filmet (még utánjátszásként sem).
Általánosnak mondható, hogy az új
magyar filmeket tavaly Budapesten
már a megjelenés hetében is csak egy
moziban mutatták be, és a legtöbbször
a továbbiakban is kizárólag ugyanott
vetítették. Gyakran előfordult, hogy
már a bemutató hetében is csak napi
egy előadásban került közönség elé
egy új film, és az idő haladtával egyre
kevesebbet volt műsoron, Azokban a
mozikban, ahol lehetőség van áthelyezni egy filmet a kamaraterembe, viszonylag sokáig műsoron maradtak a
bemutatott alkotások. (A Metró mozi
például január 27-i megjelenésétől egészen július 20-ig vetítette a Jó éjt, királyfit.) A filmek kifutása (azaz míg folya.matosan műsoron voltak) így átlagosan másfél hónap körül mozgott, de
volt olyan mű is, amely három hét
alatt(!) lekerült a bemutató mozi műsoráról, és többé már nem is találkozhattunk vele a fővárosi programban.
Debreczeni László

április 28. Sátántangó - Művész
4 előadás
május 12. Utrius - Művész
14 előadás
május 12. Halál a sekély vízben Hunnia
24 előadás
május 12. Kiss Vakond - Örökmozgó
12 előadás
szeptember 1. - Ábel a rengetegben
-Bem
21 előadás
szeptember 22. Priváthorvát és Wolframbarát - Hunnia
21 előadás
szeptember 22. Paramicha - Toldi
nagyterem: 2, kisterem: 12
összesen: 14 előadás
október 13. Köd - Szindbád mozi
nagyterem: 7, kisterem: 21
összesen: 28 előadás
október 27. Bűvös vadász - Művész
72 előadás
november 3. Vérvonal - Metró
nagyterem: 21, kisterem: 42
összesen: 63 előadás
november 10. A magzat Bem
Puskin: 35 előadás
Bem: 14 előadás

Puskin,

Minden idők legnépszerűbb betiltott
filmje Magyarországon, A tanú 1969ben a gazdasági reform kezdete nyomán fölbátorodó megújítási törekvések
szószólója volt. Hősének, Pelikán József gátőrnek a sorsával azt bizonygatta: az ötvenes évek borzalmai után is
van esély arra, hogy a szocializmus beszennyezett és meghazudtolt eszményét megvalósítsuk - egy egészen más,
saját tapasztalatok szerint módosított
nyomvonalon. Pelikán azt tanúsította,
hogy a baloldali társadalom igénye
"lent" is élt, bár ösztönösen, a hétköznapok kényszerű furfangjával párosulva, tehát nem pusztán fölülről ránk
erőltetett nagyhatalmi döntés, megszállás eredménye volt.
Negyedszázaddal később, nem reformok, hanem egy gyökeres rendszerváltás után ismét felvevőgép elé
invitálni Pelikán Józsefet: bacsói ötlet,
melyet tán még a magyar mozilátogatók közmegegyezése is legitimál, hiszen A tanú Virág elvtársának aranyköpései - "az élet nem habostorta; a
nemzetközi helyzet egyre fokozódik;
az a gyanús, aki nem gyanús" - beépültek kinematográfiai tudatunkba.
És ott él valamennyiünkben e némafilmes inzertekkel megbolondított tragikomédia látványvilága. Gogolák elvtársnő kacér ávós szoknyája, a búzába
tévedt Rákosi elvtárs fotográfiája, a
Szent Györgyként lóháton viaskodó
kopasz hérosz ábrázolata, melynek
művészi egyneműségét az ajtónyitás
zavarta csupán. Kacagva búcsúztunk
azoktól, akik úri szabói jogosítvánnyal
vetemedtek egy ország vezetésére, s jól
el is szabták a dolgokat. 1956 előtt és végül is - 1956 után.
A Love Show kockáin viszont már az
1990-es fordulatot követő időszak csalódásai tükröződtek: Európa helyett inkább valamiféle örömtanyára masírozunk, ahol impotens a tulaj. Becsapott
ifjú ellenzékiek életérzése fejeződött ki:
nem ilyen lovat akartunk, nem ezért
verettük össze magunkat pártállami attakok során a Batthyány-Nagy Imre
örökmécsesnél tüntetve.
Nos, jöjjön hát Pelikán! Tanúskodjék
ő is. Bacsó Péter és Fábry Sándor nekiállt a forgatókönyvnek. "S elkezdődtek
a bajok" - írhatnók sárga alapon kék
betűkkel, némafilmes bájú megfogalmazásban. Mert hány éves is Pelikán
1994-ben? Tudni való, hogy 1950 után
már nyolc gyermeke volt agátőrnek.
Gizi lánya már ágybabújóssá cseperedett: a dunyha alatt szívesen vert volna lelket Dániel elvtársba, de sajnos,
csak beszélgettek. Tehát krisztusi korban, harmincas éveinek valahol az ele-

Jen kellett tartania Pelikán Józsefnek.
Így aztán manapság - jóindulatú számítás szerint - 75 évesnél nemigen lehet fiatalabb, ami (nem Kínában vagyunk) politikai szerepvállalásnak aligha ideális életszakasza. Bacsóék ezért
kapásból letagadtattak Pelikánnal tíz
esztendőt: az 1928-as évjáratú rendező
korosztályába helyezték (bár 1926-os,
1924-es születésűként is szerepel a
filmben, saját és illegális néven). Nyolc
gyermekéből röviden kihagy tak nyolcat (közülük Gizit - a tüneményes Monori Lilit - hiányoljuk a legfájdalmasabban: micsoda utóélet kerekedhetett
volna ki az övéből!). Megjelenítik ezzel
szemben Malvin asszonyt, Pelikán feleségét, aki anno megszökött egy román uszályossal. A tanú időszámítása
szerint ez valamikor 1948-ban történhetett, a Megint tanú a hatvanas évekbe helyezi a Pelikán számára bajt, de
megkönnyebbülést is hozó eseményt.
Kezd a dolog eltorzulni.
Fölsikkantunk örömünkben, kabáttal az ölben, a Broadway mozi nézőterén, amikor rezignáltan ferde fejtartással Szacsvay László lép elénk Virág
elvtárs fiaként. De mi lesz ebből is?!
Ahelyett, hogy szélsőbalos restaurációra készülne ifjabb Virág, vagy netán a
mai legnagyobb ellenzéki párt filmbeli
megfelelőjének oszlopos tagjaként igazolná, hogy volt kommunista és volt
kommunista között nagy ám olykor a
különbség, valami zavaros perben
akarná az illegalitásba menekített Pelikán tanúvallomását hasznosítani - tulajdon apja, id. Virág ellen, akinek
fényképét (Őze Lajosét!) apró lándzsákkal rendre meghajigálja. Both Béla, az ovációval fogadott hajdani Bástya elvtárs itt (újra)temetések legfőbb
intézője, csakhogy az elmúlt esztendők
szívdöglesztő aktusaira való utalás helyett a holtnak elkönyvel t Pelikán ünnepélyes eltakarításában látjuk sürgölődni. Visszajő még Gulyás úr (Bicskey
Károly), minden rendszer készséges
hamis tanúja. Ezúttal fél évszázad legválogatottabb politikai szidalmaival
árasztja el Pelikánt, aki döbbenetében
beleragad az ökumenikus alapkő-letétel cementjébe.
A fő baj az, hogy az utóbbi öt esztendőről nem kapunk eléggé bátor s
eléggé találó politikai karikatúrát. Kérdés persze: lehetett volna-e ilyesmire
szponzort találni, 80 milliót összeszedni, az 1994-es választások előtti bizonytalanságban ?
Pedig ígéretes a kezdés: likvidálják
Oroszvár tanácselnökból lett polgármesterét, s a pártok a minden rendszerben börtönt szenvedett Pelikánt
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Kállai Ferenc
Cserhalmi György
CZU10S
ozsef~--------------------------------------~
Fehér Anna
Lázár Kati
Bodrogi Gyula
Szacsvay László

Megint tanú
színes magyar film
írta: Bacsó Péter, Fábry Sándor
fényképez te: Andor Tamás
zene: Vukán György
rendezte: Bacsó Péter
Focus 'Film Kft., (MTV;Mafilm, Fotex, Dialóg Filmstúdió), 1994
Magyarországon forgalmazza a Mokép

akarják a helyébe. Két párt acsarog itt.
Első helyen a Szipák úr (Cserhalmi
György) vezette liberális - gazdaságközpontú - tömörülés, melynek emblémáján az Európa Unió kék mezejében
sárga libák helyettesítik a csillagokat,
hiszen Szipák első nagy üzlete épp e
szárnyasok májával kapcsolatos. A másik fél (szláv nevű pártvezéréről a Legelső Magyarságmunkásra, a Legnépszerűbb Ügynökre asszociálunk) nagy
hazapufogtatásokkal operál, népnemzeti ökörségeket bömböl a mikrofonba,
díszmagyarban feszít. Szipák úr pénzzel és masszázshölgyekkel vásárolná
meg Pelikánt, az ellentábor egy homokbánya kárpótlásként adott tulajdonjogába helyezi az ilyesmiért nem is
folyamodó nyugdíjas gátőrt. Pelikán
sodródik. Megpróbál innét is, onnan is
kimaradni. Kínjában a Dunáról habog,
amely persze "jön", mindig jön, s
ügyelni kellene rá. Ballaszttá, likvidálandóvá minősül végül is, a két vetélkedő párt épp az ő temetésén borul

össze, s köt egyezséget. Különös jóslat
ez még egy politikai filmszatírában is.
Minek, kinek a tanúja Pelikán József
1994-ben? Summázva: elvtársi huncutságból úri huncutsággá vált a politika
Magyarországon. S ha úrivá, akkor
már inkább Gyula gróf (Benkő Gyula)
társasága a kívánatos, horgászás közben idézve föl, hogy "de szép is volt",
amikor
börtönéveiket
töltötték
együtt... Mert az volt az ifjúság...
Csakugyan erre a tanulságra juthat a
mai Pelikán? Bacsó Péter kreatúrája ő;
szíve joga a szerzőnek, hogy ekként
láttassa Pelikánnal a magyar valóságot.
Ne essünk hát abba a hibába, mint Révai József, aki Dérytől oly módon kérte
számon Köpe Bálint regényhős életének egyes mozzanatait, mintha eleven
állampolgárról lett volna szó. Az már
más kérdés, hogy - érzékelilettük - ez
a Pelikán nem egészen annak a Pelikánnak a jelenbeli alakváltozata.
De az érzelgős elégtétel mégiscsak
szemére vethető Bacsóéknak: Hédike,

akit Szipák úr titkárnőnek és minden
rendű szolgálónak vezényelt Pelikán
mellé (Fehér Anna), beleszeret végül
tohonya, tiszta szívű, intrikára képtelen pártfogoltjába, és targoncán fuvarozza haza. Hogy aztán a "jövő" Duna
immár bokáig érő vizében klarinétozza
Pelikán a régi cimborák zenekarában
az örökbecsű slágert: "Rejtély... ". (Aki
ad magára, mint Koltai Róbert is, zenekarban játszaíja főhősét, 11 la Billy Clinton). Ennyi. Marx és József Attila mottószinten sem időszerű többé, ad acta
teendő.
Vannak azért ebben a filmben is ötletek, találatok. Kállai Ferencet például
senki sem cserélte ki 1%9 és 1994 között: huszonöt év idegekben és kötőszövetben hordozott terhelvel régi önmagaként áll helyt, naivan bámulva a
bonyolult világba. Nem rajta múlnak
folytonosságával kapcsolatos kételyeink.
Kitűnő, ahogyan koporsóban úsznak szabad magyar területre a szom-

szédság szerencsepróbálói, kitűnő,
hogy Pelikán - ifjabb Virág fogságában, illegalitásban - már azt sem tudja:
kicsoda is ő valójában? Igen, 1100esztendeje föltehető kérdés immár: "mik
vogymuk?" Kl ez a nép? Az-e még, aki
volt? Oly sokszor álltunk olyan oldalra, mely utólag rossznak bizonyult,
hogy az volna a legjobb, ha veszteg
maradnánk. Kitűnő, ahogyan Pelikán
visszakéredzkednék
a
börtönbe:
akasszák föl inkább, hiszen érvényes
halálos ítélete van. Csakhogy - ez már
európai normatíva - nálunk ma nincs
lehetőség törvény által múlni ki az árnyékvilágból. Ki-ki várja meg, ha idő
előtt távozni készül, amíg szépen föl
nem robbantják vagy le nem lövik.
Vagy ha olyan sürgős, akassza föl magát saját kezűleg.
Andor Tamás képei nem igyekeznek
Zsombolyai János hajdani mozgékony,
minél ritkábban snittekre tagoló stílusában fogalmazni újra a ma látványvilágát. Jellegzetesek a tűrés határán
adott, épphogy még nem deformálódó
közelijei. Találóak a helyszínek Oroszvár (miről beszél a név?) érdekes
építményei, Pelikán terebélyes hajléka
a télikert narancsfájával, ahol a gyümölcs "még míndíg" kissé savanyú, és
sok a mag benne, de a színe: fideszesen tökéletes; a golfpálya, az expó-terület riasztó monumentuma, a szobortemető világszégyene, a képtárnak beillő modem nagypolgári lakás s a többi. Vukán György zeneszerző pedig
csorbítatlan érvénnyel nyúl vissza
1969-esönmagához.
Kőháti Zsolt
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Oleg Menysikov
Nyikita Mihalkov
Drapkunruf~e--------------------------------~----~
Vjacseszlav Tyihonov
Nagya Mihalkova

Csalóka

napfény

Utomljonnije szolncem
színes orosz-francia film
írta: Rusztam Ibragimbekov, Nyikita Mihalkov
fényképezte: Vilen Kaljuta
zene: Eduard Artyemjev
rendezte: Nyikita Mihalkov
Trite Studio, Camera One, 1993-94
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

"Eltérőek lehetnek például a vélemények Szergej Bondarcsuk személyét és
filmjeit illetően. De nem delegálni a
szovjet filmművészek kongresszusára
az Emberi sors, a Háború és béke, A hazáért harcoltak rendezőjét(... ) - gyerekség,
amely lejárat minden őszinte, jó szándékot(... ) Nemcsak a szövetségben figyelhető meg hasonló jelenség. Ahogy
a Goszkino" (a szovjet filmgyártás állami irányító szerve) "elvesztette sérthetetlenségét, máris szemrehányások, vádaskodások lavinája zúdult rá. Ám az
idő múlásával ezeknek a többé-kevésbé jogos panaszoknak az olvasása,
hallgatása közben az ember fölteszi
magának a kérdést: De hát hol voltunk, hova tettük a szemünket rni,
önálló és becsületes művészek? Hát
ahhoz, hogy lelkiismeretünk szerint éljünk és gondolkozzunk, felülről kell
engedély?"
Sokan nem értették Nyikita Mihalkovnak ezeket a szavait 1986-ban, a
szovjet filmművészek V. kongresszusán. (Filmkultúra, 1986/11, 30.0.) - Míért gondol ilyesmiket? Miért védi Bondarcsukot, a régi struktúrát? - firtatták
gyanakodva, és nem is választották be
a kor egyik vezéregyéniségét a szövetség igencsak népes vezetőségébe. A
Csalóka napfény kicsit hasonló értetlenséget és gyanakvást váltott ki 1994Kelet-Európájában. Volt, aki egyenesen
ostoba filmnek minősítette. Persze a
mesternek ma már akkora nemzetközi
tekintélye van, hogy még a legdurvább
fenntartásokat is illik elismerő szavakba csomagolni. De talán ennél is jobb
megoldás elegánsan megkerülni a mű
valódi problematikáját.
Mihalkov új filmjében kétségtelenül
van valami szokatlan. Ennek éppenséggel örülni is lehetne, különösen ha
ez a "valami" a formából táplálkozik.

ilyesmiről azonban szó sincs. Az artnéző kifejezetten bosszankodhat, hogy
a rendező mennyi elkoptatott, már-már
kommersznek nevezhető megoldást alkalmaz. A film egészében mégis furcsa
és megrázó. Furcsa, mert Mihalkov egt}
kicsit másként láttat egy korszakot.
mint ahogy mostanában megszoktuk,
és megrázó, mert ezáltal a történet
nemcsak apáinkról és nagyapáinkról,
hanem rólunk is szól.
Sokáig úgy tűnik, minden a helyén
lesz. 1936-ban vagyunk, egy faluban,
vagyis a sztyeppében. Egy folyó, egy
búzamező, földút, elszórt faházak, lugasok, és természetesen egy dácsa
(nyaraló). A szovjet emberek egy része
vasárnap is a búzarnezőn, mások gázálarcos polgári védelmi gyakorlaton
vesznek részt, vagy éppen hatalmas
Sztálin-zászlót lobogtató léghajót építenek, a gyerekek úttörősködnek, néhányan pedig (vajon kik lehetnek?) csak
úgyegyszerűen múlatják az időt a fo-

lyóparton. A dácsában egy főmufti,
Kotov tábornok pihen a családjával. A
polgárháború legendás hőse még egy
kis szaunára is szert tett. Itt élvezi éppen a számára kiutaIt jólétet, amikor
riasztják a falusiak. Egy tankcsapat
bukkant fel, biztos hadgyakorlaton
vannak, és le akarják gázolni a termést, a nép kenyerét. Kotov káromkodik egyet-kettőt, de aztán lovára pa ttan, a helyszínre vágtat, leckéztet, kioktat, intézkedik, és a tankok máris elvonulnak ...
Nevetségesen szörnyűséges világ?
Akkor jó. Közegfestésből jeles. Kezdődhet a történet. A dácsába váratlanul betoppan Mitya, a család régi barátja. Nem tudni, honnan érkezett, ezer
éve nem látták. Örülnek neki, ugyanakkor jelenléte fokozatosan feszültséget gerjeszt. Félő, hogy ez a megnyerő
külsejű, kifinomult ember felkavarja a
család békéjét. Egyedül Nagya, Kotov
kislánya fogadja nyugodtan. Anyja an-

nál idegesebb. Nem csoda, hiszen egykori nagy szerelmét látja viszont. A
többiek homlokán azonban nem csak
emiatt jelennek meg izzadságcseppek.
Érzik, hogy Mitya fel fogja idézni bennük fájdalmasan szép, gyáván elárult
múltjukat. Kotov tábornok ugyanis
egy úri családot melenget Maruszja
szerelméért verdeső elvtársi védőszárnyai alatt.
Ezt a 17 után halódva is tovább élő
orosz (nemesi? polgári?) elit réteget
nemigen láttuk még szovjet közegben
ábrázolva. Tarkovszkij remeke, a Tükör
ugyan átfogó képet adott létéről, de
nem tárhatta fel hétköznapjait. Mihalkov most él a lehetőséggel, ami ritka
élvezetes csehovi játékot ígér.
Hogy miért éppen csehovit, miért
etúdöket szovjet gépzongorára? Mert
Mihalkov rendezői alkatától függetlenül is ezt kínálja a szituáció. Hiszen mi
történhet? Mitya kavar egy nagyot,
mindenki mindenre rádöbben, de az-

tán visszarendeződnek a dolgok, elvégre Kotov hatalmával, az élet jelenlegi rendjével nem lehet szembeszállni.
Meg bizonyára kellő akarat sincs hozzá.
Maradnak tehát az apró rezdülések.
Az emberi kapcsolatokon túl azonban
ezúttal politikai szemléletről, a korhoz
való viszonyról is árulkodnak. Feltárják a patinás orosz értelmiség halálos
sértettségét, és határtalan megvetését a
szovjethatalom iránt. Minden arra utal,
hogy igazuk van. Műveletlen ágrólszakadtak irányítják helyettük az országot, akik kiölnek az életből minden
szépet és emberit, egyedül az erőszakot tisztelik, militáns játékokkal. szervezeti szertartásokkal akarják helyettesíteni a kultúrát, a művészetet, s jelszavakkal a filozófiát. Elviselhetetlen emberek elviselhetetlen rendszere. Csoda
hát, ha Mitya számára már az is némi

Mitya ezalatt elcsalja a fürdőzök tömegéből Maruszját, hogy felidézze neki a múltat. Az asszony végleg elbizonytalanodik érzelmeiben, szégyellni
kezdi, hogy annak idején engedett Kotov udvarlásának.
Lassan kezd világossá válni, hogy a
csehovi kamarajáték jelleg csupán stiláris felszín. A dramaturgia egyre inkább egy jól körülhatárolható konfliktus irányába mutat. A szerelmi háromszög szituáció drámai kibontakozást
sejtet. Egy biztos: Mitya nem egyszerűen feszültségeket provokál, hanem komoly küzdelemre készül Kotovval.
Szerelmét mindenáron vissza akarja
szerezni a múltból.
A tábornok annyira nem ostoba,
hogy ne látná, mi zajlik körülötte,
megls feltűnőert nyugodt. Jóízűen
megebédel, majd véget vet a sérelmek
óvatos felhánytorgatásának. a fehér en-

resszív jelzés sem tántorítja el semmitől. Dacos magabiztossággal saját hányatott sorsáról mond mesét Nagyának. De akkor hogy lehet ilyen naiv?
Miért bízik a küzdelem lehetőségében?
Hát nem érti, hogy Kotov úgy tünteti
el, ahogy akarja?
A tábornok talán már meg is rendelte a fekete autót, de azért annyival tartozik önmagának, hogy megpróbálja
magáévá tenni feleségét, amíg Mitya a
házban van. Maruszja egy ideig ellenkezik, de végül gyöngének bizonyul, s
mialatt Mitya szteppelni tanítja kislányát, a dácsa egyik emeleti szobájában
újabb felejthetetlen örömökben részesíti Kotovot. Ám mintha ez a szerelmí
aktus megszabadítaná a feszültségektől, és érzelmileg is visszabillentené
férje oldalára.
És ekkor következik a csavar. Kiderül, hogy Mitya a CPU tisztje, és ő fog-

választás, az egyéni felelősség elől nem
lehet kitérni. E szóváltás után a tábornok focízni hívja hóhérát (nem burzsoá
játék), majd búcsút vesz mit sem sejtő
családjától, és beszáll a szép fekete kocsiba. Valahol még bízik abban, hogy
tévedésről van szó, hiszen közeli ismerőse a Vezérnek. Rá is támad az egyik
pribékre, ám szemrebbenés nélkül véresre verik. Még magához térhet és kijózanodhat.
Egy teherautó állja el az utat. Sofőre
a történet eleje óta kering a sztyeppén,
képtelen megtalá1ni egy falut (az Urgából pottyant ide). Le kell lőni. A búzamezőből felszáll a Sztálin-léghajó. Mitya tiszteleg a hatalmas portrénak.
Majd később, moszkvai lakásában felvágja az ereit.
Egy forradalmár szovjet tiszt lesz tehát a film morális hőse. Nemcsak hogy
felülkerekedik a háromszög-konfliktusban, de végül még az áldozati pozíciót
is kisajátítja. Bár letartóztatása megfelel
a történelmí tényeknek, ez így együtt
mégis furcsa. Amolyan érthetetlennek
tűnő .Bondarcsuk mentegetés". Az pedig végképp különös, hogy egy szellemi-erkölcsi rehabilitálásra váró réteg
egyik tagja keríil a vádlott szerepébe.
Pedig világos a jelennel való párhuzam, nem lehet kitérni előle. üleg
Menysikov korunk jellegzetes típusát
formálja meg zseniálisan Mitya szerepében. A Csalóka napfény arról a sebeit
nyalogató értelmiségről szól, amely
progresszív gondolatok nélkül, szellemi örökségére támaszkodva igyekszik megváltóvá magasztosulni, s megfeledkezik arról, milyen készséges kegyetlenséggel gyakorolta és gyakorolja
a neki juttatott hatalmat.
Azért nem kell félni Mihalkovtól. Ez
az élvezetesen elkészített film többek
között azért nem lett remekmű, mert
alkotója nem vállalta a központi téma
drámai kibontását, a közegábrázolásban engedett a mai elvárásoknak. a
történetet csehovi kamarajátékká formálta, a szirnbólumteremtésben pedig
megrekedt az olvadás korszakánál, a
hatvanas éveknél. Ám pusztán az a
tény, hogy új, aktuális összefüggéseket
mert keresni a sztálini - s általában a
szovjet - korszak megjelenítéséhez és
értelmezéséhez. egyértelműen
arra
vall, hogy Nyikita Mihalkov nem csupán remek színész és filmrendező, hanem gondolkodó ember. Amolyan értelmes művész.
Forgács Iván

elégtételt jelentene, ha Kotov a folyóparton belelépne egy üvegszilánkba?
De nem lép bele. Csónakázni viszi
kislányát, és annyira mély belső meggyőződéssel mesél neki a jövő társadalmáról, hogy szavait egy pillanatra még
mi is szépnek és igaznak találjuk. Pedig micsoda ostobaság ez az egész...

tellektüel siránkozásnak. Miért nem
védekeztetek? Miért futottatok el? Ha
annyian voltatok, hogy lehet, hogy végig tudtunk kergetni titeket az egész
országon? - veti felesége családjának
szemére. Demagóg szöveg, de azért elgondolkoztató.
Imponáló, hogy Mityát ez az ag-

ja néhány órán belül letartóztatni Kotovot, amit nagyvonalúan előre be is
jelent neki. De továbbra is a rendszer
vádlójaként. sőt áldozataként viselkedik. Azzal mentegeti magát, hogy
kényszerből lett a titkosszolgálat embere, nem volt más választása. Kotov
azonban helyreteszi: mindig van más

Kristm Scott- Thomos
Claudiu Bleont

Felejthetetlen

nyár

Un été inoubliable
színes román-francia film
Petre Dumitriu novellája alapján
írta: Lucian Pintilie
fényképezte: Calin Ghibu
zene: Anton Suteu
rendezte: Lucian Pintilie
MK2, Studioul Creatie de Cinemetografica, 1994
Az Örökmozgó bemutatója
Lucian Pintilie, amikor legutóbbi filmjének magyarországi bemutatója alkalmából itt tartózkodott, több kulcsot is
kezünkbe adott a Felejthetetlen nyárhoz.
(Nem mintha nélküliik megfejthetetlen
lenne.) Ahány újságírónak és tévériporternek nyilatkozott e két nap alatt,
mindnek fáradhatatlanul elmondta,
hogy filmje reflexió a térség háborúira.
az, etnikai konfliktusokra, hogy mindenkinek a saját háza előtt kell söpörnie. Ö ezzel a filmmel megtette a maga
dolgát, söpört, most már a többiek következnek... Azt is többször türelmesen kifejtette, hogy főhősnője. ez a
gyönyörű, magabiztos, egy maga által
teremtett világ harmonikus képéhez
makacsul ragaszkodó, rnűvelt, játékos
és humánus lény nem más, mint Európa: beleroppan a dél-keleti balkanizmussal való találkozásba... A moldáviai születésű rendező mesélt a különböző etnikumok együttéléséről. s elárulta, hogy ezzel kapcsolatos személyes élményei nem kis szerepet játszottak abban, hogy éppen Petru Dumitriu
ötvenes években született novellájából
írjon forgatókönyvet.
Pintilie, aki interjúiban visszautasítja
a közvetlen politizálásnak még a látszatát is, mindig politizál. Míg mások
hosszasan és fárasztóan vitatkoznak
arról, mi köze egymáshoz a művészetnek és a politikának, ő rendithetetlen nyugalommal vallja, hogy e tájon
az emberi élet minden pillanata politika. Észrevessziik-e vagy sem, az teljesen mindegy. Itt minden mű politizál jelenti ki. Ettől még persze nem lesz
esztétikailag értékes. Igaz, értéktelen
sem. Pintilie számára a politika azt jelenti, amit az ókori görögök számára: a
másokkal való együttélést a maga
összes kényszerű és egyáltalán nem
kellemes következményeivel együtt. A
dolgok úgy alakultak, hogy egyén és
közösség nem szétválasztható. Pintilie
színház- és filmrendező, aki a színpad
és a film eszközeivel tudatja, milyennek látja azt a közösséget. amellyel
szoros testközelségben létezik. Mindezt
egyáltalán nem magasztosan, nem prófétaként vagy mártírként teszi. Csak
szívósan és könyörtelenül. Nincs sok
társa Kelet-Európában.
Első játékfilmje, az 1965-ös Vasárnap
hat órakor óta egy kivételével minden
filmjében meghatározó szerepet kap az
egyéni döntéshelyzet ördögi csapdája.
Hősei számára csak haláluk előtt világosodik meg, hogy akárhogy is döntöttek, kiszolgáltatottak maradtak. Balekok. Szánalmasan-nevetségesen vagy

szépségesen-tragikusan. Hagyják hősszerepbe hajszolni magukat, aminek
mindig ugyanaz a vége: kihasználják,
megölik, és holtukban is meggyalázzák
őket.
A tölgy az egyetlen olyan Pintiliefilm, ahol a hősök nem hagyják, hogy
balekot csináljanak belőliik. Küzdenek
foggal-körömmel. és győznek. Vagy talán nem is győznek, de életben maradnak és készülnek a jövőre. A tölgy
azonban nem sokkal 1989 decembere
után készült. Nem mintha akkor nem
csináltak volna különösen balekot az
emberekből, de az összes rafinált manipuláció sem nyomhatta el a megmozduló méltóság- és igazságérzetet.
A Felejthetetlen nyár egy felhőtlennek
tűnő korba vezet, az 1925-ösesztendőbe. Románia nagy, erős és egységes
nemzetálIam lett! A román kírályi hadsereg 1919-ben segitett leverni a magyar proletárforradalmat, rendet csinált Budapesten. majd az első világháborút követő békeszerződések révén az
ország megszerezte Erdélyt, Kelet-Bánátot, Bukovinát, Besszarábiát és Dobrudzsát.

Egy fiatal román tisztet,-aki a budapesti katonai kíruccanásból feltűnően
szép, kihívóan intelligens és magabiztos feleséggel tér haza, áthelyeznek a
román-bolgár határra, mert neje visszautasította a tábornok félreérthetetlen
közeledését. Mária azonban az isten
háta mögötti garnizonban sem adja fel
optimizmusát, az örök harmóniára törekvés vágyát. Mozartot játszik a szekérrel odaszálIított zongorán, esténként
a tücsökzenét hallgalja a sivár udvaron, a töppedt parasztházban is betartja az étkezés számára kedves szertartásait, velencei kristálytükröt akaszt a
vályogfalra. Fudzsijamának nevezi a
garnizon melletti kopár dombot. és barátkozik a bolgár parasztokkal.
Szép, reményt sugárzó idill. A felvilágosult európai gondolkodás diadala.
Ha az egyénben van elég erő a belső
autonómiához, bárhol megteremtheti a
maga szabad világát. Mária írnponáló
könnyedséggel függetlenedik tekintélyelvű környezetétől, elbűvölő eleganciával, alig észrevehetően kezeli le annak
avítt értékeit, szokásait. Családját, környezetét igyekszik felszabadítani mindenféle félelem és gátlás alól. Kiteljese-

dett emberi életet, boldogságot teremt
maga körül.
Kristin Scott-Thomas varázslatosan
hitelesíti ezt a figurát. Máriájának talán
leggyönyörűbb, legeredetibb vonása,
hogy hiányzik belőle a dac. Ez a nő
nem "megmuta~a", hanem csak egyszerűen a saját elvei szerint él. Viselkedésében, gesztusaiban ugyan akaratlanul is érvényesül némi arisztokratizmus, ami nem mindig rokonszenves,
de még ez is illik hozzá, jól áll neh
Magával ragad ez a napfényes harmónia, s valami tavaszias frissességű
életérzést áraszt felénk. Tényleg, miért
nem vagyunk szabadok? Miért alázkodunk meg kicsinyes dolgok miatt? Hát
nem mindegy, hol élünk? ÖnmagunktóI úgyse foszthatnak meg. Akkor pedig mi bajunk lehet?
Már majdnem elhisszük, hogy semmi, amikor váratlanul elkomorul a
kép. Dobrudzsai ellenállók brutális
módon végeznek néhány román határőrrel. A helyőrség túszokat szed, majd
Mária férjét utasítják a megtorló akció
végrehajtására. A túszok között ott
vannak hősnőnk bolgár "barátai".
A felszabadító erejű idillt egy meg-

kerülhetetlen drámai szituáció teszi
próbára. A házaspár természetesen ellenzi az ártatlan bolgárok kivégzését.
Csakhogy itt már nem csupán valamiféle állásfoglalásról-van szó. Mária liberális gesztusaival emberi kapcsolatba
került a bolgár parasztokkal. s így felelőssé vált sorsukért. Nem elég morálisan elhatárolódnia a megtorlástól. meg
kéne mentenie ezeket az embereket.
Saját identitása. függetlensége védelmében.
A véresen komoly konfliktus véget
vet a szabadelvű szárnyalásnak. És jön
a szánalmas tehetetlenség. Mária kétségbeesett arccal vigasztaló szavakat
makog a túszoknak és asszonyaiknak.
Férje feszes vigyázzállásban, remegő
hangon írásos parancsot kér feletteseitől. Ennyire képesek. Nem elfogadni valamit, és vállalni a szembenállás következményeit. Valódi összeütközéshez azonban már nincs erejük.
, Claudiu Bleont nagyszerűen játssza
a férjet. ezt az alacsony termetű, félszeg, kisfiús tisztet. Érezni, hogy nem
annyira elvi meggyőződése, mint inkább felesége iránti szerelme veszi rá,
hogy ott toporogjon parancsnokai
előtt, eltűrje a Máriát is érintő sértéseket, és tudomásul vegye lefokozását.
Többet nem tehet. Szereti hazáját, és
kötődik ehhez a hadsereghez. bármilyen legyen is az a franciás felszín
alatt.
A túszokat kivégzik. Mária férjét áthelyezik egy világ végi gyalogezred-

után kezdett el inni az anyám ... " - fejezi be a történetet a narrátor, Mária
fia.
Természetesen nem valamiféle egyszerű, kijózanító tanrneséről van szó. A
túszdráma nem kérdőjelezi meg az
idill szépségét és valódiságát. A Felejthetetlen nyár egy vonzó, humanista
életfelfogás árnyalt, illúzióktól mentes
ábrázolása, amely egészen különös
módon magába képes sűríteni a nemzetiségi ellentétek, a román nemzettudat problémáját is.

tékrendek, kultúrák már idegennek
számítanak.
Veszélyesjáték ez, de nincs mit tenni, a jelenség létezik. A kulturális-etnikai közösségek egymáshoz viszonyítva
alakítják értékeiket, állandó kölcsönhatásuk is bizonyos határokat feltételez.
Ennek tudomásul vétele még nem
eredményez semmiféle gyűlöletet. Mária lehetne román, de akkor magatartása elvesztené könnyedségét, természetességét, s egyfajta deklarált európaiságba csapna át. Román szemszög-

vő szabadosság, egy másféle - láthatóan imponáló
kultúra jelenléte.
Ugyanígy a bolgárok is a markáns kulturális különbségek mentén sokkal hatásosabban tudnak érzékeltetni egy elnyomott, elmaradott réteget. Egyszer
olyanok ebben a filmben, mint egy dekoratív sorminta: egy-egy szabályos
zöld salátahalom. minden sor végén
keresztbe rakott sárga tökök, mögöttük
törökülésben egy-egy egyformán ültözött bolgár (vagy török?). Másszor
asszonyaik hujjogva, vijjogva ereszkednek le a domboldalról, ijesztő árnyalakokként az ellenfényben, kendőikkel
verdesve: ők a bosszúállás mitológiai
dérrionai.
Az önhitt, büszke, művelt Európa
(rnínden ország nyugati határszélén
kezdődik) váratlanul szembe találta
magát egy számára kiismerhetetlen,
vad világgal, amelyen nem segít Mozart muzsikája és a társasági jómodor.
Bizonyára sokféle olvasata lehet
még ennek a Pintilie-filmnek, amely
azért nem olyan katartikus, mint a
Helyszíni
szemle, az identitás-keresés
szempontjából nem olyan súlyos és kegyetlen, rnínt a Miért húzzák a harangokat ... ? vagy a A 6-os számú kórterem, és
nem boncolja olyan szenvedélyesen az
utóbbi évek romániai eseményeit, mint
A tölgy ... Csak bátor, őszinte és tisztességes. A kelet-európai népekről szól,
amelyek helyenként tragikusan összekeveredve, állandó félreértésben élnek
egymás mellett, minden jószándékuk
és felvilágosultságuk ellenére is tehetetlen értelrniségükkel.
Felejthetetlenek a filmben a megérkezés képsorai. a tökéletes felfordulás
a porban futkosó három gyerek, a felnőttek, a kútya és a megbolondított libák kavarodásával. zenebonájával.
Gyönyörű a hatalmas dézsában zajló
családi fürdőzés a hófehér lepedők között, mögöttük a mozdulatlanná görbedő kiskatonákkal, akik némán szívják
magukba a számukra elérhetetlen örömök zaját és illatát... Csodálatos a színészvezetés. Megint mesteri a tempó, a
sűrítés, a a látvány... Köszönjük az
őszinteséget, és a szép, szomorú, igaz
mesét, Lucian Pintilie!
Báthory Erzsi

hez. A család távozásakor az asszony
büszke fejtartása ellenére is magába
roskadtan ül a szekéren. Tudatosul
benne kiszolgáltatottsága, amit láthatóan nem képes feldolgozni. És neki kell
szembesülnie a nép haragjával is. A legyilkolt bolgárok özvegyei őt támadják
meg, rajta, a "hamis prófétán" akarnak
bosszút állni. Férje csak az egyik nő
élete árán tudja megmenteni. "Ezek

Pintilie filmjében az egyes értékek
akarva-akaratlanul etnikurnokhoz kötődnek. Az európai felvilágosodást, a
szabadosságot képviselő Mária magyar, a szélsőséges balkáni elmaradottságot érzékeltető parasztok bolgárok.
Ez a két pólus határolja be a mű "román" életterét és világszemléletét.
Mind a két irányból beszivárog valami,
de teljes kifejlettségiikben ezek az ér-

ből persze, mert mi szintén nyugatinak
érezzük az asszonyt, és sokkal inkább
a román közeggel tudunk azonosulni.
Nem érdemes tehát igazán azzal foglalkozni, milyen a film magyarság-képe. Sértő lehet, hogy a másik magyar
szereplő, Erzsi prostituált, de itt sem
ez az érdekes - hiszen szép számban
veszik körül román kolléganők =, hanem nagyszájúsága, a benne is meglé-

~

En a filmjeim
Beszéigetési

• Először jár Budapesten?
Először kaptam meghívást Budapestre mint filmrendező. Nem kulturális főhatóságtól. nem is forgalmazási
cégtől. hanem a Magyar Filmintézettől.
amelynek tudomásom szerint csak arra
volt lehetősége, hogy egyszeri vetítéssel mutassa be legújabb filmemet, és
ebből az alkalomból néhány napra
vendégü! lásson. Tudom, hogy a gyártó-forgalmazó francia cég nagyon sokat kért az egyszeri bemutatóért is, de
én ezt sajnos nem tudom befolyásolni.
Legfeljebb megjegyzem: több ízben beszélgettünk már Marin Karmitz úrral,
a produceremmel arról, hogy egyáltalán nem kellene az egyszeri vetítésért
pénzt kérni olyan országoktól, amelyek erejükön felül áldoznak a kultúrára, és artrnozi-hálózatot múködtetnek,
ami nagyon kevés helyen van Európaban... Dehát ez az üzlet és a piac.
Nem tudok beleszólni. Csak megköszönni tudom, hogya Magyar Filmintézet bemutatja a filmemet. a filmjeimet, és meghívott. Magánemberként,
turistaként már sokszor jártam Magyarországon és Budapesten. Igaz, repülőn eddig még sohasem érkeztem
ide. Legutóbb 1993-ban utaztam át
gépkocsival a városon. Sok idő eltelt
azóta, a város rengeteget változott, de
változatlanul nagyon tetszik. Be kell
vallanom. hogy örültem a meghívásnak, mert már régen szerettem volna
Budapestre látogatni. Az utóbbi időben
nagyon sok meghívást utasítottam
vissza, többek között a filmem New
York-i bemutatójára szóló amerikai invitálást is. Ott már sokszor voltam, és
most Magyarországra akartam jönni,
ha rövid időre is, függetlenül az időpont-egyeztetési bonyodalmaktó!.
• Amikor megérkezett, percre pontosan kidolgozott programot és időbeosztást kért rajtam számon, s kissé
meg is neheztelt, amiért be akartam
vonni a programkészítésbe.
Aztán
szinte másodpercre pontosan tartotta
magát a megbeszélt "iitemtervhez",
ami nem jellemző a honfitársaira. és
általában ránk, kelet-eurápaiakra. Ez
már a huszonöt éves nyugat-európai
tartózkodás hatása, vagy mindig ilyen
volt?
Mindig ilyen voltam. Remélem.

kísérlet

hogy léteznek más okai is a pontosságomnak, mint a nyugat-európai környezeti hatás. Illetve fordítva: talán
más szempontból is európa inak minősülök, nem csak azért, mert pontos vagyok. Vagyok, amilyen vagyok, és szerencsémnek tartom, hogy ez talán
nagyrészt egybeesik azzal, amit európaiságnak nevezünk. De nem akarok
szándékosan ilyen lenni, és pláne nem
a nyugat-európaiak miatt. Ami pedig a
pontosságot illeti: az időbeli pontosság
és a fegyelmezett, logikus gondolkodás
között nem teszek különbséget, szerintem ez egy és ugyanaz a dolog. A stúdiómban is megkövetelek egyfajta elemi fegyelmet, ami a pontosságot, a
munkaidő betartását, az értelmes és
hatékony idők.ihasználást jelenti alapvetően. Ha szigorúan nézem: mindössze két napra érkeztem Budapestre!
ilyen csekély időből nem tudok semennyit sem elfecsérelni! Baseballmérkőzést otthon is nézhetek. vagy üldögélhetek a szobárnban, amit akkor
se szoktam, ha nincs dolgom éppen.
Örülök, hogy az itteni kevés szabadidőmben sikerült belenézni a legújabb

vagyok

Lucian Pintiliével

magyar filmekbe a videó segítségével.
Szerettem volna 'találkozni mondjuk
Gaál Istvánnal vagy Jancsó Miklóssal.. . Nagyon sajnálom, hogy nem ismerem a legujabb magyar filmtermést.
és mindent elkövetek, hogy mielőbb
megismerjem. Számomra a magyar
film még mindig azonos hatvanas
évekbeli önmagával, és nagyon kívánesi vagyok, milyenek az új generációk,
és milyen filmeket csinál ma Jancsó...
• Említette a stúdióját, a Filmexet.
Beszélne arrál, hogy milyen szisztémában működik?
Úgy látom, hogy tisztáznom kell
egy félreértést, ugyanis én két stúdióval dolgozom Bukarestben. de tulajdonjogilag egyik sem az enyém. Amit
úgymond a "stúdiómnak" neveztem,
az a Kulturális Minisztériurnhoz tartozik, és még Andrei Plesu alapította miniszterként. Talán nem hat szerénytelennek, ha megmondom, hogy kifejezetten számomra alapította, annak örömére, hogy a hosszú emigráció, illetve
89 decembere után újra hazaérkeztem.
Akkor az évente kapott támogatásból

három-négy filmet lehetett készíteni,
ma ez az összeg egyetlen film kiadásainak a negyedét fedezi. Létezik tehát a
stúdió, de filmet csinálni csak akkor
tudunk, ha máshonnan is szerzünk rá
pénzt. Én itt stúdióvezető vagyok. A
Filmex Stúdió viszont társas vállalkozás, amelynek egy barátom - egykori
gyártásvezetőm - az igazgatója, és elsősorban a közös ideák miatt szoktunk
együtt dolgozni. A két stúdió között
semmiféle adminisztratív kapcsolat
nincs, csak baráti, ami viszont nagyon
termékeny tud lenni. Különböző struktúrákról van tehát szó, de a hasonló
célok miatt a külső szemlélő számára
valóban könnyen összetéveszthetők.
• 89 decembere utáll készített filmjei
francia-román koprodukciák, és lígtJ
tudom, nemsokára újra forgat. Ki finansziroz.za tulajdonképpen a munkáit, és ki forgalmazza Romániábun?
Az utolsó két filmem francia pénzből készült, és amit nemsokára valóban forgatni kezdek, szintén "francia".
De mindig Romániában forgatok, öszszeszokott román stábbal és román szí-

n' zekkel. Igaz, a Felejthetetlen nyár fő- zé tartozik. Nem vagyunk olyan sohősnőjét angol színésznő játssza. Na- kan...
Ön színházrendező is. Meg tudná
gyon sokáig kerestem, amíg rábukkantam. Mivel a szerep szerínt egy félig magyarázni, hogyan lehetséges, hogy a
magyar nőt kell alakítani, inkább egy román színház és a román irodalom
németajkú színésznőt szerettem volna hít tudott lépni az országhatárokon,
egyetemes rangot szerzett magának,
találni, de egyszerűen nem akadtam
megfelelőre. Kristin Scott-Thomas sze- mig a román film egészében jelentéktemélyében valóban a legjobbat, a legtü- len maradt Európában?
A film valóban szerényebben hatolt
neményesebbet találtam meg, így történt, hogy olyan félig magyar szárma- . át a határokon, de azért átjutott. Nemzású román tiszt-feleséget kellett ját- csak az én filmjeirnet mutatták be Pá.szania, akí neveltetése révén a gyer- rizsban vagy Németországban, hanem
mekeivel angolul társalog. A romániai például Stere Guleáét, Bogdan Dumitforgatáshoz tehát mindíg ragaszko- rescuét vagy Nicolae Margineanuét is.
dom. A forgalmazással már más a De 89 előtt valóban nem létezett a rohelyzet. Ezt a filmemet odahaza eddíg mán film Európa számára, szemben a
a bukaresti Francia lntézetben vetítet- csehvel, a magyarral, a lengyellel és az
ték egyetlen alkalommal, és kízártnak orosszal. Nálunk filrniskolák sincsenek,
tartom, hogy átvegyék forgalmazásra. mint a cseheknél vagy a magyaroknál.
Nincs olyan cég Romániában, amelyik
forgalmazná a benne megjelenő ro- • Mennyiben fiigg ez össze a nemzeti
mánság-kép miatt. Márpedig én nem adottságokkal, egy ország kulturálisszépítek, nem hazudok: éppen ilyen- szellemi szint jével?
Azt gondolom, ritkán adódik olyan
nek tartom Romániát, a népemet. Ezért
vagyok vele haragban, miközben azért helyzet, hogy a művészet minden területén egyforma intenzitással szülesseszeretem, mert ilyen.
nek kímagasló művek illetve zseniális
személyiségek. A film a szocializmus• Önnek nincs szerencséje a saját haban kíemelt szféra volt, mert a párt azt
zájában. Vagy betiltják a filmjeit,
tanulta Lenintől. hogy a legfontosabb,
vagy nem forgalmazzák őket. Egyedül
a leghatékonyabb művészet. Ezért volt
első já tékfilmje, az 1965-ben készült
erőteljes bb és hatásosabb a filmkészíVasárnap hat órakor kivétel, amelyet
jól fogadott a kritika, és külföldön is tők korrumpálása és betörése.
díjat kapott. Hogyan emlékszik vissza
• De a román film a háború előtt is
erre a filmre?
Régen láttam. Érzelmileg nagyon gyenge és jelentéktelen volt ...
Igen, mert alacsony volt Románia
szorosan kötődom hozzá. A szeretet érzése tolul fel bennem, ha szóba jön, technikai-kulturális szintje. Abban az
vagy ha eszembe jut. Amiben bizonyos időben bolgár vagy ukrán film sem lévagyok: filmnyelvileg erősen újító volt, tezett, még a villát, kanalat sem ismerfőleg a hatvanas évekbeli román fil- ték. Tud valami maradandót mondani
mekhez képest. Gondolom, ha ma a háború előtti jugoszláv vagy görög
filmkultúrából? Ugye, nem. De ennek
megnézném, ugyanezt mondanám.
semmi köze egy nép adottságaihoz,
szellemi szintjéhez.
• Az ön filmjein kívül csak Mircea
Saucan alkotásaiban talátkoztam azzal a törekvéssel, hogy a modern film• Egyetért azzal, hogy a színház és az
irodalom az elit kultűrája, míg a film
nyelv megszokott kifejezési eszközzé
a tömegeké, és ez utóbbi akkor kezd
váljék.
Örülök, hogy szóba hozta Saucant. felvirágozni, amikor a technikai fejlőValahányszor kérdezik, kík tartozhat- dés eléri a tömegeket?
Ez badarság! Csak azt tudom megtak volna velem egy táborba, ha ottfejlettséhon maradtam volna, őt eddíg elfelej- erősíteni, hogyamozikultúra
ge elsősorban a technikai fejlettségtől
tettem megemlíteni. Pedig magának
igaza van. Nemrég láttam a 100 lei á- függ, semmi mástól. Magyarországnak
mű filmjét. Saucan nagy~n érdekes már a háború előtt is gazdag filmes
ember, akí a szülőhazájában abszolúte hagyományai voltak, mert közel volt
nem ismert, és akit ugyan más módon, az európai központokhoz. ahol filmet
csináltak. Maga Budapest is egyeurómint engem, de színtén kíebrudaltak
Romániából. Saucan pontosan azon a pai kulturális központ volt. Rendezők
határon volt, amely a filmkészítést el- mentek ki innen Hollywoodba. Maválasztja a bolondokházától. Meggyő- gyarország már csak az Osztrák-Maződéses kommunista volt, aki nagyon gyar Monarchia révén is dinamikusabkellemetlenné vált, amikor a rendszer ban vehetett részt Európa kulturális
életében, könnyebben adaptáIhatta a
megcsontosodott és bürokratizálódott.
Nekem volt közönségem, volt ellenzé- technika vívmányait. Ahol jobbak a fűkí-politikai és színházi hátterern. de tőtestek, az utak, a hidak, ahol elsőSaucannál mindez hiányzott. Lassan- ként építenek a kontinensen földalatti
lassan elszigetelték, mintha bolond lett vasútat. ott hamarabb vannak mozigévolna, majd elűzték. Pedig éppen csak pek is. Ez együtt jár a modernizációannyira volt bolond, amennyire min- val. A román irodalom egyébként nem
den művész az. Eltűnt. Úgy gondo- hatolt be úgy a világ tudatába, ahogy
színvonala alapján behatolhatott volna.
lom, a jelentős román filmrendezők kö-

Viszont az irodalomnak köszönhetően
fejlődött ki korán a színházi kultúra,
már a múlt század első felében, mint
ahogy ez Magyarországon is így történt. Nálunk hamarabb tudott nemzetivé válni, nem nyomta el a német hatás, mint itt. Ezért jók mindmáig a román színészek és a román rendezők. A
színháznak gazdag hagyományai vannak, és folyamatosan építkezik. Bármikor fel lehet sorolni nyolc-tíz kíemelkedő román színházi rendezőt, és ez rengeteg! Ók annyira jók, hogy nem tépik
egymást, lehetnek egymással szemben
nagylelkűek, becsülhetik és nagyra
tarthatják egymást. Nálunk a színházi
rendezők között nyoma sincs irigységnek, kiszorítósdinak. gyűlöletnek, elszigetelésnek és korrupciónak, ami viszont totálisan jellemzi a filmszakmát.
A hatvanas években - akár körülöttem
is - összeállhatott volna egy markáns
csapat a fiatal filmkészítőkből. gondolok itt például Alexandru Tatosra vagy
Dan Pitára. Engem sikerült tökéletesen
elszigetelniük, így nem volt se verseny,
se egy vezető egyéniség, aki összefoghatta volna a hasonló gondolkodásúakat, vagy ösztönözhetett volna valamit
az új törekvések meghonosításában, a
film formai megújításában. Szakmailag
elismert vezető nélkül az emberek csak
járkálnak, szédelegnek összevissza...
A tölgyet kivéve minden filmje halállal végződik, közhelyszerűen
úgy
m01ldanám: pesszimista végkicsengéssel. A Vasárnap 6 őrakorban minden
találkozó parancsot, árulást vagy halált hordoz, és a vég nemcsak a szerelem, hanem általában a kiizdelem, a
kapcsolatteremtés
lehetetlenséget Sllgározza ... A Helyszíni szemlében elpusztul egy fiatalember, és vele a barátság, az emberi tartás, a szabadság
utolsó morzsája ... A 6-05 számú kórteremben az orvos az elmebetegek közé keriil és agyonveri őt az ápoló. A
Miért húzzák a harangokat ...? végén
tévedésből űtik: agyon a tréfaszerzőt,
Miticát, és kétséges, hogy halála elgondolkoztat ja-e barátait a dolgok
összefiiggéséről. A Felejthetetlen nyárban az ártatlanul kivégzett bolgárok
asszonyai támadják meg a főhősnőt,
és az csak egyikük halála árán tud
megmenekiilni. A narrátor kisfiú azt
mondja róla a film végén: "Ettől fogva
kezdett inni ... " Egqediil A tölgy végződik úgy, hogy a főhősök társra lelnek egymásban, gyermeket akarnak,
van jövőképük ... Ez a film 1991-ben
készült.
Összefilgg-e
optimistának
mondható befejezése azzal, hogy Romániában nem sokkal korábban megbukott a diktatúra? Egyébként pedig
ilyen pesszimista, ilyen kilátástalannak látja az emberiség jövőjét?
Én nem vagyok sem optimista, sem
pesszimista. Filmeket csinálok. Arról a
témáról, ami foglalkoztat, amire ösztönzést érzek. Ettől kezdve a témám és
a hőseirn kezdik élni a maguk életét.
Hogy legyőzi-e őket bármi vagy
•

sem...? Nem az én dolgom. Minden
filmem egy-egy univerzum, megvannak a maga törvényei, azok szerint
működik. A következtetések kimondása vagy a tanulságok levonása nem az
én feladatom.
• Értelmiségi főhősei kiiziil A tölgy
Nelája az egyetlen, aki túléli a kűzdelmet. Az egyetlen, aki alkalmazkodik.
De hol húzódnak az alkalmazkodás
határai?
Nem vagyok pszichológus, és nincs
a stúdiók mellett életmód-tanácsadói
iroda sem. Személyiségeket teremtek,
és minden személyiség, aki életre kel a
filmemben. részemről azonos érdeklődésben és odafigyelésben részesül.
Nem teszek különbséget közöttük fontosság szerint. Hogy azért mégis válaszoljak a kérdésre, mert az emberek
szeretnek ilyesmiket kérdezni, és választ is várnak rájuk: ami Nelát és Miticát illeti, egyik sem hagyja magát legyőzni, csak Mitica férfi, ő szabadabb,
míg Nela nő, akí gyereket foganhat, és
ily módon a jövő hordozója. Az, hogy
magánemberként hogy gondolkodom
az alkalmazkodás határairól, egyáltalán, hogy magánemberként miről mit
gondolok, milyen elvek és meggondolások szerint élek, az csak az én dolgom. Magánügy. Ami ebből másokra
tartozik, az benne van a filmjeirnben.
Bármeddig, bármikor, bármennyit és
bárkivel szívesen elbeszéJgetek a filmjeimről. Kifejezetten érdekel, ki mit lát
meg bennük, mire figyel fel, mit és miért nem ért. Én a filmjeim vagyok.
Öket tessék faggatni!
Báthory EIZsi
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Gábor Miklós
Básfi TuH
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Szegedi Anitha
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Pá, drágám!
színes magyar tévéfilm
írta: Felvidéki Judit, Keller Zsuzsa
fényképezte: Haraszti Zsolt
zene: Darvas Ferenc
rendezte: Felvidéki Judit
Magyar Televízió, Gerhardt Produceri Iroda, 1992

Vass Éva sír. Bugyogva, zubogva, zihálva, alámerülve és föl-fölbukva a fájdalomból. Ül a hatalmas előszoba cipőhúzási célokat szolgáló hatalmas foteljában, annyira kinn a lakásból,
amennyire az csak 1947egyik hideg éjszakáján lehetséges. Legszívesebben az
ajtó üvegére tapadna. hogy visszazokogja, visszaszívja disszidens fiát valahonnét a nyugati határon túlról. A család - a férj (Gábor Miklós), az aszszonylány (Básti Juli), a vő (Mihályi
Győző) s az unoka (Szegedi Anitha) pízsamában, hálóingben jár ki hozzá.
Vigasztalják, de tudják, hogy ez a hatalmas sírás azon szent rituálék egyike,
amelyeket ők úgysem tudnak befolyásolni.
Két orrfújás között a megváltoztathatatlanba beletörődve Vass Éva hírtelen vált: "Te idehallgass! Azt a tízdollárost magával vitte?" Erre megnyugszik, majd újra sírni kezd.
A következő napokon a gyászmunka minden fázisa bekövetkezik. Az
óvodás unokát, élte másik szemefényét, szemrebbenés nélkül söpri félre:
"Juj, most nem mehetek: várom a Pistit." És várja. Részeg a fájdalomtól,
ahogy az ágyon kucorogva telefonál,
nyomoz a nagyfiú baráti körében, miért is ment el, kivel is ment el a gyerek. Régi fényképeket nézeget. "A Pistike!" - sikolt föl, s egyszerre megérezzük ennek a nagy érzelemnek a fojtogató energiáit is. Beleveti magát a szomorú helyzet kinálta szerepbe, s hibátlanul játssza.
A bevezető képsorok alatt más ajtókból, falakon át kiszűrődő, más életekhez meg az övéhez, idegen és saját
hangulatokhoz kapcsolódó zenei foszlányok, operaáriák futnak. Szétszórtságában nem bír nem figyelni mindarra,
amit az élet fölkínál neki. A film egyik
legerősebb hatáseleme az akusztikai
sík többszólamú komponáltsága, bátor,
expresszív partitúrája. Egyre több szólamot vesznek igénybe az asszony belső gondolatai. Hemzseg, örvénylik ez
a zsizsikes forgatag, befejezetlen és

kezdetlen mondatok futnak egymás fölött és alatt. ilyenek ők, akiknek mindig vetít az élet, akiknél állandóan
"adás" van, ettől aztán ők maguk mindig különböző "műsorokra" kényszerülnek, törmelékes, de fájó és nagyon intenzív gondolatok zuhogásában.
Amikor levél jön végre az imádott
fiútól, az anya első körmeneti akciójában végighordozza a szent papírlapokat, bejárva a kerület általa ismert és
számontartott stációit, a cukrász és az
órásmester mesébe illő, szűk kuckóit, a
szornszédok, a zöld lombot sem igen
ismerő környék - talán a Dob utca? falumeghittségű négyzetmétereit. Mivel asszonyísága, nőiessége agyonverhetetlen, kissé kijózanodva hamarosan
ruhát próbál, lakáson dolgozó varrónőnéJ. Csomós Mari a szinte néma szerepben míndentudó, fájdalmas bólogatással. néhány megvető szóval teszi
helyre a kort, míg beszélgetésük alatt a
rádióból újra zuhog a negyvenes évek
végének saras esője.

Egy sikszét látunk, aki a hajdani
dúsgazdag zálogházas nagyapa elszegényedett hetedik gyerekének szerelemből lett az asszonya. Az ostrom
alatt hamis papírokkal. suszter képében bújt mellette a férj, aztán kilőtt lakásukba nem mehettek vissza, beköltöztek egy másik zsidó család nagypolgári csodalakásába. A film legerőteljesebb jelenete talán, amikor Kelemen úr (Jordán Tamás), a hajdani lakástulajdonos kisfiával együtt jelenik
meg náluk. Tisztességesen megegyeznek, fizetnek, amiért tudnak, mert Kelemen úr s a gyereke, akinek anyját a
Dunába lőtték, elhagyják az országot.
Hogya gyűlöletes helyzet, amelybe
kerültünk, mennyire megoldhatatlan mondhat erről akárki akármit -, kíméletlen fájdalommal mutatja a következő képsor: Kelemen úr kisfia meglátja
hajdani játékmackóját a kisunokánál,
aki azt már teljes ártatlansággal a magáénak vallja, s nem adja vissza, sirva
elrohan. Mindegy, hogy a felnőttek hogyan tesznek igazságot - ezt szerencsé-

re nem is tudjuk meg a filmből =, jó
megoldás nincsen.
Akik itthon maradtak, a csapbapisilős prolik, a feketéző kispolgárok, az
indulatos szocdemek élni és lakni
kényszerülnek. Hideg őszi napokon
begyújtanak. Vass Éva anyatigrise harcol: a füstölő kályhával, melynek kormát púderként.
szemrehányó és vádló
tirádáit szolgáló sminkként viseli; az
apával, s asszonylánya családjával,
kiknek nem engedi át az eltávozott fiú
szobáját, mert "ez a szoba Pistire vár!";
a gonddal válogatott tárgyakkal, melyeknek sem múltja, sem jövője nem
egészen tisztázható; a csillárral. melynek töröigetése közben kicsúszik alóla
a létra, s ő kezét töri. Újabb diadalmas
körmenet a környéken. A műsor: kezemet törtem.
De harcol a rokonság és a baráti kör
hölgyeivel is, akiknek bizony meglehetős előnyük van vele szemben: itt ő a
legkevésbé "okos", ő a legsérülékenyebb. Ragyogó a Barta Mária, Máthé
Erzsi, Moldován Stefánia által játszott

három méltóságteljes grácia. Barta Mária ráparancsol vonakodó lánykájára
(Tóth Auguszta): "Elmész! Te nem fogod feláldozni magad!". Igen. Ezt ő
nem tudja. Ez a határozottság hiányzik
őbelőle. Csak néz, mint akacsát kikeltett kotlós, mind távolabbra kerülő fia
után, nem hisz az Amerikába is átívelő
kapcsolatokban, el is égeti a fontos rokoni levelet, csakhogy a gyereket legalább Európában tartsa. Bűnt követ el
tehát a józan ész szerint.
Meg is szégyenül, mert sógora ajándékba - vagy inkább fizetésként a sok
jóért - ad nekik egy szépséges asztalterítőt, amelyről épp a rokoni vacsora
csúcspontján derül ki, hogy a férj harmadik testvéréé. "Osztozkodtatok?" mennydörög Barta Mária, s ő nem tudja tisztázni magát. Tehetetlen és védtelen, csapkod, kiabál: "Én nektek mindig csak egy szegény prolilány voltam.
Mindig csak az volt a baj, hogy én
nem vagyok zsidó!". Imádják, persze.
Legalábbis a férj, az unoka, de még a

Ugyanazzal a tiszta és kendőzetlen
dramaturgiai szándékkal, ahogy portörlés közben a tárgyakat mutatja be,
most, a gyereknek szóló, révült boldogságú mesében a családi mitológiát
ismerteti a film.
A berendezési tárgyak, a fotelek,
üvegajtók. porcelánszobrocskák körbejárása fölér egy-egy vizuális szonettel.
(Berendező Felvidéki András, operatőr
Haraszti Zsolt.) A párásan barna, kékesen füstös szebabelsők. a szeretettel és
szépre - de nem szépítgetöenl - fényképezett asszonyi testek, a fogható érzékiségű ruhák leginkább a kislány
szemszögéből kerülnek kamera elé. A
valóság apróbb-nagyobb tárgyainak kijáró biccentést, s a velük élő alakoknak, a hétköznapok hőseinek járó tiszteletadást segíti a szerenesés kézzel vá-

sze mindent azért képtelen teljesíteni.
Különben is, az óvodában lepogácsázzák, azaz pogánynak nyilvánítják. Van
őneki elég baja.
Az asszony kibékül szeretett férjével. Nagyszerű az a diszkrét mivoltában is robbanó erejű jelenet, amikor
másnap Gábor Miklós egészen másról
szóló szövegét szinte szétveti az újra
sikeres férfi büszkesége. És szívet gyönyörködtető, ahogyan Gábor Miklós
"brácsázik" a fő dallamot vivő hegedű,
a varázslatos eszköztárat felvonultató,
gyönyörű és mindent - de valóban
mindent - tudó színészasszony, Vass
Éva mellett.

megadóan zongorázó és pogácsát sütő
nagylány meg a szocdem vő is. Ó
azonban most, hogy rájött a haragvás
ízére, "truccol", büntet "Hozza vissza
a fiamat, vagy vége aházaséletnek!" .
Gábor Miklós nem engedi zsarolni magát. Kártyázik, kimarad. Bájos a veszekedő öregek közötti tolmácsoló jelenet,
amikor a kislányunokán keresztül továbbítanak rninden fullánkos üzenetet.
Vass Éva kacér, lángol a szerelemtől és
a sértettségtől. Várja a férjét, s kínjában
megeszi a neki kikészített pászkát,
majd alattomban, fuldokló dühvel
vizsgálja meg a lappadó pénztárcát.

lasztott szereplők teljes gárd,ij,'. Úgv
tűnik, mindenki tudja, miről beszélnek.
Mindenki vállalja. S mindcnki 0r/i Mt
a szúrós édességű illatot, amely a háború utáni időszak, de még az ötvenes
évek rúzsaiból és arcpirosítóiból is
áradt. ilyen anyakép is van, nemcsak
feketekendős. A púder azonban nem
ment meg az elmúlástól. Pedig az készülődik.
Az anya finnyásan és idegenkedve,
de szolgálja a fiú hazaküldött barátját
(Znamenák István). Szeretetét és vágyait rázúdítja a kislányunokára. Öltözteti, balettfelvételire hajtja. Az per-

Egy kis megszédülés. egy éjszakai
rosszullét, rnelvnek során villanásra
ff>ltíínikn .svenilissé lett háziorvost játszó Csákányi László alakja, egy kis vitatható lelkesülés az "édes kis kolurnbáriumok" -ért, amelyeket látott valahol, aztán taxi, melyben gondosan kifestve még, egyedül - hiszen csak játszani megy - visszainteget a díszsorfalat álló utcabelieknek.
A másvilágról visszaír: "Drága
Egyetlenem! Nem jöttél haza a temetésemre ... " Megszólja a piros kalapos
gyászoló barátnét, pletykál a megesett
rokonlánykáról, s aztán, ahogy szokta,

elköszön: "Pá, drágám!" Ez a száraz,
fölkapott vég szükséges ahhoz, hogy
az elegancia megmaradjon, s ez a minden formát tudó, a tisztaságban mániákusan hívő, de esendő és múfajnélküli
zseni hatásosan tudjon elhagyni bennünket.
Árnyék vetül a tágas szobára, melynek oltára a kékes-fémes színűre világított szekrény. Tetején három állványon, mint behúzott lábú vízimadarak,
három kalap áll, fölénk magasodó síremlék díszeiként. "Ismertük őt ...s már
tudjuk, a nagy időn se lesz hozzá hasonló".
Kosztolányi és Örkény termékenyítő
formavilága. lírája és groteszksége, eredet szerint is kimutatható stílusjegyei
vállaltan jelentkeznek Felvidéki Judit
egyenletesen magas színvonalú, komiszul őszinte, látványnak sem megvetendő képsoraiban. TIszta vonalvezetesű narrációja (dramaturg Schulze Éva,
írói segítők Keller Zsuzsa és Benedek
Katalin), a szó legjobb értelmében vett
szolgálatkész zenéje (Darvas Ferenc)
olyan produkcióit segítettek életre,
amelyet emelt fővel vállalhat a Gerhardt Produceri Iroda és a Magyar Televízió.
S fölszáll az a gyászének is vele,
mely nem az anyáért szól, de csak általa, az ő révén hangozhat el. Egyedül
neki van joga sírni azután, azok után,
akiket nem lehetett és nem lehet itthon
tartani. Az okosakért. akik tudják,
hogy ez itt, amit csinálunk, nem élet, s
elhagynak bennünket. Csakhát nekünk
itt - dolgunk van. Toporgunk a parton,
tán még odaát is.
"Várjuk a Pistit."
Hátha.
Gabnai Katalin

kay C-éza
Varga Klára
Gyöngyössy Katalin
Dunai Tamás

Párduc és gödölye
Nem véletlenül lett posztumusz művé
Rónay György regénye, A párduc és gödölye, amelynek tévéfilm-változatával
végre egyszer méltó módon ünnepelte
meg televíziónk a Magyar Kultúra
Napját. A regény motívumai 1965-ben
kezdték foglalkoztatni az írót - kétkötetes Naplójából tudható, hogy az év
áprilisában hallotta a történetet az
1952-esstatáriális ügyek egyik bírájáról
-, de az elkészült mű csak 1978-ban,az
író halála után (bár azzal egy évben)
jelenhetett meg. Nem véletlen a késés,
pontosabban a késleltetés. Rónay
György, az irodalomtudósnak is kivételes tudású költő, műfordító - akit
1947-48-as képviselői megnyilatkozásai, a Barankovics-féle Demokrata
Néppártban betöltött politikai szerepe
miatt éppúgy "betiltottak", mint sosem
titkolt katolikus hitvallása, az Új Ember
szerkesztése miatt - a hatvanas évektől
kezdve sokágú tudósi és művészi tevékenységének minden formájával viszszatérhetett az irodalomba, művei
megjelentek, elismeréseket kaptak, írójuk egyre teljesebben és szabadabban
tehette közzé gondolatait. Éppen csak
ez az egy regénye minősült sokáig
nemkívánatosnak. Ezt még az a tény
sem indokolná önmagában, hogy "a
személyi kultusz" egyik rémes epizódja áll a középpontjában. A Rákosi-kor
embertelenségeiről amúgy már lehetett
beszélni a Kádár-korban, föltéve, hogy
a történetnek és tanulságainak nincsen
semmiféle jelenbe átnyúló kapcsolódása. Rónay Párduc és gödölyéjének volt.
És mert az író úgy találta - joggal! -,
hogy legfeljebb "finomodik a kín", de
újratermelődhet. fontosnak tartotta az
elbeszélés jelenidejét. a hatvanas évek
valóságát egyenrangú motívurnként
beemelni a történetbe. Ez az alkotói
döntés pedig azt tette lehetövé, hogy
most, a kilencvenes évek közepén, merőben másféle társadalmi viszonyok
közepette is izgasson bennünket az apja múltja után kutató fiú históriája, akivel - ha engedné - megismétlődhetne
mindaz, ami apjának és apja nemzedékének gerincét megpuhitotta vagy kettétörte.
"Egy őrültből csak akkor lesz zsarnok, ha a társadalom alájátszik." A tévéfilm közepén hangzik el a műnek ez
a kulcsmondata, amely előre is, visszafelé is mindent megvilágít, és a könynyen appercipiálható látszatnál magasabb dimenziókba emeli az előttünk
pergő törénetet. A fiú, aki becsületes és
makulátlan embemek tudta az apját,
"hamleti" terhet kap a vállára, mikor
egy indulatos félrnondatból azt kell
megértenie. hogy apja lelkiismeretét
valami vétek terhelhette. A hatvanas
évek gondtalan fiatalembere nyomozásba kezd, és a szálak 1952-be vezet-

színes magyar tévéfilm
Rónay György regénye alapján
írta: Prekop Gabriella
fényképezte: jankura Péter
rendezte: Mihályfi Imre
Magyar Televízió, 1994
nek. Egy balatonmelléki kisvárosban a
rosszindulat, a pillanatnyi politikai érdek, a karrierizmussal jól szervülő téboly, a gyávaság és a megfélernlítettség
összefog, és akasztófára juttat egy ártatlan embert, aki legfeljebb enyhe
pénzbírságot érdemelne gondatlanság
miatt. Ha csak ennyi derülne ki, ez a
regény sem jutna tovább az elkoptatott
kliséknél. Csakhogy Rónay György
műve, és az ebből készült megejtően
szép film (forgatókönyv: Prekop Gabriella, dramaturg: Schulze Éva, rendező:

nyújtja Szűcs elvtársként. hanem mert
ezáltal a múlt kutatása már nem puszta érdekesség, nem marad meg a leleplezősdi rég lerágott csontjának újramajszolásánál. Magának e félelmetes mechanizmusnak a hétköznapi működése
jelenik meg előttünk egy dermesztő
részletben, s mert tudjuk, hogy korántsem mindenki reagált úgy az efféle kérésnek álcázott követelésre, mint a
László Zsolt alakította fiú (hiszen az
egész háromperhármas históriának
manapság ettől van egyáltalán értel-

Mihályfi Imre) tovább lép, és bár kénytelen sűrűbb szövésűre fogni az alapmű szétágazó cselekményét, igen jól
tömöríti, emeli ki annak lényeges újdonságát, többletét. A fiút, aki ama régi ügy aktái, sajtóanyaga után nyomoz, előbb egyedül, majd a rokoni
ágon szintén érintett és ugyanehhez a
generációhoz
tartozó
könyvtároslánnyal együtt, egy barátságos és titokzatos úriember, a Belügyminisztérium
nagyhatalmú munkatársa, "Szűcs elvtárs" segíti abban, hogy megtalálja a
régi ügyben ítélkező bírót. A fejlemények bizonyos szakaszában pedig
megtörténik az, amit tudtommal még
sem más irodalmi mű, sem film nem
ábrázolt: az 1956 előtti múlttól magát
"elhatároló", a hatvanas évek sokkal finomabb és áttételesebb módszereivel
élő belügyes részint zsarolással, részint
egy kilátásba helyezett állással megkísérli beszervezni a fiút. Nem kér tőle
mást, csak időről-időre "információkat", pletykákat, sztorikat kollégáiról.
Ez a jelenet nem egyszerűen azért válik döbbenetessé. és a film egyik csúcspontjává. mert Balkay Géza színészi
pályafutásának egyik legjobb alakítását

me), a néző borzongva figyel: a hatvanas évek fiataljai. az akkori friss diplomások, első munkahelyüket keresők
ma a középnernzedéket jelentik, ők a
társadalom meghatározó tényezői. Vajon alkalrnasak-e rá? Nem hajlandóake alkalomadtán "alájátszani" bárkinek,
hogy abból őrült zsarnok lehessen?
Tudom, idáig mindez merő politikává egyszerűsítése valaminek, ami pedig politikaként is azért lehetett érdekes, mert művészetként tudott azzá
válni. Mihályfi Imre filmje nem tézisekről szól, hanem emberi sorsokról,
amelyeket a történelem fordulatai felkészületlenül, váratlanul érnek, el sem
árulva igazán a jellegüket (csak menet
közben derül ki róluk, hogy merrefelé
visznek, amikor már többnyire késő).
Miként Rónay, az író sem tette, Mihályfi sem ítélkezik: kivétel nélkül
minden figurájában ott rejlik az esély a
jóra éppúgy, mint a rossz döntésre. A
félelem, a zsarolhatóság, a gyöngeség
téteti meg az első vétkes gesztust, és
azután már nincs mód a hátrálásra,
minden vétkes gesztusnak következményei vannak. A bíró, akinek 1952ben magától eszébe sem jut, hogy

"visszaadja" az ügyet (mint előtte már
ketten), a rettegésénél fogva válik irányíthatóvá. S a bűn, ami nyomasztja,
egykori iskolatársának, "Gödölyének"
közömbös elutasítása, amiből Gödölye
családjának lágerbe hurcoltatása és
pusztulása következett, azzal sem nyer
feloldozást, hogy idővel kiderül: ha
Stoll Aurél (a bíró) megteszi. amit elmulasztott, az sem változtatott volna a
dolgokon.
Ennek a láncolattá összeálló rettegésnek a színészi megjelenítése rendezői bravúr, amennyiben Bács Ferencből
merőben másfajta alakítást hozott ki,
mint amilyennek korábbi szerepeiben
megszokhattuk; és persze Bács Ferenc
bravúrja is, aki akarta és hagyta magát
úgy vezetni, hogy jóformán rá sem ismerünk. A tartózkodó úriember sablonjának megszokott manirjaiból itt
semmi sem maradt: az a tekintet, az a
borostás arc, amelyet Jankura Péter képei megörökítenek, az egyszeriség varázsától, az átélt döbbenet mélységétől
válik emlékezetessé. S jóformán szöveg
nélkül is mennyire egy emberi karakter lényegét fejezik ki Dunai Tamás
megrendítő pillanatai; testtartása, félrebámulása. szótlansága jellemet fest. Telitalálat Gyöngyössy Katalin tüskészárt, rideg anyafigurája: a takarékos
gesztusok, a visszafogott eszközök nála is kiaknázatlan színészi tartalékokról
árulkodnak. S ami szintén hangsúlyozandó rendezői erény: Mihályfi remekül választotta ki a két fiatal színészt,
akik végül is a történet nehezét hordozzák a vállukon. Ha bármelyik
hangsúlyt elvétik, borul a film egyensúlya. Nincsenek kész, ellesett, megtanult, máshonnét hozott sablonjaik:
László Zsoltnak is, Varga Klárának is
elhihető, hogy az egyik pillanatban
még nem tudják, mi fog történni velük
a következőben, mint ahogy az sem kiszámítható, mire miképp reagálnak
majd. Képesek arra, amire még a legnagyobb színészek is ritkán: valóban
meghallják, áteresztik magukon, amit a
partner mond, s a válasz ebből születik
meg, a gesztusok ezekre az ingerekre
felelnek. Nincs "spilázás", magamutogatás, nem hallunk hamis hangokat. Jó
a tempó is: minden jelenet annyi,
amennyit elbír, se több, se kevesebb.
Amikor a film véget ér, nem érzünk
megkönnyebbülést. Zaklat és nyomaszt, mint egy szemrehányó pillantás. Ez a legjobb benne: közünk van
hozzá. S effélét régen éreztünk.
Nádra Valéria
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Díj ak, Díj ak, Díj ak ...
Arany Glóbusz
- Golden Globe 1995
52. alkalommal osztották ki az Arany Glóbuszdíjakat január 21-én este Los Angelesben. a Beverly Hilton szálloda báltermében. Íme a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Sajtószövetségébe tömörült kritikusok szavazatai által kialakult lista:

A legjobb drámai alkotás:
Forrest Gump
A legjobb drámai alkotásban
szerepelt színész: Tom Hanks
(Forrest Gump)
A legjobb drámai alkotásban
szerepelt színésznő: Jessica
Lange (Blue Sky)
A legjobb rendező: Robert
Zemeckis (Forrest Gump)
A legjobb zenés film vagy
filmvígjáték: Az oroszlánkirály
A legjobb zenés filmben vagy
filmvígjátékban szereplő
színész: Hugh Grant (Négy
esküvő és egy temetés)
Oscar elokészületek
Március 27-én 67. alkalommal kerül sor Los Angelesben az egyik legpatinásabb filmes díj, az
Oscar átadására. Az Oscar életmű díj~t idén a
neves olasz rendező, Michelangelo Antonioni
kapja. A többi kategória jelöltjeinek listáját is már
nyilvánosságra hozták, ebből mazsoláztunk.

A legjobb film jelöltjei: 1) Pulp
Fiction; 2) Kvíz-show: 3) The
Shawsank Redemption; 4)
Négy esküvő és egy temetés
A legjobb rendezői díj jelöltjei:
1) Woody Allen (Bullets Over
Broadway); 2) Robert Zemeckis
(Forrest Gump); 3) Quentin
Tarantino (Pulp Fiction); 4)
Krzysztof Kieslowski (Három
szín - Piros)
A legjobb férfi szereplő díjának
jelöltjei: 1) Morgan Freeman

A legjobb zenés filmben vagy
filmvígjátékban szereplő
színésznő: Jamie Lee Curtis
(Két tűz között)
A legjobb idegen nyelvű film:
Farinelli (Belgium)
A legjobb férfi mellékszereplő:
Martin Landau (Ed Wood)
A legjobb női mellékszereplő:
Diane Wiest (Bullets Over
Broadway)
A legjobb forgatókönyv:
Quentin Tarantino (Pulp
Fiction)
A legszebb eredeti filmzene:
Hans Zimmer
(Az oroszlánkirály)
A legszebb eredeti filmbetétdal:
Can You Feel the Love Tonight
(Az oroszlánkirály)
Életművéért Arany Glóbusszal
tüntették ki Sophia Lorent.

Elhunyt John Halas
Nyolcvankét éves korában londonban elhunyt John Halas (Halász [ános), magvar
származású grafikusművész és rajzfilmrendező. Az 1912-ben Pesterzsébeten szűletctt
alkotó műtermébcn - melvct 19-10-benlétesített feleségével együtt londonban - több
mint kétezer trükkfilm készült, köztük George Orwell .\/!dl!;l/"Iujánakrajzfilmváltozata. Halas csinálta az első egész estét betöltő
sztereó rajzfilmet Európában, s Kass Jánossal közösen készített {Ji/c'II/II/d
című rnűve
volt a világ első teljes egészében digitalizált komputertechnikával előállított animációs filmje,

Vallásos filmek Fesztiválja. Vallásos tárgyú filmek és videók első országos fesztiválját rendezik
meg a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házban március 3, és 5, között. A szervezők 1990 után készült,
művészi értékű (nem eseményt rögzítő), legfeljebb
húszperces alkotásokat fognak bemutatni felekezetre
való tekintet nélkül, Ugyanott és ugyanabban az időben rendezik meg a XXV,Alföldi Független Film- és
Videoszemlét is, amelyen Békés, Csongrád és BácsKiskun megyékben élő filmesek vesznek részt legfeljebb három-három alkotással. E találkozóra olyan
nem kereskedelmi céllal, nem megrendelésre készült
művekkel lehetett nevezni, amelyek nem szerepeltek
az eddigi alföldi szemléken. A kettős márciusi gyulai
filmfesztivált a Magyar Független Film és Video Szövetség. a vendéglátó művelődési ház és a helyi önkormányzat rendezi.

•

(The Shawsank Redemption);
2) Tom Hanks (Forrest Gump);
3) Nigel Hawthome (King
George's Madness); 4) Paul
Newman (Nobody's Fool); 5)
John Travolta (Pulp Fiction)
A legjobb női szereplő díjának
jelöltjei: 1) [odie Foster (NeH);
2) Jessica Lange (Blue Sky); 3)
Miranda Richardson (Tom &
Viv); 4) Winons Ryder (Little
Woman); 5) Susan Sarandon
(Az ügyfél)
A legjobb külföldi film díjának
jelöltjei: 1) Eső előtt
(Macedónia); 2) Csalóka
napfény (Oroszország); 3) Enni
inni férfi nő (Tajvan); 4)
Farinelli (Belgium); 5) Eper és
csokoládé (Kuba)

Top Tv - Magyar MTV? Top Tv néven új zenei
csatorna kezdi meg adását várhatóan áprilistól. napi
24 órában. A magyar zenei csatornát a Music Televízió mintájára hozzák létre, A Top Tv-vel szerződést
kötő - kezdetben száz - kábeltelevíziós hálózat grátisz kapja meg a műholdas jelek vételére alkalmas
berendezéseket, amelyekkel csak az ország határain
belül sugározhatnak. A Top Tv-ben a hazai és európai slágerlisták mellett lesznek alternatív, rock- és
dzsesszzenei műsorok, de a tervek szerint a sugárzott zeneszámok egyharmada magyar lesz. A nézők
megismerkedhetnek a régi idők rock and rolljával, és
mintegy kilenc európai főváros legújabb listavezető
dalaival, amelyeket nemzetközi csere segítségével
szereznek be, A Top Tv arculatáért Kapitány Iván
rendező-operatőr felel, szerkesztői között van Szigeti
Ferenc rockénekes, a műsorokat pedig eddig ismeretlen fiatal tehetségek mellett például Albert Györgyi
riporter és Szulák Andrea popénekes vezeti majd,

•

Média Közép-Kelet-Európában címmel háromnapos tanácskozást tartottak január 27, és 30. között Visegrádon. A Friedrich Naumann Alapítvány, a Határon Túli Magyarok Hivatala és az MTV Kisebbségi
és Határon Túli Műsorok Stúdiója szervezte konferencia célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a régió szakemberei számára a hatékonyabb együttműködéshez. A hazaiak mellett cseh, szlovák, lengyel és
osztrák újságírók, tévés szakemberek vettek részt a
fórumon,

•
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Újra lesz szinkronfesztivál
Több mint egy évtizeddel az utolsó hasonló rendezvény után ismét lesz filmszinkron-fesztivál. A
film- és videógyártással, valamint szinkronszínészképzéssel foglalkozó Demjén Stúdió rendezi a Magyar Szinkronegyesület tárnogatásával április 3. és 9.
között a Hélia Szállóban. A versenyen mozi, tévé,
"home videó", rajzfilm és reklámfilm kategóriában
lehet nevezni; a vetítéseket a szálloda két - nyolcvan
illetve száz férőhelyes - termében tartják. A szakemberekből álló zsűri díjait gálaműsor keretében adják
át. A fesztivál ideje alatt Dallos Szilvia több évtizeden át gyűjtött anyagából a magyar és külföldi
szinkronizálás történetét bemutató kiállítás látható,
különböző cégek szinkrontechnikai eszközeiket mutatják be, a szálloda előcsarnokában pedig film- és
videóvásárra kerül sor. A szakma helyzete, gondjai,
lehetőségei két beszélgetésen is teritékre kerülnek: az
egyiket a Magyar Szinkronegyesület szervezi, a másikon a szinkronstúdiók képviselői, alkotók s forgalmazók konzul tálnak egymással. A programok egy
része - a kiállítás, a film- és videóvásár valamint a
vetítések - nyilvános, ezekre a nagyközönség előreláthatólag 100-150forintért válthat jegyet.

•

Dokumentumfilmek a Spektrumban
Február elsejétől működik a Spektrum kábeltelevízió, amely napi 4 óra adásidőben elsősorban dokumentumfilmeket sugároz magyar nyelven - jelentették be január végén a Kábelkom vezetői. A program
elsőként a Kábelkom tulajdonában lévő kilenc vidéki
(debreceni, dunaújvárosi, egri, nyiregyházi, pécsi,
székesfehérvári, szolnoki, tatabányai és veszprémi)
kábeltelevízió előfizetőihez jut eL A Spektrum műsorához kizárólag kábelen keresztül lehet hozzáférni. A
Kábelkom-hálózatnak jelenleg 215 ezer előfízetője
van. Az új csatorna beindítása Steve Smith ügyvezető igazgató szerint eddig 30 milló dollárba került. A
Spektrum egyelőre délután hattól este tízig sugároz.
A programban történelmi témájú, utazással kapcsolatos, valamint a természet és a technika világába kalauzoló filmeket vetítenek.

•

Többen nézhetik a HBO-t
A HBO és a budapesti Kábel TV kft. szerződése
értelmében február 3-tól a kábeltársasághoz tartozó
1., II., v., Y.II.és XIII. kerület mintegy 23 ezer háztartásában is előfizethetnek majd a mozicsatorna adásaira az érdeklődők, Az öt keriilet tévénézői egyébként
az első két hétben ingyen ismerkedhetnek az HBO
műsorávaL Februárban térítésmentesen nézhették a
műsort azok is, akik a kéthetes kódolásmentes időszakban fizettek elő az HBO-ra.

•

HBO - Hartley-Merrill pályázat
A Hartley-Merrill díjat Dina Merrill amerikai színésznő és férje, Ted Hartley alapították 1989-ben,
hogy az akkori Szovjetunióban élő forgatókönyvírók
számára bemutatkozási lehetőséget teremtsenek. A

pályázat 1992-ben nyílt meg a kelet-közép-európai
országok szerzői előtt, és két éve Enyedi ildikó nyerte meg a Bavös vadász forgatókönyvéveL Aszigorúan
jeligés pályázatra idén hatvankét könyv érkezett be,
melyek közül egy öttagú zsűri (Havas Ágnes, az
HBO filmbeszerzési igazgatója; Koltai Lajos operatőr.
Prekop Gabriella dramaturg, Vámos Miklós író,
Zsombolyai János rendező) választotta ki (titkos szavazással) a nyertes pályamunkát. Az idén A Sztracsatella című forgatókönyv nyerte a hazai HBO HartleyMerrill pályázatot. melyet Kern András adott be 'A
Capella' jeiigéveL.Az oklevél háromszázezer forintos
készpénzdíjjal jár, és egyben belépőt jelent a HartleyMerrill díjért folyó nemzetközi verseny második fordulójába. Itt, az Amerikai Egyesült Államokban nemzetközi zsűri dönt, melynek elnöke Robert Redford.
tagjai: David Puttman brit producer, a Columbia Studio volt igazgatója; Lina Wertmuller olasz filmrendező, Daniel Toscan du Plantier francia producer,
Frank Person Oscar-díjas forgatókönyvíró, az Amerikai Írószövetség elnöke; David Williamson ausztrál
forgatókönyviró, aGaIlipoli című film írója; Huskell
Vexler többszörös Oscar-díjas amerikai operatőr, valamint a díj alapítói - Dina Merrill és Ted Hartley. A
nemzetközi verseny győztese lehetőséget kap arra,
hogy Robert Redford intézetében, a Utah állambeli
Sundance Institutban töltsön egy hetet ösztöndíjasként, vezető amerikai forgatókönyvírók támogatásával véglegesítse forgatókönyvét, és Hollywoodban
nemzetközi sajtókonferenciát tartson. Kern András
egy mai magyar karmester ironikus, kesernyés történetét dolgozza feL Tervei szerint, amennyiben sikerül meg szereznie a forgatáshoz szükséges összeget, hamarosan elkezdődhet a munka. A filinnek
egyébként ő lenne a főszereplője. míg a további
szerepek re többek között Eszenyi Enikőt és Udvaros Dorottyát, az operatőri. munkára Ragályi Ele-.
mért, a film zenéjének megkomponálására pedig
Presser Gábort szeretné megnyerni.

•••

Díjak

• ••

Díjak a magyar művészetért
A Magyar Művészetért Közhasznú Társaság február 9-én a Magyar Honvédség Művélődési Házában elismerésben részesítette a
hazai művészeti élet több jeles képviselőjét.
Ez alkalomból posztumusz díjjal tüntették ki
a magyar filmművészet tavaly elhunyt kiemelkedő alkotóját, Fábri Zoltán háromszoros Kossuth-díjas rendezőt. A Magyar Művészetért Alapítvány díjával 1988 óta több mint
száz alkotót - írót, költöt, zeneszerzőt, szólistát, képzőművészt, színészt, táncost - tüntettek ki. Az alapítvány tavaly közhasznú társasággá alakult át, és létrehozta a Magyar Művészetért Szalont is.

Filmes szakember. kitüntetése
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szerafin Emőnének. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Film és Vid~~:Ijóosztálya helyettes vezetőjének a Magyar. Köztársasági
Erdemrend Kiskeresztjét (polgári tagozat)
adományozta Fodor Gábor művelődési miniszter.

•

Magyar filmek külföldön - válogatás Sousse (Tunézia), Gyerekfilrnfesztivál, 1994 december - Puszt Tibor: A gólyák mindig visszatérnek
Annonay (Franciaország), Nemzetközi Filmfesztivál, 1995február 3-6. - Tóth Tamás: Vasisten gyennekei
Párízs, Első Filmek Fesztiválja, 1995 január 11-18.
- Szabó István: Álmodczások kora, Kamondi Zoltán:
Halálutak és angyalok, Dér András: Szibériai nyár
Triestei (Olaszország), Nemzetközi Filmfesztivál,
1995január 11-18.- Erdőss Pál: Fényérzékeny történet
Reggio (Olaszország), Magyar Filmhét, 1995január 23-29.- Szász János: Woyzeck, Grunwalsky Ferenc:
Goldberg variációk, Xantus János: Szoba kilátással, Bereményi Géza: Eldorádó, Tarr Béla: Sátántangó, DárdaySzalai: Nyugattól Keletre avagy a... , Szabó ildikó: Gyerekgyilkosságok, Szomjas György: Roncsfilm. Sopsits
Árpád: Videoblues
Berlini Nemzetközi Filrnfesztivál, 1995 február 920. Versenyprogram - Milorad Krstic: Barátnőm elhagyott; Fórum szekció - Jancsó Miklós: Kövek üzenete
(Forrás: Magyar Filmunió)

Amerikai elismerés a
Sátántangónak
A negyvenkéttagú Amerikai Filmkritikusok Országos Szövetsége is szavazott az elmúlt év filmtermésének legjobbjairól. Az év
legjobb filmje a Pulp Fidion lett, alkotója,
Quentin Tarantino pedig a legjobb rendezőnek és a legjobb forgatókönyvirónak járó
rangos elismerést is megkapta. A legjobb férfialakítás címét Paul Newman érdemelte ki a
Nobodu's Fool című filmben nyújtott játékáért,
a legjobb női alakítás címet pe~;g Jennifer Jason Leigh nyerte el a Mrs. Parker and the Vicious Cirele-beliteljesítményéért. A szavazásnak magyar vonatkozása is volt, hiszen Tarr
Béla Sátántangó című munkáját különleges
kiemeléssel jutalmazta a rangos szakmai testület.

A MAGYAR FILMINTÉZET
1995 decemberében a mozi 100. születésnapja alkalmából
magyar filmtörténeti kiállítást rendez.
A kiállításhoz keresünk: filmeket, filmtöredékeket, vetítőgépeket, mozifelszereléseket, tárgyi
és írásos filmtörténeti dokumentumokat, plakátokat. A Magyar Filmintézet gyűjteményeit
kiegészítő, a kiállításon bemutatható anyagokat reális áron készpénzért megvásároljuk.
Ügyintéző: Lencsó László, MAGYAR FILMINTÉZET, 1021 Budapest 11., Budakeszi út 51/B,
telefon: 176-1018
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Bevezetés a Filmművészetbe
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tumfilmjével és az Le a létbizonytalnllsággal! címú regényének általa forgatott filmváltozatával vált ismertté - két új filmjét mutafja be a Francia Intézetben. A két film Artaud életének két utolsó évét mutatja he.
Artaud nemcsak költő volt, hanem filmszínész is, aki Carl Dreyer és
Fritz Lang filmjeiben, a IrulIlle d'Arc sUllvedélyében
(1927) és a Liliomban (1933) alakította legszebb szerapeit.

Türelmes

az adja az összetéveszthetetlen légkörét és a különös erejét,
ahogy az idővel bánik. .. az egyébként végte1enül hosszúnak tűnő filmet a végére rövidebbnek érezzük, mint egyik-másik félresikerült akciófilmet."
Ebben a zaklatott, fefgyorsult világban szerétnénk néhány hosszú
és/vagy lassú filmmel gazdagitani a türelmesek lelkivilágát.
Egy-egy jellem vagy miliő kibontásához komótosabb tempó, több
idő szükséges. Hogy mégis mennyi? Jelen művek esetében mondjuk
két és fél óra; vagy három; esetleg hét óra és tíz perc.

március 1. szerda 19.00
Artaud társaságában
(1993)
Rendezte: Gérard Mord.illat és Jérome Prieur
Szereplők: Sami Frey, Marc Barbé, Julie Jézéquel
1946 májusában, miután kilenc éven át kezelték zárt osztályon, Antonin Artaud elhagyja az elmegyógyintézetet. Ekkor egy fiatalember
csatlakozik hozzá, barátkozik össze vele: az ó előadá sában ismerjük
meg az elátkozott költő utolsó éveit. A zseniális művész portréja Jacques Prevel műve nyomán készült. Sami Frey játékával elnyerte Cannes-ban a legjobb férfialakitásért járó arany Fipa-dijat.

március 2. csütörtök 19.00
Kétszemélyes
pályaudvar
(orosz, 1982)
Rendezte:
Eldar Rjazanov
március 6. hétfo 19.00
Rocco és fivérei (olasz-francia,
1960)
Rendezte:
Luchino Visconti
március 9. csütörtök 19.00
Az ezeréves
méh (szlovák, 1983)
Rendezte: Juraj [akubisko
március 13. hétf6 19.00
A légió (lengyel. 1%5)
Rendezte:
Andrzej Wajda
március 16. csütörtök 19.00
Tokiói történet
(japán, 1953)
Rendezte: Ozu Yasuhiro
március 20. hétféJ 19.00
Andrej Rubljov
(orosz, 1966-68)
Rendezte:
Andrej Tarkovszkij
március 23. csütörtök 19.00
Isten veled, ágyasom!
(honkongi,
1992)
Rendezte: Chen Kaige
március 27. hétfIJ 19.00
Rövidre vágva (amerikai,
1993)
Rendezte:
Robert Altrnan
március 30. hétfIJ 19.00
Moszkva
nem hisz a könnyeknek
(orosz,
Rendezte:
Vlagyimir
Menysov

március 4. péntek 19.00
Artaud igaz története
(1993)
Gérard Mordillat és [érorne Prieur dokurnentumfilmje
Közel fél évszázaddal 1948-ban bekövetkezett halála után a költő
közeli hozzátartozói, szerelmei és barátai emlékeznek a zseniális alkotóra, aki felbolygatta az életüket.

március 7. kedd 19.00
Liliom (1934)
Rendezte: Fritz Lang
Szereplők: Charles Boyer, Madeleine
Ozeray, FloreIle, Roland Toutain, Antonin Artaud
Fritz Langnak ez a méltatlanul elfelejtett filmje, amelynek forgatókönyve a jól ismert Molnár Ferenc-darab alapján készült, azért is érdekes, mert mellékszereplőként a fiatal Artaud is feltűnik benne ..

március 8. szerda 19.00

1979)

Goethe Intézet
1061 Budapest, Andrássy út 24.
Telefon: 1-53-22-33

Harminc éves

Filmek Pina Bauschról

a Les Films du Losange

A Les Films du Losange céget egy fiatal mozi rajongó, Barbet
Schroeder alapította 1964-ben: ez a cég tette lehetövé Eric Rohmer elmajd az Erkölcsi példázatok sorozatába illeszkedő többi filmjének
forgatását. Rohmer később maga is betársult a cégbe, amely nemcsak
számos francia filmrendező - a többi között Eustache, Duras, Stévenin,
Brisseau - filmjét finanszírozta, de olyan alkotóknak nyújtva segítséget,
mint Wemer, Fassbinder vagy Wenders, a német mozi újjászületéséhez
is hozzájárult. 197~ben Margaret Menegoz veszi át az irányítást, és a
cég 1986-ban kiterjeszti tevékenységi körét: ettől az időtől fogva terjesztik is az általuk finanszírozott filmeket. A Francia Intézet, a párizsi
külügyminisztériummal karöltve, azzal ünnepli a szerzői mellett jóban-rosszban kitartó és az alkotök függetlenségér biztosító Les Films
du Losange fennálásának harmincadik évfordulóját, hogy bemutat mégpedig eredeti változatban, szinkrontolmácsolással - néhány kiváló
és izgalmas alkotást az általa finanszírozott és terjesztett alkotások közül.
SÓ,

március 13, 14, 16. (hétfő, kedd, csütörtök) 11.00-18.00.
Pina Bauschnak az európai táncszínházat megújító koreográfiáival
a Wuppertali Táncszínház évek óta izgalomban tartja a filrnkészítőket,
a dokumentaristákat. A Wuppertali Táncszínház budapesti vendégszereplése alkalmából a Goethe Intézet három napon át Pina Bauschról
készült filmeket mutat be. A filmek rendezői között olyan világszerte
ismert alkotók szerepelnek, mint Klaus Wildenhahn, Chantal Akerman, továbbá Susan Sontag esszéíró.
A vetítések naponta 11 órakor kezdődnek, részletes programjuk
február 15-től tekinthető meg a Goethe Intézetben.

Szolgáló művészet
Három új dokumentumfilm Németországból: három biográfia három művészről. A múlt rekónstruálásának három különböző filmes
módszere. Mindegyik film a témájának köszönheti azt a figyelmet,
amelyet fesztiválokon, filmpályázatokon keltett. Mindhárom a rnűvész
felelősségével foglalkozik a nemzeti szocialista terror időszakában. Főszereplőik. Leni Riefenstahl filmrendezőnő, orbert Schultze zeneezerZŐ és Arno Breker szobrászművész, a nácizmus alatt a legjolXJfeltételek mellett dolgozhattak. A dokumentumfilmek választ adnak arra a
kérdésre, hogy e művészek milyen körűlmények között és hogyan működtek együtt a nácikkal. és foglalkoznak azzal a problémával is, hogy
életművük milyen mértékben támogatta, segítette, dicsőítette az erőszak
uralmát. A filmsorozathoz kapcsolódva művészek és művészettörténészek
részvételévei konferenciát tervezünk, amelyen megvitatjuk a művészet
eszközzé tételét és ellenállóképességét a diktatórikus rendszerekben. A
konferencia részletes programja február végére készül el (szinkron tolmácsolás).

március 23. csiitörtök 17.00
hatalma
(1993)
Ray MülIer
március 28. kedd 17.00
Az istenek kora (1992)
Rendezte:
Lutz Dammbeck
március 29. szerda 17.00
Megcsókolni
az ördög hátfelét
Rendezte: Ray MülIer

Lázongó húszévesek
(1%7)
Rendezte: Jacques Baratier
Szereplők:
Boris Vian, Juliette Gréco, Jacques Audiberti,
Antonin Artaud, Jean Cocteau, Roger Vadim, Emmanueile Ríva, Claude Nougaro,
Claude Luter, Raymond
Quenea u, Annabel.
Roger Blain, Antoine,
César, Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir
1949-ben Jacques Baratier, fiatal újságíró filmet forgat a Saint-Cermain-des-Prés negyed ről, amely az egzisztencializmus bötcsö]e volt. A
film azonban, amelyben feltűnnek a Flore és a Tabou kávéház jellegzetes figurái, nem jutott ej amozikba. Baratier - mintegy szembesítendő
a két korszakot - 1967-ben beillesztette egy éppen készülő rövidfilmjébe, amelyet az akkori Saint-Germain-des-Prés-ról forgatott.

A képek
Rendezte:

március 10. péntek 19.00
Elvetélt nász (1989)
Rendezte: [ean-Cla ude Brisseau
Szereplők: Bruno Cremer, Vanessa Paradis. (A filmért Vanessa Paradis 199O-ben megkapta
a legígéretesebb
fiatal
női szereplő Césarját,
1989-ben pedig a fiatal tehetségeket jutalmazó
Georges Beauregard-<lfjat.)
Nős filozófiatanár, már a negyvenes éveit taposva, váratlanuJ beleszeret egyik tanítványába, egy különös múltú, magányos, rejtélyes és
nyugtalanító fiatal lányba ...
Mocskos egy történet (1977)
Jean Eustache kisfilmje
március 13. l.étfIJ 19.00
Dandin
(1985)
Rendezte:
Roger Planchon
Szereplők: Claude Brasseur, Zabou
Az ismert Moliere-darab filmváltozata. A XVU.századi francia társadalom keresztmetszete.

Césarée (1978)
Marguerite Duras kisfilmje

március 17. péntek 19.00
Szerelmeslevél
Szomáliából
(1978)
Rendezte: Frédéric Mitterand
Swmália a világ egyik legszegényebb országa. A film valójában
egy szomáliai utazás naplója. A narrátor, a film kísérószövegeként,
azokat a leveleit olvassa fel, amelyeknek otthon maradt barátja a címzettje.
Cháteaux de sable (1981)
Emmaunel Clot kisfilmje

március 24. péntek 19.00
Zaj és őrület (1987)
Rendezte: Jean-Claude
Brisseau
Szereplők:
Bruno Cremer, Francois Negret, Fabienne Babe
Ez a nagyhatású film, melyet az 1988-as carmes-i fesztiválon Prix
Perspectives-vel, illetve a legjobb ifjúsági film díjával jutalmaztak. kűlönös keveréke az érzelmességnek és az erőszaknak. Egy fiatal tanár
megpróbálja rányitni egy kamasz szemét az életre és a költészetre.

március 28. kedd 19.00
Teliholdas
Rendezte:
Szereplők:

éjszakák
(1984)
Eric Rohmer
Pascale Ogier, Tcheky

március 29. szerdn 19.00
Hamisjátékosok
(1983)
Rendezte:
Barbet Schroeder
Szereplők: Jacques Dutronc, Bulle Ogier, Kurt Raab
Egy férfi és egy nő, akiket csak a játékszenvedély éltet, kidolgoz
egy számítógépes csalási szisztémát.
Maquillage (1978)
Barbet Schroeder kisfilmje

március 30. csütörtök 19.00
Mire révbe ériink (1993)
Rendezte: Jean-Pierre
Ameris
Szereplők: Laurent GreviJl, Florence Pemel, Marie Brunel,
Thibault Vallat, Noemi Churlet
Egy fiatal és nem különösebben bátor tanító feleségül vesz egy fiatal és csinos párizsi nőt, aki arra bíztalja férjét, hogy lázadjon fel a
Vichy-rendszer ellen. Egy fiatal házaspár története, akik annyi viszály
és konfliktus után végre révbe érnek. A film, amely Michel Besnier sikeres regénye alapján készült, a rendező első alkotása.
Főiskola (1986)
Francoise Etchegaray kisfilmje
március 31 szerda 19.00
Céline és Julie csónakázik
(1974)
Rendezte: Jacques Rivette
Szereplők: Juliet Berto, Dominique
Labourier, Bulle Ogier,
Marie-France
Pisier
Varázslatos álomvilágban, félúton a valóság és a fantázia közört,
két fiatal nő különös találkozása.

Lengyel Kulturális Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. IS.
Telefon: 111-5856

március 6. hétfIJ 18.00
A lányrabló
(l %4, magyar felirattal)
Rendezte: Stanislaw
Bareja
Szereplők:
Wieslaw Colas, Elzbieta Czyzewska,
Edward
Dziewonski,
Bogumila Oledzka
Robert, a gazdag lengyel származású ausztrál farmer azzal a céllal
érkezik az őshazába, hogy feleséget találjon. Szinte azonnal megtetszik
neki a Mazowsze együttesben éneklő Hanka ...
március 13. ItétfIJ 18.00
Kirándulás
(1970, magyar felirattal)
Rendezte: Marek Piwowski
Szereplők:
Stanislaw
Tyro, Jolanta Lothe, Wanda Stanislawska-Lothe,
Andrzej Dobosz
A kírándulóhajón feltűnik egy potyautas, akit a kapitány kultúrosnak néz ...

Fáklya Filmklub
1062 Csengery u. 68.
Tel: l32-45-80

Cseh újhu/lám
(1993)

Francia Intézet
1011 Fő utca 17.
Telefon: 202-11-33

Artaud sorozat
Az Antonin Artaud-nak szentelt sorozat keretében Gérard MordiJlat író-rendező - aki a felső gazdasági vezetőkről készült dokumen-

március 15. szerda 19.00
A sísapka (1976)
Rendezte: [ean-Francois
Stevenin
Szereplők: Jacques Villeret, [ean-Francoís
Stevenin
Két férfi egy hétvégén megismerkedik egymással a hegyekben. Kaland és barátság.
március 16. csütörtök 19.00
A night hajó (1978)
Rendezte:
Marguerite
Duras
Szereplők: Dominique
Sanda,

Bulle Ogier,

Mathieu

Carri-

ere
Minden éjszaka férfiak és nők százával kapcsolódnak rá a gazdátlan telefonvonalakra. hogya névtelenség mögé rejtőzve beszélgethessenek, vagy alkalomadtán szerelmet vaUhassanak egymásnak ..

Karyo

(a Cseh Centrum

a 60-as években

filmes rendezvénye)

március 7. kedd, 18.00
Ecce homo Homolka
Rendező: Jaroslav Papousek
március 14. kedd, 18.00
Ötödik lovas a félelem
Rendező: Zbynek Brynych
március 21. kedd, 18.00
Méhek völgye
Rendező: Frantisek Vlacil
március 28. kedd, 18.00
Intim megvilágításban
Rendező: Ivan Passer

Toldi

Örökmozgó

SZ -

1

cs -

2

P-

3

SZ -

4

V-

5

H-

6

K-

7

SZ -

8

CS -

9

18.30 Valpurgisz

Hunnia

éj
19.00 Kétszemélyes
pályaudvar

18.30 2x2 néha 5

16.30 A fehér rénszarvas

16.30 Beszéljünk a nőkről
20.30 Családi fészek
16.30 Beszéljünk

a nőkről
,

19.00 Rocco és fivérei

18.30 Kilenc élet
20.30 Bum, a katona
18.30 Egy szöszi szerelme

16.30 Harry Munter

20.00 A nefritzöld víz két szelleme, 18.00 Egy jó asszony

16.30 Belfagor a pokolból
20.30 Persona, 22.30 Hajsza

18.00 A vörös szoba álma I-II.

V - 12

16.30 Belfagor a pokolban
18.30 Börtön

18.00 A Majomkirály és az álMajomkirály, 20.00 Emlékeim ...

H - 13

16.30 Egy nyáron át táncolt
20.30 Nyári közjáték

18.00 Holdsarló
20.00 Egy jó asszony

K - 14

18.30 Szerelmi ügy, avagy egy
postáskisasszony tragédiája

18.00 A vörös szoba álma HI.

SZ - 15

16.30 Megtört a jég
18.30 A hetedik pecsét

18.00 A nefritzöld víz két szelleme, 20.00 Holdsarló

CS - 16

18.30 Párbeszéd
20.30 Szerelmi lecke

SZ - 11

P - 17

SZ - 18

19.00 Az ezeréves méh

18.00 Emlékeim a régi Pekingről, 20.00 A Majomkirály
18.30 Hajóval Indiába
20.30 Joe Hill balladája

p - 10

Közgáz filmklub

Szindbád

19.00 A légió

19.00 Tokiói történet

18.30 Gyerekkocsi
20.30 Egy nyári éj mosolya

-

16.30 Egy különleges nap
18.30 Fűrészpor és ragyogás

V - 19

16.30 Egy különleges
18.30 Arc

H-20

18.30491
20.30 A nap vége

K-21

18.30 Aszja Kljacsina
története

nap
19.00 Andrej Rlubjov

SZ - 22

18.30 Gertrud
20.30 Szűzforrás

CS - 23

18.30 Az ördög szeme
20.30 Júlia kisasszony

20.30 Kuri Jódzsi filmjei

P-24

18.30 Ezen a nyáron ötkor
20.30 Tükör által homályosan

19.00 Kinosita

SZ - 25

20.30 A varsói gettó felkelésének krónikája, 16.30 A bál

19.00 lsten veled, ágyasom
J

V-26

H-27

K-28

SZ - 29

CS - 30

P-31

16.30 A bál
20.30 Tükör által homályosan

Renzó filmjei

19.00 Tezuka Oszamu filmjei
20.00 Kahamoto Kihacsiró

Izlandi
filmhét
19.00 Rövidre vágva

20.30 A csend

18.30 Kárhozat

18.30 Farkasok órája
19.00 Moszkva
könnyeknek

20.30 Szégyen

16.30 A Strucc kávéház vendégei
20.30 Suttogások és sikolyok

Dán filmhét:

Pain of Love

nem hisz a

.
Goethe Intézet

Francia Intézet

Lengyel Kulturális

Intézet

Fáklya Filmklub
Cseh Centrum

19.00 Artaud társaságában

TV

Sem fedél, sem törvény (Duna)

SZ -

1

Tízparancsolat V. Ne ölj! (Duna)
Haragban a világgal (HBO)

cs-

2

P-

3

SZ -

4

V-

S

H-

6

K-

7

SZ -

8

CS -

9

Az emberi szív térképe (HBO)

.

Apacsevők

19.00 Artaud igaz története

(Duna)

Az üldözött (HBO)
l

I

18.00 A lányrabló

f

.
18.00 Ecce homo Homolka

19.00 Liliom

Egy jámbor lélek (Duna)
Az állomás (M1Vl). Tűsarok

(HBO)

Cléo 5-től 7-ig (Duna)
Halál a hídon (HBO)

19.00 Lázongó húszévesek

Az odú (Duna)

Drog (MTV1)
A halál ötven órája (HBO)

19.00 Elvetélt nász
Mocskos egy történet

P-lD

SZ - 11
Hannah és nővérei (HBO)

1.00 - 18.00
Filmek Pina Bauschról

19.00 Dandin

18.00 Ötödik lovas a félelem

1.00 - 18.00
Filmek Pina Bauschról

1.00 - 18.00
Filmek Pina Bauschról

18.00 Kirándulás

V - 12

Beltenebros (MTV1)
Bűnök és vétkek (HBO)

H - 13

A menyasszony
Jeremiah

K - 14

(Duna),

gyönyörű volt
Johnson (HBO)

19.00 A sísapka

A rádió aranykora

(HBO)

19.00 A night hajó
Césarée

Tízparancsolat VI. Ne paráználkodj! (Duna)

19.00 Szerelmeslevél Szornáliából, Cháteaux de sable

Szakadt függöny (Duna)
Ran - Káosz (MTV1)

SZ - 15

CS - 16

P -17

SZ - 18

,

Fiorile (Duna)
Óriás (HBO)

~

V - 19

Alice (HBO)

I

18.00 Méhek völgye

17.00 A képek hatalma

H-20

Ideiglenes paradicsom
Örökre Mary (MTV1)

(Duna)

Büdös víz (MTV1)
Valami vadság (HBO)

SZ - 22

Lidérces éllel (Duna)
Hannah és nővérei (HBO)

CS - 23

19.00 Zaj és őrület, Az utolsó
szó jogán

P-24
Biborszín, Bűnök és vétkek,
A rádió aranykora (HBO)

l

18.00 Intim megvilágításban

SZ - 25

Aranypolgár (Duna)
Jeremiah Johnson (HBO)

V-26

Bilincs és mosoly,
Bűnök és vétkek (HBO)

H-27

A nagy dinnye (MTV1)
Halál a hídon (HBO)

K-28

17.00 Az istenek kora

19.00 Teliholdas éjszakák

17.00 Megcsókolni
hátfelét

19.00 Hamisjátékosok
Maquillage

Biborszín (HBO)

19.00 Mire révbe érünk
Főiskola

A rádió aranykora

19.00 Céline és Julie csónakázik

Arany és vér (MTV1)
Alice (HBO)

az ördög

K-21

SZ - 29
(HBO)

CS - 30

P-31

+6

PROGRAMAJÁNLAT

Toldi
1054 Bajcsy-Zsilinszky út 36.
tel: 131-8129

Japán animáció
(nagyterem)

március 23. csütörtök 20.30
Kuri [ódzsi

filmjei

március 24. péntek 19.00
Kinosita

Renzó

filmjei

március 26. vasárnap 19.00
Tezuka

Oszamu

filmjei

március 26. vasárnap 20.00
Kahamoto

Kihacsiró

filmjei

Hunnia Mozi
1073 Erzsébet krt. 26.
Telefon: 122-34-71

Kínai Filmhét

(Hong Lou Meng)
Készült Cao Xuequin és Gao E regénye nyomán
Operatőr.
Zou Jixun
Főrendező:
Xie Tieli
Rendezte: Zhao Yuan
Főszereplők:
Xia Qin, Tao Huímin,
Fu Yiwei, Liu Xiaoqing
A látványos és külön érdekességként régies nyelvezetű film alapjául swlgáló mű a klasszikus kínai regénytrodalom legkiemelkedőbb és
világszerte ismert, magyarul is több ízben megjelent darabja, a xvm.
század második felében keletkezett A vörös szoba álma, amelynek kétharmada Cao Xueqin, utolsó harmada Gao E műve. Tókei Ferenc írta
róla: "A sokfelé ágazó történet középpontjában az ifjú Pao-jü szerelme
áll a szép Kék Drágakő iránt. Az alakok kiváló lélektani jellemzése és
a jellemek társadalmi tipikussága igazi regény-kompozíciót teremt. A
cselekményileg alig kapcsolt epizódsorozat mind újabb és újabb emberi problémákat vet fel, más-más arcát mutatja meg a nagyszámú szereplögárdának. Egy korabeli patriarkális nagycsalád élete bontakozik
ki előttünk, s jelentéktelennek tűnő epizódok sorozata győz meg bennünket arról, miért kellett ennek a családnak végül is felbomJania. Az
úri nagycsalád ezernyi konvenciótól kötött életében kudarcra van ítélve az igaz szerelem és minden igaz emberség, a regény lázadó hóse
nem is találja meg benne a helyét."

március 12. vasárnap

március 9. csütörtök 18.00

18.00 A Majomkirály
és az ál-Majomkirály
20.00 Emlékeim
a régi Pekingről

Opera tőr: Georgij Rerberg
Rendező: Andrej Mihalkov-Koncsalovszkíj
Szereplők: Ija Szavvina, Alekszandr
Surin

március 28. kedd, 18.30
Kárhozat
fekete-fehér
magyar film, 1988
Forgatókönyvíró:
Krasznahorkai
László, Tarr Béla
Opera tőr: Medvigy Gábor
Rendező: Tarr Béla
Szereplők: Székely B. Miklós, Kerekes Vali, Pauer Gyula

365 nap 365 film
(Válogatás a Filmarchivum kincseiből a tiIm születésének
lója alkalmából)
.A Charleston-láztól' a nagy gazdasági világválságig

too. évfordu-

A film születésének 100. évfordulójára készülve a Magyar Filmintézet - a magyar filmtörténeti kiállítás és a "FilmemJékezet" mellett 1995 januárjában az Örökmozgóban olyan filmtörténeti sorozatot indított, melyhen az év folyamán naponta egy vetítés keretében, kronológikus sorrendben bem utalja féltve őrzött kincseit, az egyetemes filmtörténet különböző darabjait, köztük számos restaurált, egyedi, másutt
és máskor nem látható kópiát.

Emlékeim
a régi Pekingről
(Cheng Nan Jiu Shi)
Lin Haiyin elbeszélése
nyomán írta: Yi Ming
Operatőr.
Cao Weiye
Rendezte: Wu Yigong
Főszereplők:
Shen [ie, Zheng Zhenyao, Zhang Min
A Lin Haiyin tajvani írónő önéletrajzi indíttatású művének adaptációjaként készült nosztalgikus hangulatú filmalkotás a harmincas évek
Pekingjére tekint vissza fél évszázad távolából, a nyolcvanas évek elejéről. Az egykori kislány naiv, mindenre kívánesi szemével idézi fel a
déli városrész sikátoraiban zajló, rég letűnt mindennapok emlékét, és
azt az élményt, ahogyan a színes látványvilág mögött lassanként fölsejlik a rideg valóság. előtűnnek az élet árnyoldalai. Időben és térben
is rnesszire sodródva az ifjúkortól, az élete delén járó asszony nehéz
szívvel gondol egykori otthonára és egykori önmagára.

március 13. hétfo 18.00

március 25. szombat 20.30

Holdsarló
(Yueyar)
Lao She elbeszélése
nyomán
írta: Hou Zhuang,
Zhang
Fan, Wang zhi
Operatőrök:
Sun Cheng, Meng Fanjum
Rendezők:
Huo Zhuang, Xu Xíaoxíng, Xing Dan
Főszereplők:
Song Dandan és Siqin Gaowa
A kissé szokatlan módon, három rendező által készített film Lao
She, Az egyik legjelentósebb XX. századi kínai író Holdsarló című,
magyarul is megjelent elbeszélésének adaptációja. A cselekmény egy
Shangdong tartománybeli kisvárosban játszódik: egy diáklány mondja
el benne prostituálttá zilllésének történetét.

A varsói gettó felkelésének
krónikája
- Marek Edelman
szemével
(Kronika Powstania
w Getcie Warszawskim
wedlug Marka Edelmana)
fekete-fehér
lengyel dokumentumfilm,
1993
Író, opera tőr, rendező: Jolanta Dylewska
Marek Edelman, a varsói gettó egyik túlélóje emlékezik vissza az
1943. március 19-tól május 10-ig tartó felkelés eseményeire. Elbeszélését hiteles dokumentumanyagok
illusztrálják, amelyeknek a lassítása
és vágása új drámai struktúrát eredményez. Egy öregember víszaemlékezeseinek filmes feldolgozása. Kommentár nélkül.

március 9. csütörtök 20.00

március 13. hétfő 20.00

A Majomkirály
és az ál-Majomkirály
(Zhen-Jia Mei Houwang)
A Nyugati
utazás című XVI. századi kínai regény motívumainak
felhasználásával
Írta: Yao Yinghua és Li Youbin
Operatör.
Yan Xuzhong
Rendezte: Fang Ying
Főszereplők:
Wang [inzhu, Xu Dasong, Zhao Yuliang
A film Vu Cseng-en klasszikus író Nyugati utazás, avagy a Majomkirály története című, a XVl. században keletkezett, és Csongor
Barnabás fordításában magyarul is többször megjelent regényének
egyik epizódját dolgozza fel. Az eredeti történet alaptémája a híres
Tang-kori zarándok, Hszüan-cang indiai utazása, e téma köré azután
számos buddhista és taoista mese szövődött. A regény forrásai közül
az egyik legfontosabb népzenei motívum az eget ostromló Majomkirály, Szun Vu-kung története, amely később számos más irodalmi mú
inspirálójává vált. Ez a motívum a magyar irodalomba is átkerült, Szabó Lórincet egyebek között ez ihlette Szun Vu-kung lázadása című
költeményének megalkotására.

március 10. péntek 18.00
Egy jó asszony
(Liangjia Funü)
Írta: Li Kuanding
Opera tőr: Yu Wenyao
Rendezte: Huang Jianzhong
Főszereplők:
Cong Shan, Zhang Weixin, Wang [iazhi,
A film cselekménye Guizhou tartomány északi részének hegyvidékén játszódik a felszabadulást közvetlenül megelőző időben. Főhőse
egy 18 éves leány, akit - az akkor még létezó szokásoknak megfelelően
- férjhez adnak egy 6 éves kisfiúhoz. Valójában persze olyan kapcsolat
alakul ki közöttük, amilyen a nővér és kisöccse között szokott. Közben
a természetes érzések is utat törnek maguknak: a leány valóban szerelembe esik, és attól fogva az érzelmek és a kötelességek ellentmondása
közepette kínlódik. Eljön a felszabadulás, a kényszerházasságot érvénytelenítik, joga van saját szándéka szerint férjhez menni. Addigra
azonban már annyira megszerette a kisfiút. hogy az elválás is begyögyithatatlan sebet ejt mindkettőjük lelkében.

március 10. péntek 20.00
A nefritzöld
víz két szelleme
(Bi Shui Shuang Hun)
Pu Songling elbeszélése
nyomán írta: Yu Mei
Operatőr:
Chen Zhenxiang,
Zhang Yongzheng
Rendezte: Cen Fan
Főszereplők.
Zhang Xiaoqing, He Qing
A film a kiváló klasszikus kínai novellista, a XVII. és XVIII. század
fordulóján élt Pu Songlíng közkedvelt Furcsa históriák című, rövidített
változatban magyarul is megjelent elbeszélés-gyújteményének
egyik
darabja, az Esti felhő alapján készült. Az író fantasztikus-realista novellái - amelyeket sokan E. T. A. Hoffmann műveihez hasonlitanak - a
maga gyűjtötte népmesék feldolgozásai, mindegyikük hirtelen, meglepő fordulattal leplezi le a hagyományos kínai bürokratizmus történelmi
kísértetvilágát. A filmben látványosan, hatásosan megjelenített történet
egy táncosnőról és egy artistáról szól, akik a helyi kényúr gonoszsága következtében fulladnak vízbe, ott azután a mesebeli Sárkánykirály palotájába kerülnek. Egymásba szeretnek, sok-sok kaland után víszajutnak az
életbe és ott egymáséi lesznek. a gonosz uraság pedig elnyeri büntetését,
ahogyan az csak a mesékben szekott előfordulni.

március 11. szombat 18.00
A vörös

szoba

álma

I-II

Egyedi bemutató

Nyl7t hétvégi fi/mk/ub
Ettore Scoia négy filmje

Egy jó asszony

március 14. kedd 18.00
A vörös

szoba

március 4-5. szombat-oasárnap 16.30

álma

I-II

Beszéljünk

március 15. szerda
18.00 A nefritzöld
20.00 Holdsarló

a nőkről

március 11-12. szombat-uasárnap 16.30
víz két szelleme

Belfagor

a pokolból

március 18-19. szombat-vasárnap 16.30
Egy különleges

nap

március 25-26. szombat-vasárnap 16.30

Örökmozgó

A bál

1072 Budapest Erzsébet krt. 39.
Telefon: 142-2167

Skandináv körkép
Valpurgisz éj, Ame úr kincse, A fehér rénszarvas, Családi fészek, Dum, a katona, Kilenc élet, Hany munter, Joe HiII balladája,
Hajsza, Egy nyáron át táncolt, Megtört a jég. Gyerekkocsi, 491, Gertrud, Júlia kisasszony, Ezen a nyáron ötkor, Olsen bandája, A Strucc
kávéház vendégei

Fi/mem/ékezet
március 2. csütörtök 18.30
2x2 néha öt (1954)
Forgatókönyv:
Kovács Dénes, Varga Albert
Rendezte:
Révész György
Szereplők:
Zenthe Ferenc, Ferrari Violetta,
tán

Makláry

Zol-

március 16. csütörtök 18.30
Párbeszéd
(1963)
Írta és rendezte: Herskó János
Operatőr.
Illés György
Szereplők: Sinkovits Imre, Semjén

/ngmar Bergman filmjei
a Budapesti Tavaszi Fesztivál Északi Fények c. programsorozatában
(március 10. - április 2.)
Hajóval Indiába, Persona, Börtön, Nyári közjáték, A hetedik pecsét, Szerelmi lecke, Egy nyári éj mosolya, Fűrészpor és ragyogás,
Arc, A nap vége, Szűzforrás, Az ördög szeme, Tllkőr által homályosan, Úrvacsora, Csend, Farkasok órája, Szégyen, Suttogások és sikoIyok, Varázsfuvola

Anita

MOVEAST

Szindbád Mozi

(Kelet-európai filmfórum)
Filmek egy amerikai Film Guide-ból

1055 Szent István krt. 16.
tel: 131-8573

március 7. kedd, 18.30
Egy szöszi szerelme
(Lásky jedne plavovlasky)
fekete-fehér
csehszlovák
film, 1%5
Forgatókönyvíró:
Jaroslav
Papousek,
Forrnan, Vaclav Sasek
Opera tőr: Miloslav Ondricek
Rendező: MiJos Forman
Szereplők:
Hana Brejchová,
Vladimir
Mensik

Izlandi filmhét
március 23 - 29.
filmhét programja lapzártáig nem érkezett meg)

(A

lvan

Passer,

Milos

Dán filmhét
március 31. péntek

Pucholt,

Vladimir

Pain of love
Rendezte: Nils Marnros
(Az előadáson
jelen lesz a film rendezője)

április 1. szombat
március 14. kedd, 18.30
Szerelmi
ügy, avagy egy postáskisasszony
tragédiája
(Ljubavni slucaj ill tragedija sluzbenice
P'IT)
fekete-fehér
jugoszláv
film, 1%7
Forgatókönyvíró,
rendező: Dusan Makavejev
Operatőr.
Aleksander
Petkovic
Szereplők: Eva Ras, Slobodan Aligrudic

március 21. kedd, 18.30
Aszja K1jacsina története
(lsztorija Aszi Kljacsinoj, kotoraja
muzs)
fekete-fehér
szovjet film, 1%7
Forgatókönyvíró:
Jurij Klepikov

Valtzing Regitze
Rendezte: Kaspar Rostrup
április 2. vasárnap
Dance of the Pol ar Bears
Rendezte: Birger Larsen
április 3. hétflJ
Sofie
Rendezte: Liv Ullmann

április 4. kedd
ljubila,

no nye visla za-

Nightwatch
Rendezte: Ole Bomedal
április 5. szerda
Russian
Pizza Blues
Rendezte: Steen Rasmussen,

Michael

Wikke

MÁRCIUSI ART BEMUTATÓK
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Vórös Colibri
Színes magyar-olasz film
1995 (100 perc)
Barbara D~ Rossi, Remo Girone, Branislav Tesanovic, Lukáts
Andor, Kulcsár Gabriella
Írta: Böszörményi Géza, Pasquale Squitieri, Szilágyi Andor,
Böszörményi Zsuzsa. Fényképezte: Alfio Contini.
Zene: Manuel De Sica, Presser Gábor
Rendezte: Böszörményi Zsuzsa
Forgalmazza: Flamex
Kvíz-show (Quiz-Show)
Színes, feliratos amerikai film
1994 (133 perc)
John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes
Írta: Paul Attanasio
Rendezte: Robert Redford
Forgalmazza: InterCom
A nagy ugrás (The Hudsucker Proxy)
Színes, feliratos amerikai film
1993 (117 perc)
Tim Robbins, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh
Írta: Ethan Coen, Joel Coen
Rendezte: Joel Coen
Forgalmazza: Mokép
Salo, avagy Sodoma 120 napja (Salo o le centoventi
giomale di Sodoma)
Színes, feliratos olasz film
1975 (115 perc)
Paolo Bonacelli
De Sade Sodoma 120 napja című műve alapján
Írta és rendezte: Pier Paolo Pasolini
Forgalmazza: Budapest Film
Promenád a gyönyörbe (The Road to WeIlvilIe)
Színes, feliratos amerikai film
1994 (120 perc)
Anthony Hopkins, Bridget Fonda, Matthew Broderick
Rendezte: Alan Parker
Forgalmazza: Budapest Film
Egyszeru emberek (Simple Men)
Színes, feliratos amerikai film
1994 (104 perc)
Rendezte: Hal Hartley
Forgalmazza: Budapest Film

VIDEÓMEGJELENÉSEK
Rejtélyes manhattani haláleset (Manhattan Murder Mystery) Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték, 1993. Forgatókönyv: Woody Allen. Rendezte:
Woody Allen. Főszereplők. Woody Allen, Diana Keaton, Anjelica Huston. Forgalmazza: InterCom
Tom Jones Színes, feliratos. angol film, 1963 (127
perc). Joseph Fielding regénye alapján írta: John Osbome. Rendezte: Tony Richardson. Főszereplők. Susannah York, George Devine, Joan Greenwood. Forgalmazza: Odeon
Tükör által homályosan (Sasom i en Spegel) Fekete-fehér, szinkronizált svéd film, 1961 (89 perc). írta és rendezte: Ingmar Bergman. Főszereplők: Harriet Andersson, Max von Sydow, Gunnar Bjömstrand.
Forgalmazza: Odeon
Woyzeck Fekete-fehér magyar film, 1993 (93 perc).
Georg Büchner darabja nyomán írta és rendezte:
Szász János. Főszereplők. Kovács Lajos, Diana Vacaru, Haumann Péter, Gáspár Sándor. Forgalmazza:
Odeon
Lolita Színes, szinkronizált amerikai film, 1962
(152 perc). Írta: Vladimir Nabokov. Rendezte: Stanley
Kubrick. Főszereplők. James Mason, Peter Sellers.
Forgalmazza: InterCom
A magzat Színes magyar film, 1993 (102 perc).
Forgatókönyv: Mészáros Márta, Pataki Éva. Rendezte: Mészáros Márta. Főszereplők. Kováts Adél, Jan
Nowicki, Aljona Antonova. Forgalmazza: Mokép
A vílág végéig (Unti! the End of the World) Színes, feliratos német-francia-ausztrál film, 1991 (158
perc). Forgatókönyv: Wun Wenders, Peter Carey.
Rendezte: Wim Wenders. Főszereplők: William Hurt,
Sam Neill, Max von Sydow, Jeanne Moreau. Forgalmazza: Odeon
Rossz vér (Mauvais Sang) Színes, szinkronizált
francia film, 1985 (117perc). Forgatókönyv: Léos Carax. Rendezte: Léos Carax. Fószereplők: Denis Lavant, Juliette Bínoche, Michel Piceoli. Forgalmazza:
Odeon
A Pont-Neuf szerelmesei (Les Amants du PontNeuf) Színes, feliratos francia film, 1992 (139 perc).
Forgatókönyv: Léos Carax. Rendezte: Léos Carax.
Főszereplők. Juliette Binoche, Denis Lavant. KlausMíchael Grüber. Forgalmazza: Odeon
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Nyikita Mihalkov
CSALÓKA NAPFÉNY
ÉLET ÉS IRODALOM
És a nap süt
...Mert az emberek akkor is szeretnek, akkor is ölre mennek egy asszony ölelő karjaiért. ha a dühöngő
istent éppen Sztálinnak nevezik. Az élet akkor sem
állandó-szürke, ha éppen terror tombol. Mihalkov
napja alatt egy boldog család sütkérezik ...
...Mihalkov renoiri ecsettel festi a terror békéjét.
Tudja, hogy az emberek ilyenkor is szeretnek, szenvednek, kacagnak, úsznak, gyereket nevelnek, örömöt röptetnek, mint normális korokban, emberi életre vágynak, és azt megteremtik a maguk mikrokörnyezetében minden körülmények között. Akár annak
árán is, hogy becsapják önmagukat és a környezetüket....
...Mihalkov azt mondja, hogy a nap abban a korban is sütött, amelyből már csak az árnyakra akarunk emlékezni, akkor is éltek, nevettek, szerettek a
földi halandók. De azt is állítja, hogy a jelen szereplői belevakultak ebbe a fénybe, akkor is napot láttak,
amikor már az éjszaka világolt-pislákolt a fejük felett. A filmnek ez a kettős igazság az igazi csodája,
hogy rádöbbent, napfényben az embertelenség is
sokkal élesebben, kontúrosabban látható ...
Bányai Gábor
NÉPSZAVA
Csalóka napfény zord időben
...Megnyugtatásul: a Csalóka napfény nem politizálós és nem moralizálós film, hanem szép, szomorú
kép- és atmoszféraművészet az élet csodálatos zamatáról, amely ebben a tökéletes fényében és illatában
talán örökre a semmibe hullt, de Mihalkov elképesztő finomsággal hozza elénk egy dácsában töltött nap
lebegő, csehovi hangulatával...
Bársony Éva
MAGYARNEMZET
Csalóka napfény
A Csalóka napfény csehovi dramaturgiát és mélységet idéző rétege a rendező legjobb képességeit mutatja. Páratlan emberismeret, szeretetteljes megértés
minden emberi jelenség iránt, apró gesztusokból
összetevődő lélektani hitelesség, hangulatteremtő erő
jellemzi a film melodramatikus vonulatát. Kevesebb
örömmel nézzük az időtlen, örök emberi történet
korhoz kötését, a harmincas évek szovjetunióbeli világát. Arra gyanakszunk, hogyakabaréba, operettbe
illő díszletek, megoldások a koprodukciós francia
partner igényeit is tükrözik ....
...És elszomorodunk, amikor megértjük, hogy Mihalkov arról beszél, hogy az abszurditásig eltorzult
világban is élték az emberek mindennapi életüket,
akkor is sütött a nap, akkor is virágba borultak a fák,
akkor is szerettünk és gyűlöltünk. Az életünk része
volt az az időszak is, így tekintsünk rá, nem dobhatjuk el magunktól. Az érvelés megtévesztő másságát
már sokszor hallottuk. Legfeljebb annyit tehetünk
hozzá, hogya szabadságban, a humánum világában
is követik egymást az évszakok, tavaszra nyár következik, mint ahogya bitófa árnyékában is ciripel a tücsök. Amikor a rendező a "létezés titkáról" szól,
össze nem illő dolgokat mos egybe, s hitelesít felelős
művész által hitelesíthetetlen világot...
Szabolcs Imre
BICIKLITOLVAJ
Etűdök sztálinorgonára
...Nagyon szép, nagyon izgalmas, minden percében lebilincselő, minden percében szórakoztató filmet készített, csak hallatlanul ostobát. Ennek is megvan a miértje. A mester exportra termelt. A művelt
Nyugatot kívánta szórakoztatni. Cannes-i plecsnije
igazolja, hogy mennyire nagyon jól csinálta. Azok
ezt szeretik, meg a Vodka Gorbatschoffot. Most ez
van. Kelet-Európa valósága senkit sem érdekeL.
Turcsányí Sándor

SAJTÓFIGYELŐ

FILMVILÁG
Cseresznyéskert, 1936
A Csalóka napfény két film. Az elsőt Nyikita Mihalkov rendezte, és mintegy két órás. Ezt követi a
francia producer képviselte nyugat-európai igények
félórája, amely rémületes közhelygyűjtemény, a Sztálin-forma matrjoskababák végkiárusítása. A kettő
együtt az orosz iskola és az úgynevezett európai film
különös házassága ....
...Két órán át ámulhatunk azon, amihez talán Nyikita Mihalkov ért a legjobban a modem filmrnűvészetben: virtuóz kamarajáték ez, az intim közeg apró,
csacska történéseivel vagy érzelemkitöréseivel,
amelybe azáltal hatol be a külvilág, hogy a játék
résztvevői igyekeznek nem tudomást venni riasztó,
embertelen meglétéről. Naivitásuk, mondhatni: együgyűségük azonban csak az egyszerűbb képletű mellékszereplők esetében hív elő ironikus ábrázolásmódot, a kulcsszerepek öniróniával telítettek: a megértett sorsukkal bújócskázó hősök rajza nem ironikus,
hanem groteszk...
Reményí József Tamás

01.10. - 02.10

Beszélgetések, interjúk
Bacsó Péter
Filmvilág - január. Pelikán ladikján (Zsugán István); Magyar Hírlap 02.04. A magyar vadkapitalizmus közepén (Bóta Gábor)
Elek Judit
Filmvilág - február. Nem más (Bérczes László);
Népszabadság 01.20. Lányporté az ötvenes évekből
(Ember Marianne)
Gárdos Péter
Filmvilág - január. Honi kihívások (Sneé Péter);
Magyar Hírlap 02.04. Elveszett a fontosság tudata
(Eszéki Erzsébet)
Gothár Péter
Magyar Narancs 02.02. Csak maszatolnak (Bakács
Tibor Settenkedő, Turcsányi Sándor)
Gózon Francisco
Magyar Hírlap 02.10. Gózon Francisco - egy hálás
kivülálló (Vitézy Zsófia)
Gyürey Vera
Népszabadság 01.09. Hogyan örződik nálunk (SBP)
Kállai Ferenc
Magyar Hírlap 02.10. A Pelikánok szomorúsága (B.
Gy.)
Koltai Lajos
Népszabadság 01.07. Kubrick, Spielberg és mások
(Csala Károly)
Kovács András Péter
Új Demokrata 02.09. Nem szeretem a szögesdrótokat (Székely Anna)
Makavejev, Dusan
168 óra 01.31. Alkalmatlanok vagyunk a szabadságra (Váradi Júlia)
Menzel, Jirí
168 óra 01.31. Kacagtató mozi száműzötteknek
(Váradi Júlia)
Mihalkov, Nyikita
Magyar Narancs 01.12. "Anti körölöttünk zajlik jó"
Morell Mihály
Magyar Hírlap 02.04. Túl a Styxen (G. A.)
Pintilie, Lucian
Biciklitolvaj - február. Élet - halál - humor (Bérczes
László); Magyar Hírlap 02.04. Akinek a bal keze is .
"jobb" (Gervai András); Magyar Narancs 01.26.
Egy balkáni Párizsból (Turcsányí Sándor)
Port Ferenc
Népszabadság 02.06. Lassan kell eladni a pesti mozikat (Szegő István Miklós)
Romvári József
Magyar Hírlap 02.04. Valóságos díszletek között
(V. J.)

Szabó ildikó
168 óra 01.31. Csajok a hóban (Láng Zsuzsa)

Kritika
A pestis
Népszabadság 01.12. Camus megkísértése (Veress
József) Magyar Narancs 01.26. Zanzásított Kamu
(Pálfi) Népszava 01.12. Ártalmatlan pestis (Bársony
Éva) Magyar Nemzet 01.19. A pestis (Szabolcs Imre) Filmvilág - február. Kamu (Forgách András) Biciklitolvaj - február. Meghalni Oránban (Bori Erzsébet) Élet és irodalom 01.20. Szorongás (Bányai Gábor) Új Demokrata 01.26. Dögvész a moziban
(Végh Attila)
Született gyilkosok
Magyar Nemzet 02.02. Született gyilkosok (Szabolcs
Imre) Népszava 01.26. Mészárszék a mozivásznon
(Bársony Éva) Magyar Hírlap 01.26. Mickey és
Mallory a mennybe megy (Baló Péter) Magyar Narancs 01.26. Kudlik Juli tömeggyílkos! (-naná-)
Filmvilág - január. A vérnősző angyal (Schubert
Gusztáv) Új Demokrata 02.09. A média szava Isten
szava (Végh Attila)
Függőkertek
Magyar Nemzet 01.19. Függőkertek (Szabolcs Imre)
Filmvilág - február. Függőkertek (Tamás Amaryllis)
Biciklitolvaj - január A szabó megharagszik (Dobos
Éva) Magyar Hírlap 01.21. Szabás-varrás felsőfokon
(Baló Péter)
Vigyázz a kendődre, Tatyjána!
Magyar Narancs 01.12. Volgérzés és kávézacc (Bakács Tibor Settenkedő) Filmvilág - február. Zúg a
Volga (Fábry Sándor) Új demokrata 01.12. Vigyázz
a kendődre. Tatyjána! (Végh Attila) Biciklitolvaj december. Teszt Kaurismaki hívőknek (Ambrus
Judit)
Csalóka napfény
Filmvilág - február. Cseresznyéskert, 1936 (Reményí József Tamás) Biciklitolvaj - január. Etűdök
sztálinorgonára (Turcsányí Sándor) Magyar Hírlap
01.26. A Sztálin léghajó felemelkedik (Baló Péter)
Élet és irodalom 01.27. És a nap süt (Bányai Gábor)
Magyar Nemzet 01.26. Csalóka napfény (Szabolcs
Imre) Népszava 01.19. Csalóka napfény zord időben (Bársony Éva)

•

FILMHíREK
szerkesztik: BURIS LÁSZLÓ
CSÁSZÁRI ILDIKÓ
CSÁSZÁRI VIKTÓRIA
DEBRECZENI LÁSZLÓ
Várunk minden közlésre szánt filmes információt
az alábbi fax számon (is): 113-5142

Woody Harrelson
Juliette Lewis
Robert'Downey jr.
Tommy Lee Jones

Született

gyilkosok

Natural Born Killers
színes amerikai film
írta: David Veloz, Richard Rutowski, Oliver Stone
fényképezte: Robert Richardson
rendezte: Oliver Stone
Warner Bros. Productions, 1994
Magyarországon forgalmazza az InterCom

Halva született ötletnek tűnhet manapság, a félmásodperces snittek korában
száztízperces videoklipet csinálni. Legalábbis irtózatos türelem, kitartás, technikai felkészültség na meg élményvilág szükségeltetik ahhoz a gyűlölethez
- és ezt most másként nem tudom
mondani =, amely szélesvásznú gyilkosokat szülhet. Oliver Stone-ban, félek,
még a gyűlölet is képes zseniális gondolatokat ébreszteni. Legújabb darabja,
a Született gyilkosok nagyon jó film.
Csak számunkra nézhetetlen.
A mozizás után az MTV (mármint a
Music TV) legvadabb klipgyárosa is
megnyalná mind a tíz újját, ha nem
környékezné fizikai rosszullét. De valószínűleg kömyékezné, mert Oliver
Stone előszedett mindent a ládafiából.
és filmre, helyenként videóra adaptálta
a Legnagyobb Ellenség (értsd: TV) kihallgatási jegyzőkönyvét, melyben Conan, a barbár az éjféli expressz sebességévei száguldozva találkozik egy sebhelyesarcúval, hogy egy szakasz számára
elegendő vérplazmát áldozzon a szomjas Wzsdecápáknak, majd jóllakottan
hívja a rádiót.
Ez így minden bizonnyal jelentős
badarság volna, ha Mickey és Mallory
Knox, s a Legnagyobb Ellenség kihallgatási jegyzőkönyve nem tanúsítaná.
Ok ketten - Mickey, a hentes és Mal, a

rosszlány - elindulnak a 666-os főúton,
hogy bimbózó románcuk végül többszörös gyermekáldást hozzon, s hogy
egy kihallgatási ..jegyzőkönyvből vádirat váljék.
Egy országúti kocsmában Robin
Hood nyílvesszőjét ólomba öntve gyilkolnak meg mindenkit, egy tanú kivételével, hogy megtudjuk: Mickey Knox
csak rendkívül egészséges, zsírszegény
tejet iszik. Közben azért még kiderűl
egy igen szórakoztató mini famíliakáefté-szappanopera részletből - melynek végéről a húzós stáblista sem hiányzik =, hogy Mallory apukája bizony
imádja a marhahús t, és időnként a lányáét is. Ebből eredeztethető a dráma.
Mickey és Mal teháta család legyilkolása után elindulnak azon a bizonyos
666-os főúton. Illetve a dráma abban a
pillanatban kezdődik, ahogy a pár elhagyja a meleg családi fészket (anyukát az ágyhoz kötözték és felgyújtották), és közterületen immár közszereplőként gyilko!. Ezzel nagyjából vége is
minden áttételes utalásnak, innentől
kezdve egyértelműen a médiumok
szenzációhajhász manipulációjáról szól
a film. Egyenes beszéd következik: az
American Maniacs tévéműsor rámenős
riportere helyszínről helyszínre követi
hőseinket. hogy beszámolhasson a
legfrissebb gyilkolásokró!. Mickey és

Mal pedig szorgalmasan dolgozik, hátrahagyva mindig egy tanút, aki azután
a televizióban "hitelesen" beszámol a
történtekről. A kör tehát bezárul. A tévé beszámol, M és M gyilkol, a tévé ismét beszámol, M és M pedig élvezi a
népszerűséget. Aztán váratlan fordulattal a két "sztár" lebukik, és a tévének lehetősége lesz a szuperbiztos börtönből élőben közvetíteni az agymosás
alatt álló Mickey utolsó gondolatait,
melyek közül az abszolút legutolsó így
hangzik: "gyilkosnak születtem", A
műintézetben ezzel elszabadul a pokol,
a két szerelmes kiszabadul, túszként
magukkal viszik a pályafutásukat nyomon követő sztárriportert, és némi habozás után lekaszálják. Jöhet az utolsó
mondat, amelybe azért egy kicsit én is
beleborzongtam: "Ha kinyírunk. azt is
kinyírjuk. amit jelképeze!." És a Legnagyobb Ellenség véres cafatokká lesz,
miközben élőben közvetít. A sztárcsinálót elpusztítja teremtménye. Ismerős.
Végül is a Frankenstein filmek korát
éljük, benne is van a filmben a jó öreg
harmincas években elhíresült fizimiskája egy villanásig, ahogy a HBO, a
Coca Cola meg a Sony Trinitron. Mint
afféle kis vámpírok, akik a villódzó
NTSC, SECAM vagy PAL rendszeren
keresztül termékenyítenek meg mindenkit. aki rájuk mereszti értelmét. Is-

merős társadalomkritika ez arról az országról, ahol kétszer annyi televíziós
készülék és műsorsugárzó kanális üzemel, mint bárhol a világon.
Megvan tehát a közeg, reklámnyelven a célcsoport, amely befogadja, benyeli ezt a masszát, hogy aztán kellőképpen függővé váljon tőle, s hogy az
így limitált ingerküszöbön csak egy
száztíz perces videoklipnek legyen esélye átjutni. És ennek ellenére is azt hiszem, hogy csak egy kötelező happy
enddel végződő horror emléke marad
mindez a tisztelt nagyérdeműben odakint. Idebent pedig fél óra elteltével
szemüket dörzsölő csalódottak hagyják
el a vetítőtermet. Mert még létezik
odakint és idebent. És ez innentől már
politika. A kelet-európai örökség szellem még a palackban =, amelyet a
mi koalíciónk nem igazán akar kiereszteni. Így azután ebben az országban leszámítva néhány tévériporterünk a
"mi mércénk szerint" kissé agresszívre
sikeredett múlt év őszi kísérletét. az
Egyenleg szenzációhajszoló buktáit nem adható el a Sztori. Nem megy
utána ugyanis senki, mert nem kell a
nagy dobás, nem kell a nézettségi ráta,
mert eszik, nem eszik - MTVl és
MTV2. Nincs frekvencia, nincs médiatörvény, nincsenek kiló aranyban mérhető sztárok, nincs öldöklő verseny,
mert ha átlépik a politika megszabta
ízléshatárokat. akkor elvész a hitbizomány - a műsoridő. Ez így rendben is
volna az úgynevezett "közszolgálati"
csatornáknál. de valahol késik a többi,
ahol majd megmérettetnek az ifjú titánok, ahol készíthetik izgalmas, tényfeltáró, nézettségnövelő (feltehetően véres) riportjaikat. hogy egyszer majd róluk is film készülhessen. Hogy a televízió "élveboncolásának" egyszer nálunk is megszívlelendő mondandója
legyen.
Még nincs veszély. Talán néhány év
múlva. Addig pedig tisztelettel javaslom e filmecske megtekintését minden
frekvenciára, igazán szabad, profitorientált televíziózásra áhítozó kolléganak, a biztonság kedvéért.
Én már kétszer láttam.
Klausmann Viktor
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György Péternek,

mert ő rájuk borítot-

ta. (Jásd: Filmkultúra
nők fakanala,

9S/febr.: A titkár-

a háziasszonyok

bugyija

és a dezodorok)
Férfiasan tökéletes. Redundantia. Nőiesen tökéletes. Contradictio in adiecto.
Ez utóbbit (nőiesen tökéletes) a nyelv
nem mondja ki, mert a fej nem gondolja. Amit nem gondolunk, azt nem
mondjuk.
Amit nem mondunk,
az
nincs. (Olyan, mint egy Wittgensteinparafrázis,
holott egyszerűen
csak a
nőkről van szó.)
Milyen a férfi? A kérdést úgy is feltehetjük, hogy milyennek kell lenniük
a férfiaknak? A mozi és a reklámok értéksugallatairól lesz szó, amelyek konvencióból és előítéletből táplálkoznak,
és így intoleranciát generálnak. Amorális perpetuum mobile.
A tökéletes férfi nagy és fehér. A
magyar nyelvbe Adamik Mária vezette
be a Nagy Fehér Férfi fogalmát. Ha elképzelünk
egy össztársadalmi
piramist, akkor annak a tetején a Nagy Fehér Férfi áll, aki a munkaerőpiacon
aktív, sikeres, fehér és egészséges. Tiszta
sor. (lásd: Replika Könyvek 2. Férfiuralom, Adamik: A Nagy Fehér Üzemmód; mind a könyvet, mind a fenti
cikk szerzőjét idéztem már a februári
számban is. Jelenleg ez a legfrissebb
Magyarországon
hozzáférhető "háttéranyag". Áprilisra talán lesz már más
is.)
A férfi az Isten. Isteni mivoltában
lép elénk a vásznon és a képernyőn.
Elsőként a

mindent tudás
az, amire felfigyelhetünk. Az élet minden területéről többet tudnak a nőknél.
és ezen tudásukat tanácsok formájában
meg is osztják az arra rászoruló nemmel. A képen egy nőt látunk mosogatni, a Nagy Fehér Férfi pedig megmondja, hogy melyik mosogatószert
kellene használnia ahhoz, hogy sokkal
hatékonyabb
legyen. A férfit ebben a
típusú reklámban
nem látjuk, csak
halljuk, amint Sinkovits Imrét szokás
az Úr hangja ként. Az Úr, azaz a Nagy
Fehér Férfi a mosogatószereken
kívül a
mosóporokhoz
és az öblítőkhöz is ért.
Néha próbára teszi a nők tanulékonyságát, a tanácsolt szer helyett egy másikat kínál (nagyobbat vagy olcsóbbat.
szóval nagy a csábítás egy kis önálló

döntésre), ám a nők kiállják a próbát,
azt választják, amelyik mondva lett.
Robert Redford ügyes rendezése a
Kvíz Show. Tökéletes látványfilm 19S8
Amerikájából.
A szereplői
zseniális
agyú kvízjátékosok, akik örületes pénzeket hordhatnak
haza addig, amig
nyerésben vannak. A játék előtt felkészítik őket, azzal a feltétellel, hogy tartják a szájukat. A filmben jóformán
nem is szerepel nő. illetve egy-két - a
történet szempontjából
jelentéktelen feleség igen. A kvíz szerkesztői férfiak,
a kérdésírók férfiak, a nagymenő nyertesek férfiak, a bundát kiszagoló jogász
férfi. Mindegyik különlegesen
okos a
születésétől fogva, így még csúnyábban hat a bunda. A két volt versenyző
(egyikük John Turturro, a korszakos
színész, videotékákban meg lehet találni a Hollywoodi lidércnyomás - Barton
Fink című filmjét) két különböző típusú mindentudó. Az egyik görcsös, többet jelent számára a belbecs, a tudásától különbnek érzi magát másoknál. A
másik von Haus aus okos, az édesapja
nagytekintélyű
tudós, számára természetes a tudás, ettől könnyed és vonzó.
A fiatal jogász a harmadik mindent tudó. Ó az a fajta, aki "alulról kezdte",
mindent a maga fejével ért el, jó a felfogása, de több energiájába kerül, mint
az előbbi típusnak. Irigyli és egyben
tiszteli a többgenerációs
értelmiségi
családokat.
Minden
helyzetben
meg
van győződve a saját igazáról, illetve
arról, hogy létezik igazság, és annak
győzrue kell. A filmben a legérdekesebb pozíciót az apa foglalja el. Ó "régi
vágású" tudósember.
filosz. Éleslátás
és

tiszta erkölcs
jellemzi. Gráli értelemben. Nem csal,
nem dicsekszik, védelmezi a gyerekeket és özvegyeket.
A legfontosabb
erény a szemében a szorgalom. Makulátlan. A fia összeroppanva
áll előtte,
amikor be kell ismernie a csalást, a
bundázást.
Coppola
legújabb
produkciója
a
Kenneth Branagh által rendezett igen
látványos és az eddigi feldolgozásokkal szemben igen filozofikus Frankenstein. A későbbiekben még visszatérnék
rá, most csak annyit, hogy Victor Frankenstein is az édesapjától örökölte tudós hajlamát. A lehető legnagyobb dicséretet édesanyjától kapta fiatal korában: "még tudósabb leszel, mint Apád",
ennyi elég is volt biztatásként és elísmerésként. A morális fölénnyel rendelkező apához hasonlóvá válni, a nyomdokaiba lépni és esetleg megelőzni -

ennél jelentősebb aligha történik egy
férfi életében. (persze Freud szerint
egyszerűen azért ennyire fontos méltóvá válni az apához, mert elég hosszú
időn keresztül vitathatatlanul
nagyobb
a pénisze.)
A nőknek sem megfelelésen
nem
kell gondolkodniuk.
sem azon, hogy
mire van szükségük. Fájhat a fejük, kiszáradhat
a bőrük, gyűrődhet
az intimbetétjük. ez mind megoldódik a férfi által. A Nagy Fehér Férfi részese a
tudomány haladásának, így a termelési
folyamatoknak
is, ezért aztán állandóan friss információi vannak. Egyre többet tud, egyre többet tud tanácsolni is.
Az ismeretek
ilyetén megosztása
a
nagyfokú

önzetlenség
jele a Nagy Fehér Férfi részéről. Megmondja, hogy mit kell szedni migrénre, mivel kenjük a kezünket, és mivel

az arcunkat. A betétek között segít eligazodni, elmagyarázza,
hogy melyik
mennyit szív magába és hol van az
ultramagja.
A Nagy Fehér Férfi harcol az elmaradottság
ellen, számítógépes
grafika
segítségével elvezet minket a kémia és
a biológia világába, látjuk az enzimeket és a molekulákat,
amint éppen
szétroncsolnak egy szennyeződést
és a
provitamint, amint behatol a hajvégbe.
Csodálatos
dolgok
ezek,
örömteli,
hogya Nemférfiak is bepillanthatnak
a
tudományelőszobájába.
Ezekre a termékekre a férfinak nincs
szüksége. A képen a nő mos, a nő keze
szárad és ő nem győzi kivárni, hogy
végre beszívódjék a régi krém, a nő
bőréből fonnyad ki a hamvasság, mint
egy aszott almából, a nő szeretne gyorsan és tisztán zöldséget aprítani az új
géppel, a nő haja korpás (egészen pontosan Judité).
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szergyáraknak újabb és újabb kísérleteik beindításához. Az anyák nem haragszanak a koszos ruhák ért.
Örülnek, hogy bizonyíthatnak.
A Kvíz Show-ban a játékosok azt az
instrukciót kapják "föntről", hogy a
fontos pillanatokban törölgessék a
homlokukat egy textilzsebkendővel. A
rendező az izgalom fokozódását és a
játék komolyságát azzal szemlélteti,
hogy olykor-olykor lekapcsoltatja a
kondiberendezést. amitől azonnal csorogni kezd a játékosokon az izzadság.
Ettől igazi. Ettől igazán férfias a küzdelem.
Kenneth Branagh valósággal úszik a
verítékben. le s föl rohangál csatakos
ingében, ezzel is bizonyítva, hogy az
alkotás semmivel sem kisebb horderejű
tett aszülésnél.
A Nagy Fehér Férfi életének origója

A férfi azért kutat, hogy megoldást
találjon a női problémákra, és amit felfedez, azt be is mutatja a nőknek, hogy
jobb legyen nekik. Sőt mi több, azt is
elmagyarázza a lehető legérthetőbb
formában, hogy mitől jobb az újítás.
A Csalóka napfény Kotov elvtársa
még a kommunizmust is azért építi,
hogyakishölgyek
sarka örökké puha
és gömbölyű maradhasson.
A férfiattribútumok közé több olyan
is tartozik, amelyik nyilvánvalóan a
Nagy Fehér Férfi szoros közelségét
mutatja az állatvilággaL Egyesíti magában a nyers erőt és a megfékezhetetJen
ösztönöket a rációval és a morállal. A
természeti lényt

bűz és kosz
veszi körül. A férfibűz és férfikosz
nem kicsinyíti a Nagy Fehér Férfi isteni voltát, éppen ellenkezőleg! A férfi
érettünk hajtja magát, a két kezével és
a verejtékével szaporítja a pénzt, így
hát megbecsülendő mirigyeinek fokozott rnűködése. A képen azt látjuk,
hogya felnőtt férfi hazaér a munkábóL
Az inge orrfacsaró bűzt áraszt, de a
felesége még direkt bele is szagol,
hogy jobban érezze, majd büszkeség
terül szét az arcán - "ilyen keményen

dolgozik az én uram! ilyen jó dolgom
van nekem! =, az ing mosásba kerül, a
nő magára is büszke lehet, szépen kimosta, szag sem maradt, ez csak természetes, hiszen egy másik férfi által
ajánlott szert használt. Ugyanennek a
variációja még szebb: az apa a fiával
megy dolgozni (lásd még: beavatási
szertartások), mától a fiatal fiú is embemek számít, ő is annyira büdös és

koszos lesz, mint az apja. Az anya
most büszke csak igazán, két férfi dolgozik keményen.
A másik jelenetben egy házaspár kézenfogva szalad át ebédidőben az irodából az ebédlőbe. Forgalmas úton kell
átmenniük. Női hang: "a belvárosban
dolgozunk a férjemmel, a sok koromtól és piszoktól mégis fekete estére a
gallérja. Csak az xy tudja fehérre mosni!" De miért csak a férfi gallérja lesz
koszos? Miért nem esik szó a blúz
nyakáról? A férfi ugyanazon a helyen
és ugyanabban a munkakörben jóval
keményebben dolgozik, mint a felesége. Megizzad. bepiszkolódik, erejét
nem kímélve fárad a családjáért ... (a
mondat végére értelemszerűen az kívánkoznék, hogy ... míg a nő nem.)
A férfinak még a hobbija is bűzös
(míg a nőé nem), az egyik mosószert
egyenesen a horgászszezon beindulásával reklámozzák. A nő sohasem végez megerőltető munkát, és nincs
szenvedélye a családján kívül, így hát
nem azért kell mosni a cuccait. hogy
ne legyen mocskos, hanem hogy még
illatosabb legyen.
Pipereszappant férfiakkal egyáltalán
nem reklámoznak, csak indirekt rnódon. Ók szaglásszák (mint az állat) a
szappantól illatos nő nyakát. A férfidezodor sem illatosításra való, mint a nőké, hanem a rettenetes bűz elnyomásara. A férfi, ha sportol, a görényt is legyőzi - szagban. A dezodor hatékonyságát az bizonyítja, ha a finomlelkű és
finomorrú nő közel bir hajolni. "Nekem ő a bizonyíték!" "Bizonyíték kell,
nem ígéret!"
Mocsok dolgában a férfi azonos szerepet tölt be a gyerekkeL A kisgyerek
is állandóan indokot szolgáltat a mosó-

a

teremtés.
Lehet ezt azzal magyarázni, hogy
egész életében aszülésképtelenséget
akarja kompenzá1ni. Nyilván ezt az érvelési rendszert is többfelől meg lehet
támogatni. Azonban helytállóbbnak tűnik arra gondolni, hogy a Férfi és az
Isten közös tulajdonsága a teremteni
tudás. Szülni tulajdonképpen nem
nagy etwas, lám a megfelelő kezelések
hatására még Schwarzenegger is képes
rá (FilmkuItúra, 95/január). Igaz, hogy
normál körülmények között a női test
ad otthont az embriónak. de akitől az
egész származik, az a férfi. A férfi elvitathatatlan képessége a teremtés, a
megtermékenyítés. Az élővilágban és a
szervetlen anyagok között egyaránt teremteni tud, tehát teremtenie kell.
A Frankenstein tálcán kínálja fel magát ezen szempontunk számára.
A rendező, Kenneth Branagh az eredeti irodalmi szöveghez nyúl vissza,
nem az adaptációk szirnbólumrendszerét használja, így.némiképp módosul a
történet. (Mármint a silány adaptációkhoz képest módosul.) Isten hatalmáról
és a Férfi önként vállalt küldetéstudatáról egy tizenkilenc éves lány, Mary

Shelley írt időtálló regényt. A sors illetve a társadalmi konvenciók törvényszerű nyomására Mary Shelley csak
másodsorban a Frankenstein írója, elsődlegesen ő Shelley szeretője (a későbbiekben a felesége). A nő tehetsége,
ahogy szépsége is, a férfi szimbolikus
tőkéjét gyarapítja.
A férfi a saját tőkéjét alkotással, teremtéssel és munkával növeli. A kemény munka "férfias" és dicséretes jelenség, erről a reklámok kapcsán már
szó esett. A rendes férfi rendesen
játssza a ráosztott szerepet egy terme-

lői társadalomban. A fizikai munkán
kívül szellemit is végez egy rendes férfi. Minél komolyabb, minél kevesebbek
által megérthető (reprodukálható) a
szellemi termék, annál nagyobb az illető szimbolikus tőkéje. Elsősorban ennek tudható be, hogy a mai honi újgazdag réteg közös tudatalattija nem
tudja megengedni magának, hogy teljes szívéből megvesse és lenézze a
szellemi elit létminimumon toporgó
képviselőit.
Victor Frankenstein (a Győző) nem
a nőktől irigyli a szülést, hanem az Istentől (a szimbolikus apától) a teremtést. A szülésre nem vágyik, hiszen
édesanyja a második gyereke világrajöttébe hal bele.
Egy férfi nem halhat meg így. Két
megoldás mutatkozik, vagy a halál intézményét kell felszámolni. vagy maradandót kell alkotni. Frankenstein harcba száll a halállal: a professzorából, három kolerásból, egy akasztott emberből, friss magzatvízből és rengeteg
energiából megteremti...Robert De Ni-·
rót.
Az év szenzációjának számit a

maszkmesterek rnűve, De Niro egésztestes maszkot visel, melyet tíz óra
alatt adtak rá egy-egy jelenet leforgatása előtt. Az a fantasztikus, hogy De
Niro így is az marad, aki. A gesztusrendszere és a lénye átüt a rettenetes
külső burkon.
Kár, hogy a film egészével nem történik meg ugyanaz. Ehelyett a laboratóriumok jólbevált vizuális sémáiban
lubickolnak a képek, túlontúl látványos az egész.
Frankenstein látá, hogy a kísérlet sikerült. És látá, hogy ez így rossz. Tud
teremteni, ha nagyon akar, de a kakaó
hiányzik a teremtménybőL Egyesek azt
állitják, azzal bizonyítható Isten emberek által el nem érhető mindenhatósága, hogy Frankenstein teremtményéből
a LÉLEK hiányzik. Hát ez egyáltalán
nem igaz! Ha így lenne, akkor a te-

remtménynek az égvilágon semmi
problémája nem lenne, járkálna búnrondán, verekedne a bivalynagy erejével. Éppen az az érdekes, hogy VAN
lelke. Teste, lelke, morálja, agya. Mije
nincs? Harmóniája.
A lényeg szempontjából mindegy,
hogy tökéletes lett-e a teremtmény. A
teremtő neve halhatatlan lett. Victor
Frankenstein bármit feláldoz rögeszméje megvalósításáért. A tudomány, a
teremtés háttérbe szorítja érzelmeit, a
szeretett nő szerelméről is képes lemondani. Ahogy szembeszegül korának mereveszmerendszerével
azért,
hogy megvalósíthassa álmait, azt akár
a feminizmus alapjának is tekinthetnénk.
Kotov elvtárs a Csalóka napfényben
nem a tudomány terén tette halhatatlanná a nevét. Ó plakátokról néz szigorú de igazságos szemmel az egyszerű
földi halandókra, akiknek kevesebb a
szimbolikus tőkéjük. Kotov erős ember, szép ember, oltalmazó és védő, tőkéjét és halhatatlanságát a politika garantálja - addig ameddig. Forradalmi
helyzetben lépett a színre, így ő a ha-

talmat és a rendet jelenti. Rendet teremt! Az új és szebb világon dolgozik,
jövőt alkot, elméletben és gyakorlatban
egyaránt.
Frankenstein azt állítja, hogy nem
érdekes a morál és a törvény, és minden helyzetben memi kell kérdezni,
mert a kérdés a haladás motorja.
Igen ám, de kérdeznie csak a felvilágosult szellemű férfinak szabad! A nők
eleve nem tesznek fel kérdéseket, mert
tudják, hogy úgysem kapnak rájuk választ. Frankenstein felesége azt mondja, hogy "nem értem meg, miért történik mindez", "akkor csak fogadd el!"
válaszolja a férj. A nő belátja, hogy a
férfi életében fontosabb helyet foglal el
a rögeszme, mint ő, ebbe beletörődik,
elhúzódik. Aztán a férfi legelső kudarcánál előkerül, és szótlanul (a megbocsájtás örök gesztusával) felkínálja magát.
Kotov felesége sem szól bele a rögeszme szent szabályai által határolt
élettér alakításába. Tökéletesen beméri
a férj hatalmát (társadalmi presztizsét,
valós és szimbolikus vagyonát), az elfogadás és a rettegés (a valós és szimbolikus erőtől) valamint a csodálat és a
büszkeség ("hozzátartozhatok", "megfelelek neki") odaadássá és egyfajta
szerelemmé alakul. Ennek legszebb
példáját a padlásjelenetben látjuk, ahol
a nő gyönyörrel vegyes borzongással
adja oda a testét a félt és imádott férfinak. Kotov hatalmának a nő hűsége a
legjobb bizonyítéka. Tíz év elteltével
előkerül a nő első szerelme, teljés a zavar, a vonzalom változatlan, de a mostani helyzet nem kockáztatható egy
félrelépésseL Egyik férfitól sem kérdez
semmit, nem akar a tudhatónál többet
tudni.
A női szereppel megegyező férfi
szerep is létezik. Hívjuk ezt a férfitípust szekundánsnak. Szekundáns például Frankenstein barátja. Ó nem akar
teremteni, neki elég az, ha a teremtő
közelében lehet. Annyiban különbözik
egy nőtől, hogy joga van beleszólni, hiszen férfi. A szekundáns az, aki a
Nagy Fehér Férfit visszatartja az őrültségektől, figyelmezteti a törvényre és a
hitre, a közvéleményt továbbítja, miközben istenként tiszteli a teremtő
szándékkal és képességgel rendelkező
megszállottat. Segít a teremtésben. A
klasszikus szekundánst a rendőr- és
gengszterfilmekben találjuk. A tökéletes Nagy Fehér Férfi (redundantia)
jobbkezének lenni megtisztelő és kifizetődő pozíció. Érdemes kiharcolni és
érdemes megtartani. Egyaránt érvényes ez a fizikai erő - a tudás - a politikai hatalom - a pénz - az igazság
birtokosára, illetve annak szekundánsára.
A szekundáns - ha ügyes és élelmes, vagyis kellően rálát a saját pozíciójára, akkor - közvetve befolyással lehet a világ dolgaira. Ugyanez igaz a
nőkre is. Azonban a nő sohasem veheti
át a Nagy Fehér Férfi pozicióját, míg a
szekundáns egyforma eséllyel örökölhet és bukhat.
Az Interjú a uámpirral című kétségbeejtően gyenge film egy dologban rekordot dönt. Másfél óra alatt ennyi

vért még egy filmben sem sikerült
megitatni a szereplőkkel, akárhány
vámpír játszott is benne.
Két férfiról szól a történet: a Mesterről és a Tanítványról, az Istenről és a
Szekundánsról, az Apáról és a Fiúról,
a Teremtőről és a TeremtményrőL Egy
vámpír és egy ember, akiből a vámpír
vámpírt csinált, hogy neki adja az
öröklétet. hogy megszabadítsa a földi
boldogtalanságtól. a folytonos halálfélelemtől. A háládatlan teremtményt
ugyanaz az indulat hajtja, mint Frankenstein kreatúráját, sőt, mint minden
fiút az apja iránt. .Míért teremtettél erre a világra az én tökéletlenségemben,
ha csak a szenvedés és a másodosztályúság jut nekem?" Ám a teremtő halála egyenlő a kilátástalansággal. Frankenstein halálos ágyán zokog a teremtmény.
A Nagy Fehér Férfi teremtéskultuszához a

potencia
is hozzátartozik. Jaj annak, aki nem
potens! ilyen szempontból a nőnél sokkal kevesebbet ér az impotens illetve
homoszexuális férfi. A Nagy Fehér Férfihoz képest ugyanaz vonatkozik
mindkét csoportra, egyformán nem létezőnek kell őket tekinteni, hiszen teljességgel haszontalanok. Nem felelnek
meg a termelői társadalom elvárásainak, improduktívak, feleslegesek, a feleslegesség pedig egyenesen megszüntetendő tehernek számít. A termelői
társadalmak számára az impotencia és
a homoszexualitás fogyatékosságnak
számít (lásd: Tökéletesség-elv),morális
fogyatékosságnak, ergo bűnnek. A bűnösöket büntetni kelL Nevetségessé
kell őket tenni, a helyzetüket el kell lehetetleníteni, lelkiismeretfurdalást és
kisebb- szélsőséges esetben alacsonyabbrendűségi tudatot kell beléjük
táplálni. A társadalmi és a privát szféra
között ezen az egy ponton nincsen határ. Bármit szabad a szobafalakon belül, de gyereket nem tudni csinálni
vagy férfiként férfihoz vonzódni nem
szabad.
A filmtörténet poénjainak jelentős
része innen táplálkozik. Kitörölhetetlen
szimbolikája van a nevetségessé tételnek. Emlékezzünk a Ha te nem vagy képes, édes című, közelmúltban bemutatott "filmvígjátékra". A főszereplő oligospermiában szenved, bár közérzete
remek, kedve általában fickós, az aszszony - tőle - mégsem eshet teherbe,
Vígjáték. Jogos, nincs is annál viccesebb, mint amikor valakiről kiderül
falloszközpontú világunkban, hogy
nem lenne jó tenyészbikának. Minden
más fogyatékosságot meg tudunk bocsájtani, lehet egy férfi büdös, lúdtalpas, ostoba vagy rövidlátó, csak magtalan ne legyen. Ha mégis, akkor vígjáték van, fesztelenül hátra lehet dőlni,
nálunk nincsen vaktöltény, áll a cerka,
megköt a gipsz. (A teljes recenzió a
Filmvilág Láttuk még... rovatában jelent
meg.)
Bármilyen testi defektus alkalmas a
férfiatlanság megjelenítésére. A pipogya "férfi" vézna, a vézna az szemüveges, a szemüveges az neuraszténiás,
a neuraszténiás nőies, a nőies homo-

kos. A sor bővíthető, de az eredmény
mindig ugyanaz. A gyapjúpulóverek
mosószerének reklámjában felbukkan
egy férfi. Sovány, nem feszülnek a bickók, szemüveges, és buta arccal érdeklődik, hogy mitől olyan puha a puló- beszél, férfias a logikája, férfiasan dover. Ez ugye nagyon nevetséges? Egy hányzik, férfias a frizurája, férfiasan
másik alkalommal újra nyápic "férfit" viselkedik..., akkor modern és felvilálátunk, a fürdőszobát sikálja, sikerül-· gosult, talpraesett és vagány, vonzó és
hetne neki, bár az női munka, de nem érdekes. Minél férfiasabb egy nő, annál
sikerül, mert egy gyagyás szemüveges. jobbak az esélyei. A Nagy ugrás című
Aztán vesz magának egy olyan súroló- filmben (februárban már agyondicsérport, amin egy izomagyú pali feszít tem a rendezést) az újságírónő rnindmosolyogva.
addig nadrágkosztümben jár és ká-

vásznon egy nő szakadt harisnyában
vagy pecsétes blúzban sétálgat, azzal a
nőiességétől fosztják meg.
A Nagy Fehér Férfi a filmekben és a
reklámokban ugyanazt a vágyat kelti
fel a nőben:

meket, akkor is. Kár tovább ragozni, a
férfi minél nőiesebb. annál rosszabb, a
nő minél férfiasabb. annál jobb.
A férfi például nem törődik a külcsínnel. A sajátjával. Mindenki ismeri
az erre vonatkozó köznyelvi fordulatoa házasság
kat (pl. a férfi egy fokkal legyen szebb elérését. Akinek kettessel kezdődik a
az ördögnél).
személyi száma, az másra sem gondolA Zaklatás című filmben Michael hat, mint a férjhez menésre.
Douglas összefogkrémezi reggel a
Bármilyen férj jobb a semrnilyennél.
nyakkendőjét. Észreveszi, megpróbálja _Erről szólnak a mesék, ezt sulykolják
kidörzsölni belőle, nyálas ujjbeggyel is két és fél éves kortól a lányok és a fiúk
morzsolgatja, a folt ott marad. Ezt szófejébe. Erről szól a Szépség és a szörny
is, erről szól a Hófehérke is, és az összes
többi. Nem csupán arról, amit az erősen szexista beállítottságú és freudista
Bruno Bettelheírn állít az Ödipuszkomplexus és a mesék viszonyáról.
A mesék, a filmek és a reklámok sugallják azokat az értékeket és azokat a
normákat, amelyek szerint élni és viselkedni kell. A férfiakat lélek- és idegölő szerepekbe kényszerítik, minden
pillanatban akarva-akaratlan a Nagy
Fehér Férfi képének kell megfelelniük
önmaguk és a külvilág előtt. Izmosodni, okosodni, potenciát bizonyítani,
gyarapodni, a nevet halhatatlanná tenni. Férfiasan tökéletesnek lenni. Férfinak lenni.
Aki férfi, az férjnek való. Jól tudják
ezt mindkét nemhez tartozók, ettől
van a férfiakban az évezredes görcsös
ellenállás. Senkit sem bíztatok arra,
hogy nézze meg a Walt Disney-féle
Hüvelyk Pannát; aki látta, az emlékszik
rá, hogy a pöttömnyi lánynak akár a
förtelmes Vakond úr is megfelelne, amikor Koméliusz, a tündérkirály késik.
A reklámokban nem látunk egyedülálló embert. Mindenki kerek családban lakik, a szerepek leosztottak.
A fogyasztói társadalom legfőbb célja, hogy maxírnálisan modellkövetővé
tegyen minden benne élőt. Hiszen a
modellkövetés a fogyasztás alapja.
Ha kontroll nélkül megkajálod a sugallt értékeket, és ezzel tökéletesen átadod magad a konformizálódásnak,
akkor jó fogyasztó (hasznos polgár)
válik belőled. Dicséretes és örvendetes.
Aki nem illik bele a bármikor árueikké változtatható sztereotípiába - az
haljon meg!
P.s. ÓVakodjunk az intoleranciára
nevelőktől!

A Nagy Fehér Férfinak nem szárad
ki a bőre, nem törik a körme, nem korpásodik a haja, Lacinak még a fogai is
tökéletesen rendben vannak. A kozrnetikai cikkek közül kizárólag dezodorra
és borotválkozás előtti-utáni szerekre
van szüksége. Minél férfibb a férfi, annál hatékonyabb dezodorra és borotvahabra van szüksége. A gyenge nem
használ. A dolog azonnal megfordul:
ha férfias férfi vagy, akkor ezeket használod.
A jelzők közül a

férfias
nem csak a férfiakra nézve dicséret.
Ha egy nő férfiruhában jár, férfiasan

romkodik, amíg szerelmes nem lesz
valakibe, attól kezdve nem kell férfiasan viselkednie, hiszen szert tett egy
hús-vér férfira.
Ha egy "férfi" nőies, akkor az isten
irgalmazzon neki. Női ruhában jámi
például nem nevetséges, hanem lehetetlen. A férfiak szekrényében ehhez
képest nincs olyan ruhadarab, amely
ne lenne egy dögös nő számára hordható (kalap, zakó, nadrág, nyakkendő,
boxer, hózentróger, bakancs...). A férfi,
ha festi a haját, akkor nevetséges. Ha
nem kell sűrűn borotválkoznia, akkor
is. Ha nőies a mozgása, akkor is. Ha
vékony a csontozata vagy a hangja,
akkor is. Ha szereti a színes puha sely-

vá teszi a felesége, a titkárnője. a főnöke, a beosztottjai, Kicsit megkeseríti a
napját, de alapvetőert rá se ránt. Miért
nem veti le? Miért nem hozat magának
egy másikat? Miért nem fordult reggel
vissza? (Ráadásul fontos tárgyalása is
van aznap.) A számítógépes szakembert, a Nagy Fehér Férfit ne úgy képzeljük el, mint egy trehány gondozatlan mukit. (Nyírségiek figyelmébe: Michael Douglas nem pacuha a szerepe
szerint!) Ad magára, gondolom - a felesége öltözteti az elvárásoknak megfelelően. A nyakkendő mégis foltos marad. Egy nő, ha leszalad a szem a harisnyáján (horribile dictu: ezt mások is
szóba hozzák), azonnallecseréli. Ha a

Megjegyzés: 1995. február lO-én a Telesporlban egy
férfi és egy majom kókuszfáramászó-versenyét láttuk A verseny teljes komolysággal és médiaháttérrel zajlott. Hajdú B. István ezek után így kezdte a
további mondandóját: "Hasonló nagy izgalom várható holnap a női kézilabda BEK-mérkózésen"!

Kuczogi Szilvia

Csárdáskirálynö
Színház

Hosszabb idő után ismét élő színházi
közvetítés volt a Magyar Televízióban.
Sőt, előző nap új színházi műsorokat
ajánló magazin is bemutatkozott. A televízió - mint általában mindenben ebben is abszurdumra vállalkozik. Otthonunkba akarja hozni a színházat.
Holott a színház egyik cseppet sem elhanyagolható sajátsága, hogy elmegyünk otthonról. Látogatóinak alighanem nagy többsége számára a színház
nemcsak művészi élményt, de fontos
társasági eseményt is jelent: ismerősökkel, barátokkal. üzletfelekkel semleges
terepen lehet találkozni; nem szorosan
szakmai, de azért nagyon fontos információkat lehet begyűjteni. A bemutatákon az előkelőbb, a bérletes előadásokon a közrendűbb polgárok ápolhatják
kapesolataikat.
A színházi közvetítés ezzel szemben
csakis a színházról szólhat. Nem közvetítheti igazán az oly fontos szüneteket, nem közvetítheti a legérdekesebbet: a közönséget. Volt rá kísérlet, hogy
megkérdezték az előcsarnokban ácsorgók véleményét - az előadásról, amire
szükségképpen nyögdécselő feleletek
érkeztek. Normális emberek általában
nem esztétikai értékítélet megfogalmazására vannak iskolázva. Az viszont,
hogy egymás közt mit beszélnek, milyen üzleti híreket, pletykákat, süteményrecepteket cserélnek, netán miképpen vélekednek szigorúan baráti-ismerősi körben a főhős jelleméről. cselekedeteiről, vagy éppen az őt alakító
színészről, nem tartozik a televízió
nyilvánosságára.
Pedig alighanem érdekesebb lenne,
mint mindaz, amit a kamerák elé citált
színháziak - az előadás létrehozói, szereplői - mondhatnak. A színházi közvetítések ugyanis makacsul arra törekednek. pontosabban azzal próbálják
meg elütni a tévé előtt felesleges szünet idejét, hogy bevisznek a kulisszák
mögé. Be lehet menni a társalgóba, az
igazgatói irodába, sőt az öltözőbe is, a
színjátszás titkát azonban sehol sem lehet ellesni. Az előadásról pedig magánál a látható produkciónál fontosabb

a képernyőn

információkat az amúgy is drukkban
lévő színészektől, rendezőktől nemigen
lehet kapni. Legfeljebb az derülhet ki,
hogy van, aki rutinosabb nyilatkozó,
van, aki kevésbé ért ehhez, van aki
könnyebben formálja közhelyes mondatokká az érzéseit, van, akiben a pontos igazmondás igénye nagyobb, semhogy túl könnyen megszólaljon. Lehet
persze, hogy ezek sem elhanyagolható
ismeretek. Az pedig, hogy mit szól a
régi idők primadonnája ehhez a fenekestől felforgatott vagy éppen a fejéről
a talpára állított előadáshoz. pontosan
kiszámítható. A szünetben telefonhoz
citált Németh Marika pontosan azt is
mondta.
Az egyenes színházi közvetítésnek
azonban alighanem mégis lehet egyetlen, de mindenért kárpótló előnye. Az
a tudat, hogy eleven, még mindig létező előadást látunk. Nem két héttel, két
hónappal vagy éppen tíz évvel ezelőtti
állapottal találkozunk, hanem olyasmivel, ami ebben a pil'anatban történik.
Vagy mégsem? Lehet, hogy amit látunk, csak látszat?
1995 januárjában kétségkívül előadták Kaposváron a Csárdáskirálynőt. Kétségkívül rendkívüli produkció, kétségkívül okkal emlegették vele kapcsolatban a riporterek a különleges kaposvá-

ri szellemet, azt, hogy ott egy operett
csakis egészen más lehet, mint máshol,
s hogy ennek a stílusnak a befogadásához hozzánevelődött az ottani közönség is. Csak éppen ezt az előadást
több, mint másfél évvel korábban mutatták be, s több fontos szereplője ma
már csak vendégként lép fel benne.
Hiába láthatjuk hát ma a produkciót,
az egyáltalán nem feltétlenül mutatja a
színház mai állapotát. A televízió tehát
ebben is csal, méghozzá szükségképpen. A közvetítés közben síkerről. és
nem problémákról, netán válságról. a
szétszéledő sztárokról, egy új társulat
építésének gondjairól kell beszélnie.
A Mohácsi János rendezte előadás
egyébként szinte közvetíthetetlen. Ez
nagyjából a rendező és a televíziós
közvetítést vezető Márton István néhány szavából is kiderült, ami abban
összegezhető, hogy mégsem lehet folyton totált adni. Igaz viszont, hogy a
nézőtérről sem lehet folyton totált nézni. Mohácsi roppant zsúfolt képeket állított színpadra, amelyekből nyilván a
jelenlévő is csak szemeigetni lehet képes, részben aszerint, hogy mit bír befogadni pásztázó figyelme, részben pedig érdeklődése, no meg színháznézői
gyakorlottsága arányában.
A televízióban így valamelyest kar-

csúsodott a produkció, koncentráltabbnak, összefogottabbnak mutatkozott,
ami azonban nem feltétlenül nyereség.
A színházban úgy éreztem, hogy folyvást próbára teszik asszociációs készségemet, nézői készenlétemet. figyelmemet. Állandó feszültséget okozott,
hogy sokszor éreztem úgy, valami fontosról lemaradtam. valamit nem értek
egészen világosan. Ez hozzátartozott
az élményhez, szükséges volt ahhoz,
hogy az operettvilág és a valóság ütközete átélhetővé váljék. A televízió előtt
szinte minden világosnak, érthetőnek
tetszett, minden eleve logikusnak, helyénvalónak látszott - s talán nemcsak
azért, mert másodszor láttam az előadást, mert tudtam a végét, tudtam,
hogy a "lám a földön is van égi boldogság" dallamára a darab összes szereplője sűrű ágyúdörgés közepette el
fog süllyedni a frissen felavatott Novarra gőzösön.
Az operett monumentális idiotizrnusa mindazonáltal a képernyőn is összetalálkozott a történelemével. A világháború idején keletkezett operett a világháborúval, és e találkozásból megszületett lassan végéhez közeledő századunk, minden borzalmával együtt.
Zappe László

Hang-mester-képző
Beszélgetés Kishonti Istvánnal, az Oktopus Hangtechnikai Iskola igazgatójával

Eddig úgy volt, hogy a hangmérnökségbe valahogy beletanult az ember. Ott
maradt a keverőpultnál, belejött, megszerette. És lettek filmek, rádióműsorok,
lett tévéadás, hanglemez, szinház, ilyesmi.
Most is így van ez, működik. De azért valami megváltozott. Valamit elismertek. Fontosabbá vált a hang. Kiderült, hogy a hangmérnöki tevékenység
önálló szakma, nagyobb tiszteletet érdemlő alkotómunka. És történt néhány lépés.
1993 februárja óta Magyarországon is lehet végzettséget szerezni hangtechnikából. 1994 júniusa óta pedig van egy hely, ahol hangmestereket, hangtechnikusokat képeznek. Egy iskola. Az első.
• Hangmester, hangtechnikus, hangművész, hangosító. Vagy hangmérnök, amit Lohr Ferenc, a magyar hangosfilm nagy alakja szerint édesanyja javasolt először ... Olyan zavaros ez az egész. Kezdhetnénk itt?
Nehogy azt hidd, hogy csak nálunk létezik ez a terminológiai zűrzavar. Nézz meg egy amerikai vagy orosz filmet, biztos, hogy a stáblistán
a legkülönbözőbb elnevezésekbe botlasz. Sokszor azt sem lehet megállapítani, hogy ki volt a mikrofonos, ki volt a hangtechnikus, netán a zenei
szerkesztő. Nálunk a hangmérnök szó vált elfogadottá, pedig ilyen
szakma nem volt és ma sincs. A rádióban például a hangtechnikusi és
hangmérnöki státusz ugyanazt a munkakört jelölte, csak az egyik érettségit, a másik mérnöki végzettséget feltételezett. Egyébként Lohr Ferenc
is gépészmérnökként került a filmes szakmába.
A kaotikus állapot felszámolásában nagy előrelépést jelentett tehát,
amikor egy '93-as miniszteriális rendelet szakmának ismerte el a hangmérnöki tevékenységet és rendezte a szóhasználatot. Óriási küzdelem
volt. Az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Tudományos Egyesület 6-7
éve szervezett egy hangtechnikai tanfolyamot. amit ötvenen kezdtek, és
annyian is végeztek el. Látszott, hogy van rá érdeklődés. Menet közben
azonban rájöttünk, hogy a vizsgáztatásnak csak akkor van értelme, ha a
diplomát elismerik. Valahogy így indult a dolog, és hat évig tartott, míg
végigszaladt a minisztériumon. Andrássfalvy utolsó aláírása ez volt. A
rendelet egyébként három szakmát ismer el: hangosítóit, hangmesterit
és hangművészit az alap-, a közép-, ill. a felsőfokú végzettségnek megfelelően.
• Sajátos elnevezésnek tarthatják sokan a hangművészi szakmát.
Igen, de én ezt nem bánom, hiszen felsőfokon ez már művészi tevékenység, csak eddig egyáltalán nem tekintették annak. A hangmérnököket határterületi őrülteknek tartották és tartják talán ma is. Az egyes területek, tehát a film, a rádió, a tévé stb., önmaguknak képezték ki az
embereket. Azok, akik komolyabban kezdtek ezzel foglalkozni, a Műegyetemre jártak és mellette amatőrként vagy profiként zenéltek, esetleg
valamilyen más művészeti tevékenységet folytattak. Ezek az emberek
aztán bekerül tek a rádióba vagy egy filmes stábba, ott ültek három évig,
majd a negyedik évben megengedték nekik, hogy a keverőasztalhoz
nyúljanak. A titkokat, fogásokat pedig a szakma öregjeitőllesték el, hiszen nem volt rendszerezett tudásátadás.
Egy jó hangmérnök éppúgy jártas a fizikában és az elektronikában,
mint a zene világában, a pszichológiában, filmes munka során pedig értenie, vagy legalábbis éreznie kell a képi világot, a dramaturgiát. Ez a
mesterség kétségkívül a tudomány és a művészet között mozog. Éppen
ezért volt nehéz megtalálni a képzési helyét. Újházy László és Dr. Erdélyi Gábor 30 éve küszködnek érte, de mindig azt a választ kapták, hogy
nincs rá szükség. Persze, ma sem kell nagy tömegben embereket kibocsájtani. Korábban meg pláne nem kellett. TIlos volt stúdiókat üzemeltetni, nem volt magántévé, rádió. Ma más a helyzet, robbant a piac.

• És szükség van képzett emberekre ...
Pontosan. Gondolj csak bele, Magyarországon ma több mint 3500
popzenekar van, több tucat színház és amatőrtársulat. Aztán itt vannak
a hangkönyvtárak, oktatóstúdiók, fonotékák, hangarchívumok. videoszinkron-stúdiók. Mindenhová kell minimum egy-egy ember, aki ért a
hangtechnikához. És akkor még nem beszéltem a filmről. a tévéről és
rádióról. A rádióban 400 ember dolgozik a műszaki osztályon, negyede
közvetlenül a hanggal foglalkozik. És itt a sok új magántévé és rádió.
Bár pontos statisztikák nincsenek, de legalább 10.000 ember foglalkozik
ma a hanggal. A piac pedig folyamatosan bővül. Óriási robbanás várható a számítógépes szakterületeken is. Multimédia, DC-Rom, sorolhatnám. Páratlan hangi öröksége van az országnak és még nincs Nemzeti
Hangtár. Hihetetlenül nagy hanganyaga van a Magyar Rádiónak. a Zenetudományi Intézetnek, a Széchényi Könyvtárnak, a Filmarchívumnak.
Ki törődik ezekkel? És már most szükség lenne olyanokra. akik a jelenlegi hanganyagokat gondozzák ... Több száz képzett ember kell, holnapra. Ezt még nem ismerték fel, csak néhány helyen jöttek rá, hogy amatőr
módon ez már nem megy tovább.
• Ha holnapra képzett emberek kellenek, akkor ma az oktatásra van
szükség. Az Oktopus Hangtechnikai Iskolát tavalyalapítottátok.
Talán
az utolsó percben. De ez magániskola. Állami szinten tehát nem ismerték fel a képzés szükségességét?
Az iskolánk alapvetően a középszintű képzést vállalta fel. Tavaly júniusban indítottuk az első csoportot, azóta már két másik csoport is
megkezdte tanulmányait. Ezek a tanfolyamok úgynevezett középfokú
hangmesterkurzusok; aki elvégzi, technikusi oklevelet kap. A felsőfokú
képzésnek a Színház- és Filmművészeti Főiskola ad majd otthont. Ha
minden igaz, a következő tanévtől már .Jiangosok" is járhatnak oda. A
tervek szerint a főiskola öt ember képzését tudja finanszírozni. Nagyobb
számú jelentkezés és felvétel esetén elképzelhetőnek tartom, hogy még
egy osztályt elindítanak. de az már önköltséges lenne. Nem árt, ha valaki előképzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkezik. Könnyebb dolguk
lesz azoknak, akik a Műszaki Egyetemről, a Kandó Kálmán Főiskoláról,
a Zeneművészeti Szakiskolából ill. a mi iskolánkból érkeznek.
• Lohr Ferenc írja könyvében, hogy a Filmfőiskolán a rendező, az operatőr és a vágó négy éven át él azonos szellemi környezetben. A mérnök
viszont teljesen idegen területről érkezik a filmhez. Szerinte a mérnököt
közelebb kellene vinni az esztétikai szemlélethez, a többi alkotótársat
pedig a hangzási megoldások ismeretanyagához.
Igen, éppen ezért jelentene valódi előrelépést, ha a főiskolán beindulna a hangtechnikai oktatás. A tervek szerint a színészek, a rendezők, az
operatőrök és a hangmesterek az első évtől kezdve közösen tanulnák a
művészeti tárgyakat, és külön a szakismeretieket. Ezt azért tartom fontosnak, mert ahhoz, hogy egy hangtechnikus felsőfokú szinten megállja
a helyét, minimum három év tanulás kell. Egyébként meg teljesen nyil-

vánvaló, hogy a hangmérnököket kiszolgálói szerepkörre lefokozó
szemlélet csak akkor fog megváltozni, amikor a "hangos" majd tényleg
partneri kapcsolatban dolgozik együtt rendezővel, vágóval. Összmunka
csak így valósulhat meg. Végre kiderülne, hogy semmivel sem több az
egyik, mint a másik, hiszen a szakma más-más szeletét csinálják.
• Szórólapotokon szerepel a felsőfokú képzés terve. Lehet, hogy '95
szeptemberétől két helyen is tanulhatnak a majdani hangművészek?
Biztos, hogy nem.:A szórólap tavaly készült, és valóban meghirdettük
a felsőfokú hangtechnikai tanfolyamunkat, ami az első középfokú évfolyam végzését követően indult volna. Rendkívül komoly anyagi erőfeszítést és szervezést kívánna meg egy ilyen kurzus elindítása. Az iskola
hihetetlen eszközigényes. Százezrekbe kerülnek a hangszórók, a DAT
magnók, mikrofonok. Nemcsak az elméleti képzésre, hanem a gyakorlatra is komoly hangsúlyt fektetünk. Mikrofonból például legalább 100
darabra volna szükség, hiszen ha két csoport gyakorlatra megy, kell anynyi. Meg kell adni a diáknak a választási lehetőséget, neki kell eldöntenie, hogy melyik mikrofont viszi magával, hisz abból tanul.
Iskolánk egyelőre nem kap semmiféle támogatást. Kurzusaink 135.000
forintba kerülnek, és ez az ár csak emelkedni fog. Megpróbálunk magániskolából alapítványi iskolává válni, hiszen akkor számíthatnánk
azon cégek anyagi támogatására, amelyek közvetve vagy közvetlenül
érdekeltek abban, hogy legyen ilyen képzés az országban.
• Más tanfolyamokat is meghirdettetek. Ezekre volt jelentkezés?
Nagyon fontosnak tartom például a rádiós továbbképző tanfolyamainkat. Terveztünk olyan kurzust, amely teljes rádióstábok kiképzésére
irányulna. Egy másik a rádióadások műsortechnológiájába, a műsorkészítés gyakorlatába vezetne be. Nélkülözhetetlennek tartom, hogy mind
többen tanulják meg az elektronikus újságírás eszközeinek magas szintű
használatát. ilyen tanfolyamot is meghirdettünk. 13 évig dolgoztam a
rádióban, jól ismerem a helyzetet. Több száz riporter dolgozik ott, kezükbe nyomják a magnót, megmutatják, hogy hol kell ki-, és bekapcsolni, körülbelül ennyi a kiképzés. Pedig igazából azt is meg kellene tanulniuk, hogy hogyan kell élvezhető felvételt csinálni mondjuk futószalag
vagy repülőgép mellett. Ezekre a tanfolyamokra csak most szivárognak
a jelentkezők. Eddig állt a piac. Szerencsére az egyéves hangmester-kurzusra sokan jelentkeztek. Jelenleg negyven diák tanul itt, esti és nappali
tagozaton.
• Hogy épül fel ennek a kurzusnak a tananyaga?
Bár egy nagyobb csapat kezdte a munkát, a tananyagot végül Dr. Erdélyi Gáborral, az iskola társigazgatójával, a Filmművészeti Főiskola tanárával közösen írtuk meg. Abból indultunk ki, hogy nem tudhatjuk, ki
mikor, milyen helyen fog majd elhelyezkedni. Ezért mi nem rádiós, filmes, vagy színházi hangmestereket oktatunk, hanem általában a hangmesterséget magát. Kell az erős alapozás, úgy vélem, a diákoknak a
mesterség minden ágával meg kell ismerkedniük. A középszintű képzés
a művészeti és műszaki jellegű ismeretek közül inkább az utóbbiak
megtanítására törekszik. Emellett, bár kis óraszámban, de tanulnak filmés színházesztétikát, zenei, irodalmi műfajismereteket is a hallgatók. Bevezetést kapnak biológiai, fiziológiai alapismeretekbe is, hiszen meg kell
tanulni uk, hogyan hall az ember. A hangmérnök ugyanis nem mást csinál, mint folyamatosan becsapja a füledet.
A tanfolyam 600 órás, 400 óra elmélettel és 200 óra gyakorlattal. Az
első szemeszterben erősebb az elméleti képzés, bár némí gyakorlat akkor is van. Hangfelvételeket hallgatnak és elemeznek, színházba, koncertre küldjük őket. Pallérozni kell a fülüket. Gyakorlatra most mennek
majd különféle számítógépes cégekhez, szinkronstúdiókba stb.
• Nemrégiben olvastam valahol, hogyan utánozzák például a mennydörgést vékony fémlemez lengetésével. Tanítotok-e ilyen finomságo kat,
apró fogásokat?

Ilyesmit nem. Ma már azért nem ilyen kőkorszaki módszerekkel dolgozunk. Ha ma bemész egy stúdióba, százféle mennydörgésből választhatod ki a polcról a neked megfelelőt. Ez is külön szakma, a filmeseknél
úgy hívták, hogy zajbrigád. A rádióban is sokan foglalkoztak azzal,
hogy zajokat, atmoszférákat vegyenek fel. Ma attól más a helyzet, hogy
szinte eladhatatlan a piacon az a hangfelvétel, amelyik nem eredeti
helyszínen készült. A filmek javarésze is eredeti hangos. Időnként látszik a belógó mikrofon. Nekem megadatott, hogy a rádióban hangjátékokat készíthessek, ezekben a legritkább esetben használtam zajokat. De
ez stílus kérdése is, mindenesetre érteni kell a szakmának ehhez az ágához is.
Egyébként rengeteg érdekes dolog van még a hangtechnikában. Lohr
Ferenc sokat foglalkozott a hang filmes felhasználásával. Egy csomó
minden befolyásolhatja például a hallásélményedet. Hanggal is el tudom érni, hogy szabályosan azt érezd, hideg van, vagy fülledt nyár. Ehhez tudni kell, milyen ritmusokat kell használni, milyen hanghatások jöhetnek egymás után. Ez már művészet, aminek megvan a maga esztétikája, nyelve. Talán egyszer valaki mindezt megírja...

• Az első két csoportod májusban fog vizsgázni. Mi lesz velük utána?
Megkövetelik-e ma a médiapiacon a szakirányú végzettséget?
A jelenlegi törvények nem rendelkeznek erről. Úgy tűnik, nem lehet
elfogadtatni, hogy végzettséghez kössék, ki üljön a keverőasztal mellett.
Sajnos. Nagyon kellene. Iszonyú környezetszennyezés lesz itt, amikor
megszólalnak az új tévék és rádiók. Hosszú-hosszú harc lesz, mire ezt el
lehet majd érni. Sajnos vannak, akiket zavarba hoz majd, ha megjelennek a színen azok, akiknek nemcsak szaktudásuk, hanem papírjuk is
van.

• A hangtechnikai szakma számára az oktatás lehet az egyik kitörési
pont. Gondolom, célszerű lenne, ha az iskola betagozódna az oktatási
rendszerbe. Hajlandó-e az oktatásügy szabályozni ezt a kérdést?
Úgy érzem, elég nagy a támogatottságunk a Minisztériumban. Egyelőre be kell bizonyítanunk az életképességünket. Két évet szánok rá,
hogy az iskolánk tökéletesen működjön. Tulajdonképpen egy kép- és
hang technikai szakközépiskola célja lebeg a szemünk előtt. Szeretném,
ha kialakulna a szakma szellemi központja. Ez a szakma ma heterogén.
Vannak alkotóközösségek filmes, rádiós, tévés közegben. Nem tudnak
egymásról, egymás problémáiról. Ez aligha tartható állapot. Ha lesz egy
ilyen központ, talán pár éven belül kialakul egy közös fogalom- és értékrendszer. Ezt persze nem az iskola fogja kialakítani, hanem azok,
akik ebből az iskolából már kijöttek.
Az a baj, hogy amit most elmondtam, kapásból tíz év. S ezt nem lehet
egyedül csinálni, ez közös munka. Egyedül egy fűszálat nem tudnék
megmozdítani, mert tonnákat nyom egy fűszál is.
Sárközy Ágota

A HANGZÁS KÓD/AI

A hangcsík - szigorúan technikai értelemben - három, egymástól hangzásban, funkcióban eltérő összetevőből alakult ki. A külön-külön vagy
együttesen felvett heterogén hangzáselemekből a keverés révén válik
optikai úton rögzített és lejátszható homogén (együtt- vagy összhangzó)
hangcsík.
A beszéd, a zene, a zaj vagy a zörej nemcsak a kifejezés anyagát tekintve, de a hangzáskádak sajátosságait illetően is különbözik egymástól.
Az első kódcsoportot az úgynevezett analogikus auditív kádak alkotják,
amelyek nagymértékben a hangfelvétel jellegétől, minőségétől függnek,
és a (hang)értelmezés alapját (alapvető feltételeit) képezik. Szerepük
döntő fontosságú avalóságérzet felkeltésében. Logikai szempontból
őket követik a mechanikus másolás kádjai, amelyek a hanganyag alakításában játszanak szerepet, függetlenül attól, hogy a hangot optikai vagy
mágneses úton rögzítették. E kódokat az őket irányító technikai tényezők és konvenciók határozzák meg (a magas és mély hangok adagolása,
mértéke, aránya, a hangzásküszöb kialakítása, amely bizonyos frekvenciák kiiktatását hozza magával).
A filmbeli hangzást, a filmben elhangzó beszéd jellegét és minőségét,
a zene megszólalását, a zajok adagolását és filmbeli kifejezését újabb
kódcsoportok irányítják. Más hangzást tolmácsol a mikrofon, ha kamera-közelben hangzik el a beszéd, és megint mást, ha a felvevőgéptől távol (hangmező, hang-mélység, képen kívül elhelyezkedő hangforrás).
A hangzás-kompozíció kódjai a három hangzás-típus arányából fakadóan más és másképpen alakulnak (átkötés zene és szöveg között, a zene vagy a beszéd elhalkulása. felerősödése, átúsztatása). Ezek filmbeli,
de nem filmi kódok, hisz a filmen kívül rájuk épül például a rádiójáték
is. A filmre jellemző, sajátos hangzáskódok azok, amelyek a mozgófénykép és a hang viszonylatait határozzák meg. (Marie, Michel: Son. In:
Lectures du film. Paris, 1974.)
E (lehetséges) viszonytípusok egyike arra vonatkozik, hogya hangforrás a képen vagy a képen kívül helyezkedik-e el. A hovatartozást befolyásoló négy jellemző: a cselekményhez fűződő viszony, a beállítás, a
hang és kép között meglévő (vagy hiányzó) egyidejűség, végül a hangkibocsátó személy (szereplője-e a cselekménynek vagy sem). (Percheron,
Daniel: Le son par rapport il l'image et il la diégese. Ca/Cinéma, Paris,
1974).

"A képmezőn kívül hallatszó hang alkalmazása igen gyakori a modem filmművészetben. Hol a névtelen narrátor, hol maga a film hőse
beszél így, közvetlenül a nézőhöz intézve szavait. (Például Belmondo a
Bolond Pierrot-ban, vagy a Tavaly Marienbadban bevezető képsora alatt
hallatszó hang.) Ha a képből elhangzó beszéd recitativo formáját ölti, különösen nagy hatást gyakorol. Olyannyira, hogy 'elszakad' a képtől,
önállósul, mintegy függetlenedik a cselekménytől. (Például a Szerelmem,

Hirosima vagy a La poinie courte című filmekben.) Érdekes tanulmány
tárgyát képezné a hang felhasználásának vizsgálata (az, hogy ki beszél)
Resnais vagy Godard filmjeiben." (Metz, Christian: Cinéma modern e et
narraiiuiié, Paris, 1966.)
A vizuális és auditív elemek közvetlen kapcsolatát (a belőlük alakuló,
jelentéssel teli, úgynevezett szemantikai viszonyokat) másik kód szabályozza. Kontraszt vagy ellentét a hang és kép közőtt, szinkronitás vagy
aszinkronitás, úsztatás, késleltetés, párhuzamba állítás, váltakoztatás.
Megannyi lehetőség egy-egy elem, vagy inkább elemcsoport kapcsolatba
hozására, jelentéssel való feltöltésére.
A beszéd regiszterének kódja (dialógus, kísérő szöveg, belső monológ,
recitáló hang, egyes szám első személyű, azaz "szubjektív hang") úgyszintén a kép és hang viszonyának függvénye. E kódot illetően már a
cselekményszerkezet is befolyásoló tényező, miután a legtöbb esetben
(ha például el akarjuk dönteni, hogy egy kívülálló magyarázatával vagy
egy szereplő belső monológjával van-e dolgunk) a beszélőnek a cselekményben elfoglalt helyzete, a cselekményhez való viszonya meghatározó.

A hangzás valószerűsége
A filmben működő, az észlelést befolyásoló kódok között - legyenek
azok vizuálisak vagy auditívek - lényegi különbség van aszerint, hogy
a jelenségvi1ágelemeire épülve annak gazdagságát igyekeznek-e visszaadni, avagy (szándékosan vagy akaratlanul) e valóságot csak tökéletlenül tükrözik. A film esetében ez utóbbi kategóriába főként vizuális kódok tartoznak (a harmadik dimenzió hiánya folytán), míg az előbbibe
azok sorolhatók, amelyek az analágiát biztosítják az észleléshez. Főként a
mozgás- illetve a hangzás-kódok ilyenek.
A filmbeli beszéd, ellentétben a zenével, lényegében valósághű. A
filmszalagra felvett hangeffektusok - a beszéd, a zajok és a zörejek - valós hangzáselemek. A hangok a képpel ellentétben nem valóságszerűek,

hanem újjászületnek, mássá lesznek a filmben. A valóság rögzítése az a
plusz, amit a film az eredetihez hozzátesz.
Az a felfogás, hogy a hang a képnél hitelesebben tükrözi a valóságot,
történeti illetve "ideológiai" okokra vezethető vissza. A hallás nem foglal el olyan fontos helyet a nyugati civilizáció értékrendszerében. mint a
látás, amely a valóság megismerésének kivételes eszköze. A látás "fejlődéséhez" viszonyítva a hallás archaikus maradt, nem tartott lépést az
idővel és a technikai haladással. A hangérzékelésben ezért jóval több az
ősközösségi társadalmat idéző elem, mint a vizuális észlelésben.
A film mint látvány érthetetlen egy hosszú történeti folyamat figyelembevétele nélkül. A zenével kísért némafilm csak egy olyan társadalmi szerkezetben gyökeresedhetett meg, amelyikben a látás - lassan, de
biztosan - az érzékelés legfontosabb eszközévé vált, háttérbe szorítva
minden más érzetet, lépésről-lépésre birtokba véve mind a valódi, mind
a képzelet szülte világot. Lucien Febvre Rabelais-ről írott művében érzékletesen ecseteli, hogy a XVI. században az emberek főként hallanak,
fülelnek, szagolnak, ízlelnek, és csak ezután látnak. Azóta megfordult a
sorrend, nem kis mértékben a film hatására, amely különösképp a hallás jelentőségét csökkentette.

A hallás romlása, a hangzás háttérbe szorulása nyilvánvaló, ha tekintetbe vesszük, milyen "torzítást" okoz a hangrögzítés, mennyire eltérő a
természetes és a mesterséges hang-észlelés. (A vászon mögött elhelyezett, mindig azonos irányból szóló hangszóró, az utószinkron, a hangsúly, a keverés sematizálódása - megannyi hallást rontó forrás.)
A hangzás, bár komoly szerepre tett szert a film megértésének elősegítésében, mindig mellékes szerepet játszott a filmművészetben, soha
nem birtokolhatta a mozgófényképnek kijáró főszerepet. A film fokozatosan másodrendűvé tette a hallást, megerősítette a vizualitáshoz kötődő ideológia már korábban is domináló szerepét. A hangzás-elemek beépülése a filmbe csak oly mértékben vált szükségessé, amennyire el tudta mélyíteni a vizuális észlelésből származó benyomásokat. Ez az oka
annak, hogy a legkisebb próbálkozás is, amely abból indul ki, hogy a
hangok önálló és nem kiegészítő szerepet játszanak, sokkal erősebb ellenérzést vált ki, mint bármely vizuális kísérlet.
Bizonyos frekvenciát nem lehet túllépni. Az auditív elemek alkalmazását szigorúbb szabályok irányítják, mint a vizuálisokét. A beszéd áll
mindenek fölött, a zajok és zörejek csak neki alárendelve juthatnak szerephez (főként a játékfilmekben).
A történeti-ideológiai okokon túl, amelyek tehát szigorúbb hang-,
mint látványhűségre köteleznek, a filmhang észlelésének módjából is
következik némi megszorítás. A filmhang észlelését - éppúgy, mint a
képekét - az analógiát teremtő kódok határozzák meg. Azok, amelyeknek működése révén ezt vagy azt a hangot valósnak észleljük (hisszük).
E kódok feladata nem utolsó sorban az, hogy az önkényes és a motivált
hangzás között viszonylagossá tegyék a különbséget. Tudjuk jól, hogy
az analógia sem magából adódik. Bizonyos értelemben az analógia
(ki)alakulása kódoknak engedelmeskedik. Ha a maga "termé-

szetességében" rögzítenek egy zajt, zörejt, anélkül, hogy zajjá, zoreJJe
"alakítanák" (azaz felismerhetővé tennék), száz esetből kilencvenkilencben felfoghatatlanná, következésképp felismerhetetlenné válik. A szinkronban rögzített zaj sosem felel meg teljesen a valószerű zajnak, amelyhez a néző hozzászokott.
A fonetikus írásmód, amely a beszéd rögzítése, a nyelvet használja fel
mint sajátos. de önkényes kódot az előbbi érzékeltetésére. Az írásbeli jelölés kiiktatja a beszédből mindazt, ami nem a nyelvre jellemző, mig a
hangrögzítés (amely az auditív analógiára épül) beszéddel jelöli (helyettesíti) a beszédet, megőrizve olyan kódokat, mint a hangsúly, a beszédritmus, illetve azok a hangzás-elemek, amelyeket Pagnol "a hang élő
húsának" nevezett. A film (illetve a hangrögzítés) tükrözi a szereplő társadalmi helyzetét. egyéni beszédstílusát. beszéd-szokásait. Mariene Dietrich, Marilyn Monroe hangja, hanglejtése. tagolása ezért válhatott a művek elidegeníthetetlen részévé. filmalkotó tényezővé.
Az elmondottakból világossá válik, hogy az auditív analógia a hangzás valószerűségét biztosító szabályegyüttes. Az esztétikai-ideológiai elvek persze korszakonként változnak, de lényegében mindig egyazon
követelménynek engedelmeskednek, amely így összegezhető: a fülnek
kellemes hangot előállítani; olyant, amelyre odafigyelnek, amelyet hallanak, ha nem is hallgatnak, és amely mindig, minden körülmények között érthető szöveget eredményez.
Nem egy korszak, nem egy irányzat hívei próbálták meg kérdésessé
tenni ezt az elvet, fellépve a hangzás ily formában deklarált zsarnoksága ellen. A legerőteljesebben acinéma direct irányzata, illetve Jean-Luc
Godard szállt szembe e hagyománnyal.

Az előbbi arra törekedett, hogy a környezet természetes zajait rehabilitálja; hogyahangzásnak a korábbinál jelentősebb szerepet juttasson, és
nem csupán a beszédmennyiség aránytalan növelésével. A színpadi beszéd, a színmű-dialógus kérdésessé tételének legradikálisabb és mindmáig legeredményesebb kísérlete volt ez, noha végérvényesen nem sikerült megváltoztatnia a filmbeli hangzást szabályozó esztétikai törvényeket. Acinéma direct lázadását bukásra kárhoztatta az a tény, hogy figyelmen kívül hagyta a hallás természetes hangzáskörnyezetben érvényesülő szelektív jellegét. A mikrofon - a füllel ellentétben - ugyanis valamennyi zajt és zörejt a valósággal azonos erősségben rögzíti (ezért kell

úgynevezett irányított mikrofonokat használni hangfelvételkor, ha egyegy hangforrás t ki akarnak emelni a többi közül). Hallásunk sajátos
hangzás-teret hoz létre, amelyből kiiktat bizonyos zajokat, és felerősít
másokat. Hangészlelésünk tehát épp annyira igényli észlelés után/közben az elvonatkoztatást, mint látásunk. Erről megfeledkezni ugyan nem
bűn, de végül néhány kellemetlen felismeréshez vezet.

hatást. A film és nézője így soha nem kerülhetett szinkronba. Ezen a
helyzeten segített a zene, amely összhangba hozta a nézőt a művel, átélhetővé tette az időt, amely a cselekmény ideje, de egyben a filmélvezet ideje is volt. A modem filmművészet, amely nem nélkülözi már a hangot,
azért épít inkább a zajokra. zörejekre. az emberi beszédre, mert már
nincs szüksége a zenének erre az (idő)egységesítő funkciójára. A montázs, a gépmozgások, a trükkök olyan vizuális élményt teremtettek,
amellyel a korai film még nem ajándékozta meg nézőjét. ezért ragaszkodott ez utóbbi "kétségbeesetten" a zenei kísérethez. a zene folyamatosságot biztosító eszközéhez.

Zene a filmben
A zene filmben játszott szerepét illetően alapvető fontosságú Maurice
Jaubert 1936 áprilisában, a L'Esprit című folyóiratban megfogalmazott
elmélete, amely még tíz évvel később is éreztette hatását. (La musique
dans le film. L'Esprii, avril 1936.) A francia filmfőiskolán elhangzott előadása ugyanezeket a gondolatokat tartalmazta. (L'Ecran francais, 3 juillet

Filmek zenére

1946.)

A rossz filmzene a legelterjedtebb. Állandóan magyarázza a cselekményt. A film tartalmának illusztrálására törekszik. Gyerekes módon ismétli a látottakat. Mindez egy olyan (film)zenei nyelvet eredményez,
amelyben a zene - méltóságát, autonómiáját feladva - különféle .Jelkiállapotokat" utánoz (vonósokat használ a szerelmi jelenetekhez. fúvósokat
és ütőhangszereket a csatákhoz). Holott - fejezi be Jaubert - a zenének
csak helyenként indokolt közbeszólnia, kerülnie kell mindenfajta utánzást, és az audio-vizuális ritmus, nem pedig a cselekmény kialakulását
segítenie.
Mitry lényegében egyetért Jaubert-rel, néhány eredeti gondolattal gazdagítva a zene filmbeli szerepéről vallott felfogást. Bírálja a filmbeli ellenpontozásról írott elveket, kifejtvén, hogy az ellenpont fogalmának
csak a zeneelméletben van értelme, a filmre (és a filmelméletre) tartalma
megváltoztatása nélkül nem vonatkoztatható. Azok, akik a zene és a
kép ellenpontozásáról írnak - érvelt Mitry -, két érzelem, két fajta légkör, kétféle jelentés interakciójára gondolnak, holott a zenei ellenpontozás hangzásbeli. ritmusbeli eltérésre épül, nem pedig szavakban is megfogalmazható jelentésre. Kép és hangzás között kontraszto t keresnek,
holott a zenei ellenpontozás nem tiltja a szembeállítást, és valamennyi
közül csak bizonyos típusok szembeállítása eredményez kontraszt-hatást. (Mitry, Jean: Esthétique et psychologie du cinéma. Paris, 1965.)
Dicséretes helyreigazítás, amely azonban nem feledteti Pierre Schaeffer pontos osztályozását. Schaeffer négy kapcsolat-típust tartott lehetségesnek kép és hang között. Ezeket maszk, ellentét, szinkronitás, szintónia
néven különböztette meg egymástól. Mind a négy más és más jellemzőkkel írható le. (L'élement non-visuel au cinéma. Revue du Cinéma,
1946)

A némafilmet zene kísérte. A filmtörténet-írók véleménye megoszlott
abban a kérdésben, milyen funkciót töltött be ez a zene. Egy részük úgy
vélte, hogy a terem illetve a vetítőgép zaját volt hivatva lefedni. Más részük szerint viszont a film befogadásához szükséges, nélkülözhetetlen
hangulatot teremtette meg; segítette a nézőket, hogy beleéljék magukat
az álomvilágba. Mitry sem egyik, sem másik nézettel nem értett egyet.
A némafilm - vallotta - a hangosfilmnél tökéletlenebb valóságérzetet
keltett. Nemcsak azért, mert hiányzott belőle a beszéd: dramaturgiailag
is kezdetlegesebb volt. A zavart okozó, gyakorta visszatérő inzertek, a
mindig azonos nézőpontból dolgozó felvevőgép tovább csökkentette a

Mitry egy teljes fejezetet szentelt azoknak a műveknek, amelyeket zenére "komponáltak". Két csoportjukat különböztette meg. Az egyiket
rendszerint cselekményt nélkülöző rövidfilmek. úgynevezett filmesszék
alkották. A másodikat játékfilmek egy-egy jelenetsora képviselte, amelyek közül a leghíresebb Eizenstein Prokofjev zenéjére alkotott, gyakorta
elemzett A jégmezők lovagja című művének befagyott tavon zajló csatajelenete. (Germain, Jean: La musique et le film. In: L'unioers filmique. Paris,
1953. A film jelentése című könyvében Eizenstein is egy teljes részt szentelt a kérdés elemzésének.)
A filmtípus többféle formája ismert a filmtörténetben. A filmnyelvvel
kísérlezetők egy csoportja (Oskar Fischinger, Len Lie, Norman MacLaren) nonfiguratív elemeket ("tiszta formákat") vitt filmre és kísérte zenével. Mások (így Germaine Dulac) figuratív elemeket alkalmaztak, de
nem tudták elkerülni az ezzel járó gyakori veszélyt. Filmjeik ugyanis a
zenét illusztrálták. akarva-akaratlanul cselekményeiemeket kevertek a
műbe, amitől a zene érdektelenné, feleslegessé vált. Alekszandr Alekszejevnek (Alexandre Alexeieff) sikerült talán egyedül megtalá1ni a középutat a fent említett szélsőséges kísérletek között. Jól példázza ezt Egy éj a
kopár hegyen (1933) című Franciaországban készült filmje.
Maga Mitry is forgatott hasonló jellegű műveket: Pacific 231 (1949,
Honegger zenéjére), Képek Debussy zenéjére (Images pour Debussy, 1949).
A filmképeket a valóságból választotta ki, de nem formált belőlük cselekményt, nem törekedett a folyamatos ábrázolásra, nem illusztrálta sehol a feltételezett zenei jelentést. Költői meditációt adott mindegyikben,
különösképp abban, amelynek "témája" a víz, és montázzsal próbálta
"anyagtalanná" tenni a nagyon is anyagszerű valóságot. Sikerült neki a
mozgás, a változás ontológiai képzetét felidéznie. anélkül, hogy a Debussy-zene kíséretté alacsonyodott, vagy főtémává magasztosult volna.

A némafilm
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Pordenone hétszáz éves múltra
visszatekintő észak-olasz kisváros, Veleneétől közel egy órára.
Ódon hangulatú belvárosában
sétálva, napfényes időben az Alpok havas hegycsúcsai tűnnek
fel a késő-reneszánsz paloták fölött. E kellemes helység neve
már több mint egy évtizede a
legszebben csengő szó a némafilm barátai számára. Pordenone
ad otthont ugyanis a műfaj legrangosabb, legtöbb filmet felvonultató fesztiváljának. 1994-ben tizenharmadik alkalommal gyűltek itt össze a filmtörténészek. restaurátorok, archivátorok és a némafilmet kedvelő kritikusok, újságírók, hogy reggeltől
késő éjszakáig tartó vetítéseken gyarapítsák ismereteiket a filmtörténet
első harmincöt évének alkotásairól.
Másodszor vettem részt a fesztiválon, és három évvel korábbi ittléternhez képest szinte semmi sem változott. Pordenone életében - láthatóan - ez az őszi hét a legnagyobb esemény. A fesztiválirodán a többnyire Triesztből érkezett segítő személyzet udvarias és segítőkész; előzékenyen intézkednek, hogy kissé kellemetlen odautazásunk ne ismétlődjön
meg visszafelé. A fesztivál önkiszolgáló éttermének kasszájában ugyan-

az a temperamentumos hölgy ül,
aki már három évvel ezelőtt is
kivívta szimpátiámat, mert segítőkészsége és jókedve lenyűgöző. Látszik rajta, hogy egész évben erre a fontos "szereplésre"
készül. Régi ismerősként üdvözölte évek óta visszajáró vendégeit. A Vittorio Emanuele korzó
kis édességboltjában is megmaradt a kellemes századeleji hangulat, és ugyanaz a kedves öregúr fogad, mint korábban. A Duce fénykorában épült hatalmas Cinema
Verdi - a vetítések színhelye - éppolyan barátságtalan és hideg, mint
múltkor, alapos beöltözés nélkül kibírhatatlan lenne a többórás ott tartózkodás. Szállodám és a portás házaspár is ugyanaz, egyetemista fiuk
esténként a fesztivál műsorfüzetét lapozgátja a recepción. Avendégektől
kér tanácsot, mit érdemes másnap megnéznie. Az egyetlen újdonság a
Hotel Modernóban elszállásolt NATO-katonák jelenléte, mivel a város
környéke az amerikai repülősök "boszniai" támaszpontja.
Az 1994-es hét tematikáját nem a kronológia határozta meg, mint az
előzőét, amikor egy év - az 1913-as - filmjei alkották a műsor gerincét.
A mostani alkalommal 1896-ból éppúgy láthattunk alkotásokat, mint

1934-ből, belépve az átmenetet jelentő, hangosított betéteket tartalmazó
filmek időszakába. Utóbbi műfajt képviselte például a nagy sikert aratott nyitófilm. a magyar Fejős Pál 1928-ban, Amerikában forgatott A
nagyváros mostohái című alkotása, amelynek néhány jelenetét utólag hangosították. A New Yorkban játszódó romantikus szerelmi történet két főhőse, Mary, a telefonoskisasszony és John, a gyári munkás, egyformán
magányos. Az idegölő napi robot után egyedül töltik otthon vasárnapjaikat, meghitt kapcsolat után vágyakozva. Egy utcai ünnep alkalmával
összeismerkednek. ezután "vasárnapoznak", majd a véletlen elsodorja
őket egymástól, hogy a film ötletes happyendjeként kiderüljön: ugyanabban a házban laknak, sőt szomszédok is, de ezt nem tudták magukról. A történet kivitelezése Fejős berlini tanulóéveiről tanúskodik. A vágás Ruttmann Berlin-filmjéhez hasonlít, a változatos New York-i helyszíneken játszódó mű ugyanolyan kordokumentum-értékű. A bemutató sikeréhez azonban döntő mértékben járult hozzá az élő zenei kíséret. A
némafilmmel foglalkozók jól tudják, mennyit emel a befogadás élményén a jól kiválasztott, odaillő zene, ezért is kísér Pordenonéban minden
egyes előadást élő zongoraszó. A nagyváros mostoházhoz egy néhány éve
alakult kiváló együttes szolgáltatta a muzsikát, akik kifejezetten azzal a
céllal tevékenykednek, hogy neves némafilmekhez írjanak zenét, és adják elő különböző fesztiválokon. Az Alloy Orchestra három amerikai fiatalember: Terry Donahue, Caleb Sampson és Ken Winokur, akik különleges hangszereikkel különleges élményt szolgáltattak nekünk. Minden
zenei hang és hangimitáció hajszálpontosan a helyén hangzott el, a dobosnak az egyre gyorsuló vágásokat kísérő néhány perces magánszámát
pedig hosszú filmközi tapssal jutalmazta a közönség.
A nyitófilm előtti délutánon közel negyven néhány perces - olykor
másodperces -, rendkívüli élményt nyújtó ősfilmmel ismerkedhettünk
meg a Pathé első tíz évéből. A változatos technikai minőségű filmek - a
-vízfoltos fekete-fehértől az újonnan restaurált virazsírozottig - széles
műfaji skálát kínáltak ősburleszktől az ősmelodrámáig.
A mostani fesztivál valójában az utókor által "bolondosnak" nevezett
húszas évek filmjeinek jegyében telt el. Az évtized közepén teljesedett ki
a különös nevű Monta Bell hollywoodi filmrendező pályája az ekkoriban egyre befolyásosabbá váló Metro Goldwyn Mayer vállalatnál. Az
európai némafilmnek az amerikainál jobb ismerőjeként. mindössze
annyit tudtam Monta Bellről. hogy ő rendezte Greta Garbo első amerikai filmjét, az 1925-ben forgatott Az asszony ingatagot. A svéd némafilm
és Garbo tisztelőjeként korábban "haragudtam" is erre a rendezőre, hiszen a színésznőt Amerikában menedzselő, titokban rendezői feladatra
váró Mauritz Stiller helyett őt bízta meg az MGM vezetősége Garbo első
amerikai filmjének rendezésével. Monta Bell 1925 és 1928 között készült
hét filmjének megtekintése után azonban megváltozott a véleményem e
korábban jelentéktelennek hitt alkotóról. Monta Bell filmjei ma is mindenki számára élvezhető, tökéletesen kivitelezett társadalmi melodrámák, s bizonyítékai annak a ténynek, hogy a némafilm a húszas évek
közepén már teljesen birtokában volt a későbbi hangosfilm technikai
eszköztárának. természetesen a hang kivételével. A Broadway fényei
(1925), Az éjszaka asswnya (1925), vagy az Éjfél után (1927) nemcsak kameramozgatásukkal, trükkjeikkel nyerték meg tetszésemet, hanem többségükben a Broadway színházi világának kisemberei közt játszódva
- realista miliőjükkel is. E karriertörténetek nagy részének hősnője. Norma Shearer szintén a fesztivál egyik "újrafelfedezése" volt. Intelligens,
érzékeny játéka, alakításai révén ő is oda tartozik az intellektuális filmszínésznők többek között Elisabeth Bergner, Bette Davies, Katherine
Hepburn, Inna Csurikova, Emma Thompson által képviselt táborába.
Különleges élményt jelentett Az asszony ingatag, Greta Garbo már említett első amerikai filmje is (képünk). A múlt századi Spanyolországban
játszódó szerelmi történet meglehetősen banális, nézői azonban részesei
lehettek egy ösztönös tehetségű nagy filmszínésznő születésének. Monta
Bell érdeme, hogy ráérzett a később oly híressé vált Garbo-közelik jelentőségére. Az egyik ilyen közelkép en tanúi lehettünk, amint egy kifejező

arc elkezd élni, félig leeresztett szempillái alól pedig már ugyanazok az
érzések áradnak a néző felé, mínt későbbi életműve során is: a magányé, az idegenségé, a titokzatosságé.
A melodrámák szomorkás hangulatát remekül ellenpontozták az Ismeretlen nevettetők címet viselő blokk filmjei, amelyben a slap sticktől a
klasszikus burleszken át a bohózatig a némafilm minden komikus műfaja helyet kapott. Mack Sennett. Ben Turpin, Gaylord Lloyd (Harold
testvére) és Oliver Hardy korai filmjeinek a pordenonei kisiskolások voltak a leghangosabb élvezői, néhány ismeretlen név azonban a filmtörténészek számára is kellemes meglepetést szerzett. Ilyen volt a női Stan és
Pan páros, Anita Garvin és Marion Byron, akik a húszas évek második
felében komédiáztak. illetve a fesztivál egyik szenzációjának számító
Max Davidson, az amerikai városi zsidó komédia nagymestere. A húszas évek második felében alkotó, méltatlanul feledésbe merült színész
Woody Allen előfutáraként lépett elénk a programban szereplő öt filmjével. Az Add körbe a sült csirkét (1928) című komédiájában különleges kifejező gesztusrendszeréről és arcjátékáról tesz bizonyságot. Az amerikai
zsidó farmon játszódó huszonkét perces filmremek alapszituációja egy
véletlenül lelőtt kontinens-díjas tyúk elfogyasztása a büszke tulajdonosházigazda vacsoráján. Davidson, az egyik vendég alakítója, mindent elkövet, hogya házigazda ne vegye észre, díjnyertes tojóját készül elfogyasztani. Fergeteges némajátékát hosszan tartó tapssal jutalmazta a
szemle közönsége.
A filmhét legegzotikusabb élményét az indiai némafilm bemutatkozása jelentette. Élőben szolgáltatott, indiai hangszerekkel előadott népzenei
kísérettel ismerhettük meg az első indiai filmrendező, Dhundiradzs
Govind Phalke néhány alkotását. Phalke volt a nemzeti filmipar megalapítója, 1914-ben forgatott először hazájában. Az indiai némafilm a húszas évek végén, a harmincas évek elején élte fénykorát - 1934-ben is
készítettek még némafilmet. A poonai filmarchívum ritkán látható kincsei közül a német származású Franz Osten 1928-ban Indiában forgatott
romantikus stílusú filmje aratta a legnagyobb sikert, amely a Taj Mahal
építésének legendáját dolgozta fel.
Említésre méltó végül a római nemzeti filmarchívum által restaurált
filmek bemutatkozása. Az utóbbi években főként a bolognai archívum
restaurálási, felújítási eredményeiről értesültünk, ezért is fogadtuk
örömmel a rómaiak hasonlóan sikerült munkáit. A gazdag válogatás két
legfigyelemreméltóbb darabja egy 1909-ben készült, kézzel színezett
Max Linder-film, A szerelem meglepetései, valamint a híres olasz komikus,
Polidor főszereplésével forgatott Pinocchio (1911)volt (utóbbi negatívja a
közelmúltban került elő a milánói archívumban). Ritkán látható spanyol
illetve lengyel némafilmek is a programba kerültek.
Utolsó este zsúfolásig megteH a hatalmas vetítőterem. Ott volt többek
közt Enno Patalas. Naum Kleiman, aki Jean Mitry-díjat kapott, az amerikai teoretikus, David Bordwell s a két fiatal .megszállott" restaurátor:
a bolognai Gian Luca Farinelli, és az amszterdami Paul Meyer. A tetőpontra hágó hangulatban egy vidám olasz úr énekelve összegezte a hét
eseményeit egy népszerű olasz nóta alapján, az est fénypontjaként pedig
William Wyler első mesterművét, A pokol hősei (1929)círnű, talált csecsemőről szóló megható történetet vetítették a rendező unokáinak jelenlétében. A családias hangulatú fesztiválon gyorsan röppentek el a napok, de
már nem is kell olyan sokat várni a következőig, amikor ismét belemerülhetünk az idén száz esztendős mozi őskorába.
Czakó Ágnes
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Személyek
NEMES KÁROLY
CZAKÓ ÁGNES
GERÉBANNA
SÁNDOR

CZAKÓ ÁGNES Nekem meg dánokat!
GERÉB ANNA Nekem meg oroszokat!
CZAKÓ ÁGNES Nekem meg dánokat!
GERÉB ANNA Nekem meg oroszokat!
SÁNDOR Na jobb lesz, ha én innen megyek ...

Archívumi

vágószoba.

CZAKÓ ÁGNES ... a tízes évek első fele mindenképpen a dánoké. Igen.
A dánoké. Az övék és pont.

Kinyitja az ajtót, és egy magas, ősz hajú, hosszú ballonkabátot viselő elegáns
úrba, NEMES KÁROLYba ütközik.

SÁNDOR Jaj, bocsánat.
SÁNDOR Jól van, Ági, hát persze hogy az övék. Nyugodj meg. Az
övék. Gyere, szívjunk el egy cigit.
CZAKÓ ÁGNES Én nem cigarettázom. És nem iszom. Én filmőrült vagyok. Filmeket akarok nézni. Dán filmeket.

NEMES KÁROLYSemmiség. Maradj csak. Nők elől soha nem kell menekülni. (Visszatessékeli, és belép a szobába) Hölgyeim, igazán elragadó,
ahogy zengetik a folyosót, de nem gondolják, hogy kissé gyerekes dolgokon vitatkoznak?

GERÉB ANNA Én se cigarettázom, én se iszom, még csak nem is vitatkozom. De én is filmőrült vagyok. És most orosz filmeket kell néznem.

GERÉB ANNA (egy székbe roskad) Már csak ez hiányzott. Szervusz,
Karcsi. Ne haragudj, de dolgozunk.

CZAKÓ ÁGNES Igen. Programot állítunk össze. Most nincs időnk előadásokat hallgatni.
NEMES KÁROLY Isten ments, hogy előadásokat tartsak. De ha már
programösszeállításról van szó, szeretném felhívni a figyelmeteket egykét fontos dologra. Megértem, hogy nehéz megtalálni a helyes arányt az
orosz és a dán film között, különösen a tízes években, de azért föltennék egy kérdést: Megfelelő súlyt fog kapni ebben a műsorban Griffith?
CZAKÓ ÁGNES Nem a mi reszortunk. De biztos benne lesz a Türelmetlenség meg A nemzet születése.
NEMES KÁROLYNem a mi reszortunk. Hát ez az. Griffith mindannyiunk reszortja. Róla már érdemes beszélgetni vagy éppen vitatkozni.
SÁNDOR Hozzam ki valamelyik filmjét?
NEMES KÁROLY Felesleges. De azért gondoljunk végig néhány dolgot.
Na nem Griffith nyomorgására. ebből fakadó szociális érzékenységére,
vagy déli származására és a polgárháború megítélésével kapcsolatos elfogultságára gondolok, hanem arra a szerepre, amelyet a filrnnyelv
megújításában játszott.
GERÉB ANNA Hallgatunk.
NEMES KÁROLY Köszönöm. Nos, amikor Griffith rendezni kezdett, a
"filmnek már voltak bizonyos eredményei. A burleszkek és a kalandfilmek már használtak filmszerű trükköket. Ne feledjük, hogy kezdetben a
premier plán is trükknek számított. Edwin Porter A ruzgy vonatrablásban,
1903-ban primitív párhuzamos vágást alkalmazott, sőt a háttérvetítéssel
is megpróbálkozott. James Blackton kalandfilmjeinek üldözési jelenetei
egészen sajátos élményt váltottak ki. Nem is beszélve az angol Brightoni
iskoláról, melynek alkotói már a század elején tér- és időosztásra használták a vágást. A feliratok kényszrűsége és a helyszínek váltakoztatása
később még inkább előtérbe hozta a vágást, és lassan tudatosodott az a
hatás, amit a montázs a film ritmizálása terén nyújthatott. ilyen helyzetben lépett fel Griffith a maga kísérletező törekvéseivel.

kal is. Griffith 1914-es A bosszúálló lelkiismerete című munkájában a hős
egy légyre leső pókot szemlélve jut el ahhoz a gondolathoz, hogy megöli házasságát akadályozó gyámját. Azt azonban már nem látja, hogy a
pókot később megeszik a hangyák. Íme, egy metaforikus kép. A nyelvteremtő kísérletezésnek másik jelentős állomása volt 1914-ben A nemzet
szűletése, amelyben a rendező három ábrázolási réteget ötvözött. A polgárháború képeinek grafikai hatású kulcsképeit, a harci cselekményeket,
illetve a Cameron család tagjainak életét. A tömeg mozgatásán túl tehát
nem mondott le az egyéni hősök életének bemutatásáról. Példaként nézzünk meg három részletet. Egy asszony két gyermekét gabonaszemekkel eteti. A maszkfilm körében látni őket, majd a kép kitágul, s a kamera svenkkel bemutatja a közelükben vonuló déli katonákat. Végül ismét
svenk, és újra az asszony válik láthatóvá. Griffith így a film nyelvén
mondja el, kikért s miért indulnak harcba a katonák. Az északiak győzelme után Délt ellepik a négerek és félvérek. Valamelyikük az erdő szélén üldözőbe veszi a hazafelé tartó hősnőt. A menekülő lány egyre kopárabb vidékre kerül, s végül egy sziklárűl ugrik le, hogy megmeneküljön. A környezet hatását már a korai svéd film alkotói is felfedezték. ..
CZAKÓ ÁGNES Hát pontosan ez az.
NEMES KÁROLY ... de a dolgot Griffith is hasznosítani tudta. A környezetnek is sugallania kellett a veszedelmet. A film végén a négerek már
behatolnak egy családi házba, amikor a Ku-Klux-Klan fehér csuklyájában megérkeznek a felmentő lovasok. A rendező természetesen hosszú
párhuzamos vágással mutatja a támadókat és a megmentőket. S végül a
fehérek összeborulása érzékelteti a nemzet igazi születését.

CZAKÓ ÁGNES Ezt így általában mintha tudnánk.

SÁNDOR Mit rnondjak, progresszív kis film!

NEMES KÁROLYJó. Akkor lássuk a filmeket. Az 1908-as Az arany szereteteben Griffith két egymást megmérgező gengsztert mutat be, és már itt
megpróbálkozik a színészi cselekvés és reagálás megszakításával, párhuzamos váltakoztatásával. ugyanis csak a két rabló egymás mellé helyezésével érhette el a "költői igazságszolgáltatás" poénját. Az így felfedezett párhuzamosság jelent meg egy év múlva kiterjesztetten a Magányos villaban: az anya és három lánya bent reked a banditák által megtámadott házban. Váltakozva látni a fokozatosan behatoló gengsztereket,
az apa közeledését, majd a megmenekülés t. Az egymásmellettiség egymásutánivá tétele izgalmi tényezőt eredményezett. Valójában a cselekmény lelassítása és az idő kiteljesítése volt ez, vagyis a filmtér és a filmidő alapfokú létrehozása.

NEMES KÁROLYA nemzet szuletése, amelyet Griffith külön brosúrában
próbált megvédeni. óriási vitát váltott ki, s ez nagyobb vonzerőt gyakorolt bárrnilyen reklámhadjáratnál. A 110 ezer dollárba került film 15 milliót hozott be, s ezt használta fel Griffith főműve, a Türelmetlenség elkészítéséhez.

GERÉB ANNA Ez azért még nem olyan nagy dolog, és bizonyíthatatlan,
hol alkalmazták először.
NEMES KÁROLY Vachel Lindsay költő lényegében az első filmteoretikusnak számítható. 1916-ban megjelent könyvében éppen Griffith műveit elemezve hívta fel a figyelmet arra, hogy a film élhet a szirnbólumok-

SÁNDOR Cigarettaszünet.
(folytatj uk)
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Jankovits
elmaradt

Tehetsége megengedte volna, hogy korának legünnepeltebb.
legdédelgetettebb udvari művésze legyen. Ifjú éveinek érzelmei is a baloldalhoz kötötték.
Gödön hallgatta társaival József Attilát.
A munkaszolgálatot, a biztos halált a
legmegalázóbb módon - szellemileg
nem beszárrúthatóként - úszta meg.
Fiatalkori művei Bokros Birman Dezső
alkotásaival rokonítják. [aki művészkeze mintázhatott volna a szocialista realizmus kívánalmainak megfelelő szobrokat is. Háború előtt született a Vakolók, a Zsákolók, a Judith. Modelljei munkások, az ő mozdulataikat örökítette
agyagba. Realista ihletésű a gyönyörű
aktsorozat. a Napozó, a fekvő, a hátrahajló női alak.
Bálint Endre barátsága és Vajda Júlia szerelme egy új élet kezdetét jelentette. 1946 májusában egy romos rózsadombi villába művészek költöz tek. Ott
lakhattak, amíg rendbehozzák. Megtették. Ez volt az Európai Iskola dicsőséges alkotókorszaka is. Bemutatók, kiadványok, előadások, irodalmi estek a
kor legkitűnőbb elméinek közreműködésével. együttmunkálkodásávaL
Jakinak mintegy ötven szobra készült az alig két esztendő alatt. A Galé-

ria a négy világtájhoz s az Elvont művészet első magyarországi csoportkiálIításán szerepeL Az első absztrakt szobra
akt. A formát furcsa, egymásba hajló
ívek alkotják, s csak a kerekség, a meghitt zegeket-zugokat rejtő bemélyedések által válik egyértelművé a mondanivaló. Szürrealista műveket Max
Ernst is készített. [aki rátalált erre a kifejezési formára, és szobrászkeze alkotott: ezt példázza a torzó egy szemmel,
a Szerzetes, a Kút, az Tlerek szűletése, a
Mókusbóllett. Csodálatos könnyűséggel
- mintha szél libbentené - alakulnak a
formák, kunkorodnak az ívek játékosan. Henry Moore is készített "lyukas"
szobrokat. Azok a ráció szobrai, míg
Jakiéi a testté lett léleké. Minden részletükben az elevent idézik.
Kubista akt (1946). Büszke térhatású
nőalak a kubizmus stílusjegyeivel, de
szögletes vonala - hát, váll - ívbe futó.
Csupa dinamika. Attört akt (1947).
"Először tömör szobor volt. De néztem
szemben a romos házakat és kezdtem
az agyagot kifurkálni", A szobor ívei
egymáshoz feszülnek és olyan fenségesek, akár a gótikus katedrálisok boltívei, támpillérei. A Bagoly, az Amolfini
asszony, a Szereikezá, a Billegő is olyan,
amilyent mások nem csináltak; karéj0sak, teltek, élettel teliek. Jaki az őszintétlenség, az erőltetett mozdulatok és
eszmék korában is tiszta hittel alkotott.
Nem tudtak mit kezdeni az általa
alkotott formákkaL Nem tudtak mít
kezdeni a nemiség természetes jegyeivel, hiszen dac volt ez és ellenerő. S
még valami: a lélektől elszakított test
fájdalma. 6 érzékelt és kifejezett valamit a korból, ami széleskörűen nyilvánvalóvá először a hippilétben vált.
Ma már itthon is kultusza van azoknak az amerikai művészeknek, akik a
direkt nemiséget hirdetik (Chindy
Scherman, Mapheltorphe, Koons). Évtizedekkel előzte meg őket Jaki. A Herezacskó emlékoszlopa 1948-ban készült.
Az elmélet úgy kezeli, hogy fe Lugossy, Wahom művészete előzmény
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Józse!
kiállításáról

nélküli. Hát nem! Csak arról nem beszélünk.
S a Sztálin-békegalamb, a válasz a Picasso-rajzra? Jaki akkor hagyta ott a
pártot, amikor mások tömegével lettek
tagjai, 1947-ben. (Kállai Emővel már
1945 tavaszán targoncán és Nolipa festő konflisán képeket és szobrokat szállított be Csepelre, ahol munkásoknak
rendeztek modern művészeti bemutatót). Amikor barátot kellett volna megtagadnia, érezte, hogy olyan kor jön,
amihez neki nem lehet köze. 1948-ban
ki is rakták őket a maguk rendbehozta
villából, s családjával Bálint Endrével
közös társbérletbe ment a Rottenbiller
utca l-be. Később fogalommá vált ez a
II. emeleti lakás, mert otthona lett az
alkotó szellemnek, a szabadságnak.
Csakhát ennek nagy ára volt. Nem
volt anyag a munkához. Nem kapott,
hisz neki nem járt. A bábszövetségnél,
majd a Bábszínháznál kapott valami
munkát. Mivel nincs gipsz- és fakiutalás, abból dolgozik, amiből tud. Ha valami fadarab hoz jut, reliefet farag, gyönyörűt.
Amikor a hatvanas évek közepére
egyértelművé vált, hogy itthon semmiféle lehetőségre nem számíthat, Amerikába vándorolt. Ötvenöt éves volt. Azt,
hogy alkothasson, nem adta feL A lehetőségek hazájában azonban számára
vékonyka kenyérdarab jutott. Nem is a
meggazdagodásra gondolt. Könyveket
vásárolt - képzőművészeti szakkönyvtára kivételes -, s új problémakörként
zsidó írásjelek titkainak felfejtésébe fogott. Festményei erről árulkodnak. Rajzaiban továbbra is vállalja Vajda Lajos
örökségét. Az ekkor készült szobrok
közül a Mózes és a Kalácsfejő a két legjelentősebb.
1987 őszén tér haza, ha nem is kint
készült műveivel, de jelentős művészeti könyvgyűjteményével s azzal az

ígérettel, hogy itt végre műterem várja,
ahol dolgozhat, s méltó körülmények
között élhet. De nem. Magnó- és videoszalagok őrzik a vele készült rádióés tévéfelvételeket. ·1990-ben a Kisplasztikai Biennálén (Néray Katalin
utolsó műcsarnoki szervezése) az első
teremben Tisztelet Jankovits Józsefnek
címmel jutott hely néhány szobrának.
Az egész életművet bemutató kiállítás még várat .rnagára, csakúgy, mint
az elemző tanulmányokat tartalmazó
könyv - pedig gazdag a vele foglalkozó irodalom (Bálint Endre, Kállai Emő,
Kömer Éva, Passuth Krisztina, Mándy
Stefánia, Forgách Éva) - hosszú a sor,
lehetne válogatni. Utolsó évei azzal teltek, hogy bronzba öntötte évtizedek
óta gipszben szunnyadó szobrait, többek között a Bábozót, Az erdei picurkát,
aVasálarcos szüzet. Azzal a többek által
megerősített ígérettel huny ta le végleg
a szemét 1994. szeptember 23-án, hogy
végre életmúk.iállítása lesz, könyvkatalógussal 1995 márciusában, az Ernst
Múzeumban.
Ez a kiállítás marad eL 6 már nem
protestálhat, nem kérhet számon. Nem
is tenné. Minden méltatlanság elől az
alkotásba menekült. Nem pörölt. Büszkébb volt annál, mert tudta, művészete
nem a jelent szolgáló pillanaté.
Józsa Ágnes

Variációk
A Vígszínháznak megint sikerült családi színházat csinálnia. Olyant, amelyben minden nemzedék megszóIíttatik,
minden korosztály megtalálhatja a
kedvére valót. A nyolc - na jó, mondjuk a tizennyolc - évestől a kilencvennyolc évesig. Mint Apadlásban.
Csak most nem padlás, hanem presszó
(egy bár, egy bálnak. Össztánc nak való)
a hely, amely "kell", mert benne ahogy A padlásban éneklik - "minden
szellem látható" és "minden dallam
hallható". Más nem is, szavak ugyanis
nincsenek ebben a táncszínjátékban,
csakis zene, mozdulatok, gesztusok.
Igaz, itt a csillagok is, meg a betérők is
beleborzonganak néha az ittlétbe, az
emlékezésbe - nem úgy, mint A pad/ásban áhított emlékek bolygóján, ahol
"nem fáznak a csillagok" -, mert kicsit
huzatos a hely, amikor szétnyílik Khell
Csörsz diszletének hátsó fala, s az ekként támadt hasadékon behömpölyög
a történelem a maga közismert kérlelhetetlenségével. Jobbára azonban nem
annyira megrendítő ez a képeiben
szükségképpen közhelyes - hiszen kevés jelzéssel kell közérthető. érzékletes
legyen - múltidézés, mint inkább nosztalgikus. Mert hát a felidézett történelmi fordulatok, törések közepette mégiscsak ki-ki élte az életét, talán szánalmasan, talán szégyenletesen, talán nevetségesen, de megtagadhatatlanul. A
Théátre du Campagnol ötlete nyomán
készült előadásnak (amely Békés Pál
író és Marton László rendező együttműködése révén minden dramaturgiai
hasonlatosság ellenére valami egészen
mássá lett, mint A bál címen ismert és
Ettore Scola filmje által világhírűvé
vált francia eredeti) múfajából adódóan nem lehet célja a tisztázó szándékú
szembesítés a történelemmel, csakis
hangulatok, életérzések előhívása. A
gyönyörű átváltozásé, ahogyan Halász
Judit és Hegedűs D. Géza őszülő halántékú idős párja visszafiatalodik az
életet kezdő ifjakká. Amit lélekben
minden néző is megtehet, saját élményeiig visszafiatalodva - kinek hol
kezdődnek az emlékei. Persze, hogy
szemben a Coca Cola mámorral. nem
euforikus az emlékezés mondjuk a
rustködből előgomolygó menetekre, a
színpadon egy szökött lufi formájában
híába kergetett álmokra és elszalasztott
egyéni és történelmi lehetőségekre,
vagy akár az előítéleteket figyelmeztetően újratermelő, továbbtápláló tegnapra, ám az emlékezésben benne a
túlélés diadala s a tapasztalatok adta -

generációkra

sokszor kétes, keserves - gazdagság is,
nem utolsó sorban pedig az egykor
volt ifjúság mint - visszanézve legalábbis - önérték.

len tiszta lény, Huszárik Kata Marianeja nem tartozik Harpagon környezetéhez.)
Ridegségre, szeretetlenségre természetesen szeretetlenség a válasz, ám
okként nem elegendő arra, hogy az
Hogy valójában mi érték, s hogy a fia- ember fenntartások nélkül drukkoljon
talság önmagában az-e, legalábbis - ebben az előadásban nem is teheti megkérdőjeleztetik egy másik francia a Harpagont megleckéztető s a boldog
mű honi "adaptációjában", Moliére A
véget kicsikaró ármánynak. Haumann
fosvény című darabjának Zsámbéki Gá- Harpagonja nem is fösvénységéért
bor rendezte előadásában a Katona Jó- bűnhődik igazán - hiszen elveszettnek
zsef Színházban, aholis az e tárgyban hitt pénze megkerül, s a happy end,
szokásosnál jóval bonyolultabb a kép- ha groteszkbe emelve is (ez értelmelet. Korántsem könnyű ugyanis letenni zésben másként aligha lehetne), de bea voksot a jobb sorsra érdemes fiatalok következik -, hanem önnön kreatúráimellett a szörnyeteg Harpagonnal
ért, azért, hogy környezetét olyanná
szemben, s drukkolni boldogulásukért.
tette, arnilyenné: hazug, képmutató,
Nem mintha Haumann Péter Harpa- gyáva
félemberek
gyülekezetévé,
gonja minden esendősége - mert azért amelyben csak magára maradhat. Gyövannak emberi vonasai.
amelyek nyörű, ahogyan már-már megszánható
egyébként korántsem feltétlenül pozití- - s mégsem az, inkább érteni való - ez
vak - és kétségtelen karizmája ellenére a Harpagon, miként érteni és szánni
nem lenne valóban szörnyeteg, a kör- való Csákányi Eszter boldogságtól
nyezetében
élők
megnyomorítója, majd kicsattanó Élise-e is csüngő-lógó,
aminthogy gyermekei meg persze, kopott ruháiban - olyan rajta minden
hogy jobb sorsra érdemesek, mint díszítési kísérlet, mint a színre zsúfolt
csaknem minden lény ezen a világon használt bútorok fényét emelni hiva(kellő emelkedettséggel szemlélve az tott bágyadt csipkék -, évei és kilói
életet), szembenáliásuk apjukkal azon- számának letagadhatatlan sokaságával
ban nem az eltérő értékrendekből. és áporodott szerelmével, amelybe a
csakis eltérő helyzetíikből fakad. Tímár rendezés mégis belop valami különös
Andor nyafogó, sápatag, piperkőc Clé- szépséget, mindenkinek kijárót, amikor
ante-ja (megjelenésében tökéletesen a szekrény mögött Harpagon elől megigazolva és alátámasztva Harpagon el- búvó Elise és Valér feje összeér, állnállenérzéseit) mély felháborodással veszi fejtetőnél illeszkedve. pillanatnyi harugyan tudomásul, milyen piszkos üz- móniában.
leteken nyugszik apja gazdagsága, ám
ha gond nélkül részesülne e földi javakból, egy percig nem érdekelné azok A megértés és megértetés szándéka, a
származása, hiszen konfliktusuk forrá- pontos - természetesen az itt és most
sa ezt megelőzően is pusztán e fukar- szellemében fogant - értelmezés a legság, nem a világ rendjének eltérő értel- főbb erénye Hargitai Iván Kleist-rendemezése. Pedig hát van ebben a világ- zésének, a Hamburg hercegének is az Új
rendben mit nem szeretni: ahogyan Ta- Színházban. Hargitai nem a trónkövekátsi Péter testtartással tökéletesen jel- telő ifjak magabiztosságával, hanern a
lemzett titkára, Valér elbánik - elbán- töprengök kétségeivel értelmezi a helyhat! - az őszinteségéért mindig pórul zetet, amelyben a parancs- tehát törjáró (merthogy pór) Jacques-kal, Lu- vényszegés és annak következményei
káts Andor szívfájdítóan kiszolgáltatott nem etikailag s a társadalmi berendezés lojalitásra hajlamos kocsisával-sza- kedést, a hatalmi mechanizmus rnűkökácsával, vagy ahogya lopással gya- dését jellemző voltukban érdekesek elnúsított másik szolga (Hollósi Frigyes sősorban (199S-ötírunk!), hanem igazremek karaktere) megaláztattathat ságtartalmukat tekintve. Nem lehet
mert a gatyaletolás itt nem a nevette- tudni (csak valószínűsíthető), hogy mités, hanem a megaláztatás eszköze -,
lyen lett volna a csata kimenetele, ha
nem szólva a megalázkodásról. amely- Homburg engedelmes, s az előre megre viszont Bodnár Erika Frosine-ja határozott terv szerint zajlik az ütkökényszerül. Jellemileg persze senki zet, a választófejedelemnek hozva dinem makulátlan, s okságilag minden csőséget (amiből azért arányosan nyilösszefügg - a résztvevők együtt teszik ván Homburg is részesül), miként az
e világot olyanná, amilyen. (Az egyet- sem eldönthető, hogy adott esetben a

•

•

siker a herceg tehetségét igazolja-e,
vagy pusztán a véletlen műve, Hargitai Iván rendezésében a szereposztás
és -értelmezés révén nyitva marad a
kérdés, hogy Avar István törvényességre hivatkozó választófejedelmének
döntéseit mennyiben motiválhatja merevség. féltékenység, illetve mennyiben
jogosak az aggályai a biztos(?) sikert
kockáztató partizánakcióval szemben,
miként az sem eldöntött rendezőileg,
hogy László Zsolt érzékeny-szép rajzolatú Homburgjában a középszer elnyomta, meg nem értett zseni járja a
maga poklát, nyüszítő félelmében a
puszta vegetáció elfogadásától egészen
a halál vállalásáig (amely döntésben
azért kétségtelen formátum mutatkozik), avagy feltételezett tehetsége egy
lehetőség, amelye véletlenszerű(?) diadallal még nem igazolódott egyértelműen, Hargitai nem fosztja meg igazságaitól a választófejedelmet, s nem
adja minden megértését kizárólag
Homburgnak (hogy az ütközetre készülve, majd a rohamra indító parancs
kiadásának pillanatában melyiküknek
lehet nagyobb áttekintése az ügyben,
az nem kétséges, de ez éppenhogy
nem gyengiti, hanem erősíti megbízható szakszerűség és intuíció, kiszárnithatóság és kockázat dilemmáját) - ettől
igazán izgalmas ez a megjelenésében
tán akadémikusnak tetszhető, problémafelvetésében rendkívül érzékeny
előadás, amely bölcsebben közelít a
nemzedékek együttélésének és egymást váltásának kérdéséhez. mint az a
kritikus, aki a rendezést dicsérve nemzedéki ellentétet próbál szítani.
Szűcs Katalin

Mindennapi
hazugságaink

lődik. Az új polgári világ ideológiai
konstruktőrei jobbnak látják, ha nem a
jelenben, vagyis nem az új rendszerben
keresik a társadalmi bajok okát. A múlt
egyfajta bűnbakká válik. Ez a fejlemény a struktúrán kívülről már alig
befolyásolható, saját törvényei vannak ... Önálló világgá terebélyesedik a
média birodalma, amely új iparágként
egy kvázi történelmet termel. Ki itt belépsz, felejtsd el a történelmet. A mai
pluralizmus valójában nagyon is homogén világot állít elő. Sztálint parafrazálva: a média formája szerint pluralista, tartalma szerint totalitariánus. Az
ehhez megfelelő emberanyagot a régi
rendszer hagyta örökül. Szűkebb szakmámban, a szovjetológiában szintén a
Kádár-rendszer legvonalasabb káderei
közül kerültek ki az új hivatalosság
képviselői.
A mindennapi hazugságok semmiképpen sem véletlenek. forrásuk nem a
tudatlanság. Nem arról van szó, hogy
például a televízió Objektív cirnű műsorának szerkesztői elfelejtették volna,
Kormányok jönnek-mennek, pártok hogy Auschwitzot a Vörös Hadsereg
váltják egymást a hatalomban, a ha- szabadította fel. Mégsem hangzott el a
zugságok maradnak. Legfeljebb az el- holocaust 50. évfordulóján leadott műkövetők mások. Amire érdemes a fi- sorban ez az elemi tény. Ehelyett egy
gyelmet felhívni. az nem is a hazugsá- túlélő amerikai katona nyilatkozott,
gok rémisztő tömege (pedig ez mint olyan benyomást keltve, mintha a legnagyobb náci haláltábort az amerikaitörténészt és történelemtanárt különöak szabadították volna fel. Vagy itt
sen elkeseríthetne), a hazugságokhoz
volt az Ostromnapok című képtelen tvugyanis lassan már hozzászokunk.
Sokszor már fel sem tűnik, ha elemi té- sorozat, amely egész egyszeruen nem
nyeket hazudtolnak meg főműsor idő- tudta eldönteni, hogy a náci Németorben a Magyar Televízió szinte minden szág vagy a Szovjetunió és szövetségecsatornáján, mindenütt, ahol történelmi sei oldalára álljon-e. Ungváry Rudolf
tényeket idéznek fel. De hát még egy- forgatókönyvíró egy mechanizmus részer hangsúlyozom, nem ez az igazi szeként torzította el a dolgot, nyilván
probléma. A probléma az, hogy a ha- nem szubjektív rossz szándék vezette.
zugságoknak tendenciája van. Mindegy, Ma a Vörös Hadseregről főműsor időhogya műsorkészítők, a forgalmazók ben nem hangozhat el szinte még semvagy a szerkesztők liberálisok vagy leges megnyilatkozás sem. A szocializkonzervatívok, a hazugságok közös mus tematika részeként csak a kritika
funkciója, hogy a politikai jobboldal és az elutasítás fényében lehet megvimalmára hajtják a vizet. Más szavak- lágítani a Szovjetuniót, vagy hallgatni
kal: a fennálló rendszer igazolása céljá- kell róla. Amerika és a mai Németorból a szocialista múltból egyfajta rém- szág politikai és gazdasági rendszere
viszont kizárólag pozitív összefüggéstörténetet faragnak.
Ez a trend nap mint nap újraterme- ben szerepelhet - ellentétben az egyko-
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ri NDK-val, vagy netán Kubával. Lassan evidenciaszámba megy a kommunizmus és a fasizmus abszurd azonosítása is, amit még egy-két évvel ezelőtt
is csak a szélsőséges Pesti Hírlap szélsőséges figurái írtak le. Ma már egykét komolynak látszó történész is szolgáltat muníciót ehhez az "elmélethez".
Mindennek végül is az a reális
funkciója, hogy egyidejűleg díszkreditálja a kommunizmust és mentegesse a
fasizmust. Ugyanaz a történész, aki
mellékesen nem is olyan régen még
magas pártfunkciót töltött be, ma már
szociálliberálisként a francia jobboldali
történetirás nyomdokain haladva a
francia forradalmat iktatja ki a történelem pozitív eseményeinek köréből. Hasonló jellegű és funkciójú "teljesítmény" az orosz forradalom puecsá való átrninősítése (ami egy korábbi kommunista párttitkár, ma kereszténynemzeti történész tollából jelent meg
immár tanköny-Ieckeként). A Duna TV
még meg is ismételte azt az orosz "dokumentumfilmet", amely az orosz forradalmat tömeggyilkosok és megvadult koldusok orgiájaként mutatta be.
Olyan ez, mintha az 1848-as magyar
forradalmat Haynau nézőpontjából tálalnánk. A véreskezű II. Miklós cárt
szinte hőssé avatják...
Nem másról van szó, mint hogy a
forradalmakat. a fennálló rendszer elleni népfelkeléseket helyezik negatív
megvilágításba. Érthető persze ez a
pragmatikus konzervativizmus. Van
ugyanis tárgya. A rendszerváltás után
megragadott gazdasági-politikai és
szellemi-kulturális hatalmat kívánják
újrakonzerválni. .. Rehabilitálni kell
mindazt, ami a kapitalizmus visszaállí-

tásának elengedhetetlen része, legyen
szó akár bűnözésről vagy az elszegényedésrőL Mindig találni magyarázó
okokat, a lényeg az, hogy bármely jelenség "természetszefÚnek" legyen ábrázolva. A mechanizmus működésének
elengedhetetlen feltétele, hogy még a
rendszeren belüli alternatívákat is kiiktassa. A történelem show-műsorrá válik, amely szinte észrevétlenül közvetíti az emberellenes értékeket.
A magyar sajtóban még az 1956-os
hazai felkeléssel is hadilábon állnak,
jóllehet törvénybe iktatták. hogy kötelező forradalomnak nevezni. 56-tal az
a baj, hogyamunkástanácsok
antikapitalista testületekként az állami tulajdont valóban munkástulajdonná kivánták átalakítani. Ma ezt már "kiiktatandó utópiává" degradálták.
Hosszan sorolhatnánk még a hazugságokat, amelyek egész láncolattá alakulva egy új korszak új hivatalosságát
tiikrözik. A mai elitek eszméi uralkodóak, még akkor is, ha a külföldi és
hazai történetirás lomtárából veszik elő
eredetinek látszó, valójában poros téziseiket. Ugyanis a kritikai gondolkodás,
a független tudományos gondolkodás
nem rendelkezik semmilyen befolyásos
"infrastruktúrával". A másként gondolkodás megint a perifériára került, de
most anélkül, hogy lenne nemzetközi
támogatottsága ...
Krausz Tamás
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Filmkönyvlista

ARANY Sándor
Imagine. 1. köt. 3D grafika és animáció Amigán és PC-n. Tiszaföldvár. Aurum DTP, 1994. 242 p. ill.

FÉJJA Sándor
Holnap nyolcéves leszek. Az egész
estés filmanimációról. Bp. Quality Film,
1994. 196 p.

BALÓ Júlia
Hollywoodi interjúk és európai legendák. Bp. Biográf, 1994. 206 p. ill.

Film- és tévé alkotók kézikönyve.
Összeáll. Vagyóczky Tibor. Bp. Magyar
Operatőrök Társasága - Magyar Televízió, 1994. 328 p. ill.

BENDAZZI, Giannalberto
Woody Allen. Kozármislény.
1994. 223 p. ill.

Alexandra,

Filmévkönyv.
A magyar film egy
éve. 1994. Szerk. Somogyi Lia. Bp.
Magyar Filmintézet, 1994. 383 p. ill.

Európa,

Filmlexikon.
Szerk. Csala Károly,
Veress József. Bp. Totem, 1994. 2 kötet, 349 p. és 611 p. ill.

BíRÓ Yvette
A hetedik művészet. A film formanyelve - A film drámaisága. Bp. Századvég, 1994. 426 p. ill.

GYERTYÁN Ervin
Mit ér a film, ha magyar? Bp. MTM
Kommunikációs
Kft. - Mobil Kiadó,
1994. 186 p.

BRADÁNYI Iván
James Dean. Bp. Alfa Studió,
276 p. ill.

1994.

Huszonöt magyar filmszemle 19651994. Szerk. Gelencsér
Gábor. Bp.
Magyar Filmúnió Kft., 1994. 206 p. ill.

BRADÁNYI Iván
Robert Redford. Bp. Zöld Lomb Kiadó,
1994. 274 p. ill.

25. Magyar Játékfilmszemle,
Budapest, 1994. február 5-9. Bp. 1994. 134
p. ill.

CHAMPLlN, Charles
George Lucas. A szárnyaló képzelet.
Bp. Új Esély Kiadó, 1994. 206 p. ill.

KIRÁLY Jenő
Frivol múzsa. A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája.
Bp.
Nemzeti
Tankönyvkiadó,
1993. 2 kötet, 509 p., és 1122 p. ill.

BERGMAN, Ingmar
Vasárnapi
gyerekek.
1994. 131 p.

Bp.

CSALA Károly
Egy szerencsés élet. Beszélgetések illés György filmoperatőrrel. Bp. Mokép,
1994. 128 p. ill.
Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó
Miklóssal. + Fényes szelek. (Forgatókönyv)
Bp. Pelikán Kiadó, 1994. 138 p.
CURTIS, Tony
Önéletrajz. Bp. Delej Kft., 1994.370

p. ill.

Dialóg-filmek:
tematikus válogatás.
Offering of films from the Dialog Stúdió.
Összeáll. és szerk. Újhelyi János. - Bp.
Dialóg Filmstúdió, 1993. 72 p. ill.
EISNER, Lotte H.
A démoni filmvászon.
Ford. Györffy
Miklós. Bp. Magyar Filmintézet, 1994.
252 p. ill.
FÁBRI Zoltán. A képalkotó művész.
Szerk. Pap Pál. Bp. Szabad Tér, 1994.
273 p. ill.

KOLTAI Róbert
Nagy utazás. Bp. New Bridge,
153 p. ill.

1994.

NEMES Károly
A film mint művészet. Békéscsaba,
van Kiadó, 1994. 281 p.

Te-

Producerek egymás között. Szerk.
Föld Ottó. Bp. Korda Sándor Film- és
Televíziós Produceri alapítvány, 1994.
119 p.
SCHILD, Walter - PEHLE, Tobias
A videófilmezés
iskolája. Bp. Totem,
1994. 229 p. ill.
Le Studio Dialog. - Bp. Dialóg Film,
1993. 66 p. ill.
SZABÓ Sándor
"Országom visszanyertem
én ... " Viszszaemlékezés.
Bp. Nap Kiadó, 1994.
270 p. ill.

SZILÁGYI Gábor
Élet jel. A magyar filmművészet
megszületése
1954-1956.
Bp.
Magyar
Filmintézet, 1994. 603 p.
25 Hungarian
Film Weeks 19651994. Ed. By Gábor Gelencsér. Bp.
Hungarian Film Union, 1994. 206 p. ill.
ZANUSSI, Krzysztof
Védőszínek. Filmnovellák.
1994. 427 p.

Bp. Európa,

ZSUGÁN István
Szubjektív magyar filmtörténet
19641994. Szerk. Zalán Vince. Bp. Osiris Századvég, 1994. 764 p. ill.

MŰSORFÜZETEK
César díjas filmek fesztiválja. Césars 94. 1994. május 30-tól június 10ig. Bp. Francia Intézet, 1994. 12 p.

A Cinémathéque Fran9aise bemutatja. Restaurált kópiák az Örökmozgóban. 1994. június 18-28. Szerk. Traser
Mária, Hajnal Csilla. Bp. Magyar Filmintézet, 1994. 20 p.
Derek Jarman: Kék - Blue. Ford.
Takács Ferenc. Bp. Budapest
Film,
1994. 36 p.
Európa Filmhét. Művész
mozi,
1994. december
1-8. Bp. Budapest
Film, 1994. 20 p.

Félix hétvége a Művész moziban.
1994. október 28-30. Bp. Budapest
Film Rt, 1994. 12 p.
A francia mozi egy másik arca...
Örökmozgó,
1994.
május
13-27.
Szerk. Frank Déglise, Hajnal Csilla.
Bp. Magyar
Filmintézet
Francia
Nagykövetség
Kulturális
Osztálya,
1994. 12 p.

Francia Nemzeti Filmnapok 1994.
november 10-16. Szerk. Raymond
Lardellier,
Veress
József.
Miskolc.
Memphis Kiadó, 1994. 24 p. ill.

Holland Filmnapok az Örökmozgóban 1994. október 22-29. Szerk. Surányi Vera,

Hajnal

Csilla.

Bp.

Magyar

Filmintézet - Holland
követsége - Holland
1994. 12 p. ill.

Királyság NagyFilm Promotion,

Jan Svankmajer. Hunnia
mozi,
1994. március 25-27. Szerk. Somogyi
Lia. Vál., összeáll. és ford. Katerina Posová, Bp. Hunnia mozi, 1994. 31 p. ill.
Kőbányai

Nonprofessional

Stúdió

92/93. Összeáll. Bánfalvi András. Szerk.
Dóra Tibor, Marján András. Bp. Pataky
Művelődési Központ, 1994. 29 p.
II. Lengyel Filmtavasz. 1994 -, március 19-26. Bp. Budapest Filmstúdió Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ - Film Polski, 1994. 16 p.

Mizogucsi Kendzsi rendezői sorozat. 1994. január 13-28. Budapest.
Szerk. Horváth György. Bp. Balázs Béla Stúdió, 1994. 48 p. ill.
"A nyugalom tengere". Ozu Jaszudzsrro retrospektív
vetítési
sorozat,
1994. május 27 - június 10. Bp. BBS Toldi Estéje, 1994.48 p. ill.

Apa válaszolt

"MINUS Fázom, vacog a fogam, remeg az egész testem. Nem haragszol,
ha futok egyet?
DAVID Szaladj csak, én addig felmegyek, és megcsinálom a vacsorát.
Ne maradj sokáig.
Minus nem válaszol, nekiiramodik.
fut a parton, szétfröccsen nyomában a
vÍZ. Hamarosan megáll, liheg, fújtat.
Áll, és nézi a tengert.
MINUS (suttogva) Papa, beszélt velem!';
(Ingmar Bergman: Tiikör által homályosan)
1994 őszén részt vettem egy filmvitán Pécsett, amit egy barátom vezetett,
és arra kért, mondjak valamit bevezetőül azzal kapcsolatban, hogy Ingmar
Bergman apja is pap volt. "Addig is,
amíg a közönség kérdezési kedve megjön", alkalmas kérdésnek tűnt (mivel
az én apám is lelkész), tehát "hogya
művész honnan származik". Mindenkit, de különösen aki művészettel vagy
gondolkozással foglalkozik, meghatároz az, hogy honnan indul. Hiába áltatjuk magunkat "hihetetlen" egyéniségünkkel, a származását az ember magán viseli egész élete során, s főleg a
művészetében. Ezzel vagy megküzd,
konfliktusba kerül, vagy kibékül vele,
megszereti, - de ez az a pont, amiből
kiindulhat. Bergmannak szinte egész
élete ráment annak boncolására, hogy
milyen családból származik, milyen
volt a neveltetése, hogyan nőtt föl. Sőt,
ahogyan öregszik, egyre fontosabbá
válik számára, hogy ezeken a dolgokon gondolkozzék. Valóságos oknyomozást folytat önmagában, a családja
körül a saját múltjában, a gyermekkorában. Öregkorára az irodalmat választotta ennek eszközéül. Újra és újra erről ír - magányosan egy szigeten. Egy
ilyen gazdag tehetségnek a világon
bármiről volna alkalma, mondanivalója, lehetősége írni. A hegyekről meg a
fűről...De ő mégis újabb és újabb önvizsgálatot végez. Úgy gondolom,
hogy északon különben is befelé fordulóbbak a kapcsolatok, nagyobbak a
távolságok - másfajta lelki szorongások és kapaszkodók alakulnak ki az
emberben, más "tölti be az ember lelkét", ahogy azt klasszikusan megfogalrnazták, tehát máshoz és máshogyan

tér vissza bánatában és örömében.
Tudjuk, Bergman egy bizonyos vallásos puritanizmus szellemében nőtt fel,
s felnövése egybeesett azzal a pszichológiai forradalommal. ami a családok,
a szexualitás, az emberek egymás közötti viszonylataiban az egész világon
zajlott - s e két dolog nála valószínűleg felerősödve feszítette egymást. Merész filmjei ellenére sohasem törlődött
ki belőle a szégyenérzet, valami állandó lelkifurdalás, egyfajta szégyenkezés
magától a puszta ténytől, hogy él. Ó
szüntelenül önvizsgálatra kényszerül,
hogy helyesen él-e, szabad-e így élni,
hogy egyedül van-e a világban vagy
nincs egyedül? Ez így csak filozofálgatásnak tűnhet, és nyugodtan át is lehetne siklani fölötte, ha nem hozott
volna létre ebből olyan alkotásokat,
amelyek valóban közvetítik létíinknek
ezt a nagyon is komoly drámáját. Az a
gondolat, hogy "Isten hallgat. .." - az ő
filmjeiben jelenik meg iszonyú kérdésként, benniik foglaltatik ez a szorongás. A Tükör által homályosan végén a
legkatartikusabb és legfeloldóbb mondat nem azzal kapcsolatban hangzik
el, hogy mi történt a főszereplővel. mi
lesz a súlyosan idegbeteg Iánnyal, hanem hogy a kisebbik gyerek azt suttogja, mondja: "Apa válaszolt". Minden más rendezővel szemben Bergman

...

ezt az "apróságot" tette a film végső
drámájává. Olyan ez a mondat, mint
egy rettenetes és mégis feloldó, dübörgő záróakkord.
Az, hogy Bergman ezt a filmet így
fejezte be, nem egyszerűen művészeti
kérdés. Olyasmibe hasított bele, amiről
részletesen csak most, öregkorában
kezdett el beszélni - a regényeiben.
Csak tisztelettel tudok adózni annak,
ha valaki, mint egy bankrabló, ennyi
ideig őrzi a titkát, a saját nehézségeit,
terheit. Különösen ma, a mi exhibicionista korunkban és szakmánkban nem
szokás ekkora önmérsékletet tanusítani. Méltóság rejlik emögött. Abban,
hogy egy művész, aki ilyen kemény
életanyagot kapott gyerekkorában, ne
akarjon vagy mindent megtagadni ebből, vagy végül is hasonlóvá válni ő is.
Ne fedje el a problémát se ezzel, se azzal. Amikor arról beszélünk, hogy
"pap gyerek", ez önmagában nem jelent semmit. Az, hogy ezt végig-ÉLTE,
az igen.
Vajon miért öröklődnek szakmák
generációkon keresztül egy családon
belül, az emberi tudásnak, képességterületnek vagy belső feszültségnek melyik része az, ami olyan lelki beállítottságot eredményez, hogy vagy menekülni kell belőle, vagy olyan erős hatással bír, hogy filmrendezőként. író-

ként, gyerekként, öregként is ugyanarról szólnak a belső küzdelmek? Ó maga nem akart lelkipásztor pózban tetszelegni a műveiben, tehát nem akart
prédikálni veliik. Ehhez nagy önállóság és szuverenitás sziikségeltetik.
Bergman - ez a törékeny alkat és fizikum - sportolókat megszégyenítő állóképességgel hozott létre olyan mennyiségű remekművet, ami önmagában is
ritkaság.
Emlékszem, egyenesben közvetítették az európai televízióállomások, amikor Berlinben átvette a Félix Életmúdíját. Amerikai stílusú ünnepséget igyekeztek csinálni, csörgő aranyakkal és
vihogó színésznőkkel. Az emberek őrjöngtek, hujogattak, bekiabáltak. A
színpadon pedig ott állt Bergman, a
rendező, a megtestesült európai erő,
tépelődés és tudás, aki hosszú és véres
csíkot húzott egy élethosszig tartó küzdelemben. amit önmagával és a kultúrával, a kultúráért folytatott. A zajos és
vásári ünneplésben a kisportolt, divatosan kirakatba tett, hivalkodó egészség-kultusz pojácái, színészei és színésznői között, magas alakjával, botjával ő volt a legerősebb, a legkitartóbb
sportember, aki. a leghosszabb távon a
legmesszebbre futott. Ó volt a győztes.
Grunwalsky Ferenc

