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Közelítések a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar filmművészetéhez

dául az 1983-as Konnvű testi sértés. Vagyis Szomjas már több mint egy évtizede dolgozik alapvetően ugyanazokkal az eszközökkel. A filmművészet
ból - továbbra is "hatalmi", illetve "el- mitikus műfajaíra (western, bűnügyi
lenzéki" művészet marad. S ezzel film) és alakjaira (mindenekelőtt a
összefüggésben tovább él és újraterme- vamp) épít, egyszerű dramaturgiai sélődik a szemléletváltás legfőbb kerék- mát alkalmaz, s nem idegen tőle a képi
kötője, filmművészeink váteszi elittu- és verbális humor sem. Ugyanakkor
data (lásd ezzel kapcsolatban Kovács mindezeket a sztori- és mítoszelemeket
Az 1989-199O-eskelet-európai rend- András Bálint írását a februári Filmvia szociologikus hűséggel ábrázolt elszerváltó évek a filmgyártás-filmrnűvé- lágban). A szervezeti vagyattitűdbeli
lumpenesedő magyar valóságba helyeszet számára is az átalakulás kény- fordulatok hiányát nem pótolja semmi- zi, a sematikus történetet önreflektív
szerét hozták. Megszűntek bizonyos féle új írányzat vagy egységes stílustö- narrációval idézőjelbe teszi, a profitársadalmi és politikai elvárások, s rekvés. A fiatal rendezők harcos fellé- mód konzum-fényképezés helyett pemég nem jelentkeztek újak. Megszűnt pését az 1990-es filmszemlén a legjobb dig Grunwalsky Ferenc nagy mestera korábban megszokott financiális tá- esetben is csak egy rövidéletű, inkább ségbeli tudással kiformált rontott képi
mogatási rendszer, s még nem alakult defenzív beállítottságú érdekközösség világot teremt - ft la non professional
ki az új. Mindenekelőtt azonban szer- irányította. Nem a változás vagy a film. A mindennapiság abszurditására
tefoszlott a térség filmrnűvészete körül kezdet jut eszünkbe azonban akkor fogékony ábrázolásmód mai napig taraz a különlegesen sűrű levegő, amely sem, ha az elmúlt fél évtized legjelen- tó jogosultsága nemcsak a módszer haévtizedeken át sokak számára fontossá tősebb munkáíra gondolunk, sokkal in- tékonyságát jelzi, hanem az ország tárés érdekessé tette.
kább a hagyományok folytatása.
sadalmi átalakulásáról is sokat mond:
Ahogy azonban kijózanító távlatba
A Szűrkűlet, az Arnyék a havon, a "alsó gépállásból" nézve bizony itt
kerülnek a rendszerváltó évek, úgy Gyerekgyilkosságok, a Woyzeck látványvi- nem sok minden történik.
oszlanak el az "új" vagy "fiatal ma- lág és életérzés szempontjából az 1987Szomjas vállaltan a non professional
gyar film" körüli remények. Történt-e es Kárhozathoz áll közel; sőt az a való- szemléletmódot emelte át saját művéegyáltalán a magyar filmmel bármi lé- ban radikális szemléletmódbeli váltás, szetébe, ez a szemléletmód azonban a
nyeges, ami összefüggésbe állítható a amelyet ezek a filmek bölcseleti kér- nyolcvanas-kilencvenes évek filmműtársadalmi átalakulással? A sokat emle- désfeltevésükkel és a szociológiai kö- vészetének talán egyetlen jellegzetes
getett politikai tabuk elmúlása nyomán zeg tárgyias stilizációjával megvalósí- színfoltjaként más eredeti darabokkal
megszűnt-e filmművészetünk publi- tanak, Jeles András 1979-ben készült A
is beépült a korszak filmgyártásába.
cisztikus érdeklődése, illetve szerepvál- kis Valentinó című művének hagyomá- Az időszak bizonytalanságát, zűrzavalalása? A mozgóképkultúra robba- nyát folytatja. A Sátántangó megfilmesí- rát is jelzi, hogy az igen zárt profi filnásszerű változása, az új mozibajárási tésének gondolata megelőzte a Kárhomes világba többen betörhettek kívülszokások, a homogenizálódó filmízlés zatét, a film elkészítése pedig éveket ről, diploma nélkül, s közülük egy aleredményezett-e a filmszakrnában stra- vett igénybe. A nagyszabású vállalko- kotó, Szőke András azt is elmondhatja,
tégiai változásokat? Létrejött-e a ma- zás apokaliptikus víziója tehát nem a hogy ma már a "hivatalos" filmgyártás
gyar filmművészetben a gazdasági
társadalmi változások nyomán bekö- elfogadott tagja, sőt egyik sztárja.
szerkezetátalakításhoz és a politikai in- vetkező létállapotot írja le, hanem az
Szőke egészen új, a főiskolán képtézményrendszer reformjához fogható alkotók nézete szerint is olyan világot zett művészekétől idegen hangot üt
szemléletváltás? Beszélhetünk-e új kez- ábrázol, amelyet "utolért" a mindennameg, mindenféle irányzatnak vagy stídetről?
pi valóság. A magunkra ismerés rezig- lusiskolának fittyet hányó módon alÚgy gondolom, nem - s ebben nációjávaI szemléljük a tangózók sor- kot. Nem is rendezőként jegyzi filmjenincs semmi különös. Az volna tragi- sát, eszünk ágában sincs negatív hitü- it, inkább mint egy kollektíva meghakus, ha megváltást remélnénk ott, ahol kön
megbotránkozni.
Hasonlóan
tározó személyisége viszi a hátán írómindössze új lehetőségek kínálkoznak. "érett" állapotban fogadja a néző Go- ként-színészként-játékmesterként a neDehát még ezekkel is oly nehéz élni. A thár Péter tíz éve dédelgetett, s csak véhez fűződő munkákat. Dadaistafilmtörvény a mai napig nem készült most megvalósult filmjét, A részleget.
szürrealista-abszurd burleszkjeivel alael. A törvényalkotást bizonyára a régi Gondoljunk bele, milyen hatásuk lett posan beletenyerelt komolykodó és
és az új politikai érdekkülönbségek volna ezeknek a műveknek közvetle- tragikurnra hajló értelmiségi filmművéegyaránt hátráltatják. S hányan gon- nül A kis Valentinót követő években. szetünk állóvizébe. Hogy valaki másdolják úgy, hogy az új támogatási Mintha az elmúlt fél évtized elsősor- honnan is érkezhet, másképp is láthatrendszerrel semmi sem változott, sőt a ban nem a rendszerváltásról,
hanem ja a világot, és ezzel összefüggésben
helyzet csak rosszabbodott - s nem egy rendszer utáni állapotról szólna; mások is lehetnek az eszközei, azt a
csak a juttatások nominális értéke mintha most érkeznének el hozzánk az Vattatyúk és az Európa Kemping alkotója
szempontjából. Magyarországon nyil- akkor feladott palackposták. Emlék- látványosan bebizonyította. A bizovánvalóan nem lehet a filmgyártást pi- szünk még a Valentinó hosszan, végte- nyitás lehetősége (praktikusan a szuaci alapokra helyezni, az állami mece- lenített nyelvtani-értelmezésbeli struk- per 8-as filmek felnagyítása) ugyanaknatúra meghatározó jelenléte elkerül- túrában ismételt "zárszavára": a zene- kor a filmszakma körüli zűrzavarnak
hetetlen. Ez viszont továbbra sem zárja kar a süllyedő Titanicon az utolsó pil- köszönhető. Kérdés, hogy e paradoxon
ki a politikai elvárások kimondott lanatig játszott; a Titanic a süllyedő ze- feloldása kinek a javára dől el. Szőke
vagy kimondatlan sugaJmazását. Azaz nekaron ...
utóbbi munkái és egyéb filmes mega film régiónkban - immár elsősorban
A Roncsfilmben
antológiaszerűen nyilatkozásai kétségessé teszik, hogy
nem politikai, hanem gazdasági okok- összefoglalt látásmód első darabja pél- képes-e újra meg újra kint és bent len-

ni egyszerre. A "non professional" és a
"professional" filmes léthelyzet között
őrlődve veszítette el egyedülálló érdességét Ács Miklós is. Úgy tűnik, a szakma pillanatnyi kihagyás után azonnal
korrigál: ha már "idegen elemek" kerültek köreibe. megpróbálja a lehető
leghamarabb bedarálni őket saját
struktúrájába.
A Bődy-féle új narrativitáshoz semmit nem tesznek hozzá az elmúlt öt év
inkább hatásosságban, mint szellemiségben erős filmjei (Potyautasok, Meteo,
Szédülés, Halálutak és angyalok). A kisérletezők a BB5-hagyományt folytatják,
de a Lakatlan ember, a Sade márki élete
és a Paramicha nem lépnek ki szubkuJturális közegükből. s egymással sem
hozhatók összefüggésbe. Individuális
hangvételük nem a korszakból. hanem
alkotóik helyzetéből következik.
A publicisztikus és a történelmi-Ieleplezá-igazságosztó filmek esetében
legkiáltóbb a szemléletváltás hiánya:
nem történik más, mint a régi beszédmód új szavakkal történő feltöltése, az
eredmény pedig régi-új sematizmus. A
rendszerváltás napi híreiből vett történeteket csak olyan világkép és látásmód képes érvényes formában elmondani, amely elég erős ahhoz, hogy maga alá gyűrje a mindennapokat, s a
közhelyek mögött az embert, az esetlegességek mögött a törvényszerűséget
mutassa fel. Meglepő módon éppen
két klasszikusunknak sikerült valóban
hiteles választ adni az új idők kérdéseire, ez azonban az ő esetükben sem jelentett szemléletváltást, sokkal inkább
művészetiik és gondolkodásmódjuk
következetes folytatását jelzi. Szabó
István a történelem által sodortatott
személyiség integritását védi az Édes
Emma, drága Böbeben; Jancsó Miklós
kamerája hatalom és manipuláció a
hatvanas évekhez képest széteső és
összezavarodott köreit járja be a Kék
Duna keringé5ben.

Talán a valódi szemléletváltás igénye miatt előzte meg különösen nagy
érdeklődés a filmrendezőként tíz éve
hallgató Jeles András visszatérését. A
Senkiföldje azonban sokaknak csalódást,
vagy legalábbis meglepetést okozott:
gyerekszemszögből a holocaust, ráadásul Jeleshez képest meglehetősen konvencionális nyelven elbeszélve - mindez nehezen volt összeegyeztethető a
provokatívan eredeti rendező imageával. De ha közelebb hajolunk a filmhez, akkor mind a témaválasztásban,
mind az elbeszélés szerkezetében,
mind a képi világban megtaláljuk azokat a finom és eredeti megoldásokat,
amelyek Jeles művészetére jellemzőek,
csak ezek a kihagyott éveknek. a rendező érettebb korának, de legfőképpen
a feldolgozott korszaknak megfelelően
most egy csendesebb, visszafogottabb
formában jelennek meg. A polgári zsidó család hétköznapjainak ábrázolása
nem történelmi emlékezés vagy erkölcsi igazságtétel: a történet sokkal inkább figyelmeztetés napjaink létező és
folyamatos pusztításaira. a kifejezés
pedig kisérlet a jelenkori mozgókép érvényességi
körének
megvonasara.
Alapvetőert ennek az eszmének a jegyében billent ki a film a holocaust felidézéseinek megszokott sémájából: a
pusztulás rémét előrevetítő hisztéria
sokszor esendő humorba oltott ábrázolása a szánalom és részvét lassan semmivé vájó, kiüresedő érzetét hozza zavarba; a kamaszlány-szemszög összemosása Dickens Copperfield Dávid-történetével pedig az elbeszélő pozícióját
helyezi különös fénytörésbe. A legfontosabb művészi hitvallás a század botrányáról és a mozgóképi kifejezés új
határairól azonban a film befejező képsora, amely önmagán túlmutatva, az

ország politikailag és a világ vizuálisan megváltozott állapotából fakadó
szernléletváltás sarokpontját is kijelöli:
a Senkiföldje című játékfilm története
bevégeztetett, s ezzel a fikciós történetmondás lehetősége is megszűnt; a
vásznon a zsidók elhurcolásának fekete-fehér, lassított dokumentumképeit
látjuk... (Játék)filmkép nélkül a század
valóságos botrányát.
A társadalmi rendszerváltást kisérő
művészi szemléletváltás ugyanis nem
lehet más, mint valóság és fikció viszonyának újragondolása. A térség évtizedek alatt kialakult, átpolitizált életvilága sajátos helyzetbe sodorta a fikciót: a
sokszínű poétikát egyöntetűen az határozta meg, hogy mindenki mást rnondott, mint amit gondolt. Az igazságot
csak fikcióval lehetett megkörnyékezni,
ezzel szemben manapság a fikció a valóságból táplálkozik. S ez már messze
túlmutat a társadalmi rendszerváltozásokon, sokkal inkább a média univerzális hatalmának következménye, s
természetesen nem csak a mi régiónkat
érinti. A képek bekerítettek bennünket.
Korábban nem hittünk a szemünknek.
ma viszont csak a szemünknek hiszünk. Ha van egyáltalán valami, ami
még a mozgóképművészetet a kabát
újragombolására késztetheti, az nem
más, mint kép-képmás-valóság átalakuló viszonyrendszerének tudomásulvétele.
Talán meglepő, ám mégsem véletlen, hogya valóság átstrukturálódása
közvetlenül nem a játékfilmet, hanem
a valóságközelibb dokumentumfilrnet
érinti érzékenyen. Így a társadalom, illetve a média átalakulási folyamatában
egyedül a nagy hagyományú magyar
dokumentarizmus helykeresése jelzésértékű. Itt valóban kijelölhető a régi

szemléletmód szükségszerű végpontja
és az új megszületésének igénye. A dokumentumfilrnek a nyolcvanas évek
második felében a történelmi félmúlt
és a politikai jelen feltárásával a nemzet lelkiismeretévé váltak. Ember Judit,
a Gulyás-testvérek, Sára Sándor és
Schiffer Pál munkáikkal feltártak, lelepleztek, megőriztek: a rettegésbe burkolózó múlt eseményei felé törtek utat,
művészi tevékenységük politikai kockázatvállalással párosult, sokszor az
utolsó pillanatban rögzítették az élők
emlékezetét. A képi kifejezés esztétikai
megformáltságát ezekben a filmekben
a mozgókép hitele biztosította. Nem
annyira a módszer, mint inkább a külső körülmények megváltozásának következménye, hogy e látás- és ábrázolásmód mint filmművészet
elveszítette
létjogosultságát. A tényeket, emlékeket
bemutató hitelesség szerepét átvette
(mert átvehette) a televízió és a publicisztika. A dokumentumfilmtől ma
már nemcsak feltárást, leleplezést és
megőrzést várunk, az igazság archiválását, hanem a feltárás, leleplezés,
megőrzés alkotói megformálását, az
igazi látvány mellett igaz látást is, az
archiválás igazságát. Ahogy ezt például Jancsó teszi a Kövek üzenete-sorozatban.
Az utóbbi évek filrnművészei közül
egyedül Grunwalsky Ferenc nem tért
ki a kor vizuális kihivása elől. Gondosan komponált képromjain. elrajzolt
dokumentarista élethelyzeteiben a társadalom peremére szorult, vonatkoztatási pontjait vesztett ember sorsdrámáját fogalmazza meg. A hangsúly egy
szociografikusan is jól körülhatárolható réteg életének egyetemes emberi
sorsként történő megragadásában van.
Vagyis az Egy teljes nap, a Kicsi,de na-

gyon erős, a Goldberg variációk és - történetileg más, szellemileg azonban hasonló közegben - az Utrius nemcsak
bizonyos életrninőségek ábrázolásában
katartikusak. Grunwalsky filmjeinek
elszánt, illúziótlan hősei nem elégszenek meg a szociológiai vagy kulturális
korlátok ledöntésével. ők teljes életre
törnek - és elbuknak. A szociografikus
szemléletmód meghaladása érdekében
Grunwalsky autonóm, egyszerre hagyományos és korszeru vízuális világot alakított ki. Képei - filmjei világképének megfelelően - rendetlenek, pontosabban rend nélküliek, nem felelnek
meg az akadémikus kompozíciós szabályoknak. A videóval "roncsolt" filmképek ugyanakkor a Balázs Béla által
legfontosabb kifejezőeszköznek kikiáltott közelképet helyezik vissza egykori
jogaiba. Grunwalsky csillogó-villogó
médiagalaxisunkban újra láthatóvá teszi az embert.
Az "új kezdet" lehetőségét nézetem
szerint mindössze két film vetette fel.
Mindkettő szakít a hagyományos
szemléletmóddal, ám egyik sem radikális avantgárd alkotás, inkább tűntetően csendes kivétel; higgadt, magányos szemlélődés messze a csatazajtól.
S talán az sem véletlen, hogy két gyökeresen különböző életérzés és kifejezésmód fonódik egymásba bennük.
Enyedi lldikó Az én XX. századom círnű
filmjében a mozgóképen immár száz
éve megörökíthető élet csodáját, gazdag kiismerhetetlenségét perli vissza
mintegy előre ettől a Jeles által büntető-századnak
nevezett
korszaktól.
Reich Péter pedig egy generációs szubkultúra közegében éppen a csodafosztott életről, a nullaállapotról tudósít a
Rám csaj még nem volt ilyen hatással CÍmű munkájában. Enyedi lenyűgöző
gazdagsággal dobálja egymásra a legkülönbözőbb stílusokat, filmtipusokat
ötvöz, tiindöklő fikciót teremt; Reich
ugyanakkor páratlan fegyelemmel és
következetességgel, szinte egy pillanatra sem engedve a magyar filmben
már-már kötelező analízisnek vagy pátosznak irt ki filmjéből (bizonyára segítségére van tengerentúli iskolázottsága) mindenféle történetet, érzést vagy
gondolatot, mindent, ami a szó hagyományos értelmében még szólhatna valamiről. Az előbbi a kezdetről beszél,
az utóbbi a végről - mindkettő olyasmiről, ami nincs.
Gelencsér Gábor
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Esti Kornél
csodálatos utazása
színes magyar film
írta: Pacskovszky József, Matuz János
fényképezte: Gózon Francisco
zene: Victor Máté
rendezte: Pacskovszky József
Hunnia Filmstúdió, 1994.
Magyarországon forgalmazza a Magyar Filmintézet

"Jobb is nekem nem nézni az egészbe
beléfogózni egy-egy csonka részbe,
és állni ottan,
jéggé fagyottan.
Mert idegen és őrült az egész,
de nyájas és rokon velem a rész."
(Kétségbeesés, 1935.)
Az önfeledt és könnyed szórakozáson
túl mi értelme van napjainkban filmet
nézni, regényt vagy esetleg verset olvasni? A valóságnak az egészhez képest kis szegmentuma, amelyet közvetlenül bőrünkön tapasztalunk, a korábbiakhoz nem hasonlítható élményt zúdít ránk, amelynek értelmezése és feldolgozása a legösszetettebb jelentésű
művek megértéséhez szükséges magyarázatnál is komplexebb szellemi
teljesítményt igényel. Egyáltalán, tud-e
még szellemi és érzéki élményben részesíteni a művészet, vagy akárcsak a
film is a valósághoz képest?
A tapasztalat, a dolgok megélése és
ezek szellemi feldolgozása úgy látszik
nemcsak nekünk, de fiatal rendezőink
számára sem könnyű feladat. Biztosabbnak érzik irodalmi élményeiken
keresztül megközelítve szublimálni a
valóságot, sajátnak hitt világukat,
ahogy Szász János a Woyzeckben, Gothár Péter A részlegben és Pacskovszky
József az Esti Kornél csodálatos utazása
című első játékfilmjében teszi.
Ezek a rendezők nem az irodalmi
adaptáció szándékával készítették filmjeiket, mint korábban azok, akik a magyar irodalom klasszikusait filmre vitték, hol a populáris filmes irodalmi ismeretterjesztés igényével, mint Várkonyi Zoltán, vagy nagyobb esztétikai
igényességgel, mint Máriássy Félix,
Ranódy László és Fábri Zoltán. Az irodalmi indíttatás a mai magyar filmekben a történetek hangsúlyozott létvonatkozású megközelítésére, a társadalmi szinttől való nagyobb elvonatkoztatásra ad lehetőséget a rendezőknek.
Kosztolányi Dezső egész munkássága ebből a szempontból is kihivást
nyújt. Izgalmas és nehéz feladat elé ál-

lította Pacskovszky Józsefet, aki az Esti
Kornél novellákban fedezte fel saját élményeinek előzményét.
Kosztolányi világfelfogása szinte
egyedüli jelenség a két világháború közötti magyar irodalomban, ezért is váltott ki sokszor indulatos és értetlen reagálást még a hozzá legközelebb álló
kortársaiból. írótársaiból is. Kosztolányi epikájában és lírájában individualizmusán keresztül finom érzékenységgel közelíti meg a lét és közvetve a társadalom kérdéseit. "Anarchista vagyok, anélkül, hogy királyokat öltem
volna - ezt a gyöngébbek kedvéért kell
ideírnom - , anarchista a szó tiszta és
nagy értelmében, mely az egyént tartja
mindenekfelett valónak. (... ) Nekem a
politikai tömegmozgalom közönyös
volt mindig." (Egy ég alatt, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977,
618. és 621. oldal.)
Ez az "anarchista" egész attitűdjében, neveltetésében és szokásaiban polgár volt. Az ehhez az életformához
tartozó, az ezt jelképező tárgyi rekvizítumok hagyományőrző szépsége költészetében a polgár világképének esztétikummá formált kifejezői. De ugyanakkor lázad a szokások, a dolgok konvencionális megítélése és elfogadása ellen. Az életről vallott értékszemléletében a nagy mozgások helyett a részletekben látja meg a lényeget, ezeken keresztül jut el felismeréseinek tömör, a
kisülés erejével ható megfogalmazásáig
- amelyek katartikus szellemi erejükből
mind a mai napig nem veszítettek
semmit. önmagunk elől is elzárt belső
titkainkat. a dolgok jelentőségét és értelmét fel nem ismerő emberi butaságot, kicsinyességet és esendőséget hol
iróniával, hol megértő, gyöngéd érzékenységgel képes kevesekre jellemző
őszinteséggel leleplezni. Az egyik Esti
Kornél novellában ironikusan jellemzi
a budapesti kávéházak író-értelmiségi
világának nevetséges sznobizmusát,
ami a mai értelmiséget is önfelismerésre késztetheti: "Itt volt Kotra, a dramaturg, aki a tiszta irodalmat követte a
színpadon is, a legtisztább irodalmat, s
elő akarta adatni mellette ülő barátjának, Géza Gézának Halálvárás című készülő drámáját, melyben emberek nem
is szerepelnek, csak tárgyak s a kulcs a

kulcslyukkal hosszú és mély metafizikai vitát folytat." Észrevehetetlen, jelentéktelennek hitt gesztusok jelentőssé
tételével az élet lényeges és lényegtelen dolgaihoz való viszonyunk átértékelésére késztet, például Fánika című
novellájának olvasása közben.
Talán meglepő, hogy kapcsolatot vélünk felfedezni Kosztolányi, az író és
Ingmar Bergman, a filmrendező között. Láthatatlan szálak kötik össze,
miközben évtizedek, nagyon is különböző nemzeti kultúrák és társadalmak
választják el őket. Kosztolányi Dezső
műveinek értékrendjéből több elem is
felfedezhető Bergman filmjeiben. Azonos problémák szinte hasonló elbeszélői helyzetben jelennek meg. Csak néhány példa ennek a hipotézisnek a bizonyítására. A férfi-nő viszony, a házasság problémájával kapcsolatban érdemes összevetni Kosztolányi A rossz
orvos CÚllŰ elbeszélését Bergman Jelenetek egy házasságból című filmjével, vagy
a szavakon kívüli, azokon túlmutató
megértés lehetőségének megjelenítését
az Esti novellák egyikében, a Találkozás
a bolgár kalauzzalban
és Bergman
Csendjében (az öreg szállodai portás és
a kisfiú kapcsolata).
Az 1933-ban és 36-ban született két
elbeszélésfüzérnek hol szereplője, hol
elbeszélője Esti Kornél. Az író hasonmása. Ezekben az elbeszélésekben a
korra jellemző népszerű és divatos
pszichoanalízis
személyiségfelfogása
testesül meg. Freud nyomán a személyiséget összetett szerkezetnek írták le,
melyben a tudatos és tudattalan alkot
egységet. A "kettős ént" rögtön az Esti
elbeszélések első kötetének első írásában így mutatja be az író: "Hát kit bámulhatok ezen a ronda világon, ha téged nem, testvérem és ellentétem.
Mindenben egy és mindenben más ...
Én vagyok maga a hűség. Te légy mellettem a hűtlenség, a csapongás, a felelőtlenség. Alapítsunk társaságot. Mit ér
a költő ember nélkül? És mit ér az ember költő nélkü!. Legyünk társszerzők."
Ennek értelmében Esti Kornél egyik
énje a polgár, akit a Thomas Mann-i
tartás, a "Haltung" jellemez, míg másik énje a démonikus, aki nélkül nemcsak a művészet, de az élet is unalmas

és steril lenne: "Sok kegyetlenség lakozott benne, sok vérengző, gonosz ösztön ... Kellő esetben bizonyára gyilkolni is tudott volna mint minden ember." (...) Annyi bizonyos, hogy minden rosszba ő avatott be ... ő itatta meg
velem az első pohár pálinkát, ő kapatott rá a testi örömökre, a torkosságra
és a bujálkodásra, ő fedezte fel számomra, hogy a fájdalomban is titkos
gyönyörűség van... ő bizonyította be,
hogy minden viszonylagos."
Az Esti Kornél elbeszéléseiben az
élet nemcsak valós történésekből, hanem képzeletből. látomásból és álomból is áll. "A legtöbb emberrel alig történik valami, de sokat képzelődtem. Ez
is az életünkhöz tartozik. Nemcsak az
az igazság, hogy megcsókoltunk egy
nőt, hanem az is, hogy titkokban vágyakoztunk rá, és meg akartuk csókolni. Sokszor maga a nő a hazugság és a
vágy az igazság."
Ezekben az elbeszélésekben az életút toposza az utazás: gazdagságát és
szépségét csak még jobban kiemeli az
állandó kisérő, a halál, a meghalás tudata. Az út célja és kimenetele bizonytalan, de már csak megismételhetetlensége miatt is tele van későn észrevett
szépséggel.
Kosztolányi komplex jelentésű Esti
Kornél elbeszéléseit, rendhagyó hősét
filmre vinni nagy szellemi kaland és
lehetőség egy fiatal filmrendező számára. De gondolom öröm is, mint ahogyan a nézőnek is az. Pacskovszky József és Matuz János a film történetét és
szerkezetét A csók és Az uto/só felolvasás
című elbeszélésekre építette, kiegészítve, beleszöve más Estiről szóló írásokból néhány jellegzetes motívumot és az
ide nem tartozó Hrussz Krisztina csodálatos látogatása CÚllŰ elbeszélést. Kosztolányi Esti Kornéljának személyiségéből a film a polgár írót teszi meg hősének. A kettős én helyett a rendező az
író egykori, fiatal (Kornél) alakját ütközteti 50 év körüli (Esti) felnőtt önmagával. Ez mindenképpen leegyszerűsítés, ami azért is kár, mert az Estit
(Kosztolányit) megszemélyesítő színész, Máté Gábor külső megjelenése
nagyon is emlékeztet az íróra, és ez a
véletlen fizikai hasonlóság már önmagában is hitelessé teszi a film atmosz-

féráját. Máté Gábor külső adottságai
egyszerre keltik a nézőben a finnyás
polgár és a kifinomult perverz képzetét, mintegy lehetőséget adva Esti Kornél Kosztolányi által megteremtett
összetett alakjának filmrevitelére.
A rendezőt Esti Kornél. az író útjából - ami általánosan az emberi életútnak is megfeleltethető - elsősorban az
idő múlása, az élethez való viszony
változása érdekelte. Az adaptáció fő
szervez6elve az idő, Az utolsó fd/olvasás
keretként fogja egybe a történetet, Esti
és Kornél útját. A felnőtt Estiben utolsó
vonatutazása során felidéződik harminc évvel ezelőtti kamaszkori első
utazása, az élettel való első brutális találkozása és közelmúltjának emléke. A
filmben végig a "még", az "akkor" és
a .mosr", a múlt és a jelen szembesül
a főhős író tudatában, amelyet a történet időfelbontásos szerkezetével fejez
ki a rendező. Az idősíkok pregnáns ütköztetése, a változás érzékeltetése IIÚatt olyan epizódokat is belesző a film
történetébe, amelyek nem szerepelnek
Kosztolányinál. ilyen a marienhofi epizód, amelyben a helyzet ismétlődésével a KornéIhoz képest megváltozott

felnőttet, Estit mutatja be. Maga az
időben való utazás, azaz a konkrétan
megjelenő vonatút az emlékképek és
az emlékezés természete miatt nosztalgikus hangulatot teremt, amelynek
egyéb eszközei a csak villanásra feltűnő részletek, tárgyak, a fiatal és érett
nők, feketehajúak és tejszínhabszerű
szőkeségek a képi látványban. Ezek
miatt a néző Huszárik Zoltán Szindbádjára asszociálhat, ám a hasonlóság a
rokon életérzésből. és nem utánzásból
fakad. A jelenetek megvilágításában a
melegbama belsők és a kékfényű vonatfolyosó az ellentétes érzelmi állapotok konvencionális kifejezői. A vonatablak mögött felbukkanó majd eltűnő
emlékek képei miatt az utazás konkrét
jelentésén túl az életút toposzává válik.
Mintha József Attila Eszmélet című költeményének vershelyzetét idézné ez a
képi megoldás: "így irarnlanak örök éjben/ kivilágított nappalok/ s én állok
minden fülke-fényben/ én könyöklök
és hallgatok."
Esti monológjai, a versidézetek. az
Esti Korné/ énekének teljes szövege írói
önértelmezés, az írói szerep verbális
megfogalmazása is a filmben. De ezen

túl már önmagukban is jó hallgatni
ezeket a szövegeket. A felnőtt írót, a
szerepet alakító Estit iróniával ábrázolja a rendező. A Kornélból lett Esti önzése miatt egyre inkább képtelenné válik a mások helyzetébe való beleélésre.
barátjával, Sárkánnyal sem tud együttérezni, mert az adott pillanatban hiúsága az elkészült verssel kapcsolatban
erősebbnek bizonyul. A fiatal Kornél
őszinteségét, a gyermeki rácsodálkozást veszítette el, miközben íróvá lett.
Az idő (a vonat) az életből a halál
felé viszi az írót, és núg Kornél a képzelet világában élt, addig Estit a képzelet helyett már csak emlékek és szorongó álmok töltik el. A párhuzamos
montázssor a film befejező jelenetében
ezt az ellentétes állapotot húzza alá.
Kornél a tengerhez ér, a fiatalság ereje
még arra is képes, hogy a képzelet vágyait valósággá változtassa, míg Esti
már csak haldokló önmagát nézi a tükörben.
A film utolsó képe (természetesen) a
tenger, az élet metaforája, ami visszatérő és legfőbb érték Kosztolányinál.
"Nem a ballada és a románc a fontos.
Az élet a fontos, csak az a fontos."

Miután megnéztem Pacskovszky József filmjét, az Esti Korné/ csodálatos
utazását, hosszú idő után levettem a
könyvespolcról Kosztolányit. Elkezdtem újra olvasni verseit, elbeszéléseit.
Letenni sem tud tam, minden elfelejtettnek hitt sora életre kelt bennem.
Képes lehet-e ennél- többre ma egy
film?
Remélem. megtekintése után az is
kedvet kap Kosztolányi olvasásához.
aki köteteivel eddig csak könyvespolcát díszítette.
Cyürey Vera

Nagy Mari
SZarvas József

A részleg
színes magyar film
Bodor Ádám novellájából
írta: Bodor Ádám, Gothár Péter
fényképezte:
Vivi Dragan Vasile
zene: Selmeczi György, Orbán György
rendezte: Gothár Péter
Hunnia Filmstúdió,
Magyarországon
forgalmazza

Ha egy filmterv tizenkét évet vár a leforgatásra, ez az idő nem múlhat el
nyomtalanul.
Ha nem az ötlet vagy a
forgatókönyv,
akkor a közeg változik
és alakul
át - esetleg
mindkettő.
Amennyiben a "kortárs befogadást" lehetetlenné teszi a mű el nem készülte,
az eltelt évek során visszafogott teremtő aktus nem feltétlenül megkésett, de
minden bizonnyal az eredeti szándéktól eltérő lesz.
Nem tudom, 1983-ban Gothár Péter
milyen filmet forgatott volna Bodor
Ádám novellájából.
Sokan a szemére
vetik a rendezőnek. hogy ez a film ma,
1995-ben nem képes olyan erőteljes,
olyan átütő lenni, mint akkor lehetett
volna. Azt hiszem, ez az okfejtés mellékvágányon
halad és elkerüli céljá t.
Tévedésének oka nem feltétlenül "történelmietlenségében"
rejlik (a feltételes
mód használatában),
hanem kiindulópontjában. Nagyon is történelmi kíván
lenni, a nyolcvanas éveket pedi vissza,
mintegy azt a kontextust kéri számon
a filmen, és nem az azóta eltelt bő év tizedet elemzi. Éppenhogy
a két horizont különbözőségét
kellene felderítenünk, hogya
köztük levő esetleges
egyezéseket leírhassuk. ez adja ugyanis a rendezői gesztus feszültséget,
s
magyarázza
talán Gothár ragaszkodását a novellához. A részleg egy pusztító
és emberellenes rendszer máig ható érvényéről szólva nem a "létező szociaizmus" politikai-történeti
felmutatása,
sokkal inkább erkölcsi példázat, melynek történetiségét hatás történeti jellege
adja.
Formajegyeit tekintve abba a stílusközegbe illeszthető, melyet az elmúlt
évtized magyar filmjében az elvonatkoztatás eszközét használó művek alkotnak, noha eltérései legalább annyira
lényegesek, mint kapcsolódási
pontjai
e stílus különféle vonulataihoz.
Puritánsága
és letisztultsága
az Arnyék a havon, a Szürkület és a Sátántangó által reprezentált fekete-fehér filmekhez kötődik, miközben azok bölcseleti illetve apokaliptikus
világképe
és gondolatisága helyébe egy alapvető-

en erkölcsi kérdésfel vetés, a szabadságé, megőrzésének
lehetőségéé
lép.
Az iparí és városi környezet lepusztult
látványvilága
mint közeg egy szines
filmekből álló vonulathoz
kapcsolják
(Meteo, Szédülés, Halá/utak és angyalok),
noha A részlegben nem zsúfolt és nem
zsibbasztóan
artisztikus
fényképezésű
ez a kulissza. (Bár az idézett filmekben
sem önmagáért való. A telített látványvilág ornamentikája az üresség, a kötődés-nélküliség, a semmi burkaként szerepel.) A Gothár filmjében megjelenő
természet, a romlatlan táj tisztasága és
hótól szikrázó
kopársága
szintén új
elem az olyannyira megszokott és közegalkotó esőáztatta. sártól elszürkült
felületekhez képest.
A részleg ezen irányzaton belüli különállását hagyományos
narrációja és
egyenesvonal ú
cselekményvezetése
erősíti. (Narrátort szerepeltet, ezzel is
hangsúlyozva
nem
szubjektumelvű
megformáltságát.)
Mindehhez az általánosító
(tételszerű), de mindvégig
pontos és tömör fogalmazás igénye járul. ("Halálosan tiszta az, amit a Bodor
mond. Olyan rítka anyag, amiben Atól B-ig teljesen egyenesen lehet eljutni.
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Nem kell sugallni semmit, nem kell
éreztetni a dolgokat. Csak létezni kell
benne, ami viszont nem könnyű. A
szabadságról
nagyon
sokféleképpen
beszélnek,
ez alkalommal
egyenesen
lehetett, sőt kellett, és ez nagy dolog.")
Miben más ez a film, mint az alapjául szolgáló Bodor-novella? Gothár ha
lehet, még tömörebbre húzta a szöveget. Néhány mondatot ugyan hozzáírt,
másutt
azonban
kihagyott
dolgokat.
Az eredeti irásban szovjetunióbeli
tanulmányok
szerepelnek, Malenkov és
Bulganyin neve is feltűnik - a történetet mindez
aránylag
pontosan
a
Sztálin halála utáni időbe helyezi. Cothár elhagyta ezeket a konkrétumokat.
nála a szovjet tanulmányok helyére párizsi tartózkodás
lépett.
A történet
pontosan (megállapíthatóan)
két teljes
nap alatt zajlik le, azt azonban nem
tudhatjuk. mikor is játszódik. A rendező nem teszi konkréttá a filmet (a történet helyszínei t és időpontját), de teljesen absztrakttá
sem. Eltéphetetlen
szálakkal köti Kelet-Közép-Európához,
miközben
határozottan
általánosít.
A
beszéd,
a nyelvhasználat
akcentusa
Romániára utal, ahogyahelyszínek
is,

Film

ezek azonban hiányos "kijelentések",
nem teljes a bizonyosság. Többkimenetűek az utalásai. Az Unió emlegetése, a
.fordulat
előtti évek" hangsúlyozása,
az újságbeli fénykép ("Hát meghalt")
alapján a történetet elhelyezhetjük a 89
utáni Romániában, de a hetvenes években éppúgy. A cselekmény közege ezáltal nem zárul magára, úgy maradnak
meg külső vonatkozási
pontjai, hogy
közben elvonatkoztatottsága,
modellés példázat-jellege
sem gyengül.
(A
részleg ezáltal elkerülte azt a csapdát,
amit a Woyzecknek nem sikerűlt, mivel
az általános érvényű sors történetet súlyosan napi, csupaszítóan
aktuális és
konkrét momentumokkal
húzta le a
mába, a földre.)
Ritka az ennél csupaszabb történet.
Az egyenes vonalú cselekményvezetés
szó szerínt értendő:
minden
kitérő,
mellékszál nélkül csakis Weisz Gizella
utazására (előkészületeire
és megérkezésére) koncentrál. Egy következetes és
pontos feszült ív - bármi törés és megakadás nélkül. Látszólag mond csak
ennek ellent, hogy a narráció alapvető
hatáseszköze
a kihagyás és az elbizonytalanítás.
,Nem lehetünk biztosak

(nem kell, hogy biztosak legyünk!) a
helyszín és az időpont behatárolásában, de elveszítjük bizalmunkat egy alkalommal a narrátor "szavahihetőségét" illetően is. (A B2-es telep kantinjában a telepvezető magának egy rumot,
Weisz Gizellának pedig egy narancslikőrt kér. A narrátor - aki eddig és ezután is pontosan megismétli a történéseket - narancs helyett köményes likőrt
említ, A férfi ráadásul nemsokára megkérdezi Weisz Gizellát, hogy ízlett-e
neki a narancs, vagy inkább köményeset rendelt volna.)
A kihagyásokat tekintve legfőképp a
történet motiváltsága hiányos. A "Magát azért küldték ide, hogy gondolkozzék rajta, miért is küldték ide" magába
záruló logikája magyarázatlanul hagyja
az alaphelyzetet. Weisz Gizellát mindenki megdicséri, tervei nagyszerűek,
ezért kinevezik. Olyan helyre kerül,
ahol megvalósíthatja elképzeléseit.
Ami a filmben ezután következik,
mégis mindenben ellentmond ennek a
szituációnak, elzárja az észérvű logikát
(visszatekintve tehát átláthatatlanná teszi az alaphelyzetet). Politikai konfliktusról. személyes ellentétről, neheztelésről szó sincs. A szavak, a súlyos és
gyakran poentírozott párbeszédek elveszítik a filmvalóságra vonatkozó racionális érvényüket. Sem érvként, sem
magyarázatként nem szelgálnak. értelemmel felfoghatatlanok. (A főszereplő
kiszolgáltatottságának egyik összetevője éppen alulinformáltsága: folyton
éreztetik vele felettesei, hogy többet
tudnak nála, sőt, mindent tudnak róla.)

Az eredeti novella pontos és szűkszavú párbeszédei, leírásai az érzelmi
motivációkat is nélkülözik. A filmben
megelevenednek ezek a szituációk, töltetet kapnak. Weisz Gizella semmin
sem lepődik meg, mégsem közömbös.
Már-már kitör belőle a feszültség, a
megaláztatás kínja (így a telepen, amikor még alsóneműje cimkéjét is letépi
a hidegkezű főnök). A helyzetek Gothárra oly jellemzően - árnyalatnyit
groteszk hangulata azonban ilyenkor
oldja is a feszültséget, legalábbis félretereli.
Rendületlen ívként feszül a történet
az erkölcsi kérdésfelvetés (mit, mikor
és mennyit engedhet az ember kiszolgáltatottságában?) foglalataként, a szabadság (legalább a belső szabadság!)
megőrzésének esélyeit példázva. A ki-

hagyásos jelleg nem pusztán a motivációk hiányát érinti. Az utazás epizódjai
nem adnak magyarázatot a főszereplő
viselkedésére sem. (Honnan ez az erő,
az akarat?) Nem beszélhetünk jellemfejlődésről (új és újabb tulajdonságok
megismeréséről), Weisz Gizella magatartása, még pontosabban tartása változatlan. Az egymást követő helyzetekben ugyanaz a belső keménység és
tisztaság mutatkozik meg. Valamelyest
idomul környezetéhez (dohányozni
kezd, hagyja, hogy beletúrjanak táskájába, legszemélyesebb holmijaiba). A
megalázás, a hatalom "fizikai közelléte" - ezekben a példázat-helyzetekben
- képtelen feltömi az egyéniség (személyiség) burkát. Megérinthetik, de
"meg nem foghatják", "Weisz Gizella
nincs itt." (Idézek, meglehet pontatlanul, egy jelenetet a Megáll az időbőLAz
iskolafolyosón Rajnák. az igazgatóhelyettes ingnyakánál szorítja Pierre-t. Soha nem fogsz meg, Rajnák. - Miért,
mit gondolsz, mit fogok én itt?! - Semmit. Senkit. Ó nincs itt, Rajnák.)
Az utazás, felfelé a hegyen, ős-toposzként egyszerre utalhat irodalmi
példákra, de biblikus tartalomra is.
Weisz Gizella útjának állomásai azonban nem stációk, nem a megtisztulás

fokozatai. Mondhatnám úgy is: nincs
mitől megtisztulnia. A példázatosságnak valamelyest ellentmond, de ahogy
a történet maga csak puritán váz, úgy
az Ő magatartásából is pusztán a váz, a
tartás mutatkozik meg számunkra. A
belső szabadság, az önazonosság megőrzése - személyiségének egy vetülete
tárul itt fel, a film folyamán egyre árnyaltabban. de nem a teljes jellemrajz.
(A koszos és csúf városból, az ipari tájból a természet világába haladás, a táj
tisztulása ezért nem feltétlenül hordozója belső, lelki tartalmaknak. nem a
lelki megtisztulás kivetülése.)
Túl kell élni. Mindent túl kell élni.
Ez az (általunk a filmből meg nem ismert, csak odaértett) megaiázó tapasztalatokon iskolázott életösztön kétfajta
stratégiájában tárul fel. Weisz Gizella
nem hagyja magát legyűrni, összeomlás nélkül bírja az alávetettség megújuló köreit. A házban élő Férfi (valamilyen Öcsi vagy valamilyen Petya) is a
túlélésre készül. Hideg és elutasító a
nővel. Ismeri, de nem engedi közel
magához. Ennek okát nem tudhatjuk
(a Buckóra tett utalás korántsem

egyértelmű). Ó mindenesetre már az
időn kívül él ("azt az órát nem kell
többé felhúzni"), míg Weisz Gizella
csak most került ebbe a másik világba.
ÖCsi vagy Petya/Buckó vagy Potra
doktor - mintha lefoszlana a külső, és
felismerhetetlenné. érdektelenné válna
a kinézet. (,,- De ő nem így néz ki. Most így néz ki.") Vannak efemer, átalakuló dolgok. ("Az idő mindig rövid.") A kinézet feloldódik ebben az
időben, megfosztatik konkrétságától és
azonosíthatatlanná válik. Mi marad a
személyiségböl, ha elvész a külső, a
burok? Meddig ér az akarat, a belső
szabadság? A film feszes szerkezete
nyitva hagyja a "mindig rövid" idő
felé ezeket a kérdéseket. Weisz Gizella
megérkezett. A részlegben van. (Most,
még) szabad. "Ez most már így lesz...
egy darabig."
Mig A részleg bevezetőben említett
formajegyei az elmúlt évtized magyar
filmjeinek egy többé-kevésbé pontosan
meghatározható irányzatával állíthatók
párhuzamba, a morál, a szabadság
megőrzése, az önmagunkkal szembeni
helytállás
példázatos
tematizálása
alapvetőert eltér az e kortárs filmek
többségét jellemző katasztrofikus víziótól. A hatalommal szembekerült egyén
konfliktusszituációi sokkal inkább a
60-as, 70-es évek közép-kelet-európai
filmjeire utalhatók vissza. (Azzal az
alapvető különbséggel, hogy A részleg
elvonatkoztatásra építő szerkezete eltér
ezek parabolikus vagy publicisztikus
megközelítésétől. gyakran az egyén
bukásával végződő történeteitőL) A
szabadság motívuma végigkíséri Gothár pályáját, igaz korábban történelmileg-politikailag-szociológiailag konkretizáltabb, szituáltabb volt ez a téma. A
részleg a rendező legutóbbi munkáiban
már jelen lévő absztraháló irányt erősíti, viszi tovább. Következetesen és logikusan illeszkedik az életműbe, elvonatkoztatásában a hatástörténet és a kortársiság vall egymásra.
Varga Balázs

Caterina Boratto

Salo, avagy Sodoma
120 napja
Salo o le centoventi giomale di Sodoma
De Sade Sodoma 120 napja című műve alapján
írta: Pier Paolo Pasolini
fényképezte: Tonino Oelli Colli
zene: Ennío Morricone
rendezte: Pier Paolo Pasolini

Húsz esztendeje készült Pier Paolo Pasolini utolsó filmje, a Salo, avagy Sodoma 120 napja. Ezután még egy forgatókönyvet írt a rendező, majd áldozatául
esett az erőszaknak: máig tisztázatlan
körülmények között meggyilkolták.
Hatalmas, gazdag, sokrétű életművet
hagyott hátra a nyelvészek, az esszéisták és az irodalomtörténészek martalékául, közös gyönyörűségünkre viszont
filmjei és versei szolgálnak inkább.
Ezekben lel formára az indulat, mellyel
civilizációnkat marcangoita egy végképp elveszettnek hitt álom, a harmónia kedvéért.
Pasolini könyörtelen volt magával
és másokkal szemben, mert tépettségében nem talált összhangra sehol, semmiben. Pusztító erők vetélkedését látta
mindenütt, s a vágy, hogy eleven költészetté érlelje a szenvedést, örökkön
csatázott teoretikus alkatával. A nearealizmust követő irodalrnias naturalizmussal formált első filmjei is népszerűek, de kedveltebbek, ahol a lírai humor
pajzán mesébe oltódik, illetve ahol sivár világunkba lopódzik vissza az olyannyira nélkülözött szakrális. Művészi
jelentőségét azonban mégsem ezek
mutatják, hanem az ellentétes törekvések átmeneti egyensúlyán alapuló művei, mint amilyen a Jómadarak és madárkák, a Teorema, vagy a Medea. A Salo
nem tartozik közéjük, mivel ebben a
poézis átengedi helyét a teóriának. Pasolini sok mindenről lemond annak fejében, hogy szélsőségig vihessen egy
kegyetlen, parabolikus ábrázolást.
A cím mást ígér a Dekameronon, a
Canterbury meséken, vagy Az ezeregyéjszaka virágain felnőtt naiv nézőknek,
akik most zajongva menekülnek a vetítésről. Elemi erejű fölháborodásuk érthető, Sade márki nálunk csak ócska
sillabuszokból ismert erotikus fantáziálásainak kellemesen izgató álomképei
helyett azok véres, mocskos, naturális
megjelenítését kapjuk, minden csillapító, szelidítő elvonatkoztatás nélkül. Pasolini nem ajz föl, nem serkent képzelgéseink jóváhagyásával, hogy még nagyobb hévvel keressük a szerelem tiltott édességeit, ellenkezőleg, dermedt
riadalomra, majd rémült tiltakozásra
késztet: dehogy akarunk magunkra ismerni ebben a beteg, könnyel és szekrétumokkal táplálkozó világban. Brutalitása szíven üt, részvétlensége elborzaszt. Egyetlen vágyat éleszt föl bennünk, azt kívánjuk, legyen vége már,
minél hamarább szabaduljunk innét.

Pea Produzioni, 1975
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

Hamar megcsömörlünk a perverzióktól, mert nemcsak a kultúránkat a
neveltetésünk folytán belénk épült erkölcsi nézeteket, izlésünket, esztétikai
érzékünket sértik, és egészségünket fenyegetik, hanem így, a seregszemlére
szinte hiánytalanul felsorakoztatottan
unalmasak is. Nélkülözik az izgalmat.
Szexuális stimulációt és szellemi inspirációt sem adnak. Ami ébren tartja a figyelmünket mégis, az részint a naturális ábrázolás keltette viszolygás, részint
egy szélsőségig vitt teória ingerlő ha tása.
Hogy a kettő együtt jár, korántsem
véletlen. Pasolini szemléletéből következik. öt kevéssé érdeklik Sade gondolatai, írásaiban puszta ürügyet lát
arra, hogy egy általa rendszertipikusnak vélt filozófián át mutassa be a
polgári társadalom végső romlását és
alkalmatlanságát a megújulásra. Alapvetőert elméleti munkát készít tehát, s
az általánosítás, valamint az elvonatkoztatás szintje valósággal kikényszeri-

ti az ábrázolás ellenpontozó, durva naturaIizmusát. Ha csak egy kevéssel lejjebb szállana, máris figurák teremnének és mozdulnának, sorsok formálódhatnának, bár így nem a keserű, végső
nagy összegzéshez jutna, csupán egy
képhez a világról.
A summázás kényszere, kivált teoretikus hajlandóságú alkotónál könynyen pietáshoz vezet, vagy arra bír,
hogy a költészetet félretéve szikár állításokat fűzzön össze. Utóbbi azután
meghatározza a bemutatás módját is:
gondolati konstrukciót látunk költői látomás helyett. ÖSszetevői fogalmi értékkel bírnak inkább, semmint önálló
léttel a mű világában. A tolakvó esztétikum fedi el ezt. Gyönyörű a környezet, a Po völgye idillikusnak hat, az orgiának helyet adó kastély minden elhanyagoltsága, díszeinek romlása ellenére is vonzónak tűnik, noha magán
viseli a kései átalakításokat követő eklekticizmus bélyegét. Belsőiben ízléstelenül keverednek a különféle stílusje-

gyek: reneszánsz arányok és szecessziós ékítrnények, modem bútorzat,
avantgárd faliképek, kubista szönyegek, dadaista elrendezés, mintha az
európai művészetek históriás könyvében lapozgatnánk. Mindez akár tetszetős lehetne, így együtt mégsem az,
mert nem értünk van, hiszen már mi
sem létezünk, legalábbis abban az értelemben nem, ahogyan errefelé megszoktuk: egyéniségként.
Pedig az arcok ígéretesek. Egyik
legnagyobb művészi erényéről, a zseniális szereplőválasztásról itt sem mondott le Pasolini. Csodálatos figurákra
talál, akik - mint mindig - vonásaikban hordozzák múltjukat, csak éppen
ennyivel be is érik. Nincsen szerepük,
és az is hiányzik, amit eljátszhatnának.
Nem önálló személyiségekként van
szükség rájuk, egy eszmét testesítenek
meg legföljebb, ahogyan Jancsó bábfigurái. Látványosan magukkal cipelt
előéletüknek nem lesz folytatása, hiányzik a történetük, mert a Pasolini

fölállította modellhelyzet nem tűr személyes sorsot, csak végzetet.
Már a stáblista csokorba szedi őket,
s ha akad nevük egyáltalán (a főszereplőknek például nincsen, Hercegnek,
Püspöknek, Elnöknek és Kegyelmes
Úrnak szólítják egymást), a dramaturgiai szükség keresztel: anonimitásuk
ne akadályozza a példázat gördülékeny kifejtését. Hamarosan egybefolynak előttünk, hiszen annyiban különböznek csupán, amennyiben egy-egy
viselkedési módot képviselnek. Önálló
törekvéseiknek semmi nyoma, és kapcsolataik is minimálisak, amit nem
okolnak meg kielégítően a rendkívüli
viszonyok sem, mivel Pasolini értésünkre adja, hogy kiszakítottságuk a
világból időleges csupán. Kényuraik
maguk is sejtik, hetekre rendezkedhetnek be legföljebb, s az ablakokon
minduntalan behallik a Salói Köztársaság dicstelen történetét kísérő ágyúszó, valamint a bombázógépek döreje.
Amikor foglyul estek, még bonyolult
viszonyban állottak környezetükkel:
egy asszony sállal szalad elhurcolt fia
után, az ismerős gyerek odaköszön a
másiknak, később viszont semmi nem
enyhít alávetettségükön. A beszélgetések egyoldalúak, jobbára mesemondásra korlátozódnak. vagy rezümé jellegű
citátumok halmozására. melyek töredékességükben
egységes gondolati
rendszert nem alkotnak, és nem is az a
céljuk. A megszólalók társadalmi státuszát mutatják, illetve híven demonstrálják, hogy mennyire tartalmatlan a
fecsegésük.
Ha sem cselekedetekben, sem gesztusokban nem nyilvánulhat meg a személyíség, kérdésessé válik, hogy e
funkcionális helykitöltő iránt, amivé az
egyes figurák süllyednek, vajon érezhe tünk-e részvétet, vagy csak a szolidaritás nosztalgiája lep meg. Készségünket tagadhatatlanul kikezdi az ismétlődő megaláztatásokra elvárható
válaszok hiánya, no meg az a felismerés, hogy nem egyénileg, hanem mintegy masszában szenvednek, amihez
aligha lehet közünk. A tömeg felment
kötelezettségeink alól. Egyeseket talán
szerethetünk, és egy nemzet, vagy egy
emberiség elvont ideájáért feláldozhatjuk magunkat, az alaktalan csoportosulások azonban taszítanak.
Kapva kapunk tehát a ritkás jelzéseken, és elviselhetetlen közönyünkön
oldanánk velük, ám fals mindahány.
Amikor az áldozatok tétován közelednek egymáshoz, homoerotikus kapcsolat lesz belőle, merő abszurditásként a
hiperszexualitástól gyötrött környezetben. Az urak egymás közti viszonyára
emlékeztet ez. Kétértelmű a többiek
kapcsolata is: az élvezők és az élvezetük tárgyául szolgáló szerencsétlenek
között például egy emlékeket idéző
dal hatására bizalomféle ébred, amit
szerte is oszlatnak menten. Hasonlónak látjuk az őrzöttek és az őrök közötti rokonszenvet, valamint az urak
és az őrök közöttit. Önmagukért nem

állnak helyt, közlésértékűek inkább: arról értesítenek. hogy senki sem veszi
komolyan szavait, és amit látunk, az
maszk csupán, melyet azért viselnek,
hogy arcuk ürességét elrejtsék.
Pasolini konok pesszimizmussal
szemléli a világot: "csak aki semmiben
sem hisz, még ha azzal csalja is magát,
hogy hisz valamiben, szeretheti az életet, ez az egyetlen igazi szeretet, amely
nem lehet más, csak teljes érdek nélkül
való" - mondotta 1970-ben, s eme "illúziótlansága" nyilvánul meg a film
szokatlan zárójelenetében is, ahol az
orgia csúcspontján két fiatal őr táncolni kezd egymással una Imában, s a
kedveséről álmodik. Hatástalan volna
tehát a totalitárius hatalom minden
mesterkedése, mert képtelen megfertőzni az embereket magatartási mintáival - amint ezt a rendező fejtegette =.
vagy éppen ellenkezőleg, a romlottság
átörökítésének jele e keringő, amit azonos neműek gépzenére lejtenek, miközben odakint a legvadabb kínzás folyik?
Mintha csüggedés venne erőt a rendezőn, hogy ilyen véget szavaz meg. S
a hozzá vezető út sem felemelő éppen.
A
kényre-kedvre
kiszolgáltatottak
egyetlen menekülési móddal kísérleteznek, társaik föladása árán vásárolnák meg a pillanat kegyelmét. Árulásaik láncán vergődnek. Foglyok - reménytelenül. Valamiféle világvégén
vagyunk - vélekedik Pasolini =, átmeneti korszakunkban ugyan még megnyilvánulnak a régi értékek, de szemünk előtt veszítik el hitelüket. E katasztrofista nézet azonban gyanús,
mert kétséges, hogy kellően megindokolt történetfilozófiai állítással van-e
dolgunk, illetve miféle észjárásra vall
az ilyen, fejlődési végpontot tételező és
azt a mában kijelölő gondolkodás.
Goethe még biztos volt az elérhető
teljességben, amikor így írt:
"csakúgy izzítjaszabadona lelked
a természet,ha magad láncra verted
művészetévela szorgalmasésznek."
(Természet és műoészet

JánosyIstván forditása)
Természetesnek vélte az indulat és
tudás harmóniáját isteni sugalla tra és
az erkölcs felügyelete alatt, ám ez a bizalom két évszázad alatt megrendült,
mert látszólag bekövetkezett, amire
számított. A kezdetben individuális törekvések lassacskán általánossá váltak
és intézményesültek. Erősödött az önfegyelem, az ösztönök megjuhászítása
kötelező normává emelkedett. Megteremtettük domesztikálódásunk feltételeit. Az egyetemes civilizáció küszöbére jutottunk tehát, és nincsen benne
köszönet. Kellemes összhangzat helyett
ideges lárma bosszant, és fojtott nyögés szüremlik elő mögüle. Minél jobbak körülményeink, minél civilizáltabban élünk, annál jobban unatkozunk,
és annál hangosabban követelik jussukat az ösztönök.

A századfordulóra ez nemcsak közismert tétellé vált már, hanem ideologikus alátámasztást is kapott, hogy azután mozgalommá nőve elfoglalja a
voltaképpen ellene kiépült államot. E
démoni megszállással önmagából fordult ki a polgári társadalom, többé
már nem feltételezett üdvünkön munkálkodik intézményrendszere, a bestialitás lett úrrá felettünk.
Pasolini úgy véli, hogy csak látszólag szabadultunk meg a gonosztól, a
nyílt diktatúrát mindenre kiterjedő álcás rémuralom váltotta föl, ami elől
már nincsen menekvés. Noha korábban talán bizakodott benne, végül
esélytelennek ítéli, hogy a világot megkettőzzük egy elvetendő rosszra és egy
építendő jóra: "utolsó reményiink is elveszett arra - mondá Grarnsci odaadó
híve =, hqgy az értékek újjászületése
kommunista forradalom révén következzék be", vagyis a minden érték átértékelésének öröksége éppúgy terméketlennek bizonyult a totalitárius rendszerek ideológiájának kommunista
szekciójában, mint a fasizmuséban
(ami ellen mellesleg talán éppen az itt
is tetten érhető testvériség miatt küzdött oly vehemensen az író és rendező). Zsákutcába jutott fejlődésünkért úgy tűnik - egyértelműen a polgári
társadalmat teszi felelőssé, mely képtelen fennkölt elveihez igazodni és kellő
hatékonysággal védekezni a kísértések
ellen. Miközben szentségétől megfosztja az életet, nem tud egyetemes mértéket adni helyette.
A filozófus Sade-ban is a lázas rombolás első bajnokát látja, aki már ott, a
polgári világ nagy nyitányánál megkezdte aknamunkáját. Noha filmjében
tételesen elhangzik, fütyül arra, hogy a
libertinus francia azért végezte gondolatkísérleteit. mert a személyiség és a
szenvedély leírása izgatta, hogy ekként
mintegy fonákjáról vizsgálja a lét kérdéseit. Pasolinit inkább az általa elképzelt erőszak megjelenítése izgatja, mert
gátlástalan tombolásával járatná le a
megfékezésére gyenge polgári társadalmat. Ami Sade-nál meglapozott vallásellenes lázadás, az nála az elvesztegetett metafizika feletti bosszúság és
spirituális hiány. Legyen bár konzervatív az uralkodó felfogás, vagy liberális,
egyként gúnyolódik rajta, és erősen
parodizálja is a kínzók figuráiban. Szerinte csak látszólag ellentétes nézetek
ezek. A hagyományokba kapaszkodó,
valamint a szabadságelvű jól megfér
egymással agresszív hajlamai korlátlan
kiélésében. "Mi vagyunk az igazi anarchisták - dicsekszik az egyik kéjelgő =,
természetesen az államhatalom birtokában." Más, politikai dimenziókba
költözik tehát a személyes szabadság
gondolata, s ott meg is marad, nem
emelkedik fel a politikai filozófiát
meghaladó, tágabban értelmezett bölcselethez. ami komoly gyengéje a filmnek, mert művészi érzékletessége halványul el az esszéisztikus fogalmiság
árnyékában.

A hetvenes évek egyik alkotói sajátossága ez, míg az erőszak felfedezésével és tematikus uralomra juttatásával
Pasolini már a következő évtizedek előfutára. Megsejtette, hogy a szerelmet
vér követi. A Salo alighanem ugrópont
a funkcionális és a tobzódó, funkciótlan erőszakábrázolás között. Előbbinél
ugyanis mások megalázása és az abban való gyönyörködés - a perverziók
ilyeténforma tálalásának lényege - elrettentő, s csak arra szolgál, hogy kellően megrémítsen. míg utóbbinál erkölcsileg közömbös a mások pusztításáig merészkedő erőszak, és akár bizarr szépségnek is tekinthető a minduntalan felbuzgó vérfolyam. Itt még
van szerepe, híszen provokál, és akkora vehemenciával, hogy az már csömört vált ki. Ugyanakkor a feloldás
nélküli, általános, mindenkire kiterjedő
agresszivitás eléri a nézőt. Magamra
kell eszméljek a három kínzót páholyból figyelő negyedik láttán, akivel a
voyeurködésben közös vagyok. Ahogyan minden egyébtől. Pasolini elundorít magamtól is, s még azzal sem vígasztal, hogy különb lehetnék, ha
akarnék. Vanitaturn vanitas, minden
hiábavaló.
Goethe még elfogadta a világot
olyannak, amilyen, és bátran élvezte
gyönyöreit, meg a gondok zamatát abban a hiszemben, hogy ezek összetartoznak, s egyiket sem választhatná a
másik nélkül.
Mindentmegadnaka végtelenistenek
kedvenceiknekegészen,
nunden végtelenörömöket,
a végtelenkínt is egészen.
(Mindent megadnak

VasIstván fordítása)
Mi maradt ebből? se istenek, se
kedvencek, se örömök. Pasolini Salójának tanúsága szerint még a kín sem a .
miénk, hiszen a gyötrelem nem oldoz
fel, s amikor betelünk vele, amint életünktől. úgy megfoszt a könnyű halál
vígaszától is. Legföljebb nem vesszük
észre, hogy mi előtt állunk még, ahogyan a két másra gondoló fiatal gyilkos sem számol az eljövendővel.
Sneé Péter

~

A ZIDEGENEK

Összeszorul a szívünk, ha kiderül,
hogyaHonoluluban
lezuhant repülégépen két magyar is utazott. Szégyenkezünk a társadalmi igazságtalanságok
miatt, ha egy homeless (hajléktalan)
alig észrevehetően hasonlít valamelyik
távoli ismerősünkre. Elszörnyedve
hallgatjuk, ha valaki messziről lövéseket hallott, amikor Istrián nyaralt. A
hatodik kerületben nagyobb volt a
gyász az Ó utcai házrobbanáskor, mint
a hetedikben. A hollandiai árvíz nagyobb együttérzésre késztetett minket,
mint a perui. A szovjet expanziót történelmileg fontosabbnak tartjuk, mint a
törököt. A lengyel szavazások eredményét jobban várjuk, mint a ruandaiét.
Annál jelentéktelenebb a világ őszszes mozzanata, minél távolabb van
tőlünk helyben és időben.
A részvét, a szánalom, az együttérzés, a szolidaritás és ezekkel együtt a
tolerancia is egyenes arányban áll saját
pillanatnyi helyünkkel. hiszen ezen érzések origójában mi állunk. Ez nyilván
így természetes, így van rendjén - egy
bizonyos határig. De ha a toleranciánknak a tudatlanságunk szab határt, az
koránt sincs rendjén.
Akikről és amiről nem tudunk semmit, azokról és arról általában nem is
akarunk megtudni semmit, hiszen
nincs, ami felkeltse az érdeklődésünket. Amit nem ismerünk, arról gondolkodnunk sem kell, arra megoldást sem
kell találnunk, azzal együttéreznünk
sem kell.
Ha nem tudunk a világ éhező feléről, akkor nem kell mérgelődnünk a
fogyasztói társadalmak agyatlan túltermelésén. Ha nem-hallgatjuk meg a zöldeket, akkor nem kell cselekednünk.
Ha nincs feminístakérdés, akkor nem
kell a joghiányos törvénytervezeteken
nyolc percnél tovább dolgozni. Ha az
Országgyűlés állítólagos emberjogi bizottsága nem hallgatja meg a melegeket, akkor Magyarországon nincsenek
homoszexuálisok.
De a világ mégsem így működik,
bármennyire is így lenne nekünk kényelmes. Attól még rossz másoknak,
hogy nem látjuk, nem tudjuk, nem érdeklődünk. Azok a mások nem mások.
Mindenki ismerőse, szornszédja, roko. na valakinek, s ha lenne türelmünk felrajzolni a Föld családfáját, akkor empátiát tanúsítanánk bárki iránt.

Gianni Amelio is így járna. Elkészült a

Lamerica
- bezsebeit egy csomó díjat, felkavar és
elgondolkoztat mínket, amit egyre kevesebb film ér el. De miről szól?
Nem arról, hogy milyen szörnyű a
világ. Arról sem, hogy mennyire rossz
az albánoknak. Arról pedig a legkevéssé, hogy mindnyájan albánok vagyunk. Nem, nem.
Arról szól, milyen szörnyuseges,
hogy ez a sok rossz velünk is megtörténhet. Velünk, akiknek semmi közünk
sincs az egészhez.
Borzasztó, amikor egy olasz fiatalember belekeveredik az albán nyomorba, mert nem tudja már mivel bizonyítani, hogy nem albán. Igaz, hogy a
film elejétől kezdve látjuk a nyomort, a
megaláztatást és a tébolyt, mégis a
dramaturgia aszerint fokozódik, ahogy
Gianni Amelio rádöbben: mindez egy
kívülről jövővel. egy "ártatlannal" is
megtörténhet.
Nézzük meg a holocaustról szóló
filmeket! Ha valaki nem zsidóként élte
át a borzalmakat. akkor az mindig erőteljesen hangsúlyozva van. Ergo az
még csak-csak elfogadható, hogy fajül-

dözés van, de a trehányság megengedhetetlen. Határozzák csak el az elmebetegek, hogy össze kell gyűjteni a zsidókat és a cigányokat. De ezt precízen
hajtsák végre, ne vigyenek el "ártatlanokat" is. Albániában tegyék tönkre az
országot Enver Hodzsáék, szívja meg
ezt az összes albán még az ezután következő száztíz évben is, de az "ártatlanok", a nem albánok ne keveredhessenek bele. Az Ó utcai felrobbant házban "ráadásul" egy olyan embemek a
holmija is tönkrement, aki nem is abban a házban lakott, csak kölcsönadta
a cuccát.
A Lamerica a rendezőről szól. Gianni
Amelio bevallottan azért utazott el Albániába. hogy megtudja, miért is lógnak fürtökben az albánok a Nápolyiöbölben a hajók oldalán. Az akkor készült fotók bejárták a világsajtót, nálunk is megjelentek, amint a parti- és
határőrség gurnibotokkal verte vissza a
kiszállni készülőket. A rendező elutazott Albániába, körülnézett, aztán elkészült a forgatókönyv rólunk. Nem az
albánokról, hanem rólunk, akik nézzük
az albánokat. Nézzük őket, és mentjük
az irhánkat.
Az albánokat nem ismerjük meg a
filmből, nincsenek emberi drámák.
nincs sorsábrázolás. Akit a főszereplő
olasz fiún kívül megismerünk (aki

MASOK

egyébként nagyon jó színész), az egy
öreg szicíliai.
Albánia fasiszta gyarmat volt a háború előtt, a háború után pedig a kommunisták minden ott tartózkodó olaszt
kivégeztek. Ezért aki csak tehette, albánnak adta ki magát, hamis papírokat
szerzett, és hosszú börtönbüntetést vállalt, abban a reményben, hogy egyszer
majd rendszerváltás lesz, és beva1lhatja, hogy olasz. Közben megtörtént a
rendszerváltás, hazatérhettek volna, de
az olasz hatóságok előtt nem tudták
igazolni magukat. Az eljárásra egyébként sem kerülhetett volna sor, hiszen
melyik az a hatóság, amelyik több tízezer bevándorolni kívánót egyszerre
tud ellenőrizni. Ezeknek a italoalbánoknak az egyike a film másik főhőse.
Tehát akárhogy is nézzük, lehetünk a
lehető legjóindulatúbbak, akkor is csak
azt látjuk, hogy az egész posztkomrnunista, nyomorusagos
kelet-európai
masszából két embert volt érdemes közelebbről ábrázolni. Egy nyugatit, és
egy olyan keletit. aki maga is nyugati
volt. Két "árta tlan" embert, akik belekeveredtek a történelmi tébolydába, és
rajtuk keresztül azok is vethetnek egy
pillantást az egészre, akiknek a film
készült.
(Ebben más gyökeresen Gothár Péter új filmje,

HAJRÁ SZIVÁRVÁNY!
A részleg
ott nincs mi és ők, nincs rálátás, nincs

szánalomkeltés. Attól durva az egész,
hogy mindenki a részese. Nem azért
kavarja fel a nézőt, mert arra döbbenti
rá, hogy megtörténhetne vele is, hanem
mert tudván tudja és a filmből látja,
hogy vele is ez történik.
Nem hiszem, hogy csak annyi a különbség: Gothár benne volt, Gianni
Amelio meg csak hallott róla. Inkább
az lehet a különbség kettejük között,
hogy az egyik képes felfogni, a másik
meg nem. Az egyik nézőpontjának az
ember az origója, a másikénak pedig
az ego.)
Jó film persze a Lamerica, csak az a
kár, hogy süt belőle az előítéletesség.
Próbálna nem az lenni, egy-két gesztust észre lehet venni, de az édeskevés.
Például az albán tévé helyett a Non é la
RAl című Berlusconi-műsort nézik az
albánok az Italia l-en. Ez Gianni Amelio gesztusa a jobboldali demagógia és
a konzumterror ellen. A Non é la RAl
abból áll, hogy tizenöt éves lányok billegetik a csinos kis feneküket minden
hétköznap délután három órán keresztül. Ez adja a keretet ahhoz, hogy minél több cukorka, harisnya és egyéb
fogyjon telefonos rendelésekkel. Az
Italia 1 Berlusconié, aki nem kifejezetten toleráns ember. A kislányoknak politikai lózungokat is betanítanak. amiket csacsogva visszamondanak a képernyőn. Szóval ezt a műsort elrettentésként betenni a Lamericaba, az politikai állásfoglalás. Mégis kevés, a film
egésze még így sem tud felülkerekedni
azon a tényen, hogy a kelet-európai
egzotikus vadállatcsorda sohasem fog
háziállatparkká
szelídülni.
esetleg
skanzenné.
Történhet bármi, eltelhet bármennyi
idő, mi akkor is posztkommunisták
maradunk. Akkor is albánok és magyarok leszünk, szegény ördögök. Hiába telik el két óra a film elejétől a végéig, hiába lesz egy nagyképű és beképzelt olasz sunnyboyból megtört fiatalember, mégsem látszik a legkisebb
remény sem, hogy a következő beutazó turista majd másként fog viselkedni. Mert a film a beutazóról szól.
A következő és az azután következő
is fel fogja tenni ugyanazokat a kérdéseket, amelyekkel Michele Placido indította a filmet albániai tartózkodásának tizedik percében: miért nem dolgoztok rendesebben? - nem lennétek
ilyen szegények; miért nem szeditek
össze magatokat? - itt a lehetőségetek
rá; miért nincsen agyatok? mit siránkoztok állandóan, hogy nem segít senki?
Tartok tőle, hogy Ameliónak több

köze van az ügyeskedő, adócsaló
olaszhoz. mint az albán filmrendezőkhöz. Lehet, hogy ez így van rendjén.
Csak ehhez kár volt elutaznia, mert azóta sem tudja, hogy miért lógtak fürtökben az albánok a hajó oldalán.
Menzel például éppen abban zseniális, hogy tudja, nem egyedül az ő
szempontjai léteznek a földkerekség
minden pontján. Az

Ivan Csonkin
közkatona élete és
különleges kalandjai
Ivan Csonkiruól szól. Az ő életéről. A
postáskisasszony életéről, és a többiekéről. Az összes szereplőt a saját értékés érvrendszerében látjuk, Menzel nem
kényszerít ránk egy nézőpontot. ahonnan rájuk kellene látnunk. Nem hoz
létre olyan filmes helyzetet, hogy a néző ítélkezhessen. Mert ő sem teszi.
Nincs jó és rossz, nincs normális és
aberrált. Semmin sem kell szörnyülködnie senkinek, mert senkinek a helyzete sem különb a másikénál. Ettől aztán annak sincsen pikantériája, ha valaki belekeveredik valamibe, mert
Menzel szerint más sem történik az
emberrel, mint belekeveredés, tehát
nincs értelme külön-külőn megbotránkozni (és rendezőként megbotránkeztatni).
Felüdülés a film, a mi sznob és konzervatív (ámde szívünknek oly édes)
kelet-európai művészetértelmezésünknek tökéletesen megfelelő darabról van
szó. Néhány percre elfeledteti velünk,
hogy milyen régen láttunk már hasonlót.
Böszörményi Zsuzsa magyar-olasz
koprodukcióban készült filmjéről sajnos nem mondható el ugyanez. Hajlanék arra, hogy kezdőkről jót vagy

semmit, néhány dolgot mégis meg kell
emliteni. A

Vörös Colibri
többszörösen előítéletes film, egyáltalán nem is próbál meg nem az lenni.
Napjaink Nyugat-Európájában, sőt nálunk is az a fajta gondolkodás kezd elterjedni, hogy az ukránok maffiáznak,
a lengyelek csencseInek, a szerbek kegyetlenek, a románok hazudnak, a
szlovákok gyűlölködnek, a magyarok
tehetségesek, de lusták, vagy éppenséggel nagyon szorgalmasak, de hiába.
És ez így megy tovább a végtelenségig. Minden néphez, minden nemzethez, minden foglalkozáshoz, minden
testtípushoz ragasztunk egy toposzt.
abszolút nem foglalkozunk azzal, hogy
mi a helyzet a valóságban. Hány lengyel csencsel és miért? Tökmindegy.
Csencselnek és kész. A Vörös Colibnben
a szereplők a futó előítéleteknek megfelelően lettek összeválogatva. Az a fajta valóságábrázoló dráma ez, amelyik
valamiféle eleve feltételezett valóságot
ábrázol.
Nem vagyok meggyőződve arról,
hogy mindig az a jó film, amelyik tökéletesen kiszolgálja megrendelőjét.
Nem vagyok meggyőződve arról sem,
hogy helyes eljárás a már amúgy is
meglévő előítéleteket kommentár nélkül exportálni. Az sem jó, ha a "buzi"
a "mocskos szemét állat" szinonímája.
Ezeknek a fenntartásairnnak persze
semmi köze nincsen az esztétikához.
Lehet, hogy amúgy minden a legnagyobb rendben volt a filmben.

Az árnyék
nem most készült. Pontosabban: nem
most találták ki. Olyan, mint a Dick
Tracy, először képregényben létezett.

Generációk nőttek fel az Árnyék kalandjain. együtt izgultak vele, azonosultak a jó és a rossz tulajdonságaival.
A filmfeldolgozás is gyerekeknek készült. Az a fajta nem túl bonyolult világkép köszön vissza, amelyet oly jól
ismerünk a Hegylakó típusú filmekből.
A fehér rendes, a fekete és a sárga szemét. A gonosz ellen küzdő Árnyék, aki
felveszi a harcot az ártatlan kisemberek védelmében a New York-i alvilággal, szembetalálja magát a fő ellenféllel. Megjelenik Dzsingisz kán utolsó
sarja, aki mindenáron a világ ura akar
lenni. Agresszív, modortalan bunkó,
aki igyekszik megfelelni a nyugati kultúra elvárásainak. válogat a whiskyk
és a nyakkendők között, de az ügy teljességgel reménytelen, hiszen ő csak
egy pusztai suttyó. Az Árnyék stílusos.
visszafogott, elegáns, úriemberebb bárkinél.
A mongol barmot az a férfi alakítja,
aki Bertolucci filmjében a kínai császár
volt. Dzsingisz kán leszármazottja két
kézzel zabál egy tipikus kínai kisvendéglőben, szemmel láthatóan otthon
érzi magát. A történet pedig TIbetben
kezdődik.
Képzeljünk el egy olyan filmet,
amelyikben mindegy, hogy valaki
orosz, magyar, lengyel vagy svájci, az
a közös bennük, hogy mondjuk nem
arabok. Minden arab oké, az összes
többi pedig olyan határtalanul gonosz,
hogy a nézőben nem maradna kétség
afelől, hogy azonnal ki kell irtani
őket. Hát így van ez az Árnyékban,
csak fordítva. Mert a filmekben fordítva szokott lenni. A sok ázsiait el kell
tiporni, mert különben ők győznek.
Ugye milyen jó, hogy már a gyerekfilmekből meg lehet tanulni?
Sajnos, megint nem kellett messzire
menni. Nem kellett készakarva keresni
az előítéletes filmeket, és nem. kellett
nagyon szelektálni sem. Ezek a most
futó filmek. A múlt hónapban is ez lett
volna az arány, és tartok tőle, hogy a
jövő hónapban sem lesz jobb.
Kuczogi Szilvia

Balbara De Rossi
Branislav Tesanovic
Remo (;irone·--~--------------------------------------~
Lukáts Andor
Fülöp Viktor
Ladányi Andrea
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Vörös Colibri
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írta: Pasquale Squitieri, Böszörményi Géza, Szilágyi Andor, Böszörményi Zsuzsa
fényképezte: Alfio Contini
zene: Manuel De Sica, Presser Gábor
koreográfus: Ladányi Andrea
rendezte: Böszörményi Zsuzsa
VIDI Sri, Cinema Filmrendező Alapítvány, 1994-95
Magyarországon forgalmazza a Flamex

Rossz film a Vörös Coiibri. Világos,
egyértelmű kudarc. És ez nagyon tetszik benne.
Tetszik, hogy hosszú évek után végre akadt egy fiatal elsőfilmes, aki vállalta, hogy rendezőként mutatkozzon
be a közönségnek, és mérlegre tegye
szakmai felkészültségét.
Böszörményi Zsuzsa a Vörös Colibrivel az "éretlen filmrendező" minősítést
szerezte meg magának. Érzésem szerint ezzel mégis többre mehet, mintha
valami zavarba ejtően rafinált zagyvasággal a "művésztehetségek" között
biztosítja helyét. A lényeg az, hogy ne
bizonytalanodjon el, ne szégyellje,
hogy profi filmkészítői ambíciói vannak.
Nem kell komolyan venni a kritika
fanyalgását. Az ítészek mindig örülnek, ha értékelhető filmet látnak. S ebből a szempontból a Vörös Colibri valóban felüdülés: meghatározható a műfaja, áttekinthető a szerkezete, jól érzékelhető minden erénye és hibája.
Nos, ha már ilyen kellemes helyzetben vagyunk, próbáljuk meg mindenféle magamutogató okoskodás nélkül
elvégezni az értékelést.
A film hagyományos képi kifejezőeszközökkel egy egyenes vonalú melodramatikus történetet mesél el. Egy
vonzó, harminc év körüli elvált aszszony, Anna, aki egyedül neveli kislányát, maszek taxizásból él. Egy benzinkútnál fegyveres rablótámadás szemtanúja lesz. Kocsijával kimenekít a helyszínről egy ukrán fiút, akibe minden
kezdeti idegenkedése ellenére beleszeret. A fiúról kiderül, hogy balettáncos.
Anna mindent megtesz, hogy megoldja szerelme reménytelennek tűnő helyzetét. Megpróbálja legalizálni itt-tartózkodását, munkát keres neki, igyekszik
bejuttatni az Operába. s eközben azzal
is megbékül. hogy Andrej átmenetileg
egy alvilági orosz mulatóban, a Vörös
Colibriben erotikus tánccal keresse kenyerét. Erőfeszítéseit végül siker koronázza: az Opera főkoreográfusa felfigyel Andrejre, magához veszi, s a fiú
előtt hamarosan megnyílik a szólótáncosi karrier lehetősége. Ám ezek után
Anna érdektelenné válik számára ...

Bár ez a szüzsé aligha nevezhető a
siker zálogának. de éppenséggel lehet
vele mit kezdeni, úgyhogy önmagában
nem determinál semmiféle végeredményt. A dolog kulcsa Anna. Rögtön
látható, hogy dramaturgiai és minden
más szempontból döntő fontosságú
lesz, milyenné akarják formálni hősnőjüket az alkotók.
Túl azon, hogy ez a nő valahol biztos kemény, a létező sémák alapján elméletileg két variáció lehetséges. Lehet
igazi vagány, és akkor a történet akár a
kalandfilm múfajáig éleződhet: Anna a
szó szoros értelmében harcolhatna szerelméért a maffiával. Másrészt lehet
korunk tisztes polgára, aki állandó robotolásra kényszerül a fennmaradásért.
s eközben véletlenül szembesül meghatározó társadalmi jelenségekkel, rétegekkel. Ebben az esetben a cselekmény
leegyszerűsödik, s az eseményeknek
elsősorban közegfeltáró funkciójuk
lesz.
Böszörményi Zsuzsa az utóbbi sémát választotta, s ezzel egy olyan rendezői feladatnak adott nagyobb súlyt
filmjében, amely pillanatnyilag még
nem erőssége. Nem tud igazán hitelesen fiktív közeget teremteni. Amilyen
életszerű filmjében a kerepestarcsai
gyűjtőtábor, a volt szovjet laktanya,
vagy az operaházi balettműhely, melyeket dokumenturnfilmes eszközökkel
jelenithet meg, olyan sterilen mesterkélt a címadó helyszín, a Vörös Colibri

mulató, s egyáltalán, az egész posztszovjet alvilág. Meggyőződésem, hogy
a hatást már önmagában az is jelentősen erősítette volna, ha a rendező
orosz szereplőkkel dolgozik, mert itt
egy olyan sajátos kulturális közegről
van szó, amelyet nem lehet csupán néhány jelzéssel átélhetően megidézni,
még olyan remek színészekkel sem,
mint a maffiavezért alakító Remo Girone. (És zárójelben hadd jegyezzem
meg, hogy az sem segíti az oroszok hiteles ábrázolását, ha saját nyelvüket
magyaros akcentussal beszélik.)
Az igazi baj azonban mégis az,
hogy Anna figurája a személyiség
szintjén nincs kitalálva. Tudjuk miféle,
de még csak nem is sejtjük kiféle. Lélektelenül, belső motivációk nélkül
végzi elsődleges dramaturgiai feladatait. Böszörményi Zsuzsa érezhetően nagyon bízott Barbara De Rossiban, de
az olasz színésznőnek nincs hősteremtő kisugárzása. Kemény szépsége kevéssé talányos, nem indítja be a nézői
fantáziát. Márpedig ezt a történetet
egyedül Anna egyénisége teheti átélhetővé és értelmezhetővé. Ha ő súlytalan,
dramaturgiailag is szétesik a szerkezet.
Előtérbe kerül a környezet, ami a fentebb emlitett hiteltelenségeken túl azért
sem szerenesés. mert furcsa értelmezéseket szülhet. Azt sugallhatja például,
hogy idegenek tesznek tönkre minket,
még mindig az oroszok uralkodnak
rajtunk, és szinte semmi remény, hogy

megszabaduljunk tőlük. Kicsit persze
kiélezem a dolgot, de nem alaptalanul
érintern. Böszörményi Zsuzsa elbeszélésmódja erősen cselekménycentrikus.
Nem tágitja atmoszférikus háttérteremtő .Jeírésokkal" a fabula közegét. Még
a hazai taxisvilág érzékeltetését sem
tartja fontosnak, egyedül a főszál mentén halad, márpedig abban minden negatív erő külföldi, pontosabban exszovjet.
De hagyjuk ezt! Egyszeruen arról
van szó, hogy Anna belső üressége rniatt a szerelmi szál is vázlatos, érzelmileg követhetetlen marad, s így minden
kicsúszik az ellenőrzése alól. Kár, mert
Andrej alakja izgalmasnak tűnő ellentéteket sejtet. Egyáltalán, érdemes lett
volna nagyobb teret engedni a filmben
a tánc, a balett világának, mert ez a
Vörös Colibri legérdekesebb, leghatásosabb eleme. És nem csak a lenyűgöző
Fülöp Viktor, Ladányi Andrea és Branislav Tesanovic (Andrej) miatt. Böszörményi Zsuzsának eredeti módon
sikerül ütköztetnie a film két táncjelenetét. A mulatóban látható erotikus vonaglásban művészi tehetséget érzünk,
az operaházi balettrészletben pedig
kéjvágyat, erkölcsi prostituálódást.
Míndenesetre a kétféle produkció valahol összetalálkozik, ami megrázó élmény, és mélyen elgondolkodtat a művészet természetéről.
És itt most már harmadszor idéződik fel bennem az egyik utolsó nagy
szovjet-orosz filmsiker, a Taxi blues.
Nem tudom, látta-e Böszörményi Zsuzsa Pavel Lungin munkáját, míndenesetre feltűnő, mennyi párhuzam van a
két alkotás között. Lecsúszott rnűvészek, alvilág, érzelmi kiszolgáltatottság, elárult emberi kapcsolatok. Csak
hát Lunginnál minden gondosan fel
van építve, minden a helyén van, hiteles és hat. Legfőképpen persze az
orosz közeg. Jól van, mindegy. Rossz
filmet csinálni nem bún. A művészi alkotás és a róla folytatott szüntelen fecsegés végül is éppen könnyedsége, oldott, tét nélküli komolysága miatt az
egyik legkellemesebb időtöltés a világon. Bármily bosszantó egy kudarc,
nem ronthatja el a játék, a szurkolás
örömét.
Forgács Iván

Enrieo Lo Verso
Carmelo Di Mazzarelli
Michele Placido
Piro Milkani
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írta: Gianni

színes olasz film
Amelio, Andrea Porporati, Alessandro
fényképezte:
Luca Bigazzi
zene: Franeo Piersanti
rendezte: Gianni Amelio
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Cecchi Gori Group, Tiger, Arena Films, 1994.
Magyarországon
forgalmazza
a Budapest Film

Egyéni sorsok társadalmi-nemzeti-történelmi tragédiába ágyazott megjelenítése majdnem
mindig sikerfilmet jelent, ha nem is mindig kasszasikert.
így van ez Gianni Amelio legújabb,
Félix-díjas munkájával is.
A filmes irányzatok talán majdnem
minden változatát felvonultató Lamericát tekinthetjük életrajzi elemekkel átszőtt realista alkotásnak
(Amelio apja
is emigrált,
majd 15 évvel később
visszatért); egzotikus, számunkra ismeretlen, vadregényes
tájon futó roadmovie-nak; dokumentumelemekre
építő, történelmi igazságokkal átszőtt műnek, amely ráadásul
még etnológiai
szempontból
is érdekes
lehet
(mit
kezd, vagy nem kezd egymással
két
teljesen eltérő kultúra, társadalom); de
ha nagyon akarjuk, akár egy fordulatokban gazdag, langyos kriminek
is
felfoghatjuk.
A végeredmény:
egy a
"dokumentarista
realizmust"
szentimentalizmussaI
vegyítő szórakoztató,
izgalmas, ám egyáltalán nem könnyed
film.
A spagetti-westernekkel,
majd színes tévé-soroza tokka I induló Amelio
több filmjét is ismerve világosan rajzolódik ki az a törekvés, amely az elmúlt
évtizedek
talán legjelentősebb
filmnyelvi változását hozta: hogyan lehet
egy tér és/vagy az idő legteljesebb, világos leírásán keresztül őszinte (önjíróniával bemutatni az ember belső világát, megtölteni az alkotó számára fontos saját élményekkel; hogyan lehet letisztult formákkal újszerűen maradandó alkotást létrehozni.
(A stílus különbségei ellenére ebbe az irányzatba
sorolnám Nanní Morettit is, aki például a római utcákkal. házakkal, terekkel,
az olasz hétköznapok
apró tárgyaival
benépesített filmjeiben is befelé fordul,
és a mindenki számára máshogy látható valóságot saját magában képezi le,
felidézve legrejtettebb emlékeit, vágyait.)
A Lnmericaban
egy már rég elveszett, vagy csak máshol fellelhető valóság keresése folyik, de mindez könynyen értelmét vesztené a legnagyobb
szegénységbe ágyazott, történelmi gyökerekből táplálkozó emlékek, és a kegyetlen karikatúrák
hosszú sorától. ha
Amelio nem lenne olyan rendező, amilyen.
Az olasz közvélemény
hónapokon
keresztül megvető borzalommal
figyelte a film záróképében feltűnő, albánokkaI zsúfolt,
kiszuperált
lélekvesztök
harcát a hullámokkal. De valójában kit
érdekelnek ezek a felvételek? Fel lehete rázni bárkit is toprongyos,
kopasz

kisgyerekek látványával.
egy gyászkeretes lábkörmű halott szürke ábrázatával, lepusztult
viskókkal szegélyezett
ösvényeken
zötyögő
roncsjárgányok
utasainak archaikus tekintetével? Mert
bár ezek a filmre nagyon is jellemző,
az egész vásznat betöltő arcok, a szereplők kisugárzása
az, ami hihetővé
varázsolja
számunkra
a szkipetárok
földi nyomorúságát,
mégis azt kell sejtenern. hogy szemünk már kénytelen
volt hozzáedződni
az ilyen, és még ennél is szörnyűbb
képekhez, melyeket
ezért egyesek biztos realista giccsként
kezelnek. (A gyanútlan néző talán csak
a bájosan vigyorgó levágott ökörfej látványától szisszen fel hangosan.)
Mit is tud egy átlagember Albániárói? Pont azt, ami a filmben megjelenik, és amit eddig is sejtettiink. Felsejlik előttünk egy már beidegződött
kép:
kosz, mocsok, nyomor, szóval csak negatív jelzők. A vállalkozó szellemű, kívánesi hátizsákos
turista még ma is
örül, ha megússza a kalandokat. Valamikor meg úgysem igen juthatott be
Enver Hodzsa féltve őrzött birodalmába. De ez már a múlté, hiszen leleményes tőkeerős idegenek tengerparti luxusvillákat
építenek, szóval dől a lé,
kinyílt a világ nekünk is, nekik is.
Két ország évszázados
kapcsolatát
nehéz megértenie egy kívülálló harmadiknak: nem hissziik el, hogy tényleg
ennyien törik ott (kerékbe) Dante nyelvét. A főcím alatt futó propaganda-híradórészletek
próbálnak
magyarázatot
adni mindenre,
s megteremtik
számunkra azt az alaphelyzetet,
amelyből
a film jelenideje is táplálkozik. Amelio
ezzel a felütéssel lesújtó véleményt ad
mind az első, mind a legutóbbi annektálási kísérletről. arról, ahogy Mussolini és csapatai - kiterjesztendő
az olasz
életteret - a civilizáció nevében meghódítják és felvilágosítják
a "barbárokat." A Nagy Olasz Királyság álmából
azonban nem lett semmi,
illetve nem
az lett, amit szerettek volna. Fél évszázad után az olaszok a Messiásként viselkedő Duce mintájára ma sem cselekszenek másképp, az albánok meg nem
tanultak a leckéből. vagy az emlékezés
megszépíti
a múltat: senki nem fog
egy másik országot önként és dalolva
felvirágoztatni.
Hiába játszódik a cselekmény végig
Albániában,
megrendítően
valóságos
elemek között, a film mégis az olaszokról szól, ahogy az albánok látiék
őket, illetve ahogy ők látják saját magukat. Teljes kulturális és nyelvi kavalkád, de ez nem szokatlan a mai filmművészetben.

Mert mit jelent(het) az albánoknak
az olasz csizma? Mindent és Semmit.
Mindent, hiszen számukra Olaszország
nem más, mint az ígéret földje, a földi
Paradicsomok
netovábbja;
és Semmit,
hiszen a ravasz digók csak a nagy
olasz állami kölcsönök
reményében
használják erre-arra az iparra áhítozó
keletieket.
Minden népnek megvan a maga varázsszava, az albánoknál már elég régóta éppen az "italiano" van divatban.
Minden, ami olasz, az csak jó lehet,
sőt, az olasz egyenesen
és válogatás
nélkül "barát" is. Jöhet a legsilányabb
kultúrszenny,
blődli vetélkedő, jöhetnek a 60-as évek lilahangú
sztárjai
örökzölt slágereikkel.
a cél: elfelejteni
albánságunkat,
és vadkapitalistává
válni a legutolsó sejtjeinkig. Mindenáron.
Az olaszok persze most is jól felmérték a terepet, és kihasználva az átmeneti(?) zűrzavart,
megint csak magukra gondolnak jól kifundált terveik
végrehajtása kor.
Szép csendben azonban mindenkiről kiderül, hogy nem az, aminek látszik, s ebben az értelemben az egész
filmben nem történik egyéb, mint a valóságosnak tetsző dolgok leleplezése és
helyrerakása.
Fiore (Michele Placido)
nem más, mint egy a jótékony iparmágnás szerepében tetszelgő sok szélhámos közül; Selim pedig egy szerencséjére több nyelvet beszélő, magát átmentő,
köpönyegforgató
ügyeskedő.
Ám hiába minden, ők az örökös mázlisták, akik mindig mindent megúsznak, és maradnak helyettiik a Dr. Kruják és Ginók. Hát így megy előre a világ.
A pénzhajhász olasz páros terveiben
egy senkihez nem kötődő, senkinek
nem hiányzó albán szerepel, akinek elnöklete alatt bejegyezhetik végre nagyreményű cipőgyárukat.
De az öreg Spiróval, bár senkije nincs a világon, és
még önmagából is csak álmaiban létező mültjához ragaszkodik, alaposan ráfáznak. Spiro 1991 óta Albánia hősi jelképe, aki a nyugati közvéleményt
lenne hivatott felrázni, ám valójában nem
más, mint az ittfelejtett-ittragadt,
egykor bebörtönzött
Michele Talarico. aki
a történelem kegyetlen fintorának köszönhetően végig Olaszországban
hiszi
magát, pedig csak egy albán mintabörtön lakója volt 50 évig. Még szerencse.
hogy fél évszázad nyomorúsága
kiesett
az emlékezetéből:
meggyötört
teste 70
éves, ám lélekben húszas ifjúként feleségéről és kisfiáról ábrándozik és arról,
hogy végre megláthatja New York fényeit. Carmelo Di Mazzarelli, aki elő-

ször látható filmvásznon - Amelio véleménye szerint a leghelyesebb
dolog
amatőr szereplőkkel dolgozni -, hitelesen alakítja a maga alá csináló bugyuta, de alapjában véve kedves öregembert, aki még az utcagyerekek
szadizmusát is szótlanul túri. Igazi szicíliai
dialektusban
előadott
megnyilatkozásainak nagy része a háborúra
illetve
családjára vonatkozik, elméje csak lassan tisztul, de akkor is megragad életének legfontosabb
mornentumainál.
De
míg az olaszok alaposan melléfognak
vele, ő legalább jól jár: elindulhat
"a
zújvilág" felé.
A jóképú Gino - az őt alakító Enrico
Lo Verso volt a másik sikeres Amelio
film, a GyerekrnbJók elbűvölő rendőre Suzuki terepjáróval
érkezik meghódítani a lenézett albánokat. akiknek még
az érintésétől is irtózik, hogy aztán egy
Partizani (nesze neked!) névre keresztelt hajón nyomorogva
térjen vissza az onnan nézve valóban Amerikának
tűnő - Olaszországba.
Fokozatosan
veszti el elegáns öltönyeit, és vedlik át
nyomorult albánná. Még az arcbőre is
stimmel, hiszen
ő is déli, akárcsak
egyetlen társa, az identitástudat-zavarral rendelkező öreg. Gino eredeti terve,
hogy cipőgyárat alapítson, egy pillanat
alatt szertefoszlik. Megfosztva mindentől, ami olasz, már csak egyetlen célja
van: életben maradni és hazajutni.
Maga a rendező e szavakkal jellemzi saját művészetét:
"mértékletesség,
józanság, az elfojtott szenvedélyek
ábrázolása, de mindezek felett tisztelet az
eredeti gondolat
iránt, ami a filmet
filmmé teszi. Mert a legalapvetőbb dolog ezzel a gondolattal
párbeszédet
folytatni." Minden külsőség ellenére ez
Cianni Amelio Lnmericája.
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Mentsétek
nyulakat!

meg a

12. Cinema Giovani - Nemzetközi Filmfesztivál
Torino, 1994. november 18-26.

SAVETHE RABBITS,
azaz Mentsétek meg anyulakat!
címrnel
került vetítésre egy francia-amerikai
koprodukcióban készült rövidfilm a
12. Cinema Giovani Nemzetközi Filmfesztiválon (2. kép). A Jean-Pierre Marois rendezte mű - azon túl, hogy remek
alaptörténetből indul ki - a mozgókép
alapvető kérdéseit feszegeti: mennyire
tükrözi a valóságot a film, mennyire
vehetjük, illetve kellene komolyan vennünk a filmvásznon megelevenedő történéseket és a belőlük kiinduló gondolatokat? Egy amerikai házaspárnak egy irtó elegáns francia étterem vendégeinek - a séf afféle specialitást, Nyúl il
la mode-ot ajánl. A házaspár, jó amerikaiak módjára, kiakad azon, hogy
ilyen ártatlan, kedves jószágot megsüssenek, és hiába a főszakács étvágygerjesztő előadása az elkészítési rnódokról, a férfi egyszer csak pisztolyt ránt,
és lepuffantja a mit sem sejtő pincért.
Vér folyik, a többi vendég jóízűen
eszik tovább, majd hirtelen rendőrök
tartóztatják le a filmrendezőért kiáltozó éhes férfit, aki abban a tudatban ült
asztalhoz, hogy csak egy egyszeru
filmforgatás szereplője lesz. De a tények másröl beszélnek: a hulla valódi,
megvan a gyilkos fegyver, az elkovető
nem menekült el. A nagy felfordulásban a nyúl kisurran a séf kezéből, s
megértően bámul ki az ablakon a magából kikelt, bilincsbe vert férfi után.
A néhány perces szkeccs, amelyet
sokan a "kvázi-valóságot" tükröző mozi elleni tiintetésként fogtak fel, azonban csak egy volt abból a rengeteg
filmből, amelyeket Torinóban láthattunk tavaly novemberben. Bár a piemonti fővárost jobbára a hatalmas árvíz foglalkoztatta, a szervezők a lelküket kitették azért, hogya világ minden
tájárólodasereglő kritikusok, újságírók, alkotók, tehát az úgynevezett "filmes szakemberek" csak a filmeknek
szentelhessék idejüket.
A tizenkét évvel ezelőtt pusztán helyi filmesek kezdeményezéséből létrejövő találkozó mára az egyik legfigyelemreméltóbb fesztivállá nőtte ki ma-

gát, talán éppen azért, mert itt nincs a
Velencei Filmfesztiválhoz
hasonló
rongyrázó magamutogatás, csak filmek, filmek, orrvérzésig.
A fesztivál jól illeszkedik Torino
kulturális hagyományaihoz. Az olasz
Hollywoodnak titulált városban nyíltak annak idején az első jelentősebb ma már üresen tátongó - filmstúdiók
(csak mostanában fedezik fel őket újra); itt vált méltán híressé Giovanni
Pastrone, az olasz Griffith; az egyetemen élénk filmes oktatás folyik; itt található az ország egyik legjobban felszerelt filmmúzeuma (jelenleg zárva),
vagyis nemhiába emlegetik maguk az
olaszok is Torinót a mozi városaként
(la citta del cinema).
Az első napokban igencsak kapkodtam a fejem, hogy kiigazodjak a szerénynek egyáltalán nem mondható
programban: mintegy 11 szekció filmjeit vetítették egyszerre két mozi négy
termében, iszonyú nyelvi kavalkád közepette, hiszen tényleg a világ minden
tájáról érkeztek alkotások, a hozzájuk
tartozó alkotókkal együtt.
A fesztivál nevéből következően elsősorban a tehetségesnek ígérkező, általában elsőfilmes fiatal rendezőknek
biztosít bemutatkozási lehetőséget, de
persze szép számmal voltak már ismert-elismert alkotók is. Az évek
hosszú során olyan rendezők bukkantak fel itt, akik azóta tényleg befutottak: Jim [armusch, Atom Egoyan, Kieslowski, sőt, Wim Wenders...
A rendezvényen mind mennyiségben, mind a zsűri döntései alapján jobbára a távol-keleti filmek vitték a pálmát.
A verenyfilmek közül a tajvani DoSan - A Borrowed Life (DoSan - Egy
kölcsönbe vett élet) nyert. (Úgy tűnik,
ez már hagyomány, mivel az előző
fesztivál győztese szintén egy tajvani
film volt.) A közel háromórás, monumentális, önéletrajzi ihletésű mű rendezője, Wu Nien-jen, aki hazája egyik
legnagyobb tehetsége, a 30-as évektől
napjaínkig követi végíg egy apa és fia
megrendítő kapcsolatát. Van itt minden: a rendező gyerekkori élményei;
politika és kulturális konfrontáció, hiszen egy hol japán, hol kínaí fennhatóság alá tartozó területről van szó; szociális probléma, az aranybányában dolgozó család szinte mindennapi megél-

hetési közdelme; életszagúvá varázsolt
képeken megfogalmazott nosztalgia
egy már letűnt korszak és nyelv iránt.
Az egzotikus távol-keleti utazással
is felérő, percekig tartó beállitásokból
álló szép film egyetlen baja a hossza
(bár ebből a szempontból persze a versenyen kívül bemutatott egyetlen magyar film, a Sátántangó volt a nyerő):
három órán keresztül
már cgv kicsit

csak igen sajátosan tudja feldolgozni.

sok volt, így a végére a hatalmas nézőtéren mindössze tizenheten maradtunk. Többek kérdésére, hogy nem lenne-e jobb kiszúrni a holt időket, és alaposan megvágni a filmet, a halk szavú
rendező szolidan csak annyit jegyzett
meg, hogy ezek a filmek csak így,
ilyen hosszal élvezhetők, hiszen náluk
más az életritmus, más a kultúra, az
életfelfogás, szóval, puhány európaiak,
eddzétek farizmaitokat. ha igazán lépést akartok tartani a világ filmrnűvészetével!
Az, hogy az idei fesztivál a különböző kultúrák bemutatásával, esetleges
összeütköztetésével a filmművészet kereszteződési pontja akar lenni, nem
csak a fent említett filmből derült ki. A
képi banalitást eredeti módon elutasító
indiaí Dev Benegal English, August CÍmű munkájának főhőse egy EnglishAugust névre hallgató, kezdetben saját
hazájában is idegenként lézengő jómódú, angolul gondolkodó-érző srác, aki
kénytelen szembesülni hazája valóságával, azonban ezt a kulturális sokkot

szerre próbál megfelelni a hagyományos japán erkölcsnek és szokásoknak,
amit szülei és rokonai képviselnek, illetve igyekszik kialakítani saját, önálló
életét, színészi karrierjét egy kanadaí
fiú mellett. A film alapkérdését. azaz
hogy hány életünk van, és melyiket a
legcélszerűbb választanunk, a hongkongi születésű, de Vancouverben élő
rendezőnő, Mina Shum valószínűleg a
saját bőrén tapasztalta.
A távol-keleti filmek dömpingjében
kifáradt nézők serege a fesztivál legújabb szekciójában, az Orizzonte Europában (Európaí Horizont) keresett felüdülést, ahol idén Belgium, Portugália
és Olaszország próbált jeleskedni.
Hogy miért pont ők? A házigazda
Olaszországgal kapcsolatban magától
értetődik a válasz, Belgium és Portugália pedig a két legérdekesebb "kis"
filmművészet hazája a maí Európában,
a kis országok közös problémáival.
Mindhárom ország ugyanúgy terjesztési, forgalmazási nehézségekkel
küszködik, nem is beszélve az altalá-

(1. kép)

Üdítőbb film a Sandra Oh színésznői alakításáért jutalmazott, és egyben
közönségdíjas kanadaí Dupla boldogság,
amely valójában nem más, mint "kisérlet egy új női típus megteremtésére".
Egy Kanadában élő japán család nagyobbik lánya kettős életet él (persze
nem Veronika módjára): [adc Li cgv-

nos strukturális-kulturális gondokról,
de ezeken túl sajátos nemzeti problémák is jelentkeznek. A belga filmnek
nincs hagyományá, nem tudott gyökeret verni a vallon, illetve a frankofon
kultúrában. Vannak belga filmek, de
nincs belga filmművészet; az Európa
szerte vetített A belgák szexuális élete
egyáltalán nem reprezentálja a nemzeti
filmgyártást. A megoldás talán az lenne, ha az alkotók szernbenéznének azzal, hogy a filmet - meghatározott felh~telek mellett - piacra kell "termelni".
A fesztiválon bemutatott belga alkotások közül egyébként inkább a rövidfilmek tűntek-ki, melyek külön szekciót alkottak. Renaat Coppens rövidfilmjén jót röhögött az elsősorban olasz közönség. Nekem ez kevésbé sikerült:
egy munkanélküli lengyel frissen nősült barátjának belgiumi (nász)utazást
ajánl fel, majd egy rozzant Kispolskival hárinasban meghódítják Nyugatot,
az ígéret földjét. Mélyebb értelmű a fekete-fehér, néma és animációs elemeket
felvonultató Mr. Sundau, melynek hőse
az újságok különös halálhíreit böngészi
egész álló nap, mígnem saját szenvedélyének áldozatává lesz, és ő is bekerül a fekete rovatba.
Portugáliában a jelenleg igen kisszámú közönség moziba csalogatása fo-lyik nagy erővel. A SO-asévekig filmkritikusok által ellenőrzött filrnfinanszírozási rendszer, a politikailag meghatározott filmgyártás után az alkotók
most az "identitáskeresés" időszakában vannak. A fesztiválon bemutatott
portugál filmek közül az egymással
szorosan összefüggő 3 Palmeiras (3 pálma, r: [oao Botelho) és a Pax (r: Eduardo Guedes) azonban jó példái azon törekvésnek, amely végre utat akar találni a közönséghez: mindkettő képeslap
a mai (nappali vagy éjjeli) Lisszabonról, Portugália talán első igazi kulturális központjáról.
A legnagyobb és talán a legpontosabban megfogalmazható probléma
Olaszországban van: a tévé megjelenésével a mozi meghalt, s a terjesztési
feltételek mellett ma még az a kultúrpolitikai akarat is hiányzik, hogy
Olaszország a film terén újra megmutassa magát a világban. A filmek forgalmazását (beleértve a restauráltakat
is) nagy részben az állami hivatalként
működő Cinecittá végzi. Néhány magántársaság is próbálkozik, de folyamatos forgalmazásról szó sincs.
Kétségtelen, hogy az olasz kultúrát
ma leginkább a Film képviseli szerte a
világon. Ezért elgondolkodtató, hogy
miért tartozik a filmügyek irányítása a
turisztikai minisztérium alá, és hogyan
lehetett a Fellini hagya tékot elherdálni,
hagyni, hogy a Maestro házába egy
milliomos fogorvos költözzön?
Általános helyi vélemény szerint a
mai olasz filmművészetből hiányzik a
negyvenévesek generaCIOja. Ahhoz,
hogy az olasz film feltámadjon poraiból, a producerek szerint egy új közönségre lenne szükség, illetve a fiatalokra
támaszkodva el kellene távolodni a
rögzült hagyományoktól. A nem létező
filmművészet és a moziba nem járó

közönség közt kell hidat verni, s a
szervezők elképzelése szerint a torinói
fesztivál ezt a célt (is) szolgálja. Maguk
az olaszok azt vallják, hogy filmjeik ismeretlenek külföldön. Nos, a hazai
moziműsorokat lapozgatva nekünk
sem kell mélyen belegondolnunk abba,
hogy ez így van-e, vagy sem.
Az európai film általános válságát

nyugvó anyjuk fáradt tekintetétől kísérve: kábítószer, durva erőszak, hányás, könny. Szóval ezt a filmet is eltalálták.
A fesztivál szerves részét alkotta a
"Nová Vlana - A csehszlovák film a
60-as évektől" elnevezésű retrospektív
sorozat, amely (talán még cseh-szlovák
viszonylatban is) egyedülálló kísérlet-

Az olasz filmek szekciójában fiatal
független, experimentális, kísérleti rendezők is bemutatkoztak, filmmel vagy
videóval. Az átlag negyedórás anyagok közül a non-fiction részben az II
signor Rossi prese ilfucile (Rossi úr puskát ragadott) cirnú (dokurnentum)filmben lestrapált öreg bakák öltöznek be
az amerikai haditengerészek egyenruazonban nem lehet csak azzal a ma ként a legteljesebb képet igyekezett ad- háiba, hogy felidézzék. eljátsszák a
partraszállást:
sajátos,
már unott ténnyel magyarázni, hogy ni a hatvanas évek új hullámáról. Vetí- normandiai
tésre kerültek Chytilová, Menzel, Ne- igencsak látványos csapatuk tábort ver,
"a zamerikai filmek... "
De Paolis a forgalmazók oldaláról mec, Schorm, Passer, Jires és mások hadgyakorlatot tart - mindezt a szekció zsűrije harmadik díjjal jutalmazta.
ezzel nem kevesebbet állit, mint hogy méltán híres filmjei, melyeket az A piemonti, illetve torinói filmgyáraz amerikai filmekből igenis lehet és időnként értetlenkedő - olasz közönkell is tanulni, hiszen a remek forgató- ség nem vagy alig ismert.
tás eredményeit bemutató vetítéseken
Végül is elégedetten zártak a feszti- jobbára már csak a kicsípett családtakönyveknek hála remek sztorijuk van,
tehetségesek a színészeik, egyszóval, válszervezők, mert az idén 3O%-kal gok és a barátok vettek részt, külföldi
ugyan iszonyú pénzekkel. de szép fil- többen jöttek el, mint egy évvel eze- megfigyelő csak véletlenül tévedt be a
meket tudnak csinálni. (Az olaszok lőtt, hála a Francoise Hardy Tous les terembe: rengeteg videóanyag, hosszú,
egyébként állítólag nincsenek is úgy garrons et les filles de leur age dalával rövid, minden, ami belefér, hiszen bároda az amerikai szirupért.) Nem re- fémjelzett sorozatnak, ahol az előadá- mely itt élő rendező küldhetett be opuménytelen tehát az érdeklődés felkelté- sok előtt már órákkal tömegek voltak, szokat. Akadtak köztük tehetséges
se, de az olasz film magától semmit ami érthető, hiszen itt sorozatban munkák (szerzőikről lehet, hogy majd
nem tesz azért, hogy újra csúcsra jus- olyan filmeket mutattak be, melyek a még hallunk), és abszolút amatőrnek
következő képlet alapján készültek: számító alkotások is, úgyhogy a paletson. A kulcsszó tehát a közönség.
A kőzönségtől várja mindenki a gyerekkori emlékek + az adott kor ze- ta teljes volt.
Filmfesztivál-beszárnolót írni nem
megtisztulást, hogy végre kész legyen néje + tánc. Az eredetileg tévéfilmekaz esztétikai örömök legteljesebb befo-- nek készült 9 francia alkotás rendezőit hálás feladat hogyan lehet mindenki
gadására. Az "il piacere del cinema" a hatvanas-nyolcvanas évek slágerei számára élvezhető módon felidézni a
kérdésének megoldása azonban össz- ihlették. s a Buddy Hollyn. Travoltán. látott filmeket, a hangulatokat, benyotársadalmi probléma, egészen az isko-- vagy a legújabb Aerosmithen nevelke- másokat? Legtöbbször az "ebből is egy
lai oktatástól kezdve a "mozi=szórako-- dett generációk önfeledtnek nem min- kicsikét. abból is egy kicsikét" elv érzás" elvének újraértékeléséig, amire
dig nevezhető fiataljai elevenednek vényesül. Minden bizonnyal így van
valószínűleg még jó ideig várhatunk.
ez most is, de azt hiszem, jelen esetben
meg bennük.
Addig is, rni, európaiak fogjunk
A francia filmekkel ellentétben az valóban ez a fajta leírás fedi legjobban
össze, gyártsunk koprodukciókat. ve- olasz szekcióban már nem volt olyan a torinói fesztivált: a vén kontinens a
gyítsünk millió kultúrát, dobjuk piacra nagy a tumultus a nézőtéren. Nico pöffeszkedő amerikai filmek szorításában piheg, a ferdeszeműek pedig szép
L'amico
immaginario
"európai puding" néven, és lessük a D'Alessandria
csodát.
(Képzelt barát) című műve is szerény csendben meglepik őket.
A nyúl meg csak néz, néz ...
Az viszont egyáltalán nem csoda, alkotás csupán. Középpontjában az öthogy a CICAE díját kapta Michael ven év körüli, megtört lelkű, fiát szelíSzollár Vera
Winterbottom Family (Család) cirnű den nevelő Dino áll, aki legjobb barátja
filmje, melynek forgatókönyvírója az a halála után is érzi annak jelenlétét.
Roddy Doyle, akinek a Barrytown-tri- Megható őszinteséggel törnek felszínre
lógia másik két részét is köszönhetjük. rég elveszettnek hitt emlékek, érzések,
A Méregzsákhoz
hasonlóan újra egy kapcsolatok. Valóban, szólhatna a film
négygyermekes ír proli családban ta- az örök barátságról, az emberi lélekről,
láljuk magunkat, most azonban nyoma azonban a sok szép mozzanat ellenére
sincs az önfeledt kacagásnak, inkább sem jutunk el ilyen mélységekig, hiába
sóhajtozva állunk fel a film végén. A érződik a törekvés. Sajnos az 1941-ben
valóság itt már kemény és kegyetlen. született rendezőnek nem ez az első alA gyerekek a maguk módján próbál- kotása, úgyhogy nem mondhatjuk,
nak meg kitörni a videólopásból élő hogy majd belejön a finom lélekábráapa zsarnokságából, mindenbe bele- zolásba.

Magyar kulturális
Pozsonyban

hét

Nyilatkozik a szervező: Dér András

Program:
FILM:

TYZDEN
• Elég meglep ő azt hallani, hogy valaki fesztiválszeruezésbe fog magától,
amikor a hivatásos szervezők megállás nélkűl arra panaszkodnak,
hogy
alig-alig lehet összehozni egy rendezvényt pénz és egyebek híján. Mi vitt
rá, hogy egy egész hetes programot
megszervezz, ráadásul kűlföldön?
A feleségem, Denissa pozsonyi lány,
az ő révén már jó tíz éve vannak itt
barátaim. Kezdettől fogva azt latolgattam, hogyan lehetne ezeknek a baráti
kapcsolatoknak a segítségével megnyitni egy nem hivatalos kulturális
csatornát. Nem filmhetet akartam szervezni, hanem kulturális hetet, hogy a
különböző művészi ágak egyszerre lehessenek jelen, hogy az alkotások ne
legyenek teljesen kiragadva saját kulturális környezetükből.
• Hogyan állt össze a filmes program? Tizenhárom film plusz a videobejátszások. A mai magyar film készítés egymástól legtávolabb álló darabjait gyűjtötted
össze, úgy tűnik szánt szándékkal.
Félretettem a saját ízlésemet, nem
lehettem cenzor, hiszen nem a saját látásmódomat akartam közvetíteni. hanem a különböző rendezőkét. A fiatalabb filmkészítő generáció munkáit
gyűjtöttem össze, bár ez kissé pontatlan fogalmazás, mert például Grunwalsky nekem örök életében fiatal rendező lesz.
1992 óta készült filmeket vittem Pozsonyba, csak Az én xx. századon! kivétel, mert a Budapest Film nem tudta
odaadni a Bűvös vadászt.
Ha erre a rendezvényre évente sor
kerül, akkor jövőre már a 95-ös szemle
filmjeit vetítjük. esetleg összekötve egy
reprezentatív retrospektív válogatással.
Így első alkalommal az volt a cél, hogy
az elmúlt évek termését bemutathassuk.
• Mi alapján válogattál a 92 óta készűlt filmekből? A programból számomra az derill ki, hogy nem foglalkoztál a szakmai klikkekkel. Az ös zszes filmet mégsem lehetett kiutaztatni, tehát szelektálni kellett. Egytőlegyig ismerted ezeket a műveket?
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gón több mint húszan voltak, de szervezési figyelmetlenség miatt a felénél
kezdődött a Garaczi-Márton-Németh
felolvasóest, és a nézők zöme arra is
kívánesi volt.
• A magyar hetet szándékosan a szlovák-magyar alapszerzádés tárgyalásához időzítetted?
Dehogy. De a nagypolitika bízonyos
értelemben jól jött nekünk, a kulturális
diplomácia vezetői fogadást rendeztek
számunkra a követségen a megnyitó
alkalmával, jelen volt a szlovák tévéhíradó, a rádió és több napilap.
• Lesz folytatás?
Ősszel,ha minden jól megy, szlovák
hét lesz Budapesten.

YeII<O proje!cclo YSMu. YenM1i<a 3. B<aIisIovo
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Nem láttam közülük mindet, de
nem is az volt a szempont. hogy én
előzsűrizzem őket. Később persze belenéztem azokba a tekercsekbe. amelyeket nem ismertem, nehogy Pozsonyban összekeverjék őket. Végigböngésztem a játékfilm-katalógusokat, és szóltam a független filmeseknek. valamint
a stúdióknak, a BBS-nek, az FM5-nek,
a Fórum Filmnek, ők állították össze a
dokumenturnfilmes csomagot.
• Szerinted aki végigülte Pozsonyban
a vetítéseket, átfogó képet kapott az
elmúlt három év magyar filmjeiről?
Nagyjából igen. Sajnos a videoprogramra nem tudtak elég időt adni a pozsonyi szervezők, így az kicsit vékonyra sikerült. Nagyon ügyeltek arra,
hogy ne üssék egymást a vetítések, ez
egyfelől jó, viszont sokkal merészebb
programot lehetett volna összeállítani,
ha a nézökre lett volna bízva a választás.
• Kik vettek részt a szervezésben ilIetve a lebonyolításban?
Magyar részről egyedül intéztem.
de mindenképpen meg kell említenem

Basa Annamáriát. aki a praktikus dolgokban nagyon sokat segített. Pénzt a
Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar
Mozgókép Alapítvány és a Filmunió
adott. Ez fedezte a szállítást, az utaztatást, a fordítást és a napidíjakat.
Szlovák részről Andrej Zmecek segített, aki már több nemzetközi kortárs
zenei fesztivált szervezett eddig. Ö hozott össze a BIOSCOP-csoporttal.A BIOSCOP vállalta a propagandát, a
szinkrontolmácsolást és a szállást.
• Miért nem haszná/tátok a Magyar
Intézetet? Ott van az épület, a könyvtár, a vetítő ...
A Magyar Intézet dolga a magyar
kultúrát úgymond hivatalból képviselni. Ennél kötetlenebb formára is szükség van, ahol az alternatív művészek is
helyet kaphatnak. Azt szerettem volna,
ha a magyar hétre nem kízárólag a
magyar kisebbség jön el, hanem minden érdeklődő, és ez sikerült is. A vetítéseken titokban mindig megszámoltam a fülhallgatós fejeket, és mindig
ők voltak többen. Például a Sátántangót
négyen nézték végig, közülük hárman
fülhallgatóval. Zárójelben, a Sátántan-

BIOSCOP
Nagyjából megfelel a hazai Arthálózatnak. Szlovákia egész területén üzemeltetnek rnozikat, Kassán és Pozsonyban többet is. A
magyar hét filmjei a Mladost moziban voltak láthatóak. Jelenleg a
legnagyobb pozsonyi kulturális
bázis a Charlie's Pub. Ez a Filmművészeti Szövetség zárt vetítője
volt, három évvel ezelőtt nyitották
meg a nagyközönség előtt, most
három vetítőterem + disco + étterem + kávézó üzemel benne.
A BIOSCOP forgalmazza az
igényesebb filmeket, rendezői
életrnűsorozatokat tart, nemzeti
filmheteket szervez, filrnklubot
működtet.
A magyar hétre a Márai Sándor
Alapítvány tól
kaptak
pénzt.
Örömmel vállalták a szervezést,
mert egyre kevésbé ismerik a mai
magyar filmeket. A BIOSCOP aktivistái - akik egyébként folyamatosan részt vettek a rendezvényen, és az eseti beszélgetéseken
- egyedül a Gyerekgyilkosságokat és
a Woyzecket látták külföldi fesztiválokon.
Már most dolgoznak a jövő évi
programon, mert ők is úgy gondolják, hogy a szlovák-magyar
közeledés egyik útja lehetne a
rendszeres, nem hivatalos kulturális kapcsolattartás.

Ha az ember jól ráül

a hangra
Ha az arcát talán nem ts, a hangját mindenki ismeri.
Szabó Sipos Barnabás ma az egyik legjoglalkoztatottabb
szinkronszínész.

• Szinkronizálás
előtt mit tudsz a
filmről?
Ma már sajnos nem sokat. A legnagyobb főszerepre is úgy megy be reggel az ember, hogy azt se tudja, micsoda. Előtte persze megbeszélik vele,
hogy fő- vagy epizódszerepről van-e
szó, hogy hány nap, valamit mondanak a történetről is, a rendező pedig
elmagyarázza a figurát: "te vagy az az
éjféli gyilkos, aki megfojtja ezt-azt."
Sokszor nem is a film elejét kezdjük el
szinkronizálni. Az Egyenesen át című
filmben a történet végével kezdődött il
munka, mikor is Kiefer Sutherland
már teljesen kész van idegileg, megy
valami réten, és közben az emlékei miatt üvölt, mint egy fábaszorult féreg.
Én reggel beléptem, és - mielőtt megismertem volna, hogy előtte min ment
keresztül - máris üvöltenem kellett.
Addig-addig, míg jól elszédültem. Aztán visszamentünk a film elejére. Három nap múlva derült ki, hogy azt a
jelenetet egészen másként kellett volna
megcsinálni.
• Miért az üvöltözéssel kellett kezdeni?
Nem lehet sorban menni, mert vagy
ez nem ér rá, vagy az. A gyártási tervet úgy kell összeállítani, hogy minden
és mindenki beleférjen. Sürget az idő.
Régen ráértek hetekig vacakolni. Idősebb kollégák mesélik, hogy őket még
ünnepélyesen meghívták a vetítésre,
megnézték együtt a filmet, megbeszélték, és mindenki kapott egy szövegpéldányt, amelyből otthon felkészülhetett.
Ma az marad életben - tegyük fel,
hogy a minőségi követelmény olyan,
mint régen =, aki mindezt egy nap
alatt tudja megoldani.
• Ki tud jól szinkronizálni?
Szerintem az egész - akármilyen
hülyén hangzik is - semmi máson nem
múlik, mint a ritmusérzéken. Nem arról van szó, hogy le tudsz-e tapsolni
négy negyedet, hanem hogy ritmusban
tudsz-e tartani egyszerre több dolgot.
Mint az autóvezetésnél. Ott is a kormánynak, a kuplung-, gáz- és fékpedálnak harmóniában kell lennie. A
szinkronizálás hasonló, csak ott a harmóniát a színész által már kijelölt ritmus, a szöveg és a te ritmusod adja.

Rá kell ülni a nézett szinész ritmusára.
Ide tartozik még a föl- és lenézés a vászoruól a szövegre. Azért teszik minél
közelebb a papírt a képhez, hogy ne
kelljen nagyon nagyokat fölnézni. Így
könnyebb visszatalálni a szöveghez.
• Rajzfiimet milyen szinkronizálni?
A legjobb dolog a világon!
• A legenda szerint itt úgy osztódik ki
a hang, hogy az első szinész magas
hangon beköszön.
Visszaköszönnek
neki. Mikor a második szinész is
ugyanazon a hangon köszön, sajnálattal közlik, hogy az a hangszín már
foglalt.
Ez így van: - Jó esztét. keszit csókolom, a pösze hang már foglalt? - Igen,
Usztics művész úr már lefoglalta. Azt
tudom, hogy Vizipatkányra Józsa Imi
az első számú jelölt. Ha ő nem ér rá,
akkor baj van. Egyébként minden
megoldható. Hacsak nincs 60 egyforma hangya, mert akkor jön 60 ember
és elkezdenek egyezkedni, hogy ki beszéljen mélyen és ki magasan. De ez
az egész mindig az újonnan érkezőknek nagy élmény.
• Hogy lehet képre nevetni?
Nagyon nehezen.
• Sírni könnyebb, mint nevetni?

Nem tudom, azt a nők tudják igazából.
• Ma már a legtöbb amerikai filmben a
főhős is legalább egyszer elbőgi magát.
Igen, a férfiak is sírnak. Én nagyon
utáltam. mikor nekem kellett. llyenkor
az ember mindent megpróbál. Náthás
hangon kezd el szípogní, amire azt
mondják, "ez nem jó, kevés". Na, ez
az a pillanat, mikor nem lehet megúszni a szinészetet. Egy rövid időre lelked
legmélyére kell nézned, létrehozva a
megfelelő érzést. Sokat segít, ha az ember látja, hogy mi történik. Ismered az
előzményeket, látod az arcot, s erre
azért talán könnyebb ráülni, mint
ugyanezt egyedül színpadon létrehozni. Azért félkamu megoldások is előfordulhatnak, mert nem eljátszani kell
a szerepet, hanem a hatásának kell
olyannak lennie.
• A dialógot mindig a párral együtt
veszik fel?
Nem, és ez nagyon rossz. Olyan,
mint amikor forgatáson a partner helyett a rendező tenyerébe kell beszélni.
Főleg olyankor rossz, amikor egymás
szavába vágnak!! Vagy az érzelmes,
szerelmi jeleneteknél. Előfordul, hogy
a partner nem ér rá, de föl kell venni

néhány tekercs ágyjelenetet. Az nagyon inspiráló, ha ott van a másik!
• Hogy lehet szerelmet vallani?
Ugyanúgy, mint a színházban. Vannak emberek, akik azt mondják, nem
létezik, hogy a szerelmi jeleneteknél,
egy csók, egy vallomás közben, ha
csak egy pillanatra is, de ne legyen
igaz a dolog! Még akkor is, ha tudod,
hogy ez munka.
• Hova nézel ilyenkor?
A vászonra, természetesen! Hogy ne
jöjjön zavarba az ember.
• Volt már nagy félreszinkronizálás?
- Vizet, vizet!!! - Kolléga, nem rendel.
Fulladozikll!
Nem így volt. A "Vizet!" az rendben, de a vége az, hogy "Nem szomjas! Ég a hajó!!"
• Mennyit szinkronizálsz hetente?
Van úgy, hogy minden nap, de háromszor-négyszer biztos. Ez napi 8-12
órát jelent. Fárasztó.
• Mikor festesz?
Mikor hazaérek. Este 11-től hajnali
4-ig van idő. Ha tényleg jó munka
volt, jönnek-mennek a képek, jár az
agyam, hiába fekszem le, nem tudok
elaludni. llyenkor inkább fölkelek festeni. Átfestem magam egy másik világba. Örülök, hogy visszataláItam a festészethez. Festőnek készültem, annak
idején az volt a tervem, hogya Képzőre jelentkezem. Apám rajfilmrendező
volt, azt mondta, hogy ebből nem lesz
semmi. Akkor jött a nagy kamasz dac:
hát akkor színésznek megyüllk! Évekig
ceruzát se vettem a kezembe. Nagyon
jó festeni, főleg most, mikor látom a
kollégákat, akik munka nélkül vannak,
tétlenül üldögélnek otthon és várják,
hogy valaki hívja őket dolgozni.
Ozsda Erika

Katharina

Blum

elvesztett

tisztessége

Színház

A darab színházi sikere némiképp rejtélyes. Nem sokkal azután került színre, hogy rendre buktak meg a politizáló előadások. Amikor le is vontuk a
következtetést, hogy a demokráciában,
ahol végre a politika elnyeri a maga
adekvát fórumait. visszakerül a pártrendezvények, a népgyűlések és főképp a parlament keretei közé, ott feleslegessé válik a politizáló művészet.
A húsz évvel korábbi német történet
Bereményi Géza átiratában és Ascher
Tamás rendezésében bebizonyította,
hogy nem általában vált érdektelenné
a színházban a politika, csak bizonyos
fajtája veszítette el a közönség érdeklődését. Az, amelyik nem akart mást,
rnínt a korábban kényszerűen elhallgatott vagy csak célozgatások, utalások
formájában elpötyögtetett problémákat,
gondolatokat, eszméket fogalmazni
meg nyíltan. hangosan - és szükségképpen egysíkúan. Amelyik valóban
nem mondott sokkal többet, rnínt a
népgyűlések, pártrendezvények demagógjai.
A Katharina B/um... sikere nyilván
arról tanúskodott, hogy a nézőtér igenis nagyon kívánesi a jövő kérdéseivel,
az előtte álló, az új rendszerben reá leselkedő veszélyekkel foglalkozó politikai színjátékra. A sajtó ugyan tele volt
ekkoriban már a demokrácia, a jogálIam, a liberalizmus kérdéseit taglaló
történeti, ideológiai, politológiai dolgozatokkal. de csak a színházban jelenhetett meg koncentráltan. morális és egzisztenciális kérdésként mindaz, amit a
tanulmányok megfogalmaztak. Borzasztó leegyszerűsítés ugyanis, amit a
darabb al kapcsolatban is többen leírtak, de amit Heinrich Böll regényéről
az egyik lexikonunk is állít, hogy tudniillik ez a történet a felelőtlen bulvársajtó pusztító hatásáról szól, hogy az
akkurátus és becsületére, tisztességére
oly kényes háztartási alkalmazott annak esik áldozatul. Abulvársajtó - s ez
a mostani televíziós közvetítés során
talán még erőteljesebben kidomborodik - csak kiszolgálja, közvetíti. esetleg
olykor felerősíti a társadalomban meglévő indulatokat, előítéleteket. Tótges
nem azért hazudik, torzít, nem azért
idéz félmondatokat és teremt bizonyos
tények, illetve ténytöredékek között
nem létező összefüggéseket, hogy manipuláljon, hogy tönkretegye szegény
Katharína Blumot, hogy jobboldali
hisztériát keltsen az egykor baloldali
BIorna házaspár ellen; nem valamiféle
politikai összeesküvést sző - mindössze kiszolgálja az igényeket, azt telje-

a képernyőn

síti, amit elvárnak tőle. Kielégíti a keresletet. Túlzóan és lelküsmeretlenül.
Talán túlteljesít. De nem ő kelti fel az
aljas indulatokat. Azok ott lapulnak a
lelkekben. A baj nem a sajtóban van,
hanem a tömegben. Az eltorzított hangú, gyalázkodó telefonokban. illetve e
hangok gazdáinak a szellemében, ha
lehet ezt szellemnek nevezni egyáltalán. Azokban a lappangó embertelen
indulatokban, amelyekkel nem tud mit
kezdeni a demokrácia, a jogálIam. Éppen a szabadság, a liberalizmus jegyében bizonyos határokig nem áll jogában korlátozni ezeket. S ezek a határok
éppen elég tágasak ahhoz, hogy megengedjék egy becsületére kényes, érzékeny ember életének tönkretételét, a
jogrendbe vetett hitének szétzúzását.
Katharina tragédiája nyomán pedig
dominósorként dől össze Blornáék világa, lelepleződik a társadalomba történt betagozódásuk abszurditása, kibukik belőlük a hatvannyo1cas anarchizmus.
Az előadás sikerére mi sem jellemzőbb, rnínt hogy túlélte még az előadó
társulat megrendülését is. Amikor
meghatározó szerepek alakítói elhagyták a Katonát, le is akarták venni a
műsorról. A közönség igénye azonban
diadalmaskodott. Megoldották néhány
elpályázott színész egyeztetését, másokat pedig helyettesítettek, s a Kamrában ma is láthaljuk aKatharina Blurn

elvesztett tisztességét. Igaz, ez már
igen sok ponton más előadás, mint az
1992-esbemutató volt. S a televízió ez
utóbbi változatot örökítette meg. Udvaros Dorottya ideges vibrálását Bodnár Erika hisztérikusabb izgágasága
váltotta fel Blornáné szerepében, Balkay Géza formátumosan cinikus újsághiénáját Vajdai Vilmos jelentéktelen ficsúrrá formálta át. A legérzékenyebb
változás azonban az, hogy Elsét és
élettársát Lázár Kati és Hollósi Frigyes
helyett Csákányi Eszter és Újlaki Dénes játssza. Az eredeti szereposztás
ugyanis igazibb volt. Nem az alakítások voltak hitelesebbek. hanem igazibb
embereket játszottak el. Lázár Kati elementáris tyúkanyói ösztönt kölcsönzött az asszonynak, Hollósi Frigyesben
volt valami archaikus jámborság. Csákányi Eszter művibb városi terméknek.
kipróbáltabbnak, dörzsöltebbnek mutatja a keresztanya viselkedését, Újlaki
Dénes pedig eggyel szaporítja az általa
eljátszott ostoba krakélerek számát.
A színházi közvetítésben Márton
István ezúttal szinte eltiintette a díszletet. Khell Zsolt a művi világot is inkább csak jelző, a gondolatoknak,
szenvedélyeknek rideg keretet nyújtó
tere alig látszik a képernyőn, szinte kizárólag egymásnak feszülő emberi tekinteteket. arcokat látunk. A közelképek természetesen ezúttal is gazdagítják a színészi játékról alkotható képün-

ket. Básti Juli rezzenéstelen vagy csak
alig rezzenő arca még jobban elárulja
Katharina rejtőzködő személyiségét,
Sinkó László és Máté Gábor precízen
kidolgozott. roppant tudatos gesztusrendszere is jobban érvényesül. Blaskó
Péter BIornáját talán az idő csiszolta
egységesebbre, hitelesebbre a bemutató
óta. Akkor kissé mesterségesen geriesztettnek, erőszakoltnak tetsző indulatai
most valódibbnak érződtek.
A legfőbb különbség persze - nem
szánútva természetesen a színházi és
az otthoni környezet eltérését - az,
hogy a televízió nem tudhalja közvetíteni a fejhallgatón keresztül közvetlenül a fülünkbe kiabált, suttogott, sziszegett telefonhangok hatását. A televízióban rnínden hang bizonyos gépi
torzítással vagy éppen tisztítással szólal meg. A képernyőn minden szereplő
valamivel távolabb van tőlünk, mint a
kamarateremben a színész.
De a bemutató óta eltelt csaknem
három esztendő is csökkenti a hatást.
Ami akkor döbbenetes ráismerés volt,
mára köznapi tapasztalattá lett, sőt arra is rá kellett jönnünk, hogy itt keleten számos sokkal súlyosabb probléma
is jelentkezik, mint húsz esztendővel
korábban nyugaton. Mondhatni, már
megint csak szerétnénk. ha a mieink
lennének az ő bajaik.
Za ppe László

Hirsch Tibor

A "mi" személyes
nevmas rövid
kab arétörténete
~

A Magyar Televízió szilveszteri műsorai 1959 és 1989 között

Bevezetés
Nincs tévedés: a továbbiakban a szerző szándéka szerint végig egy személyes névmás marad érdeklődésünk középpontjában.
A "mi" névmás lesz az, melyet hozzárendelünk három évtized televíziózásához, azon belül is a szilveszteri szórakoztató műsorokhoz. Harminc év - szerencsésen kerek szám, mely majdnem pontosan illeszkedik
két dátum, a rendszeres hazai tévéadások kezdetének éve, és a politikai
rendszerváltás esztendeje közé. Az első minden bizonnyal korszakos
kultúrtörténeti évszám, a második korszakzáró történelmi pillanat.

Kabaré és kabaré-hely
"Szilveszteri szórakoztató műsorokat" említettünk, pedig a "mi" összefüggésében nem az egész december harmincegyedikei televíziós programkínálat érdekel bennünket, mégcsak nem is azok a műsorok, amelyek egy kivédhetetlenül pontatlan meghatározással "szórakoztatónak"
minősíthetők, és amelyek, tudjuk jól, éppen ezen a napon a szokásosnál
jóval nagyobb arányban szerepelnek a kinálatban.
Minket csakis a szigorúan vett esti kabaréműsorok érdekelnének. ha
nem tudnánk előre, hogy ezeket a kabarékat alig egy évtized múltával,
a hatvanas évek végén, már nem lehet többé "szigorúan venni": ismert
kabaréjellegzetességek eltűnnek, és ha televíziós műfajnak tekinthetnénk
őket (aminek nem merjük tekinteni), akkor érzékelnénk. hogyan mosódnak egybe a műfaj határai más, hasonlóképpen bizonytalan definíciójú
tévés műfajokkal.
Ami marad, az a "kabaré helye", a műsorfajta néhány továbbélő karakterisztikumával, netán valóságos kabarétöredékekkel mintegy kijelölve a szilveszterest műsorrendjében. Ez már nem kabaré, csak a "szilveszteri műsor", ami így, közhasználatú utalással, az esti főműsort jelenti, melynek természetesen már nemcsak a műfaja meghatározhatatlan,
de kezdete és vége is: van, aki az esti híradótól számítja, van, aki a
szmokíngos, estélyi ruhás bemondók megjelenésétől a képernyőn, van,
aki az éjféli Himnuszig tekinti "szilveszteri műsornak", mások műsorzárásig számítják. Természetesen a szilveszteri műsor ilyenforma időbeli

leszűkitésére, pontos kijelölésére a kortárs kulturális közéletben mindig
annak volt szüksége, aki értékelni kívánta: a nézőnek, kritikusnak kell
csak tudnia, mit is ért az adott naptári év szilveszteri műsorán, mi az,
ami még "beleszámít", amikor szidja vagy dicséri.
Számunkra csakis a kabaré számít majd - ameddig létezik. Ez általában pontosan azonosítható a napi műsorkínálatból: ha a műsornak van
is fantáziacíme, a "kabaré" szó ott szerepel az alcímben. a "szilveszterrel" együtt. Máskor - már a hatvanas évek elején - hiányzik az
ön-kategorizáló alcím, de a színházi (a Vidám Színpadról van szó) közvetítésnek ígért program még nyilvánvalóan kabarét sejtet.
Ez a "Szilveszter, 1963", "Szilveszter, 1964": a fantáziacím nélkül szerénykedő programok ideje.
A hetvenes évektől azután éppen úgy nem találunk biztos fogódzókat, hogyan is jelöljük ki a "kabaré helyét" mint szilveszteri főműsort.
ahogya korabeli bírálók, reflektálók sem találtak. A legegyszerubb, ha
innentől kezdve formálisan határozzuk meg témánkat: minden érdekel
minket, amit a televízió Szilveszter estéjén a "komoly" híradó után sugároz, megengedve, hogy a híradó - önparódia formában - már maga is
beépülhet a műsorba: erre is van, igaz, egyetlen példánk.
Akárhogy is, a harmadik televíziós évtized szilveszteri főműsora valamikor este hét és nyolc óra között kezdődik, általában valamilyen ígéretes játékfilm után: ez nem feltétlenül vígjáték, lehet valamelyik népszerű krimisorozat darabja, melynek csakis csemege-jellege miatt, és
nem szilveszteri aktualitása okán van helye az ünnepi kínálatban. Korábban - a hatvanas évek több egymást követő szilveszterén - Johann
Strauss Denevérjének különböző feldolgozásai foglalták el ezt a "kabaré
előtti" programhelyet. (Ez a rövid hagyomány megközelítőleg éppen ott
szakadt meg, ahonnan kezdve már nem lehet "kabaré előtti", csak "kabaré helye előtti" programhelyről beszélni.)
Van tehát egy a hazai televíziózás kezdeteitől létező, évről évre azonos időpontban jelentkező, reprezentatív rnűsor, mely kabaréként indul,
és három évtized alatt meghatározhatatlan televíziós egyveleggé alakul..
A régi és új szilveszteri programokat csak azért van értelme ezekkel
együtt emlegetni, mert valóban átalakulásról, és nem egyszerűen a kor
vélt követelményeihez igazodni kívánó egyszeri műsortípus váltásról
van szó.
A hagyományos kabaré helyét úgy foglalta el valami más, hogy a ka-

Ahol a "mi" mindig helyénvaló

barét fokozatosan szorította ki, illetve annak roncsaiból változó mennyiséget és minőséget hagyott meg az új típusú műsorok zárványaként.
Ez a valóságos folyamat adja vizsgálatunk értelmét. És máris sejteti,
hogy a címben szereplő személyes névmás "kabarétörténete" voltaképpen a kabaré története a szilveszteri műsorok harminc éves sorozatán
belül, mégpedig egy sajátos "hanyatlás-történet", mely a szóban forgó
személyes névmás tekintetében - ha már merészen akabaréhoz társítottuk - ugyancsak nem kecsegtet semmi jóval, ..

Kik volnánk mi?
A "mi" fogyatkozását sajnos nem áll módunkban olyan módon mérni,
hogya szilveszteri programokban elhangzó többes szám első személyű
névmásokat ténylegesen megszámolnánk, és grafikonba foglalnánk az
egymás utáni esztendők névmáshozamát.
Szinte biztos, hogy ha ezt meg tudnánk tenni, majd az éves eredményekből netán le tudnánk vonni a játékfilm jellegű képsorokban, tréfás
színpadi jelenetekben előforduló névmáshasználatot, és csak a konferansziék, humoristák, az egymással kötetlenül társalgó komikus-kettősök illetve dalra fakadó színészek közönségnek címzett, vagy a közönséget is
beleértő megszólalásait számítanánk - nos, akkor valóságos statisztika
igazolná sejtésünket, miszerint az ilyen helyzetben használt "mi"
ugyanúgy eltűnik a televíziós szilveszteri műsorok pódiumáról, ahogy
maga a pódium is eltűnik. Pontosabban: pódium, pódiumszerű televíziós helyzet még elképzelhető a hetvenes-nyolcvanas évek vegyes kínálatában, de többes szám első személyben egyre ritkább an fogalmaznak
ezekről a pódiumokról.
Talán már nyilvánvaló, hogy nem a szilveszteri műsorok nyelvi fordulatai után nyomozunk, és a "mi" szócskát a maga hallható konkrétságában pusztán egy szemlélet jelzésének, a műsorok által évről évre
megerősített (már ameddig megerősített) melléküzenet egyik, és nem
legfontosabb hordozójának tekintjük.
Ez a melléküzenet tágan értelmezett közönség és tágan értelmezett alkotók összetartozását hirdeti. Tágan értelmezett: tehát nézőtéri közönség, valóságos tévénézők, potenciális - éppen akadályoztatott - műsorfogyasztók, alkotók és alkotást megrendelő, felügyelő kultúrpolitikusok
valamennyien beletartozhatnak. De persze nem mindig, nem mindnyájan tartoznak bele.
A "mi" tényleges kijelölése amúgy elhangzik néhány alkalommal a
három évtizednyi műsoranyagban; és a "mi, az ország", "mi magyarok"
kevéssé szemérmes kimondása is előfordul. Hogya "mi" köre - a megszólító nézőpontjából - hogyan tágul és szűkül, hogy az éppen megszólítottak mely (változó) hányada tekinti magára vonatkoztatva hitelesnek,
hogy az együvé tartozást a műsor a névmás használatának formalitásán
kívül milyen valóságos eszközökkel éri el, hogyan korrelál a megfogalmazott sokaság-meghatározás
azzal, amit megszólító és megszólított
együtt és külön-külön értenek rajta - ez már a részletes műsorelemzések
feladata ...

Mielőtt ehhez hozzákezdenénk, meg kell vizsgálnunk, hogyan illeszkedik a .mí" - a tágan értelmezett összetartozás - fogalma abba a viszonyrendszerbe, melyet vizsgálatunk logikája szerint használnunk kell.
1. Kivétel nélkül vidám, legtöbbször nevettetőnek szánt televíziós műsorokról lesz szó, melyek az európai hagyományok szerint az egyik kivételesen vidám közösségi ünnephez kapcsolódnak. Hogyan viszonyul
a többes szám első személy a nevetéshez?
2. Nemcsak általában a nevetésről lesz szó, hanem egy Magyarországon nagy hagyományú szórakozási formáról, mely egyszerre jelent műfajszerű hagyományokat és a szórakozás intézményi keretét a maga történelmi konkrétságában. "Mi" és a kabaré van közük egymáshoz?
3. Szűkítsük tovább a kört: a nevetésről lesz szó, de konkrétan a kabaré
nevetéséről. Mégpedig olyan kabarééról, amely a magyar televízió jóvoltából találkozott közönségével. .. Hogyan viszonyul egymáshoz kiválasztott személyes névmásunk és a honi televízió - természetesen a kiszemelt évtizedekben ... ?
Minden kérdés előfeltevést sejtet: a viszonyrendszer mindhárom fenti
eleméről úgy hisszük, megközelítők a "mi" szempontjából. Ez indokolja
címválasztásunkat. A reményteljes egybeesés. Mármint, hogy a vizsgált
műsorok nevettető műsorok, kabaré jellegű műsorok, a Kádár-korszak
magyar televíziós műsorai. És hogy a többes szám első személy mind a
három viszonyítási pont esetében fontos.
Természetesen feltevésünket akkor tekinthetjük igazoltnak, ha meg
tudjuk mutatni, hogy a kortárs alkotók és a kultúrpolitikusok is tudták
vagy érezték ezt az utólag rekonstruálható egybeesést, ezért lett a műsor
éppen olyan, amilyen - majd tudták és érezték (kisebb-nagyobb késéssel) azokat az elmozdulásokat, melyek hatására az egybeesés megszűnt,
és kénytelen-kelletlen új műsorkoncepciókkal kellett kísérletezni.
Vegyük most sorra a kijelölt viszonyítási pontokat és velük kapcsolatos előfeltevéseinket, azaz vizsgáljuk meg a szívünknek kedves személyes névmás tényleges fontosságát ...

"Mi" és a Nevetés
"Nevetésről" aligha lehet beszélni Bergson tételeinek megkerülésével,
hiszen nyilvánvaló, hogy már a szó kategóríaszerű használatára is az ő
klasszikus munkájának címe bátorít bennünket ...
Csakhogy Bergson elmélete szerint mintha nevetéskor a "mi" névmásnál sokkal fontosabb volna az "ő" vagy "az". A bergsoni nevetés: kinevetés. Híres tanítása a nevetséges ember-automatáról mindig a magányos burleszkhőst idézi fel bennünk, akinek nevetségessé válásában
mintha kűlön szerepet játszana az is, hogy egyedül van.
Az elmélet szerint egy bizonyos igen tág értelemben vett szórakozottságon nevetünk, ha nevetünk; nevetségessé váló személyek, jellemkomikumot hordozó vígjátéki figurák esetében - Bergson szavaival - az
"akara t szórakozottságán".
Tesszük a dolgunkat a valóságban, és közben minden alázat nélkül
bízunk is benne. Mármint bízunk abban, hogy eddigi tapasztalataink, ismereteink elegendőek ahhoz, hogy az új helyzetekben - analógiákat keresve más, régi helyzetekkel - ugyancsak helyesen cselekedjünk. Bizal-
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Lebukott video-kalózok
MTV - júliustól kódolva
A Music Television Europe (MTV Europe) zenei műholdas csatorna július l-től csak dekóderrel. előfizetésért fogható. Magyarországon azokat a nézőket
érinti a változás, akik kábeltelevíziós hálózaton keresztül fogják a csatornát. Ugyanis ezek a társaságok
már eddig is fizettek az MTV vételéért. Az MTV Europe egyéni műholdas vételére a MultiChoice Magyarország Kft.-nél - az adás vételéhez szükséges dekóder és programkártyák megvétele után - lehet előfizetni. Az előfizetés az MTV adása mellett tartalmazza a Filmnet mozifilrnes, a Discovery ismeretterjesztő és a Country Music zenei csatornák vételi lehetőségét. A MultiChoice eddigi előfizetői - a többi
csatorna után - ingyen foghatják az MTV-t.

•
Valahol Európában - musicalként
A Valahol Európában című filmből musical készül,
melyet május 9-én mutatnak be a Fővárosi Operettszínházban. A film zenés változatának zeneszerzője
Dés László. Az előadást Horváth Péter rendezi. Somlay Artúr egykori szerepét az operettben Haumann
Péter alakítja. A koreográfiát Krámer György készíti.

•
César ' 95
Párizsban február 22-én este kiosztották a francia
filmművészet legrangosabb kitüntetéseit, a César-díjakat. Az ünnepélyes ceremóniát Alain Delon nyitotta meg. Idén 20. alkalommal ezúttal 284O-endöntöttek arról, hogy mely alkotók és mely filmek érdemlik
ki a díjakat. Összesen 20 kategóriában hirdettek
győztest: ebből a legjobb külföldi film díját Mike Newel! rendező Négy házasság és egy temetés círnű alkotása kapta, a többi 19 díj pedig a különböző francia filmek között oszlott meg. A versenyből két alkotás, Patrice Chérau: Margot királyné című műve, illetve André Téchiné: Vad nádak című filmje emelkedett ki. Az előbbi kapta meg a legjobb fényképezés
és a legjobb kosztüm, valamint (Jean-Hugues Anglade, illetve Virna Lisi révén) a legjobb férfi- és női
mellékszereplő díját, Margot királyné megformálásáért pedig Isabelle Adjanit a tavalyi év legjobb francia
filmszínésznőjének nyilvánították. A másik alkotásnak a legjobb fiatal női tehetség, a legkiválóbb forgatókönyv, a legjobb rendezés, valamint a legjobb francia film titulusát adták a szakértők. A legkiválóbb
francia férfiszínész Gerard Lanvin lett, Nicola Garcia:
A kedvenc fiú című művében nyújtott alakításáért.
Tiszteletbeli César-díjat kapott egész életműve elismeréseként Jeanne Moreau francia színésznő, Gregory Peck amerikai színész és Steven Spielberg filmrendező.

•

Az ügy jelenlegi vizsgálati szakaszában 13 millió forintra becsülhető a közvetlen kár abban az illegális
videokazetta-másolási bÚfiügyben,' amelynek eddig
nyolc gyanúsítottja van, s közülük hármat őrizetbe
vettek. Debrecenben, illetve Szolnok megye néhány
településén több hónapja kezdődött az illegális másolás és forgalmazás. Olyan sikerfilmek moziforgaImát csökkentették a tettesek, mint például a Frankenstein. A specialista, és a Két tűz között. A nyomozás során egy családi házban lefoglaltak két vetítőgépet, 28 videokamerát, és több mint ezer műsoros kazettát. A hamisított kazettákat a szabadpiacon forgalmazták. Egyes becslések szerint a hazai videókazetta-piac 75 százalékát uralják a kalózkazetták. Emiatt
elképzelhető, hogy a legnagyobb filmexportőr, az
Egyesült Államok embargót vezet be Magyarországgal szemben.

•
Eurimages támogatás magyar
filmrendezők tervei hez
Az Eurirnages igazgatótanácsának február közepén
Strasbourgban megtartott ülésén 14 játék- és 3 do kumentumfilmnek szavazott meg támogatást, összesen
28,4 millió francia frank értékben. Két magyar filmrendező európai koprodukcióban készülő filmje is
szerepelt a támogatottak között, Makk Károly angol,
francia, holland és magyar koprodukcióban készülő
A játékos című filmjéhez 2.9 millió, míg Sólyom
András magyar, svájci és lengyel koprodukcióban
készülő Érzelmek iskolája című filmjéhez 900 ezer
francia frankos hozzájárulást ítélt meg az Eurimages.
Az Eurimages az európai játék- és dokumentumfilm
gyártás és forgalmazás páneurópai pénzalapja. melyet az Európa Tanács hozott létre 1988-ban. Megalakulása óta az Eurimages 341 játék- és dokumentumfilm gyártását támogatta összesen 647,22millió francia frankkal.

•
Videofilm-fesztivál
számára

gimnazisták

Országos videofilm-fesztivált hirdetett gimnazisták
számára a Goldstar Magyar Kft. A fesztiválra gimnáziumok alkotóközösségeinek jelentkezését várták. A
részvétel ingyenes volt, jelentkezéseket március 10-ig
lehetett leadni. A zsűri ötven forgatókönyvet választ
ki, amelyekből harminc másodperctől százharminc
másodpercig terjedő film készülhet. A technikai eszközöket és a nyersanyagot a Goldstar Magyar Kft.
biztosítja. A forgatás és vágás március 29-május 2.
között zajlik. A sajtó által legjobbnak ítélt filmet május 2-án választják ki a Szindbád moziban. A zsűri
május 3-án szavaz. A nyertes munkákat május 5-én,
este fél kilenckor mutatják be a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. (További tájékoztatást a
06-20-420-426-ostelefonszámon lehet kérni.)

•

Megint tanú - megint nézők
Bacsó Péter új filmjét február 4-i bemutatója óta 50
ezren látták. Ez mindenképp magas nézettségi szám,
hiszen a legtöbb magyar filmre egy hónap alatt csak
körülbelül ezren váltanak jegyet. A Megint tanú az
idei filmszemlén elnyerte a Program Magazin "várhatóan legnagyobb közönséget vonzó film", a főszerepet játszó Kállai Ferenc pedig a legjobb férfiszereplő díját. A gyártó Focusfilm produceri díjat kapott.

•
Elmarad az idei Balaton-fesztivál
A Magyar Televízió sajtóreferense 13-án arról adott
tájékoztatást, hogya televízió pénzügyi nehézségei
miatt az immár hagyományosnak mondható, nemzetközileg sikeres Közép-európai Kezdeményezés
Balaton-fesztiválját ezentúl kétévente rendezik meg.
Az idei keszthelyi találkozó elmarad. A legközelebbit
1996 június utolsó hetében tartják meg Keszthelyen.
A megszorító döntések ezzel főleg a játékfilmes területet, illetve a hazai alkotásokat sújtják, hiszen ez a
fesztivál volt egyik bemutatkozási lehetőségük.

•
Berlini Filmfesztivál '95
Magyar siker is született a 45. Berlini Filmfesztiválon. A versenyprogramban indult rövidfilmek között
Milorad Krstic My Baby Left Me - Varga Csaba stúdiójában készült rajzfilmje Ezüstmedve díjat kapott,
az Aranymedvét Repety című rajzfilméért a cseh Michaela Pavlatová vehette át. A legjobb színészi játékért járó Ezüstmedvét Paul Newman kapta. A legjobb női alakításért járó Ezüstmedvét Josephine Siao
kapta a Nyári hó című hongkongi filmben nyújtott
alakításáért. Ezüstmedve díjjal jutalmazta a zsűri az
Arcpír című kínai film készítőit. A legjobb rendezőnek járó Ezüstmedvét Richard Linklaper Napfelkelte
előtt című munkája nyerte el. A zsűri különdíját ugyancsak Ezüstmedvét - Wayne Wang Smoke című
filmje kapta. A film elnyerte a FIPRESCI-zsfui díját
is. A zsűri nagydíjával, az Aranymedvével a francia
Csalétek című filmet tüntették ki, rendezője Bernard
Tavernier. A nemzetközi zsűrin kívül tucatnyi más
szervezet - Európai Film- és Tévéakadémia. az UNICEF, a New Yorki Filmakadémia, FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) kiosztotta saját
díjait.
Versenyen kívül bemutatták Wang - Austerrel közösen rendezett - újabb filmjét, a Blue in The Face-r,
ami kis összegből, sok improvizációval jött létre
olyan sztárokkal mint Jim [armusch, Lou Reed, John
Lurie, Lily Tornlin, Madonna.
A fesztiválon szerepelt még Margarethe von Trotta: Az ígéret, Agnes Varda: Százegy éjszaka Zelimir
Zilnik: Márványfenék. Edgar Reitz: Rendezők éjszakája, Assi Dayan: Elektromos takaró, Louis Malle:
Ványa a negyvenkettedik utcában, Vagyirn Abdrasitov: Színdarab az utazónak című filmje.
Alain Delon Aranymedvét vett át a Nemzetközi
Filmfesztiválon életművéért.
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Pályázati felhívás
A Ciriemagyar tőkeerős külföldi csoport
megbízásából filmnovella-pályázatot hirdet.

- A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a beadott novella sem a pályázat
kiírásának határidején, sem a lezárás dátumát követő 90 napon belül nem vesz
részt, és megvalósítási céllal nem szerepel egyéb fórum, illetve cég előtt, illetve
hogya beadott pályarnű jogaival a pályázó kizárólagosan rendelkezik, és ezen kizárólagos jogát 1995. augusztus 31-ig megtartja. Az erről szóló írásos nyilatkozat
a benyújtott pályázat mellékletét képezi.
- A pályázaton való részvétel semmilyen felhasználási jogot nem biztosít a pályázat kiírójának a benyújtott pályaművekkel kapcsolatban, minden jog megszerzéséről külön, írásban kell a pályázat benyújtójával megállapodni. A pályázaton
való részvétel a pályázónak sem biztosít semmilyen jogot negatív döntés, illetve
eredménytelen szerződéskötési kísérlet esetében.
- A novellát (lehet kész forgatókönyv is) minimum 5 gépelt oldal terjedelemben
kell magyar nyelven benyújtani, az idegennyelvű változat elkészítéséről a Cinemagyar gondoskodik.
- A forgatókönyv beadási határideje: 1995. május 31., 15.00 óra.
A beadás helye: Budapest V. ker., Báthori u. 10., III. em, 323. A bírálóbizottság döntéséről a nyertes(ek) a pályázat lejárati határideje utáni 60 napon belül megkapja (megkapják) az értesítést, és a CINEMAGYAR hasznosítási szerződési ajánlatát. További információk a CINEMAGYAR-nál
kérhetők, az
111-4614-es telefonon. Ugyanitt kapható információ a pályázat eredményéről is.

MEDIAWAVE '95
1995 április 25 és 30 között ötödik alkalommal rendezik meg Győrött a Mediawave Nemzeközi Vizuális
Művészeti Fesztivált. Az idei fesztiválra 49 országból
741 nevezés érkezett amelyből az előszelekelót végző
zsüri 68 alkotást válogatott a nevezhető kategóriáktól független FÓPROGRAM-ba, valamint közel 120
filmet a KATEGÓRIA és a BEMUTATÓ PROGRAMOK-ba (általános, kisebbségi, zene-tánc). A kategóriákban meghirdetett témakörökön túl a fesztivál idei
specialítása az Ázsia Panoráma, ahol megtalálhatók a
nagy ázsiai országok (Kína, India, Irán) legfrissebb
filmjei. De talán ennél is érdekesebbnek ígérkezik a
Belső- és Észak Ázsiai filmek tömege, Kirgiziából,
Kazahsztánból, Yakutföldről és Oroszország szibériai
területeiről. Soha nem hallott nevű kis népek történeteivel találkozhatnak az érdeklődők. Ezek a filmek
igazi szenzációk, amelyek nem a mínöség, hanem az
információ miatt nem jutnak el a nagy nyugati fesztiválokra.
A fesztivál zsürijébe az előzetes megbeszélések
alapján Elem Klimov világhírű orosz filmrendezőt.
Bob Schulz kanadai producert és rendezőt, Vivi Dragan Vasile román operatőrt. Gaoi Hong Gu kínai
rendezőt és producert, Simó Sándor és Buglya Sándor rendezőket valamint Tolnai Ottót vajdasági költőt várják a fesztivál szervezői.

3-9.

Akármilyen
hihetetlen, de már több mint egy évtizede
nem foglalkozott mélyebben az írott és az elektronikus média aszinkronnal.
A sokféle, részben új és részben hagyományos szinkron,
a különböző filmhordozók, a filmforgalmazók, szinkronstúdiók és nem utolsó sorban a szinkronhoz kötődő közönség
tette időszerűvé, hogy a szakma újra fórumot teremtsen a
szinkron nak, önmagának.
Ezzel a céllal rendezzük meg április 3-9-ig a FILMSZINKRON
FESZTIVÁL-t
a budapesti Thermál Hotel
Hélia szállóban.
A fesztivál segítségével szeretnénk ismertté tenni a
nagyközönség előtt a szakma által legjobbnak tartott filmszinkmokat és azok alkotóit.
A rendezvény ideje alatt - egy kiállítás keretében - a
szinkronizálás történetét mutatjuk be. Igyekszünk kialakítani egy hazai film- és videovásárt, ahol a magyar gyártású filmek a külföldi alkotások egyenrangú partnereiként
szerepelnének.
A fesztivál állandó tudósítója az A3 televízió.
Mindenkit

zái, Demjén

szeretettel
várnak
Imre és munkatársai.

Elhunyt

Robert

a fesztivál

•••

Kiosztották az idei Balázs
Béla-díjakat

- A pályázaton olyan művek részvételére számítunk, melyek alapján művészi
igényességű, nemzetközi kereskedelmi érdeklődésre számot tartható film készülhet.
•

Filmszinkron
fesztivál
Budapest - 1995. április

Díjak

szerue-

Bolt,

vi laghi rű brit színpadi
szerzíi és forga tókőnvvíró.
Otthonában
érte a halál.
Bolt nevéhez
olvan
kiemelkedő
filmek
forgatókönyve fűződik.
mint a Doktor Zsivago, az
Lgv ember az örökkévalóságnak
és az Ar.íbiai Lawrence.

Március 15.-e alkalmából a hagyományoknak megfelelően idén is több magyar filmes szakember számára Balázs Béla-díjat adományozott a Művelődési Minisztérium. A díjazottak névsora:
Almási Tamás - filmrendező
Bajusz József - gyártásvezető
Deák Krisztina - filmrendező
Gurbán Miklós - opera tőr
Kende Tamás - filmfotós
Pásztory Ottília - maszkrnester
Sas Tamás - opera tőr
Szász János - filmrendező
Zentai János - hangmérnök

•
Befejeződott Gyulán a XXV.Jubileumi Alföldi Független Film- és Videoszemle és a Vallási Témájú Filmek és Videók I. Országos Fesztiválja.
Hűvös Lajos-Henri László szegedi filmesek Levél
című munkája mint legjobb szuggesztív útifilm a
MAFSZ díját kapta. A gyulai önkormányzat díját
mint a legjobb hangulatú riportnak Hajdú Gergely
Villa Negra a falu szélén című filmjének ítélték. Az
első négy helyezett részt vesz a júniusban megrendezésre kerülő országos filmszemlén.
A vallási témájú filmek első fesztiválján Gyula város diját a budapesti Nagy Attila János Közös jel című filmje kapta a vallásosság néprajzi vetületeinek
bemutatásáért. A második díjat a kápolnásnyéki Jonathán Sándor A zsidó vallás című filmjének ítélte a
zsűri.

Magyar filmek külföldön
San Diego-i Nemzetközi Filrnfesztivál - 1995 03.28.
Szász János: Woyzeck
Hirshom Univesity - Washington - 1995 03.16-24
Szász János: Woyzeck
Tarr Béla: Sátántangó
Új rendezők - Új filmek (New York) - 1995 03.17 04.02
Erdőss Pál: Fényérzékeny történet
Portlandi Nemzetközi filmfesztivál - 1995. 02.1603.05
Szász János: Woyzeck
NAT Filrnfesztivál (Koppenhága) -1995.03.05-18
Szász János: Woyzeck
Enyedi ildikó: Az én XX. század om
Ankarai Nemzetközi Filmfesztivál -1995.03.10-19
Szász János: Woyzeck
Kamondi Zoltán: A gavallér és a szüzek
Strasbourgi Nemzetközi Filrnfesztivál -1995.03.2404.02
Jancsó Miklós: Maradékok
Moldoványi Ferenc: Ha megeszünk egy hódot
Szász János: Woyzeck
Forrás: Magyar Filmunió
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Közgáz Filmklub
1093

fóvám tér 8.

Bevezetés

a Fi/mművészetbe X/V.

Türelmes
"... az adja az összetéveszthetetlen légkörét és a különös erejét,
ahogy az idővel bánik. ... az egyébként végtelenül hosszúnak tűnő filmet a végére rövidebbnek érezzük, mint egyik-másik félresikerült akciófilmet."

Ebben a zaklatott, felgyorsult világban szeretnénk néhány hosszú
és/vagy lassú filmmel gazdagítani a türelmesek lelki világát.
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.

április 3. hétfIl 19. 00
Csendesek a hajnalok (orosz, 1972)
Rendezte: Sztanyiszlav Rósztockij
április 6. csiitörtök 19. 00
Férjek (amerikai, 1970)
Rendezte: John Cassavetes
április 10. hétfő 19. 00
Szibériáda (orosz, 1977-79)
Rendezte: Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
április 13. csiitörtök 19. 00
Ran /Káosz/(japán-franda,
1985)
Rendezte: Kurosawa Akira
április 24. hétfő 19. 00
Az ígéret földje (lengyel, 1974)
Rendezte: Andrzej Wajda
április 27. csütörtök 19. 00
Solaris (orosz, 1970-72)
Rendezte: Andrej Tarkovszkij

SOTE FILMKLUB
1089 Budapest, Nagyvárad

tér 4.

Fáklya Filmklub
1062 Csengery u. 68.
Tel: 132-45-80

Cseh újhullám

a 60-as években

(a Cseh Centrum

filmes

rendezvénye)

április 4. kedd 18.00
Üzlet akorzón (1964)
(Obchod na korze)
Rendezte: Jan Kadar, Elmar Klos
április 11. kedd 18.00
Limonádé Joe (1964)
(Limonadovy Joe)
Rendezte: Oldrych Lipsky
április 18. kedd 18.00
Százszorszépek
(1 %6)
(Sedmikrasky)
Rendezte: Vera Chytilová
április 25. kedd 18.00
Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966)
(Ostre sledováne vlaky)
Rendezte: [irí Menzel

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

95 TAVASZ
április 10. hétJ1518.00
A levesben (amerikai, 1993)
Rendezte: Alexandre Rockwell
április 10. hétJ1520.00
Puszta formali tás (olasz, 1994)
Rendezte: Giuseppe Tornatore
április 12. szerda 18.00
A halhatatlan légiós, akit csak P. Howardnak hívtak
(magyar, 1971)
Rendezte: Somló Tamás
április 12. szerda 20.00
Elbaltázott nászéjszaka (amerikai, 1994)
Rendezte: Thornas Schlamme
április 17. hétfll 18.00
Krumplirózsa (amerikai, 1991)
Rendezte: Garry Marshall
április 17. hétfő 20.00
A Cég (amerikai, 1993)
Rendezte: Sidney Pollack
április 19. szerda 18.00
Szigorúan ellenőrzött vonatok (cseh, 1966)
Rendezte: [iri Menzel
április 19. szerda 20.00
Videoblues (magyar, 1993)
Rendezte: Sopsits Árpád
április 24. hétfő 18.00
A skorpió megeszi az ikreket reggeli re (magyar, 1992)
Rendezte: Gárdos Péter
április 24. hétJ1520.00
A pelikán ügyirat (amerikai, 1994)
Rendezte: Alan J. Pakula
április 26. szerda 18.00
Kutyabaj (magyar, 1993)
Rendezte: Sántha László
április 26. szerda 20.00
Tisztességtelen ajánlat (amerikai, 1993)
Rendezte: Adrian Lyne

Lengyel Kultúrális Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
Telefon: 111-5856

Lengye/ filmtörténeti

április 12. szerda
Lotna (1959)
Rendezte: Andrzej Wajda
április 19. szerda
Kancsal szerencse (1959)
(Zezowate szcesde)
Rendezte: Andrzej Munk
április 26. szerda
Ártatlan varázslók (1960)
(Niewinni czarodzieje)
Rendezte: Andrzej Wajda

végkiárusítás

április 5. szerda
A hét nyolcadik napja (1958)
(ÓSmy dzien tygodnia)
Rendezte: Aleksander Ford

Joseph Kosma és a filmzene
Éppen kilencven éve született Joseph Kosma a magyar származású
világhírű zeneszerző. A Francia Intézet néhány olyan nagy francia film
bemutatásával ezt az évfordulót, amelynek mind Joseph Kosma szerezte

a zenéjét.

április 12. szerda 19.00
Egy mezei kirándulás
(Une partie de campagne, 1936, 40 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Szereplők: Sylvia Bataille, Jane Marken. Georges Darnoux
A kis katona
(Le petit soldat. 1947, 11 perc)
Paul Grimault rajzfilmje
Állati vers
(Le sange des Bete)
Rendezte: Georges Franju
április 13. csiitörtök 19.00
A nagy ábránd
(La grande illusion, 1937, 113 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Szereplők: Erich von Stroheim. Jean Gabin, Julien Carette,
Gaston Modot
április 19. szerda 19.00
Állat az emberben
(La bete humanie, 1938, 113 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Szereplők: Jean Gabin, Julien Carette. Régis Cotte, Jean
Renoir

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

365 nap - 365 film: Eizenstein-összes
április 21. péntek 20.30.
Glumov naplója
(Dnyevnyik Glumova, 1923)
Sztrájk
(Sztacska, 1924)
április 22. szombat 20.30.
Patyomkin páncélos
(Bronyenoszec Potyomkin, 1925)
április 23. vasárnap 20.30.
Október
(Oktyabr, 1927-28)

április 24. hétfő 20.30.
Régi és új
(Sztaroje i novoje, 1929)
április 25. kedd 20.30.
Egy évezred Mexikóban
(Time in the Sun, 1939)
Szentimentális románc
(Romance sentimental. 1930)
április 26. szerda 18.30.
Jégmezők lovagja
(Alekszandr Nyevszkij, 1938)
április 27. csütörtök 18.30.
A Bezsin-rét
(Bezsin lug, 1935-36)
A varázsmagocska
(Volsebnoje zerno, 1941)
április 28. péntek 20.30.
Rettegett Iván
(Ivan Groznij, 1945)

Nyl1t hétvégi fi/mk/ub
Válogatás Rainer Maria Fassbinder filmjeiböl
április 1. szombal
Digo
(Katzelmacher, 1969)
április 2. vasárnap
A dögvész istenei
(Götter der Pest, 1970)
április 3. hétJ15
Berlin, Alexanderplatz I-Il,
(1979-80)
április 4. kedd
Berlin, Alexanderplatz III-IV,
(1979-80)
április 5. szerda
Berlin, Alexanderplatz V-VI.
(1979-80)
április 6. csiitörtök
,
Berlin, Alexanderplatz VU-Vlll.
(1979-80)
április 7. péntek
Berlin, Alexanderplatz IX-X-XI,
(1979-80)
április 8. szombat
Berlin, Alexanderplatz XII-XIII, XVI-Epilógus.
(1979-80)
április 9. vasárnap
Maria Braun házassága
(Die Ehe der Maria Braun, 1979)
április 9. vasárnap
Sátánfajzat
(Satansbraten, 1975-76)
április 15 szombat
április 16 vasárnap
Lili Marlen (1981)
április 22. szombat
április 23 vasárnap
I.ola (1981)

MOVEAST
Kelet-európai filmfórum
április 4. kedd
így jöttem (magyar, 1964)
Rendezte: Jancsó Miklós
április 11. kedd
A mi nemzedékünk
(pokolenie, lengyel, 1954)
Rendezte: Andrzej Wajda
április 18. kedd
Vasárnap hat órakor
(Duminica la ora 6, román, 1965)
Rendezte: Lucián Pintilie
április 25. kedd
Visszatérés
(Zavrastrane, bolgár, 1967)
Rendezte: Lada Bojadzsieva, Janus Vazov

Fi/mem/ékezet
április 6. csütörtök
Csigalépcső (magyar, 1957)
Rendezte: Bán Frigyes
április 20. csütörtök
Égi bárány (magyar, 1970)
Rendezte: Jancsó Miklós

Örökmozgó

Szindbád

16.30 Digo
20.30 Sweet Movie
22.30

Dán filmhét:
Keringő Regitzével

2

16.30 A dögvész istenei
20.30 Varázsfuvola

Dán filmhét:
A jegesmedvék

H-

3

18.30 Királyi játszma
20.30 Berlin, Alexanderplatz

K-

4

18.30 így jöttem
20.30 Berlin, Alexanderplatz

III-IV

Dán filmhét:
Éjszakai ügyelet

SZ -

5

16.30 Mussolini végnapjai
20.30 Berlin, Alexanderplatz

V-VI

Dán filmhét:
Orosz Pizza Blues

CS -

6

18.30 Csigalépcső
20.30 Berlin, Alexanderplatz

VII-VIII

p-

7

20.30 Bertin, Alexanderplatz
XI

SZ -

8

V-

9

SZ -

1

V-

H - 10

1-11

Közgáz filmklub

Francia Intézet

SOTE filmklub

tánca

Dán filmhét:
Sofie

19.00 Csendesek

a hajnalok

19.00 Férjek

IX-X-

16.30 Maria Braun házassága
20.30 Berlin, Alexanderplatz XII-XlII-XIV lEDilóaus)
16.30 Sátánfajzat
18.30 Babette háborúba

megy
19.00 Szibériáda

16.30 Maria Braun házassága
20.30 Kuroszava-Almok

18.00 A levesben
20.00 Puszta formalitás

18.30 A mi nemzedékünk

K - 11

SZ - 12

18.30 Méhkirálynő
20.30 Mystery Train

CS - 13

18.30 Candide
20.30 Átlagemberek

P - 14

SZ - 15

V - 16

18.00 A halhatatlan légiós
20.00 Elbaltázott nászéjszaka

16.30 Lili Marteen
20.30 Távoli hangok,

csendéletek

16.30 Lili Marteen
20.30 Két angol lány és a kontinens

-

•
18.00 Krumplirózsa
20.00 A Cég

1-11

H - 17
18.30 Vasámap hat órakor
20.30 Caravaggio

18.00 Szigorúan ellenőrzött vonatok
20.00 Videoblues

20.30 Cartouche

SZ - 19

CS - 20

P-21

19.00 A nagy ábránd

19.00 Ran (Káosz)

16.30 Zsákutca
20.30 Ragtime

18.30 Nibelungok

K - 18

19.00 Egy me~ei kirándulás,
A kis katona, Allati vers

19.00 Állat az emberben

18.30 Égi bárány
20.30 Szoba kilátással
20.30 Glumov naplója, Sztrájk
22.30 Az utolsó tangó Párizsban
:" ,"0'1,.

SZ - 22

16.30 Lola
20.30 Patyomkin páncélos
22.30 Szelíd motorosok
16.30 Lola
20.30 Október

20.30 Kuri Jódzsi filmjei

V-23

16.30 Montenegro
20.30 Régi és új

19.00 Kínoslta Renzó filmjei

H-24

K-25

SZ - 26

19.00 Az ígéret földje

18.00 A Skorpió megeszi
ket reggelire
20.00 A Pelikán ügyirat

az Ikre-

18.30 Visszatérés
20.30 Egy évszázad Mexikóban,
Szentimentális románc
18.30 Jégmezők lovagja
20.30 Távol és mégis közel

18.00 Kutyabaj
20.00 Tisztességtelen

19.00 Tezuka Oszamu filmjei
20.00 Kahamoto Kihacsiró

ajánlat
t

CS - 27

P-28

SZ - 29

V-30

18.30 A Bezsin-rét,
gocska
20.30 Esti Kornél

A varázsma-

20.30 Rettegett Iván I-II, Részletek a III. részből
16.30 Ouerelle
20.30 Esti Kornél
22.30 ,...
16.30 Ouerelle
20.30 Esti Kornél

19.00 Solaris

Lengyel Kulturális

Intézet

Fáklya Filmklub
Cseh Centrum

HBO

Duna TV

t
Éjszakai

rohanás

A test melege

SZ -

1

V-

2

H-

3

K-

4

SZ -

5

CS -

6

p-

7

SZ -

8

V-

9

I

!

Könyörtelen idők
Családi összeesküvés
Már szlovákok

voltunk

I

!

18.00 Üzlet akorzón

Budapesti

18.00 A hét nyolcadik napja

mesék

Libera, szerelmem

A tumé

Édentől

keletre

Arany és vér

Britannla

A döntés éjszakája

Roncsfilm

Arany és vér
Jézus Krisztus szupersztár

I

,

gyógyintézet

I'

Bíborszín

Mozimánia: Orson Weil es
Az ember, aki tudta a jövőt

H - 10

'.!

18.00 Limonádé Joe

Gyilkossághoz

Hóvirágünnep

öltözve

K - 11
A cigánytábor

"800 Lotna

Tízparancsolat

az égbe megy

VIII. Hamis tanúságol...

Britannia gyógyintézet
A döntés éjszakája

SZ - 12

Az ember, aki tud1a a jövőt

CS - 13
A test melege

p - 14
Gorillák a ködben

Twin Peaks - Tűz jöjj velem

SZ - 15

~

••

A facipő fája I.
A hongkongi grófnő

Britannia

A facipő fája II.

Színek

gyógyintézet

V - 16

H - 17

I
18.00 Százszorszépek

~

Százszorszépek

K - 18
Mozimánia:
média

18.00 Kancsal szerencse

Soha, sehol, senkinek
TIto és én

Az amerikai

film: romantikus

ko-

SZ - 19

Veszett a világ

CS - 20

P-21
A cápa

A prosti
Twin Peaks - Tűz jöjj velem

SZ - 22

Aranypolgár

I

V-23
A nap birodalma

H-24
18.00 Szigorúan enerlŐrzÖII vonatok

i

K-25
18.00 Ártatlan varázslók

Twin Peaks - Tűz jöjj velem

SZ - 26

I

CS - 27

P-28
Dolgozó

lány

SZ - 29

V-30
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Szindbád Mozi
1055 Szent István krt. 16.
tel: 131-8573

Dán filmhét
március 31 - április 6.
április 1. szombat
Keringő Regitze-vel
(Valtzing Regitze, 1989)
Rendezte: Kaspar Rostrup
április 2. vasárnap
A jegesmedvék tánca
(Dance of the Polar Bears, 1990)
Rendezte: Birger Larsen
április 3. hétfl!
Sofie (1992)
Rendezte: Liv UUman
április 4. kedd
Éjszakai ügyelet
(Nightwatch, 1994)
Rendezte: Ole Bomedal
április 5. szerda
Orosz Pizza Blues
(Russian Pizza Blues, 1992)
Rendezte: Steen Rasmussen/Michael

Wikke

Duna TV
április 1. szombat
Éjszakai rohanás
(Midnight Run, amerikai, 1988, 120 perc)
Rendezte: Martin Brest
Főszereplő: Robert De Niro
április 2. vasárnap
Könyörtelen idők
(magyar, 1991, 93 perc)
Rendezte: Sára Sándor
Operatőr: Sára Sándor, Sára Balázs
Szereplők: Szarvas József, Seress Zoltán, Stohl András,
Andorai Péter, Madaras József, Ráckevei Anna
április 2. vasárnap
Családi összesküvés
(Family Plot, amerikai, 1976, 115 perc)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Szereplők: Karen Bleck, Bruce Bem, Barbara Haris
április 3. hétfő
Már szlovákok voltunk
(magyar dokumentumfilm, 1994, 75 perc)
Rendezte: Gulyás János
április 4. kedd
Budapesti mesék
(magyar, 1976, 102 perc)
A forgatókönyvet írta és rendezte: Szabó istván
Opera tőr: Sára Sándor
Szereplők: Bálint András, Madaras józsef, Bánsági ildikó
április 5. szerda
Libera, szerelmem
(Libera, amore mio, olasz, 1973, 105 perc)
Rendezte: Mauro Bolognini
Főszereplők: Claudia Cardínale, Bekirn Behrniu, Philippe
Leroy
április 6. csütörtök (lsm.: április 9. vasárnap)
Arany és vér
(EI amor brujo, spanyol-francia, 1985, 118 perc)
A forgatókönyvet írta és rendezte: Carlos Saura
Főszereplők: Omero Antonutti, Lambert Wilson, Eusebio
Poncella
április 8. swmbat
Roncsfilm
(magyar, 1992, 89 perc)
Forgatókönyv: Szomjas György, Grunwalsky Ferenc
Operatőr. Grunwalsky Ferenc
Rendezte: Szomjas György
Főszereplők: Szirtes Ági, Mucsi Zoltán, Gáspár Sándor,
Szőke András
április 9. vasárnap
Jézus Krisztus Szupersztár
(Iesus Christ Superstar, amerikai rockopera, 1973, 107 perc)
Rendezte: Norman jewison
Főszereplők: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman,
Barry Dennen
április 11. kedd
Hóvirágünnep
(Slavnosty snezenek, csehszlovák, 1983, 83 perc)
Rendezte: Jirí Menzel
Főszereplők. Rudolf Hrusinsky, Jaromir Hanzlik, ifj. Rudolf Hrusínsky, Pave! Brukner

április 12. szerda
A cigány tábor az égbe megy
(Tabor uhogyit v nyebo, orosz, 1976, 95 perc)
Rendezte: Emil Lotjanu
Főszereplő: Szvetlana Toma
április 13. csütörtök
Tízparancsolat /VIll. Parancsolat: Hamis tanúságot .../
(lengyel, 1989, 55 perc)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
Főszereplők. Anna Polony, Maja Barelkowska, Boguslaw
Linda
április 15. péntek
Az Ambersonok tündöklése
(The Magnificent Ambersons, amerikai, 1942, 85 perc)
Rendezte: Orson Welles
Főszerepők: Dolores Costello, Joseph Cotten
április 15. szombat
Goril1ák a ködben
(Gorillas in the Mist, amerikai, 1988, 128 perc)
Rendezte: Michael Apted
Főszereplők: Sigourney Weawer, Brian Brown, Julie Harris
április 16. vasárnap
A facipő fája WI
(L' albero degli zoccoli, olasz, 1977, 81 perc)
Rendezte: Ermanno Olmi
Főszereplők: Bergamo környékének parasztjai. lakói ...
áprlis 16. vasárnap
A hongkongi grófnő
(Countness of Honkong. amerikai, 1967, 103 perc)
Rendezte: Charlie Chaplin
Főszereplők. Sophia Loren, Marion Brando, Sydney
Chaplin, Típpi Herden
április 17. hétfő
A facipő fája W2
(L' albero degli zoccoli, olasz, 1977, 81 perc)
Rendezte: Ermanno Olmi
Főszereplők: Bergamo környékének parasztjai. lakói ...
április 18. kedd
Százszorszépek
(Sedrnikrasky, csehszlovák, 1966, 108 perc)
Rendezte: Vera Chitylova
április 20. csütörtök
Soha, sehol, senkinek
(magyar, 1988, 102 perc)
Rendezte: Téglásy Ferenc
Föszereplők: jolanta Grusznic, Kozák András
április 20. csütörtök
Tito és én
(TIto i já, jugoszláv, 1992, 110 perc)
Rendezte: Goran Markovic
Főszereplők: Dimitrie Vojnov, Lazar Ristovski
április 22 szombat
A cápa
(laws, amerikai, 1975, 124 perc)
Rendezte: Steven Spielberg
Föszerepök: Roy Scheider, Richard Dreyfuss
április 23 vasárnap
Aranypolgár
(Cítizen Kane, amerikai, 1941, 120 perc)
Rendezte: Orson Welles
Főszerepők: Orson Welles, Joseph Cotten

HBO
április 1. szombat (ism: április 14.)
A test melege
(Body Heat, amerikai, 1981, 108 perc)
Rendezte: Lawrence Kasdan
Főszereplők: William Hurt, Kathleen Turner
április 4. kedd
A turné
(magyar, 1993, 89 perc)
Rendezte: Bereményi Géza
Főszereplők Eperjes Károly, Törőesik Mari
április 5. szerda (ism: április 22.)
Édentől keletre
(East of Eden, amerikai, 1955, 110 perc)
Rendezte: Elia Kazan
Főszereplők. James Dean, Julie Harris
április 7. péntek (ism: április 12., április 16,)
Britannia gyógyintézet
(Britannia Hospital, angol, 1982, III perc)
Rendezte: Lindsay Anderson
Főszereplők: Leonard Rositter, Malcolm McDowell
április 8. szombat (ism: április 12.)
A döntés éjszakája
(Night Moves, amerikai, 1975, 96 perc)
Rendezte: Arthur Penn
Főszereplők. Gene Hackman, Melanie Griffith

április 9. vasárnap
Bíborszín
(The Color Purple, amerikai, 1989, 100 perc)
Rendezte: Steven Spielberg
Főszereplők: Whoopi Goldberg, Danny Glover
április 10. hétfő
Mozimánia: Orson Welles
(Orson Welles: What Wreng Wrong, amerikai dokumentumfilm)
április lD. hétfIJ (ism: április 13.)
Az ember, aki tudta a jövőt
(The Man Who Saw Tomorrow, amerikai, 1981, 84 perc)
Rendezte: Robert Guenette
Főszereplő: Orson Welles
április 11. kedd
Gyilkossághoz öltözve
(Dressed to Kill, amerikai, 1980, 100 perc)
Rendezte: Brian De Palma
Főszereplők. Angie Dickinson, Michail Caine
április 15. swmbat (ism: április 21., április 26.)
Twin Peaks - Tűz jöjj velem
(Twin Peaks - Fire Walk with Me, amerikai, 1993, 135 perc)
Rendezte: David Lynch
Főszereplők: Kyle MacLachlan, Sheryl Lee
április 17. hétfő
Színek
(Colors, amerikai, 1988, 116 perc)
Rendezte: Oennis Hopper
Főszereplők: Sean Pean, Robert Duvall
április 19. szerda
Mozimánia: Az amerikai film: romantikus komédia
(American Cinema: Romantic Comedy, amerikai dokumentumfilm)
április 20. csütörtök
Veszett a világ
(WiJd at Hearts, amerikai, 1990, 127 perc)
Rendezte: David Lynch
Főszereplők: Nicolas Cage, Laura Oem
április 22. swmbat
A prosti
(Whore, amerikai, 1992, 82 perc)
Rendezte: Ken Russe!
Főszereplők. Theresa Russel, Benjamin Mouton
április 24. hétfő
A nap birodalma
(Empire of the Sun, amerikai, 1987, (152 perc)
Rendezte: Steven Spielberg
Főszereplők: Christian Bale, John Malkovich
április 29. swmbat
Dolgozó lány
(Working Girl, amerikai, 1988, 99 perc)
Rendezte: Mike Nichols
Főszereplök. Harrison Ford, Melanie Griffith, Sigourney
Weaver

MTV
az április havi filmajánlatból
Teremtés
(olasz, 1994, 112 perc)
Rendezte: Ermanno Olmi
Főszereplők. Omero Antonuti. Haddou Zoubida
Téma
(szovjet, 1977)
Rendezte: Gleb Panfilov
Cobra Verde
(német, 1985, 111 perc)
Rendezte: Werner Herzog
Főszereplő: Klaus Kinski
Kiss Vakond
(magyar, 1994, 78 perc)
Rendezte: Szőke András
Főszereplők: Szőke András, Herskó János
Foirile
(olasz, 1992, 113 perc)
Rendezte: Paolo és Vittorio Taviani
Főszereplők. Claudio Bígagli, Galatea Ranzi
Impromtu
(amerikai, 1991, 109 perc)
Rendezte: James Lapine
Föszereplök: Judy Davis, Hugh Grant
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Esti Kornél csodálatos utazása
színes, magyar film
1994 (99 perc)
Máté Gábor, Erdélyi Mátyás, Igó Éva, Németh Gabriella
Kosztolányi Dezső írásaiból
Írta: Matuz János és Pacskovszky József
Fényképezte: Gózon Francisco
Rendezte: Pacskovszky József
Forgalmazza: Magyar Filmintézet
Kék ég
(Blue Sky)
színes, feliratos, amerikai film
1993 (109 perc)
Jessica Lange, Tommy Lee Jones
Írta: Rama Stagner, Arlene Sarner
Rendezte: Tony Richardson
Forgalmazza: InterCom

Egy apáca szerelme
(Sparrow)
Színes, feliratos angol-olasz film
1993 (102 perc)
Angela Bettis, Jonathon Schaech, Sinead Cusac
Giovanni Verga regényéből
Írta: Allan Baker és Franco Zeffirelli
Fényképezte: Ennio Gaumieri
Rendezte: Franco Zefirelli
Forgalmazza: Budapest Film

Ivan Csonkin közkatona élete és különleges kalandjai
(The Life and Extraordinary Adventures of Privat Ivan Chonkin)
színes, feliratos cseh-orosz-angol film
1993 (106 perc)
Gennagyij Nazarov, Zoja Burjak
Vlagyimir Vojnovics regénye alapján
Írta: Zdenek Sverák
Fényképezte: Jaromir Sofr
Rendezte: Jirí Menzel
Forgalmazza: Budapest Film

Ponyvaregény
(Pulp Fiction)
színes, felirat os amerikai film
1994 (150 perc)
John Travolta, Bruce Willis, Harvey Keitel
Írta és rendezte: Quentin Tarantino
Forgalmazza: Mokép

VIDEÓMEGJELENÉSEK
Rövidre vágva (Short Cut) Színes, feliratos. amerikai film, 1993 (185 perc). Írta és rendezte: Robert Altman. Főszereplök: Annie Archer. Tim Robbins, Andie
Macdowell, Madeleine Stowe, Jack Lemmon, Robert
Downwy, jr. Forgalmazza: Flamex
Az ártatlan (The Innocent) Színes, feliratos. angolnémet film, 1993 (107 perc). Rendezte: John SchJesinger. Főszereplők. Isabelle Rosselini, Anthony Hopkins. Forgalmazza: Flamex
Dühöngő ifjúság (Look Back in Anger) fekete-fehér angol film, 1959 (90 perc). Rendezte: Tony Richardson. Főszereplők: Richard Burton, Claire BIoom, Mary Ure. Forgalmazza: Odeon
A zöldségkereskedő (Die Handler Der Vier Jahreszeiten) Színes, szinkronizált német film, 1972 (94
perc). Rendezte: Rainer Wemer Fassbinder. Főszereplők: Hanna SchyguJa, Klaus Löwitsch, Karl Scheydt,
Andrea Schober. Forgalmazza: Odeon
A hosszútávfutó magányossága (The Loneliness
of the Long Distance Runner) Fekete-fehér angol
film, 1%2 (103 perc). Rendezte: Tony Richardson. Főszereplők: Tom Courtenay, Michael Redgrave. James
Bolan, Topsy Jane. Forgalmazza: Odeon
A maconi gyermek (The Baby of Macon) Színes,
feliratos, angol-holland-francia film, 1993 (122 perc).
Rendezte: Peter Greenaway. Főszereplők: Julia Ormond, Ralph Fiennes, Philip Stone, [onatham Lacey.
Forgalmazza: Odeon
Premier (Opening Night) Színes, szinkronizált
amerikai film, 1978 (144 perc). Rendezte: John Cassavetes. Pőszereplők: Gena Rowlands, John Cassavetes,
Ben Gazzara, Joan Blondell. Forgalmazza: Odeon
Bűvös vadász Színes, magyar film, 1994 (106
perc). Rendezte: Enyedi ildikó. Főszereplők: Gary
Kemp, Sadie Frost, Alekszandr Kajdanovszkij, Vallai
Péter. Forgalmazza: Odeon
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Böszörményi Zsuzsa
VÖRÖS COLIBR!
NÉPSZABADSÁG
A Vórös Colibri világa
...Az elmondottakból kiderül: minden együtt állt
ahhoz, hogy átütőerejű fiim szülessék a motívumokból. Jellegzetes társadalmi típusok. végzetes találkozások, érzelmi hullámverések. mozgalmas fordulatok, sokkoló krimielemek, látványos különszámok,
szerelmi játékok, az intimitás diszkrét bája, elmerülés
a mélybe, deviancia rogyásig. Miért nem sikerült
mégis egységes típusú, egyenletesen magas hőfokú,
igazán átélhető mozidarabbá gyúrni az összetevő
elemeket? Főképpen azért, mert több film préselődött egy filmbe. Zsúfolt a szerkezet, s rendkívül kuszák az elbeszélés szálai. Több epizód elkapkodott és
illusztratív. Sok a véletlen és valószínűtlen mozzanat.
több erőteljes hatáseffektus is zavaró a műben. Tudom, nélkülük nem lenne teljes a tabló, mégis az a
benyomásom, néhány megoldás már-már modern
ponyvák rutinos sztereotípiáira emlékeztet. A forgatókönyvírók jelzésszerűen érzékeltetik napjaink konfliktusváltozatait és feszültségforrásait - a jelenben élő
múltat, a friss őrületeket. a köpönyegforgatást, a művészélet belterjességét -, de ez a színes mozaiksor
egyszerre sok és kevés. Kilógnak a képből a példázatok, s mi tagadás, néha meglegyínti a szemlélőt az
unalom is...
Veress József
ÉLET ÉS IRODALOM
Las Vegas
...A szegény, de szemét ukrán balettművészről és
a maffiáról szóló épületes moziból olyan aranyigazságokra is eszmélünk, mint hogy az élet egy utazás,
mindannyian egy villamoson ülünk, és nem tudunk
leszállni róla. A minden ízében dilettáns film azonban megerősíti a Pelikán-történet üzenetét: minden
bajunk abból származik, hogy behálóznak bennünket
a kaszinóalapítók. ..
Bányai Gábor
MAGYAR HÍRLAP
A taxis, a balett-táncos és a "keresztapa"
...A film alkotói nyilván azért választották a valóság megmutatására ezt a közeget, miliőt - azért
ágyazták bele a szerelmi történetüket - mert úgy
gondolták, a fokozódó terrorizmus a szomszéd országok maffiáinak hazai térnyerése és terjeszkedés
akut és nyomasztó probléma. Jól tükrözi az ország
balkanizálódását, a romló közállapotokat s mintegy
médiuma lehet egész feje tetejére állt világunknak.
Ahogy azonban a maffia és a maffiózók megjelennek
a filmben, az a bűnügyi tudósításokhoz. hírekhez
nem sok újat, eredetit tud hozzáadni. Csak a felszínt
látjuk, közhelyeket, maffiaromantikát kapunk. Böszörményi Zsuzsa a valóság elemeiből igyekszik felépíteni a Vörös Colibrit. A filmbeli "valóság" és az általunk ismert, tapasztalati valóság hasonlít is egymásra. Csak éppen a film mélyebb, művész igazsággal, a megrendítés élményével marad adós.
Gervai András
MAGYARNEMZET
Vórös Colibri
...Hogy az édesanya, Gyarmathy Lívia mint producer, társával, Squitierivel együtt hogyan és menynyíre dirigálta anyagi szempontok szerínt a rendezőt
művészi céljainak megvalósítása közben, azt nem
tudhatjuk - nézőszemmel mindenesetre úgy tűnik,
hogy a film akkor sikerülhetett volna jobban, ha a
forgatókönyvírók bátrabbak és invenciózusabbak.
Mintha a sok bába között a film végére elveszett volna a gyerek....
....Böszörményi Zsuzsa jól pergő, feszes jelenetekben exponálja a helyzetet és adagolja a feszültséget.
A sok külföldi közreműködő ellenére hitelesen elevenednek meg napjaink, anarchikus és fenyegető hazai
viszonyai ....

SAJTÓFIGYELŐ

...A film vegen együtt kellene éreznünk Anna
veszteségével, de mivel a szerelem addig mintha
csak ürügy lett volna arra, hogy valami sötét bonyodalomba kövessük egymásba kapaszkodó hőseinket.
ennek elmaradása után zavartan feszengünk. amiért
nem érzünk semmit. Nem azt ígérték, hogy egy magányos nő lélektani drámáját fogjuk látni.
Györffy Miklós
FILMVILÁG
Nyolcadik utas: a taxisofőr
...Két lehetséges feltevést agyalhatunk ki a fentiek
magyarázatára. Egyfelől: tényleg nem látott még embert. Tényleg a lapokból tájékozódik. Nem nagy ügy,
sokan vagyunk ezzel így. Am, ebben az esetben talán
azt volna érdemes vászonra vinni, ami minderről
eszébe jut az embernek. Ha semmi új, akkor lehetne
kísérletezni formai trükkökkel vagy a büfében megvitatni az aznapi lövöldözést.
Eme első lehetőséget nyugodtan kizárhatjuk. Aki
oly otthonos a filmgyár környékén, mint a kisfilmjével már nagy érdemrendet szerző rendező, az taxisofőrt egészen biztosan látott már az életében, és jól
tudja,: az "másmilyen".
A második lehetőség, az illető exportra termelt, ki
kívánta használni egykor volt egzotikumunk néhány
maradék morzsáját. Késői kísérlet, a művelt világ
már köp ránk, nem érdekli Közép-Európa, hogy jövünk mi, mondjuk Albániához, (ott van a nagy élet),
netán egy odesszai víkendhez. úgyis mint lépcsőjelenet idegenvezetővel, lássuk be, érdektelen utánjátszó
vidék vagyunk, B-szériás gengszterekkel. A film létrejöttének körülményei e verziót látszanak megerősíteni. Látom is magam előtt az olasz kispolgárt. épp a
makarónijába piszkít rémületében a benzinkútrabló
főkaszkadőr láttán, felesége megcsóválja a frissen
fodrászolt fejét: hogy mik vannak.
... A Vörös Colibri reá fordított komoly és elismerésre méltó energia dacára sem jut túl egy televíziós
szappanopera érzelmes aktualitásán. A helyzet mégsem reménytelen. Böszörményi Zsuzsa már fiatalon
úgy plánoz, helyezi egymás után a képeket, mint
egy igazi hollywoodi nagymenő, megfelelő forgatókönyv bírtokában alighanem izgalmas műveket készít majd.
Turcsányi Sándor
BICIKLITOLVAJ
A maffia híre
...Az már önmagában jó dolog, ha egy rendező filmet tud készíteni. Ez esetben viszont talán túl sok
feltételhez kellett alkalmazkodni. Az olaszok tudták,
hogy mit akarnak a pénzükért. Szóljon a film a mai
Kelet-Európáról. ám operatőre az egyébként jó nevű
Alfio Contini legyen. A három főszereplőből kettőre
ugyancsak volt jelöltjük (Barbara De Rossi, Remo Girone), hogy a film eladható legyen, s nyilván a forgatókönyv megírásakor is volt néhány ötletük. Vagy ez
nem is olyan sok?
...De valami azért nemzeti hovatartozástól függetlenül is nyilvánvaló. E filmnek nem sikerült személyessé válnia, felmelegítenie valahogy az egymáshoz
kényszerített sémákat és típusokat. Nem sikerült legszokásosabb megfogalmazások fölé emelkednie. Elemei csak egymás megoldatlanságaíra és gyengeségeire hívják fel a figyelmet, (dramaturgja, szereplők).
Talán ezért van, hogyafilmszemle sajtótájékoztatóin nem tartalmi, hanem financiális kérdésekről beszéltek.
Sándor Ágnes

Böszörményi Zsuzsa
Magyar Hírlap 03.06. Kapcsolatteremtés a közönséggel (Horeczky Kriszta); Filmvilág - március.
Családi vállalkozás (Bakács Tibor Settenkedő)
Dettre Gábor
Magyar Hírlap 02.18. A filmrendező és a halál
(Gervai András); Vasárnap 02.18. A színésznő és a
halál (-koan-)
Gothár Péter
HVG 02.25. Portré (Lindner András-Horváth Zoltán)
Krstic, Milorad
Népszabadság 03.01. Jugoszláv voltam (Sós B. Péter)
Sas Tamás
Biciklitolvaj - mareius. Alekanok nem születnek
többé (Kuczogi Szilivia)
Schiffer Pál
168 óra 02.18. Elbocsátott tények
Szabó ildikó
Respublika 02.18. Csajokra várva ( Peccol Andrea)

Kritika
A részleg
Élet és Irodalom 02.24. A történet vége (Bányai Gábor) Magyar Narancs 02.16. Szabadság készlet (Turcsányi Sándor) Új Demokrata 03.02. A részleg
(Végh Attila) Magyar Nemzet 02.23. A részleg
(Györffy Miklós) Magyar Hírlap 03.02. Pályázaton
nyert internálás (Vitézy Zsófia) Biciklitolvaj - március. Iture ad (Mányoki Endre) Biciklitolvaj - március. Twilight Zone (Nádori Péter)
Lamerica
Magyar Hírlap 03.02. Albánia közel van (Gervai
András) Élet és Irodalom 03.02. Mindannyian albánok vagyunk (Bányai Gábor) Magyar Nemzet
03.02. Lamerica (Szabolcs.Imre) Biciklitolvaj - február. És a hajó visszamegy (Schéry András) Filmvilág - március. Észak-déli átjáró (Bori Erzsébet)
Vörös Colibri
Biciklitolvaj - március. A maffia híre (Sándor Ágnes) Filmvilág - március. Nyolcadik utas: a taxisofőr (Turcsányi Sándor) Népszabadság 03.03. A Vörös
Colibri világa (Veress József) Magyar Hírlap 03.09 .
A taxis, a balett-táncos és a "kersztapa" (Gervai
András) Magyar Nemzet 03.09. Vörös Colibri
(Györffy Miklós)
Me&t tanú
Uj Demokrata 02.16. Megint Bacsó (Végh Attila)
Magyar Narancs 02.09. Megint kudarc (Simó
György) Népszabadság 02.06. Egy Tanú nem Tanú
(Veress József) Magyar Hírlap 02.09. Kicsit sárga,
kicsit savanyú, de... (Baló Péter)
Frankenstein
Népszabadság 02.10. Frankestein 1994-ből (Veress
József) Új Demokrata 03.02. Frankestein (Végh Attila) Magyar Nemzet 02.16. Frankestein (Szabolcs
Imre) Magyar Hírlap 02.25. Az örökifjú Frankestein (Bóta Gábor)
Kvíz-show
Magyar Hírlap 03.02. A dolgozók millióit becsapni
bűn (Baló Péter) Biciklitolvaj - március. Vigyázat,
csalók (T. S.) Filmvilág - március. Kvíz show
(Nagy Gergely)
Négy esküvő és egy temetés
Magyar Nemzet 02.27. Négy esküvő és egy temetés
(Szabolcs Imre) Magyar Hírlap 03.07. Mozipiknik
(Starkbauer László)

02 10. - 03.10

Beszélgetések, interjúk
BBS - Szírtes András, Bódis Gábor
Magyar Narancs 02.23. Függőség (Szőnyei Tamás)
Bíró Yvette
Respublika 02.18. Négyszemközt Bíró Yvett-tel (Keleesényi László)

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

munk a kívülálló szemében elbizakodottság, ezért nevet, amikor a valóság "megbüntet" minket, és számunkra is kiderül, hogy minden helyzet
más, hogy az egyszerű hasonlóságokban nem szabad bízni, hogya legbiztosabbnak tűnő, minden korábbi helyzetben valóságosnak bizonyuló
látszatokat is újra és újra ellenőrizni kell. A kinevetendő ember " ...azt
hiszi, szilárd székre ül, és elterül a padlón, vagyis értelmetlenül és haszontalanul cselekszik éspedig mindig sebessége következtében. A megszokás bizonyos lendületet adott neki." (Henri Bergson: A nevetés, Gondolat, 1968.)
Ez az ellenőrizhetetlen gépies lendület volna nevetséges. Az embernek kötelessége volna teljes figyelemmel, tágabb és szűkebb világképét
pillanatról-pillanatra újra felépítve élni életét. Miután ez lehetetlen, mindenkivel előfordul, hogy régi helyzetnek gondolva az újat, gépiesen és
helytelenül cselekszik. Természetesen nem csupán fizikai, hanem társadalmi környezetünkben is mozoghatunk .Jendületből": így tesz például
a Bergson által leggyakrabban idézett irodalmi példa: Moliere valamennyi nevetségessé váló hőse.
.Komikus a cselekvések és események minden olyan elrendezése,
amely az élet látszatát, és ugyanakkor ezzel szorosan egybekapcsolódva,
egy gépies elrendezés világos képzetét kelti bennünk." (U.o. 78.0.)
Ez volna a tömör bergsoni definíció, mely azonban bővebb kifejtésében, magyarázataival, értelmezéseivel együtt is fenntartja a "mi" képzetét a kívülálló nevetők számára, ahol magának a nevetségesnek nincs
helye.
Azt azonban ő sem állítja, hogy a világ nevetőkre és kinevetettekre
oszlik.
Minthogy fiziológiai, érzelmi és értelmi automatizmusok - reflex, rutin, gépies lendület, előfeltevések, sőt előítéletek - nélkül nem tudnánk
élni, valamennyien potenciális nevetség-tárgya iként járjuk utunkat. Más
megközelítéssel: folyamatosan elmarasztalhatók volnánk a figyelmetlenség és a bergsoni értelemben vett elbizakodottság bűnében, és amikor
valakit a valóság tényleg megbüntet közülünk, azaz nevetségessé válik,
akkor nevetésünk részben a megkönnyebbülésé - most éppen nem a mi
esetünkben mutatkozott a valóság originálisnak és ezáltal kiismerhetetlennek.

Még egy hosszabb idézet Bergsontól:
" ...arra szeretnénk most emlékeztetni, ami főiskoláinkon a tanév kezdetekor történik. Amikor a jelöl már szerencsésen megbirkózott a felvételi vizsga félelmetes nehézségeivel, új akadályokkal kell szembenéznie,
azokkal, amelyek a felsőbb évfolyamosok részéről várják, hogy előkészítsék az új életre, s mint ők mondják, kissé megpuhítsák agerincét.
Minden kis társadalom, amely a nagy társadalom keretében kialakul,
valami homályos ösztöntől vezetve ugyanigy iparkodik megtalálni a
büntetések és puhítások legmegfelelőbb módját, hogy megtörje a másutt
szerzett és itt alkalmatlan szokások merevségét. A tulajdonképpeni társadalom sem jár el másként. Arra törekszik, hogy mindegyik tagja figyeljen a környezetére, alkalmazkodjék erkölcseihez, s semmiképpen se
zárkózzék saját jellemének elefántcsonttornyába. Ezért fenyeget állandóan, ha nem is büntetéssel, de valami megalázással, amely bármi kicsiny
legyen is, mindenképpen félelmetes. Ez a nevetés feladata." (u.o. 118119.0.)

Tehát, amikor valakit kinevetünk - nevetségessé teszünk -, beavatottságunkat erősítjük meg egy a valósághoz jobban igazodó külön szabályrendszer vonatkozásában. Onnan belülről - mondjuk, az idézetben szereplő "felsőbb évfolyamosok" magabiztos világából - úgy tűnik, ezekre
az élet változatosságát jobban követő szabályokra már nyugodtan ráhagyatkozhatunk: többé nem válunk nevetségessé. Azon nevetünk tehát,
aki továbbra sem beavatott: aki a régi - külső és külsődleges - szabályok szerint él, aki még csak tanulja az újakat, netán aki örökre kívülrekedt...

Ilyen tág értelmezés mellett nevetésünk céltáblája igazán sokféle kívülálló lehet: Chaplin és Falstaff, Hulot úr és Harpagon.
De mi van olyankor, amikor az originalitás váratlan támadásaitól való
állandó félelem maga válik rutinná? Ha egy olyan készültségi állapot
alakul ki, melyben az egyén kívülről látja magát, ami annyit tesz, hogy
élete minden dolgában tudatosítja az automatizmusokat, kimondja,
megfogalmazza őket arra az esetre, ha azok "rosszul sülnének el".
Vagyis mire a valóság dinamizmusa hozta új, originális helyzet valóban
kezelhetetlennek bizonyulna a régi helyzetek formálta rutinnal, addigra
a helyzet szenvedő hőse már tudatosította saját korlátait. Ilyenkor is támadhat nevethetnékünk, de nincs, akit kinevessünk - legfeljebb együtt
nevetünk Cyranóval, Kabossal, Woody Allennel.
Bergson ragaszkodik hozzá, hogy a nevetés mindig "büntet", mindazonáltal ő is jelzi, hogy a probléma bonyolultabb, hogy a kívülálló és a
beavatottak - az "ő" és a "mi" - közti határ nem tekinthető merev, átjárhatatlan határnak.
"A komikus személy gyakran olyan személy, aki iránt kezdetben valami anyagi természetű rokonszenvet érzünk. Ezzel azt akarom mondani, hogy egy pillanatra a helyébe gondoljuk magunkat, magunkénak
véljük gesztusait, szavait, cselekedeteit, és ha mula tunk is azon, ami nevetséges benne, képzeletünkben őt is hívjuk, hogy mulasson velünk: eleinte pajtásként kezeljük." (u.o. 155-156.0.)
Bergson így fogalmaz: "kedélyesség van a levegőben", és ennek abban látja magyarázatát, hogy a nevetséges gépiesség, az "akarat szórakozottsága" az álom oldottságához is hasonlít, amikor az originális helyzeteket folytonosan értékelő józan ész (jogosan) pihen. Az éppen álmo-

dó ember közülünk való, és gépiességének legalább ez a vetülete - mármint a pihenés - megértésünkre tart számot.
Hozzátehetjük: ha ezenfelül tudatosítjuk és hirdetjük is hajlamunkat
az "akarat szórakozottságára", és ha aggodalmasan elképzelünk és védekező rituáléként szavakkal nyilvánosan fölidézünk megannyi képtelen originális helyzetet (természetesen sosem azt, amivel a valóság végül is "megkínál", és amelyben mégiscsak szórakozott automatának bizonyulunk) - nos, ilyen esetben lehetünk ugyan nevetségesek, de sosem
leszünk egészen kívülállók. Woody Allen "kinevetői" ugyanis kénytelenek magukban elismerni, hogy sem gyengeségeink tudatosításában, sem
az originális helyzetek aggodalmas előre-kítalálásában nem tudnának
vele lépést tartani, tehát mégsem érezhetik magukat folyamatosan az (ő
kirekesztésével) beavatottnak - méltányosabb, ha befogadják a .mí" kedélyes közegébe. Ettől persze még nevetnek rajta, mert a valóság mégiscsak őt bünteti meg egy-egy általa hibásan kezelt originális helyzetben.
Ebben a tekintetben mit sem számít, hogy holnap, vagy holnapután a
kinevetők kerülnek hasonló helyzetbe, ők demonstrálják majd - másoknak - az "akarat szórakozottságát". A méltányosság tehát csak a "mi"
körébe való érzelmi-gondolati bebocsátásra vonatkozik, és nem a nevetés - bármilyen értelemben vett - visszavonására.
A nevetés ugyanis " ... kétségtelenül hasznos szerepet tölt be ... De ebből nem következik, hogy a nevetés mindig igazságosan büntet, sem az,
hogy a jóakarat vagy akár a méltányosság sugallatát követi." (u.o.
157.0.)
Bergson tehát elsősorban az "őt" kinevető "mi" viszonylatai között
vizsgálódik, amikor a nevetés titkát fejtegeti. Ugyanakkor fölvillautja a
nevető és a kinevetett kedélyes egyrnásratalálásának lehetőségét, két
összefüggésben is. Először: a nevető voltaképpen saját magát is kineveti,
megkönnyebbülten, előre, és utólag - hiszen volt is és lesz is olyan helyzetben, hogy "akarati szórakozottságáért" a valóság megbüntesse.
Másodszor: a nevetséges ember értelmét pihentetve mintha álmodna:
ez az állapot nemcsak nevetséges, de vonzó is: miért ne tarthatnánk
"mi" - az "őt" kinevetők - valamennyien vele?
Az "együtt-álmodásra" való késztetés a nevetségesség állapotában és
az önmagát másokban kinevető ember ideája mintha átvezetne minket a
bergsoni gondolatkörből az emberi vidámság egy másik fontos teoretikusának, Mihail Bahtyinnak tanaihoz.
Bahtyin, mint a korábbi karnevál-elméletek összegzője és tovább fejlesztője, a nevetést teljes egészében a közösség felől közelíti meg. Aki
nevet, az a "beavatott" és mert - karnevál-helyzetben - mindenki nevet,
mindenkí az.

"A nevetés magukra a nevetőkre irányul. A nép nem rekeszti kí magát az egész világ változásából. A nép sem befejezett, a nép is meghal,
újjászületik és megújul. Ez az egyik lényeges különbség a népi-ünnepi
nevetés és az újabb korok tisztán szatirikus nevetése között. A pusztán
tagadó nevetést ismerő tiszta szatíra kívül helyezi magát akigúnyolt jelenségeken, szembehelyezi magát velük, s ezzel megsérti a világ nevetséges aspektus ának egységét; a tagadó nevetés egyedi jelenséggé válik.
Az ambivalens népi nevetés viszont az egész világ változását fejezi ki, s
e világba beletartozik a nevető is." (M.M.Bahtyin: A népi nevetéskultúra
és a groteszk, in. A szó esztétikája; Gondolat, 1976. 311.0.)

A karneváli nevetésre jellemző, hogy itt "mindenki nevet, itt a világon nevetnek" (u.o.), tehát nem különül el az, aki akarati szórakozottságban éppen elmulasztja ellenőrizni az adott pillanat originalitását, attól, aki "résen van", vagy akinek a magasabb és árnyaltabb szabályok
ismeretében rálátása van arra, amire a kinevetettnek nincs. Itt mindenkí
szórakozott, álomszerű révületben csak a világ formális követelményeihez alkalmazkodik, és ezzel parodizálja is a formákhoz tartozó tartalmakat, melyek ("komoly" társadalmi események, kulturális szokások, címhez, ranghoz kapcsolódó viselkedési szabályok, egyházi szertartások és
világi protokoll) mind egyediek és originálisak, és kellő figyelemmel
kellene megélni őket, hogy ne váljunk a bergsoni értelemben nevetségessé. Ha azonban tudván tudva vagyunk figyelmetlenek (vagyis csupán az üres formák fölidézői), tehát nem egyszerűen az eseti nevetségesség állapotába esünk, hanem folyamatosan és következetesen bolondot játszunk, ráadásul nem is egyedül, hanem mindannyian (Bahtyin
szerint az egész középkori közösség, rendre, rangra való tekintet nélkül), akkor valóban nem mi válunk nevetségessé, hanem a valóság,
amely Bergson értelmezésében komoly, sőt kegyetlen, amely normális
(tehát nem karneváli) körülmények közt minden társadalmi és fizikai
természetű szórakozottságot megtorol. Bergson szerint kinevetjük azt az
embert, akí ünneplő ruháját vigyázatlanságból (tehát "gépiességből")
tejszínhabbal önti le, az illetőnek magának azonban semmi oka sincs a
nevetésre. Ha azonban az illető maga is nevet, ráadásul maga is habos
tortát vág a szomszédjához, akí szintén nevet, ez nyilván annyit jelent,
hogy itt tudván tudva nem vigyáznak a ruhájukra, hogy az ünnepi ruhára vonatkozó anyagi, esztétikai, társadalmi természetű figyelmi követelmények többé nem érvényesek. A valóság hiába szigorú (a folt megmarad), ez senkít sem érdekel, és ezzel az érdektelenségünkkel mintha
magát ezt a szigorú valóságot "aláznánk meg" (Bergson kifejezése arra,
akin nevetünk). A világot nevetjük ki, önmagunk önkéntes nevetségessé
tételével.
Az ünnepi nevetés tehát a "mi" összenevetésünk. Kinevetni valakít:
"őt" - a harmadik személyt - nem szükséges hozzá ...
(folytatjuk)

Vajdovich Györgyi

Antiregény

~

es antifilm

Marguerite Duras változatai az India Songra

majd egyre nagyobb teret hódító francia Új Regény kísérleteihez (bár a
mozgalom tagjai sem tartották közéjük tartozónak, s ő sem). Az Új Regény, szembehelyezkedve a hagyományos elbeszéléssel, nem akar koheKövette l5t Indiába? Igen. Mindent ott1u:zgyott miatta. Egy éj- rens világot bemutatni, vagy fiktív valóságot létrehozni - már nem hisz
ezek lehetőségében =. hanem a valóság töredékességét láttatja, úgy
szaka alatt. A bál éjszakáján.
ahogy azt mindennap tapasztaljuk. Ezen írók számára a tekintet, a néMichael Richardson egy S. Tahla-i fiatal lánynak, Lola Valérie zés aktusa a fontos, úgy mutatják be a világot, ahogy azt egy adott néző, vagy inkább figyelő a saját korlátozott lehetőségein belül látná. EbSteinnak volt a vl5legénye. Az esküvl5t l5szre tervezték. Aztán
volt ez a bál. Ez a bál S. Tahiában. Az asszony késl5n érkezett a ből következően elsősorban a tárgyi világ aprólékos leírására koncentbálba. Az éjszaka közepén. Fekete ruhát viselt. Mennyi szerelem rálnak, a szereplőket is csak kívülről, fizikailag ábrázolják, azt is ritkán
egészében, inkább egy-egy jellemző tulajdonságot hangsúlyoznak ki.
ezen a bálon! Mennyi vágy!
Ezekből a regényekből hiányzik a hagyományos értelemben vett cselekmény, ha történik is bennük valami, az általában csak lényegtelen apróEz a fény. A monszun. Ez a por. Calcutta központja.
ságok sorozata, amelyekből - jó esetben - az olvasó kikövetkeztethet
Akár egy virágilla t, a lepra.
egy mögöttes történetet. A módszert Robbe-Grillet viszi el a végletekig
Les Instantanés (pillanatfelvételek) című regényében, amely már csak
Hol vagyunk? A Francia Nagykövetség. Indiában.
csendéletek sorozata.
Ez a morajlás. A Gangesz.
Duras regényei azonban nem ennyire "antiregények" (a kifejezést
Halála után a férfi el1u:zgytaIndiát? Igen. A sírja az angol teme- Sartre alkalmazta először az Új Regényre). Bár Duras írói stílusa látszólag közel áll az Új Regény kiüresített tárgyi világához. ő az aprólékos letl5ben van? Igen.
írásokon keresztül mégis az emberekről beszél. Az apró gesztusok elárulják nekünk a szereplők érzelmeit, és a félszavas. látszólag funkciótOtt halt meg. A szigeteken. Halva találták egy éjszaka.
lan párbeszédek mögött megérezzük azt a vágyat, hogy másokkal kapcsolatot teremtsenek. Durasnál a mozdulatlan felszín mögött mély szenEgy fekete Laneia gurul a Csandernagor felé vezetl5 úton. Ott
vedélyek rejlenek, ezek határozzák meg döntően a regények főszereplőtörtént ell5ször, hogy ... ? Igen."
inek felszínen megjelenő, józan észnek és táradalmi normáknak ellentmondó viselkedését vagy életmódját. Az érzelmeket nem kialakulásuk(Részlet az India Song szövegébl5l.)
ban, fejlődésükben mutatja be, ahogy azt egy hagyományos regény elbeszélője tette volna, hanem tényszerűen rögziti azokat az apró jeleket,
Marguerite Duras regényeit gyakran nevezi a kritika "antiregényeknek",
és filmjeiről beszélve egyes filmkritikusok szívesen használják az "anti- amiket a helyszínen jelenlévő. a szereplőket nem ismerő szemlélő észrefilm" kifejezést. Mi lehet vajon az író- és rendezőnő műveiben, ami vehetett volna, ha figyelmesen nézi az eseményeket. Az elbeszélés hangennyire a végletes tagadás képét idézi elő sokakban, és vajon hasonló vétele semleges, kívülálló, akárcsak az Új Regény más képviselőinél. az
módon formabontóak-e filmjei mint regényei? Ezeket a kérdéseket egy elbeszélő nem kötŐdik érzelmileg szereplőihez. Duras azonban leírásait
konkrét műcsoporton keresztül szeretnénk vizsgálni, nevezetesen Duras költői hangvételű megjegyzésekkel színesíti, aminek köszönhetően az
leghíresebb filmje, az India Song, és az ugyanebbe a tematikus körbe tar- olvasónak mégis kialakul valami viszonya a figurákhoz. Elbeszélője
tozó egyéb művek kapcsán. Az India Song megírásához három egymás- nemhogy nem mindentudó, de még sokszor abban is bizonytalan, amit
tól független regény szolgált alapul: Le ravissement de Lol V. Stein (Lol V. tud (hiszen csak megfigyeléseire támaszkodhat, s azok nem megbízhatóak), és elbeszélése váltakozó nézőpontokat tükrözhet, hiszen sok minStein elragadtatása) 1964, Le Vice-Consul (Az alkonzul) 1966, és Uamour
(Szerelem) 1971. Az 1975-ben készült India Song után egy évvel Duras dent csak egyéb szereplők elbeszéléséből. pletykákból, mások következmég egy filmben feldolgozta ugyanazt a témát, ennek címe: Son nom de tetéseiből ismer.
Venise dans Calcutta désert (Velenceineve a kihalt Calcuttában). Az öt mű
Kérdés azonban, hogyan adaptálható egy ilyen elbeszélési mód a
mindegyike önmagában is teljes, ám a szerint, hogy melyikeket ismerjük közülük, mindig más-más értelmezési lehetőségeket kapunk. A több filmre? A cselekményvezetés szempontjából nincs nagy különbség, hiszálon futó történetcsokor mozaikszerűen épül fel az egyes művek egy- szen a hagyományos lineáris elbeszélés felbontása hasonló hatásokat
más mellé helyezésével. Érdemes megfigyelni a köztük lévő kapcsolódá- eredményez a filmben, mint a regényben. A mozaikszerű törtési pontokat, de talán még érdekesebb, hogy melyek azok a formai, vagy
inkább formabontó elemek, amiket Duras továbbvitt későbbi műveibe.
voltak várandósak. A fehér asszony és a másik.
Ugyanabban az évben.

.Calcuitában

Duras eleinte hagyományos stílusú regényeket írt, csak az ötvenes
évek közepétől kezdett újításokat bevezetni. Írt például olyan regényt,
ami szinte kizárólag párbeszédből áll (A tér); vagy amiben a szereplők
teljesen meg vannak fosztva mindenféle identitástól. és minimálisan sincsenek bemutatva, jellemezve (L'amour); és olyat is, amelyben szinte
semmi nem történik, az egész regény egy várakozás leírása (Andesmas
úr délutánja).
Duras regénykísérletei nagyon hasonlitanak az akkoriban induló,

netfelépítés egyaránt jellemző Duras filmjeire és regényeire. Még azokban az esetekben is, amikor a felszínen látszólag egy lineáris történet
zajlik (pl. Le ravissement de Lol v: Stein, Andesmas úr délutánja), a valóban
fontos eseményekről csak fokozatosan kapunk részinformációkat. amelyek a végén állnak össze egy egésszé. Másrészről viszont ez az elbeszélési mód a nézés fontossága és az aprólékos leírások miatt már írott formában is nagyon vizuális. A konkrét néző szemszögéből leírt jelenetek
pontosan kijelölik a látott kép határait, azt hogy milyen irányból. milyen
szögből látjuk a képet - mint amikor valamit egy bizonyos beállításból
vesz fel a kamera, sokszor még a képkivágás vagy a kameramozgás is
azonosítható a leírás alapján. Miközben a cselekmény oly lassan halad
előre, hogy figyelmünket akaratlanul is a megjelenített látvánvra össz-

pontosítjuk, a szöveg a kép egyik kivágott részletét állítja elénk, de azt
naturalisztikus aprólékossággal. Míg egy hagyományos regényben a
szereplő bemutatásakor megtudhatjuk például, hogy az illető fiatal, szőke, nyúlánk, jó kedélyű és mosolygós, addig ezekben a regényekben
csak a szereplő szemét látjuk, de arról több mondaton keresztül ír a
szerző. Aki a figuráról beszél, az nem a szereplőt jól ismerő elbeszélő,
hanem egy jelenlévő szemtanú. aki felfigyelt az adott alak egyik tulajdonságára, és arra koncentrál. A film tulajdonképpen sokkal alkalmasabb egy ilyen világ kifejezésére, mint az irodalom. Talán nem véletlen,
hogy az Új Regény legnagyobb képviselői idővel abbahagyták az írást,
vagy - például Robbe-Grillet - áttértek a film nyelvére. 1966-ban Duras
is elkezd filmeket készíteni, és attól kezdve szinte minden évben forgat
egy, néha több filmet is.
Mint már említettük, az India Songot három korábbi regényének felhasználásával készítette Duras. Módszerét többek között az jellemzi,
hogy ezekből a történetekből mennyit őrzött meg a filmben.
A Le ravissement de LoL v: Stein (Lol V. Stein elragadtatása) című regény egy fiatal lány, LoI V. Stein történetét meséli el, akinek vőlegényét
egy bálon elcsábítja egy idősebb asszony. A lány egész éjszaka a táncoló
párt nézi, és az eset olyan mély hatást tesz rá, hogy értelme megzavarodik. A történetet tíz év múlva meséli el egy férfi, akit viszont Lol "ragad
el" hasonló módon egyik barátnőjétől. Az évek alatt zajló történetnek
(mely a film képi szintjén meg sem jelenik) csak egy töredékét emeli át
a filmbe a szerző: a bál jelenetét - azt is csak elmesélik. Lol V. Stein történetének beillesztése a filmbe szinte teljesen funkciótlan (nincs mihez
kötni, ráadásul csak a legfigyelmesebb nézők számára derül ki, hogy a
csábító idősebb asszony azonos a nagykövet feleségével, Anne-Marie
Stretterrel). A töredéket több részletben mesélik el narrátorhangok. úgy,
hogy a néző a történetet nem képes összeállítani, csak a nyomasztó feszültséget és a lányt ért sokk hatását érzékeli az elmesélés alapján. Az

elbeszélt epizód szerepe az, hogy fokozza az elfojtott végletes érzelmektől terhes hangulatot, még jobban előkészítse az alkonzul kitörését és a
hozzá kapcsolódó botrányt, ami felé az egész film folyamán sodródunk.
A Le Vice-ConsuI (Az alkonzul) tulajdonképpen két történetet foglal
magában. Az egyik a koldusasszonyé. akinek hosszú vándorlásait írja le
részletesen a könyv első fele - ezekre az India Songban csak egy-két
mondattal utalnak, és a néző már csak a végső állapotot érzékelheti. az
elborult elméjű, állati módon vegetáló asszony viselkedését. Annak is
csak a hangjait, mivel ezt a szereplőt sosem látjuk, viszont éneke, nevetése, kiáltásai meghatározóak a film hanganyagában. Ezekkel a hangokkal kezdődik és zárul a film, mindvégig fontos szerepet játszanak a hangulat kialakításában, ami a film legfontosabb eleme.
A könyv másik története maga az alkonzul története, aki éppen Calcuttában időzik, mert egy bűn elkövetése miatt áthelyezését várja. Beleszeret a nagykövet feleségébe, s ezt egy fogadás estéjén nagy botrányt
kavarva nyilvánosságra is hozza. Ennek az elbeszélésnek egyik jelenete
az a fogadás a nagykövetségen, ami kitölti az India Song nagy részét. A
könyv azonban részletesen foglalkozik az alkonzul gyerekkorával, bűnével, Lahore-i életével. A különböző szereplők között zajló párbeszédek
azt próbálják kikutatni, hogyan jutott el a férfi idáig, mi az oka a mindent elsöprő érzelmi kitörésnek. A film elhagyja a magyarázatok, az értelmezések nagy részét, már csak magát az érzelmet akarja megmutatni.
Ezért is lett a film központi jelenete a nagykövetségi fogadás, ahol ezek
az érzelmek úgy jelennek meg, hogy a néző nem követhette kialakulásukat vagy fejlődésüket. A rendezőnő csak állapotokat rögzít, az odáig
elvezető folyamatokra nem kíváncsi.
A harmadik regény, a Uamour történetéből és szereplőiből már egyet
sem vitt át Duras a filmbe (ez a regény LoI V. Stein történetét folytatja
tizenöt-húsz év múlva), de az ábrázolt érzelmek tekintetében, stílusában
és elbeszélésmódjában ez áll legközelebb a filmhez. Ez a regény már
minden tekintetben a végsőkig lecsupaszított, a szereplőkről nem tudunk meg semmit, csak amit "látunk", valamint egy-két összerakhatatlan töredéket a múltjukról. Alig történik valami, a szereplők állnak vagy
végtelenül lassan mozognak, és nagy ritkán intéznek egymáshoz egyegy félmondatot. Erre a regényre tökéletesen ráillik az az elnevezés,
amivel Duras regényeit gyakran illették: "a csend regényei".
Duras tehát az elbeszélésekből nagyon keveset, az egyes történetekből
viszont míndig a központi jelenetet, az érzelmileg legintenzívebb részt
vitte át a filmbe.
Az India Song nemcsak történetében, de eszközhasználatában is a három regény összevont és továbbfejlesztett változata. Duras sok olyan elbeszélői fogást használt e filmben, melyeket regényeiben előzetesen sikerrel alkalmazott.
Regényeinek egyik legjellemzőbb eleme, hogy az eseményeket egy kívülálló megfigyelő vagy az egyik szereplő pontosan meghatározott, leszűkített nézőpontjából ábrázolja. Ez az elem a regényben még feltűnőbb, mint a filmben. Ez utóbbiban a kamera bármilyen beállítása minden esetben rendezői döntést tükröz, akár célja ezt a nézőpontot hangsúlyozni, akár nem. Az irodalomban ennek az elbeszélési módnak sokkal erősebb hatása van, és használata nagyon filmszerűvé tehet egy
írást. Ennek a fogásnak egészen különleges esetét találjuk a Le ravissement de Lol. V Steinban, melynek narrátora, Jacques Hold egyúttal szereplő is (ő Lol barátnőjének az a szeretője, akit Lol elhódít). A könyv
elején hagyományos módon beszéli el a nő életének múltbéli eseményeit. Attól a ponttól kezdve azonban, ahol Lol meglátja őt, mintha tudathasadás következne be, a férfi narrátorként saját figuráját is kívülről látja. Úgy írja le az önmaga és Lol között zajló jelenetet, mintha azt egy
harmadik, külső szemlélő látná.
Ez a tudathasadás csak akkor szűnik meg, amikor bemutatják őket
egymásnak, és Jacques Hold már részt vesz LoI életében, tehát mesélheti
úgy az eseményeket, mint amelyek vele estek meg.
[LoIés barátnője] "Egymást átkarolia mennek feI a terasz lépcsőin. Tatiana bemutatja Lolnak Pierre Beugner-t, a férjét és
Jacques Holdot, egyik barátjukat, engem - ezzel a távoIságot átléptuk:" (a ezerző fordítása)
Bár a konkrét szereplő szemszögéből ábrázolt események sokkal ter-

mészetesebbek a filmben, mint a regényben, Duras ezt is hangsúlyosan,
végletes módon használja. Összhangban azzal a narrátor-típussal. aki
már nem tudhat mindent, és amit tud, abban is bizonytalan, a rendező
és a néző sem lehet mindenbe beavatott. Bár az épület homlokzatát és a
parkot hosszú képsorokkal pásztázza a kamera, és a belső képek közül
legalább annyi mutatja a helyiséget, mint a szereplőket, mégis csak töredékes képeink maradnak a helyszínről. Térben egyáltalán nem tudjuk
elhelyezni sem az épületet, sem a szobát, hiszen mindig csak bizonyos
részletekről, bizonyos szögből látunk képeket. Jellemző példa a fogadás.
jelenetsora. melyben végig ugyanannak a szobának ugyanazt a részét
mutatja a kamera, bár mindig egy kicsit más szögből (és különböző
mértékben leszűkítve), mintha egy olyan vendég szemével nézne, aki
néha elmozdul ugyan, de alapvetően végig ugyanott tartózkodik az este
folyamán, és a többi helyszínen zajló eseményeket csak hallja.
A képek ráadásul hangsúlyozottan leszűkítettek. nemcsak a nagytotálok hiánya miatt (egy szobán belül mozogva nem feltétlenül hiányzik a
nézőnek, hogy egészében lássa a helyiséget), hanem azért is, mert a
hangok feltűnően tágítják a teret. A parkból és a folyóról behallatszó
hangok, valamint a koldusasszony éneke és nevetése minduntalan behozzák a szobába a külvilágot, és még jobban felerősítik az ott uralkodó
nyomasztó fülledtséget. Amikor a narrátorhangok arról beszélnek, mi
történik a szomszédos helyiségekben vagy a bárpultnál. még inkább érzi a néző a bezártságot. Annyira, hogy időnként késztetést érez, hogy
oldalra fordulva "kitekintsen" a képből, hogy bekukkantson végre a
másik szobába és saját szemével lássa, mi történik ott.
A leszűkített. szubjektív nézőpontot még a szabadtéri felvételeknél is
használja a rendező, az elhagyott teniszpályákat például egy olyan sétáló szemszögéből mutatja, aki közvetlenül a kerítés előtt halad, majd egy
másik útra rátérve, egyre távolodik.
A legkülönlegesebb hatást Duras a belső jeleneteknél a falat betöltő,
földig érő állótükörrel éri el. Ez a tükör sokkal többre szolgal, mint a tér
egyszerű kitágítására vagy a jelenet megkettőzésére. Mint mondtuk, az
egész jelenetsor (legalább háromnegyed óra) majdnem ugyanabból aszögből, hasonló távolságból van felvéve, de a tükör és a kamera változó pozícióinak köszönhetően mégsem monoton. A sok változat közül az
a leghagyományosabb, amikor a tükörkép megkettőzi az általunk közvetlenül látható képet. Érdekes módon, attól függően, hogy milyen közel állnak a szereplők e tükörhöz és merre fordulnak, ez is többféle hatást tesz a nézőre - néha úgy érezzük, a tükör megkettőzi őket és durván hangsúlyozza egyedüllétüket, máskor pedig az az érzésünk, hogy
két különböző pár táncol a tükör belseje felé kitágított térben. Érdekesebbek azok a beállítások, melyeken a tükörben és az általunk "reálisan" látott kép nem, vagy csak részlegesen fedi egymást. ilyenkor a két
kép egymás meghosszabbításának, kiegészítésének hat. A szemlélőnek
esetleg az is feltűnik, hogy egyes tárgyak (pL csillár) csak a tükörképben
léteznek, de amikor a szereplő a szemünk előtt kisétál a "valós" képtérből és "átmegy" a tükörképbe. a legfigyelmetlenebb néző is észreveszi a
különleges térhatást. Duras több változatban eljátszik ezzel a beállítással, előfordul, hogy a szereplő még nem tűnt el teljesen az egyik képből,
amikor már megjelenik a másikban; vagy hogy amint a "valódi" teret
elhagyta, rögtön belép a tükörképbe; de az is előfordul, hogy a két tér
között lyuk támad, és kicsit várnunk kell, míg az illető "átér" a másik
képtérbe. ily módon a legtöbb esemény a tükörben zajlik, láthatóan bekeretezve. s ezáltal egy hangsúlyozottan leszűkített térben. Duras még
azt is eljátssza, hogy közvetlenül a tükör elé állítja a kamerát, amitől az
egyik szereplő tarkóját kivéve mindent csak a tükörben látunk. A szoba
teljes egészében áthelyeződik a tükörképbe. a rendező szinte minket, nézőket is "bezár".
A kései Duras-regények másik sajátossága, hogya szereplőket emberi
identitásuktól megfosztottan ábrázolja. Külső vonásaikon keresztül "mutatja be" őket, és az olvasóra bízza, hogy jellemükre próbáljon következtetni abból a néhány megnyilvánulásukból, amit leír. Végletes példája
ennek a L'amour (Szerelern), amelyben a szereplők és a cselekmény
annyira lecsupaszítottak, hogy (azok számára, akik Duras korábbi regényeit nem olvastak), az elbeszélés végéig nem derül ki, kikről is van
szó, és mi is történik valójában. Az már csak az írónő zsenialitásán rnú-

lik, hogy ennek ellenére kialakul egy felszín alatt megbúvó cselekmény.
Példaként idézzük a mű első sorait, melyekkel a szerző "bemutatja" szereplőit.
"Egy férfi.
AlI, néz: a tengerpart, a tenger.
A tenger alacsony, nyugodt, az évszak meghatározhatatlan, az
idő lassú.
A férfi a homokon deszkákból kirakott ösvényen áll.
Sötét ruhát visel. Arca jól kivehető.
Szeme világos.
Nem mozog. Néz.
A figyelő férfi és a tenger között, közvetlenül a tenger partján
valaki járkál a távolban. Egy másik férfi. Sötét ruhát visel. Ebből a távolságból arca nem kivehető. Járkál, megy, jön, megy és
visszajön, megtett útja elég hosszú és mindig ugyanakkora."
(a szerző fordítása)

A film nézőjének előnye a könyv olvasójával szemben, hogy ő legalább látja a szerepelöket. és megjelenésükből. reakcióikból ki tud valamennyit következtetni. Az eredmény azonban ekkor is elég sovány, Duras mindent megtesz azért, hogyaszereplőkről minél kevesebbet tudjunk meg. A fizikai megjelenés után leginkább a beszédmódből. gesztusokból. cselekedetekből következtethetnénk a figurák jellemére, a rendezőnő azonban ezeket a minimumra redukálja. Az India Song figuráinak
nincsenek valós cselekvéseik, alig kommunikálnak, sőt, azt sem látjuk,
ahogy beszélnek egymással. Cselekedeteik unaloműző vagy a társasági
protokoll diktálta kiüresedett rítusok. Táncolnak, pezsgőt isznak, "csevegnek", vagy csak üldögélnek. szenvednek a melegtől és a párától.
Minden mozdulatuk lassú és mesterkélt. A párbeszédeket Duras többszintű narrációval helyettesíti, az egyik szintet a szereplők beszélgetései
adják. Ezeket is narrátorszövegként, indirekt módon halljuk, tulajdonképpen csak a kép és hang viszonyából derül ki, hogy melyik szereplő
beszél.
A narrátor hagyományos szerepe és biztos tudása erősen megkérdőjeleződik ezekben a regényekben. Ennek eredete az, hogy az elbeszélő
csak saját megfigyeléseire támaszkodhat, és ezek nem lehetnek sem kimerítőek, sem biztosak. Ez különféle módokon nyilvánulhat meg. A Le
Vice-Consul című regényben például a koldusasszony története már a
felénél tart, amikor az Író figyelmeztet, hogy ezt a történetet a regény
Peter Morgan nevű szereplője írja. Az elbeszélés azonban folytatódik, és
annyira meggyőzően írja le a történteket, hogy az olvasó újra belemerül,
és igaznak veszi az elbeszélteket. A fordulat akkor következik be, amikor 70 oldal után a szerző közli, hogy az egész csak fikció, és ezzel
mintegy eltörli mindazt, amiről addig a regény szólt.
"A gyerek eladását Anne-Marie Stretter mesélte Peter Margannak. Anne-Marie tizenhét évvel ezelőtt látta az esetet Savannakhet
környékén,
Laos-ban. A
koldusasszony,
szintén
Anne-Marie Stretter ezerint. valószínfUeg Savannakhet nyelvét
beszéli. Az időpontok nem esnek egybe. A koldusasszony túl fiatal ahhoz, hogy az legyen, akit Anne-Marie Stretter látott.[ ... l
Peter Morgan most a koldusasszony elvesztett emlékei helyére
szeretné saját emlékezete lim-tomiait helyezni. Különben Peter
Morgan kénytelen lenne szembesülni az elbeszélés folyamán a
calcuttai koldusasszony őrültségének tényével." (a szerző fordítása)

Egy ilyen "becsapás" után az olvasó már senunin nem csodálkozik,
és még az eléje tárt tényekben is kételkedik. Ezt az elbizonytalanítást azzal fokozza az elbeszélő, hogy egyre több "tényt" vezet be ilyen megjegyzésekkel: "azt mondják", "azt kérdezik", "azt látják". A nagykövetségi fogadásról szóló rész tele van párbeszédekkel, amelyekben azonosítatlan szereplők bizonytalan eredetű információtöredékeket közölnek
egymással.
senki nem tudja Calcuttában, mit csinál [Anne-Marie Stretter] a Gangesz torkolatánál található vilIájában. Azt mondják, a
szeretfJi angolok, nagykövetségi körökben ismeretlenek. Azt
mondják, a nagykövet tud róla. Az asszony sosem marad néhány napnál többet a deltánál lévő villában. Amikor visszajön
Calcuttába, pontosan beosztott élete újrakezdődik: tenisz, séta,
néha esténként az Európai Klub: ez az, ami látható. Azonkívül?
Nem tudni. Mégis, Calcuttának ez az asszonya elfoglalt.
Azt kérdik:
-Milyen szavakkal lehet ezt elmondani?
-Eluesztette az eszméletét, amikor ezeket a dolgokat művelte?
Elvesztette az iinuralmái?
-Tudia, milyen nehéz ez ... Milyen szavakkal lehetne kifejezni
azt, amit Lahore-ban tett?" (a szerző fordítása)
rr •••

Ezt az elbizonytalanító megoldást Duras előszeretettel alkalmazza a
filmben is, de azzal növeli hatását, hogy ezeket a szereplőket sosem látjuk. Arctalan hangok maradnak csupán, akiknek információja ettől még
megbízhatatlanabbá válik.
•
Az India Song hanganyaga rendkívül bonyolult és összetett. Mivel a
párbeszédeket indirekt módon halljuk, keverednek a külső megfigyelők
elbeszéléseivel. A néző legalább háromfajta beszédtípust ismerhet fel: a
szereplők indirekt párbeszédeit. a láthatatlan vendégek megjegyzéseit,
és a valamilyen tudással bíró, szintén láthatatlan "narrátorokat", akik az
egyes történetek főbb elemeit mesélik el. Érdemes megjegyezni, hogy
Duras hétféle beszédhangot különböztet meg: a szereplők dialógusait
hívja "kitüntetett beszélgetéseknek" r a vendégek beszélgetését, aszerint,
hogy mennyire érthetőek tisztán, "menekülő hangok" L és IL-nek, illetve "elveszett hangoknak" nevezi; ezenkívül megkülönböztet háromféle
"narrátort", az emlékezés hangjait, a szerző hangjait (a háromból az
egyik Duras hangja), és a többi hangot összekötő narrátort. Mindezt
persze a néző nehezen érzékeli, és elveszettnek érzi magát az arctalan
hangok és a folytonosan váltakozó, keveredő történetszálak között. Az
egyes szálak közti váltást a szerző nem jelzi, ahogyan nem jelezte a fent
idézett regényrészletben sem, melyben a párbeszéd elejétől kezdve már
nem Anne-Marie Stretterről, hanem az alkonzulról volt szó. Jó esetben a
regényben a formaváltás (párbeszédes forma kezdete), a filmben pedig a
narrátor-hang váltása segít a tájékozódásban, de ez sem biztos. Ráadásul a szereplőket Duras csak a legritkább esetben nevezi meg, állandóan
az "il" és "elle" (=ő) egyes szám harmadik személyű személyes névmást
használja. Francia nyelven ez legalább a férfi és női szereplőket megkülönbözteti, de az azonos nemű szereplők történetei teljesen egybefolynak.
Az India Songban Duras nemcsak a történetszálakat és az elbeszélőket
keveri, de a képet és a hangot is e1csúsztatja. Ritkán fordul elő, hogy valóban azt látjuk, amiről a hangok beszélnek. Az elbeszélések szereplőit
vagy az indirekt párbeszédek résztvevőit úgy azonosíthatjuk, hogy a
szöveg előtt vagy az eleje alatt őket láthatjuk a képen, de azután rendszerint kimennek a képből, vagy a kamera hagyja el őket. A lényeges
események így mindig a képmezőn kívül történnek.
Ezeknek a cselekmény megértését nehezítő elemeknek az együttes
használata azt eredményezi, hogy a történet összetevői (mint a kép, a
hang, a zörejek stb.) nem egy narratíva alkotóelemeiként funkcionálnak.
hanem csupasz létezésükkel "elemi" hatásukat fejtik ki. Így a kép sok-

szor esztétikumával hat, nem pedig jelentéshordozóként funkcionál, a
szöveg (sok teljesen kivehetetlen párbeszéd-töredék) hangeffektusként
működik, és nem történet-alkotó ként stb. Attól, hogy a kép és a hang
szinkronitása és harmóniája felbomlik, különállásukban hangsúlyosabbá
válnak. A néző megpróbál mindkettőre külön-külön figyelni, a két elem
szinte küzd egymással a figyelmünkért, hol az egyik "kerekedik felül",
hol a másik. Míg a kép hangsúlyozottan statikus, addig az összes valódi
cselekmény a szövegben zajlik le, a párbeszédekből értesülünk róluk.
Az India Song talán legfeltűnőbb stílusbeli jellemzője a mérhetetlen lassúság. Ez nemcsak a szereplők mozgásában és beszédében jelenik meg
(lassan ejtik a szavakat, hosszú szüneteket tartva a mondatok között),
de a kamera kezelésében is. Feltűnően sok a statikus beállítás, amelyek
néha rendkívül hosszúak (öt perc is lehet). A kamera leeövekel a tér egy
pontján, kiválaszt magának egy adott térszeletet. a szereplők azon belül
mozognak, vagy abba jönnek be és abból mennek ki. Ezt hosszú "pásztázó" képsorok egészítik ki, az épület homlokzatáról, a szoba belsejéről.
stb. Duras mondja egy helyen következő filmjével, a Son nom de Venisezel kapcsolatban, hogy a kocsizás célja mindig a szereplő megtalálása.
Az ő kamerája mindig csak tárgyakat talál. Azokat azonban hosszan
szemléli, szívesen mutatja, mintegy felhívja rájuk a figyelmet.
A tárgyak, a helyszín fontosak, nagy szerepük van a jellegzetes atmoszféra kialakításában. Duras nagy hangsúlyt fektet az indiai hangulat
létrehozására, erre szolgál a gazdag hanganyag (a park neszei, madárkiáltások, ének, idegen nyelvű beszéd stb.), az állandó félhomály, a füstölők, az indiai szolgák, a lepráról és a fojtogató forróságról szóló ismétlődő mondatok, az idegen hangzású helységnevek, a különleges fényben
fürdő táj képei. Valójában ez több, mint hangulat, ez egy "életérzés",
egy életforma megjelenítése. Bár a szereplők folytonosan a forróságra. a
fülledtségre panaszkodnak, szenvedésüket nem ez okozza, hanem az,
hogy nem képesek egy gyökeresen más kultúrán alapuló életmódhoz alkalmazkodni. Az itteni élet ritmusa mérhetetlenül unalmas számukra,
napjaikat üresnek érzik. Ez az atmoszféra válik a film valódi főszereplőjévé, és nem véletlenül, mert Duras számára ez az igazán fontos, hiszen
hasonló légkörben nőtt fel egy innen nem messze eső, másik francia
gyarmaton. Életének alapélménye volt ez a léthelyzet. amelyben a hagyományos európai szokások és cselekedetek értelmetlenné, funkeiétlanná váltak. Lehet-e komolyan venni egy pezsgős-kaviáros nagykövetségi fogadást, miközben a hátsó ajtónál koldusok verekszenek a maradékért, és a városban az éhség áldozatainak hulláit égetik? Mit számít
az alkonzul szeretethiány miatt elkövetett öngyilkossági kísérlete annak
a koldusasszonynak a sorsához képest, aki több ezer kilométert vándorolt, hogy fenntartsa magát, miután tizenhét évesen elűzték otthonról?
Minden itt élő fehér ember érzi, hogy életének nagy problémái jelentőségüket vesztik ebben a légkörben. Ebben a környezetben ezeknek a szereplőknek nincs valódi funkciója, életük értelmetlen, és valós céllal bíró
cselekvések helyett marad a tenisz, a fogadások, és a hőségről való panaszkodás. Ebben az életformában minden annyira mesterséges, hogy a
valódi reakciók, mint például az alkonzul kitörése, természetellenesnek
hatnak. Ezért zavarja meg annyira a társaságot az eset, melyhez hasonló
esemény Európában csak kis epizód lett volna az előkelő körök életében. A vendégek igyekeznek nem észrevenni a botrányt, úgy tesznek,
mintha az eset nem történt volna meg, miközben a távolban még mindig hallatszik az alkonzul kiabálása. A helyzet és a történet abszurditását fokozza a befejezés, amit Duras külön a film számára talált ki: AnneMarie Stretter annyira felindul a történteken, hogy bár az alkonzul az
egyetlen férfi, akit visszautasít, nem tud szabadulni végletes érzelmi kitörésének hatásától, és a tengerbe öli magát. Egy hasonló történet ilyen
befejezése más környezetben elfogadhatatlan lenne. Ebben a filmben az
emberek életmódja, életük értelmetlensége, a nyomasztó légkör elképzelhetővé tesz egy ilyen lezárást. A hely hangulata mindenen uralkodik,
és a közönség is elfogadja, hogy ami itt történik, azt hagyományos európai gondolkodásmód dal nem lehet megítélni. A film címe ezt az "életérzést fejezi ki, az India Song több, mint egy indiai vagy Indiáról szóló dal,
a dallam a hely, az itteni élet szimbólumává válik. A különleges atmoszféra végig uralja a filmet, és azt hiszem, a nézők nagy többsége utólag
nem is emlékszik másra, mint erre a különös, minden mást elhomályosító hangulatra.

Az India Song története azonban a film elkészültével és sikerével nem
ért véget. Duras egy év múlva még egy filmet készített ebben a témakörben. A Son nom de Venise dans Calcutta désert (Velenceineve a kihalt
Calcuttában) című filmben a rendezőnő teljes egészében és változtatás
nélkül átvette az előző film hang anyagát, és új képeket készítve hozzá,
egy új filmet hozott létre. Ha az India Song nézésekor az az érzésünk támadt, hogy ennél jobban már nehéz lenne a filmi elbeszélést felborítani,
Duras ezt az elképzelésünket is megcáfolta. A Son nom de Venise-ben
már il képek is il végsőkig redukáltak.
il karnera
két órán keresztül il

hajdani nagykövetségi épület lepusztult, kihalt falai között bolyong.
Lassú vándorlása közben megmutat mindent, amit az előző filmben eltakartak a szemünk elől, végigjárjuk a szobákat, a szalonokat. a fogadótermeket, a pincét, az éléskamrákat, a konyhát, a kerti teraszt és a parkot. A bemutatásból csak az a két-három helyiség marad ki, ahol az előző film jelenetei játszódtak, és amire a néző folyamatosan próbál ráismerni - hiába. A rendező ismét megfoszt minket attól a látványtól, amire a legjobban vágynánk, és egyúttal még nagyobbá teszi a szakadékot a
két film között azzal, hogy alig van bennük közös képi elem.
A kép és a hang viszonya itt teljesen más, rnint az előző filmben.
Egyértelműen a hang az uralkodó (ne felejtsük, hogy az India Songot
rendkívül sokféle hanghatás színesítette, és hogy a cselekmény a szöveg
szintjén zajlott). A képek csupán módosítják a hanganyag által eredetileg felállított történetet. Nem véletlenül nyilatkozta Duras a filmről.
hogy "újraillusztrálta" benne a már létező hangot. A képek minden eseményt tizenöt-húsz évvel korábbi múlt időbe helyeznek, átalakítják a
nézőnek a történetről alkotott felfogását. A pusztulás képeit nézve min-

denkinek egyértelmű, hogy az elbeszélés jelen ideje nem lehet valós jelen, csak egyfajta "narrációs jelen", amely a régmúlt dolgokat úgy mutatja be nekünk, mintha mi is jelen lennénk.
A kép és a hang diszharmóniája egészen másképp működik egy ilyen
képanyag esetében. Az India Songban a kép és a hang feltűnő eltérése
azt eredményezte, hogy a néző képzeletben meghosszabbította a látható
teret, kiegészítette magának azzal a térrésszel. amit nem látott, és ahol
az események zajlottak. A Son nom de Venise-ben a kép már annyira jelentésétől megfosztott (tíz perc elteltével sokkal erősebb a látványértéke,
mint az információ-értéke), hogy a látott és az elképzelt képek inkább
egymásra vetülnek. A néző egyszerre látja a lepusztult kastély képeit,
képzeli el magának az elmesélt eseményeket, és idézi fel (ha látta) az India Song emlékezetes képeit. A három képi szint folytonosan vetélkedik
egymással, egymásba játszik, sokkal érdekesebbé téve ezzel a film vizuális világát, mint amilyet a puszta képek adnának.
Bár Duras a Son nom de Venise-t fontosabbnak tartotta filmes életművén belül, mint az India Songot, mert radikálisabb újítást valósított meg
benne, az utódfilm inkább csak filmtörténeti kuriózurn marad, egv érde-

kes kísérlet lenyomata. Véleményünk szerint az india Song jobban tükrözi Duras kísérletező kedvét, mert sokrétű összetettsége révén nagyobb
teret ad a különböző újításoknak. A kísérlet legnagyobb sikere azonban
az, hogy az India Song a filmnyelvbe való ennyi durva beavatkozás után
is nézhető film marad. Bár megítélése éles vitákat válthat és vált is ki, ez
a mű jelentős filmélménye lesz mindazoknak, akik látták.

FILMELMÉLKEDÉS
ÉS/VAGY
FILMELMELET
~

Azok nyolcan, akik a legtöbbet tették a filmelmélet kidolgozásdért, a következők: Balázs Béla, Rudolf Arnheim. Jean Epstein,
Szergej Mihajlovics Eizenstein, André Bazin, Albert úiffay,
Gilbert Cohen-Séai, Edgar Morin.
(Christian Metz, 1964.)
Két ponton módosítanám fentebb vázolt, intuitív becslésemet.
amely az elméletalkotók jelentőségét illeti. Jean Epstein írásai, a
szerző élénk intelligenciája ellenére, végső soron ködös ek, szélsőségesek és rettenetesen idealisták.(. . .) Másfelől viszont, az orosz
formali~ták, akikét abban az időszakban, amikor e sorok íródtak,
egyáltalán nem ismertünk, korszakalkotó megállapításokat tettek.
(Christian Metz, 1972.)
Egy ponton módosítanám
+(plusz) Christian Metz.
(Szilágyi Gábor, 1995.)

a fentebb vázolt, intuitív

becslést:

Az elméleti jellegű, a film sajátosságát vizsgáló legkorábbi kísérletek
1907-bőlszármaznak. Franciaországban Georges Mélies, Olaszországban
Edmundo de Amicis és Giovanni Papíní, Csehországban Vaclav Tille
hívta fel a figyelmet arra, hogya film nemcsak a mechanikus másolás
eszköze, de hozzáértő kezek munkája nyomán műalkotássá nemesülhet.
(Vues cinématographiques. Uannuaire international de la photographie. Paris,
1907. Cinematografo cerebrale. Roma, 1907. Filosofia del cinematografo Roma, 1907. Kinéma. Prága, 1907.) A filmelmélet megalapozását azonban
mégsem ők, hanem a Párizsban élő és alkotó, olasz származású Ricciotto Canudo végezte el.

Canudo írásai egy később születendő, ideális filmről szólnak, amelyből a tízes években alig látszott valami. Egy olyan időszakban, amikor
mások (nem is kevesen) a színműben látták a film számára utánzandó
példát, a tökéletes drámai formát, Canudo leszögezte, hogy a film és a
színház között nincs semmi közös, "ne keressük az analógiát, mert nem
létezik". A film a valóság művészete, nem pedig annak vagy bárminek
az illusztrációja. Nem a szó illusztrálására teremtett jelenetsor, nem is
szavakba foglalt dráma. A test és a lélek teljes és tökéletes rajza, képekben előadott, látható mese, amelyet fénysugárral festettek.
A valóság művészetén Canudo nem a valóság egyszerű reprodukálását értette. A művészet nem valóságos tények felidézése, hanem e tények hatására létrejövő érzelmek ábrázolása. A valódi film nem a jelenségek egyszerű lefényképezése révén születik, hanem a fényjáték hatására, a felidézett lelkiállapotok rajzából. Mindehhez - írta - világszerte
elterjedt és értett filmnyelv kidolgozására van szükség, amely nem sejtett
lehetőségekkel bír.
Canudo érdeme, hogy az önkifejezéssel bíró anyag reprodukálásával
szemben a (nyelv)alkotásban, a valóság látvánnyá szervezésében látta a
filmi kifejezés sajátosságát, utalva mindazon lehetőségre, amellyel a film
élhet.

Ricciotto Canudo: a film a hetedik művészet
Louis Delluc: a film sajátossága a fotogénia
A zenetudós. esszéista, költő és regényíró, színházi kritikus és színpadi
szerző Canudo (mint e felsorolásból is kitűnik) sokoldalú, sokféle tehetséggel megáldott ember volt, aki részt vett a századforduló Párizsának
irodalmi életében, művészeti vitáiban. Első filmről szóló írása 1907-ben
született. Ezt a későbbiekkel összegyűjtve, halála után négy évvel, 1927ben jelentették meg A képgyár címmel. (L'usine aux images. Ceneve, 1927.)
A kötetet különböző időszakokból származó, különféle fajsúlyú írások
alkotják, híján mindenfajta egységes elméletnek. Máig helytálló megállapítások váltakoznak elhamarkodott, szenvedélyek diktálta nézetekkel,
amelyek ma már gyermekesnek, túlzottnak, kezdetlegesnek hatnak, de
akkoriban merészség, intuíció kellett megfogalmazásukhoz illetve leírásukhoz.
Hét műuészei kiáltványa című, 19i1. március 28-án megjelent írásában
Canudo a filmet a művészetek rendszerében próbálja elhelyezni. Megállapítja - azóta már közhely. de akkor meglepő kijelentésnek számított =,
hogy a film nem időbeli, nem térbeli, hanem egyszerre idő- és térbeli
művészet. Mozgásban lévő kép, "képművészet", amelyet a ritmusra építő művészetek szabályai irányítanak.

Louis Dellucöt sem filmelméleti írásaiért ünnepelte korának műértő közönsége, hanem íróként, filmrendezőként alkotott művei késztették vitára kortársait. A Film és társa és a Fotogénia című köteteiben többfelé megjelent cikkeit fogta össze. (Cinéma et Cle. Paris, 1919. Photogénie. Paris,
é.n.)
Írásairól szinte szó szerint az mondható el, ami Canudo cikkeiről: mélyenszántó gondolatok váltakoznak felszínes, személyeskedő megállapitásokkal; ma is érdeklődésre számot tartó észrevételek pillanatnyi hangulatváltozást tükröző, szeszélyes csacskaságokkal.
A film a gép és az emberi elme szüleménye - mondta Delluc. A valóság másolásának tökéletes képessége különbözteti meg a mozgófényképet a színháztól. "Igazság nincs a színházban, a moziban azonban nélkülözhetetlen" - állapítja meg. Maga a valóság szolgáltatja ezt az igazságot. "A film azon a napon született, midőn egy alkotó felfedezte, hogy
fontosabb a valóság, mint a színészek játéka, mimikája, külseje." A dokumentum ezért fontosabb minden más filmformánál. "Újabb filmjein-

ken is sokat ront, hogy látszik rajtuk a keresettség. Melyik játékfilm versenyezhet a híradóval?" - teszi fel a kérdést (amely egyben válasz is) főművében, a Fotogéniáról írott könyvben.
A fotogénia - a fogalom első ízben Ziegler 1851-ben elhangzott előadásában szerepelt - a delluci elmélet középpontja. "A filmesek zsargonja
szerint az, ami fotogénikus, egyenlő a középszerű vel, pontosabban a középúttal. Fotogénikusnak nevezik Robinne kisasszony t, aki csinos; Duflos kisasszony t, aki nem kevésbé, de vonatkozik ez a szó Mathot úrra is.
Fotogénikusak, állítják róluk, bármelyik filmben szerepeltethetők Az,
hogy a megvilágítás helytelen, az opera tőr hisztérikus, a rendező borkereskedő vagy esztergályos, hogya forgatókönyvet a házmester vagy egy
akadémikus írta, mindez másodlagos. A lényeg, hogya film szereplői
fotogéniküsak legyenek (... ) A filmeseknek igen sajátos elképzeléseik
vannak a fotogéniáról. Mindegyik a magáé mellett tör lándzsát, így
annyiféle fotogénia-fogalom van, ahány elmélkedő. A fotogénikus színészt illetően teljes egyetértés uralkodik, minden mást illetően azonban
eltér a véleményük. Vajon mi ez a minden más? Maga a film. Azaz: egy
művészethez szükséges technika egészére vonatkozó elképzelés. (...)
Holott a fotogénia nem más, mint a film és a fényképezés egysége. Hiszen a film egy dolog és a fényképezés megint más." A fotogénia tehát
nem a valóság kellemes és egyszerű reprodukálása, több annál. Nem az
alkotó teremti meg, "hisz egy kanapé, egy szobrocska, amelyet a fénykép csak tolmácsol, maga is lehet fotogénikus. A tigris vagy a ló természettől adódóan szép, és szép lesz a fényben, a vásznon." A fotogénia
szempontjából tehát lényeges, hogy egy tárgy önmagában már szép legyen és a szépség érzetét a film tovább növeli. "A film eszköz arra,
hogy a művészetnél tökéletesebbet teremtsünk, azt, amit életnek hívnak."
A film hallatlanul nagy lehetőségét Delluc nem magában az eszközben látja, hanem abban, hogy segítségével feltárul előttünk a valóság
megannyi ismeretlen aspektusa. Az alkotó feladata, hogy mozgósítsa a
filmben rejlő "energiát", s felhasználja szándékai konkretizálására. Ennek érdekében sokszor a már kialakult szabályokkal is szembe kell helyezkednie, kérdésessé kell tennie a már létező és ható esztétikai normákat. "Nem minden szabály helytálló. A legellenszenvesebbeket meg kell
sérteni. Időről-időre sértsék tehát meg őket. Nem arról van szó, hogy
szabályt csináljunk az ellenkezőjükből. Vegyük azonban példaként a fehér esetét. Ellenzői nincsenek tisztában vele, micsoda erőt sugároz a fekete-fehér filmen. (... ) Amit az életlenségről elmondhatok. legalább
ennyire elítélendő. Szemünk életlenüllát. A vásznon viszont mindennek
élesnek kell lennie. Furcsa, nem? Megfigyelték-e, hogy a filmen minden
beállítás éles? Oh, logika! Nevedben követnek el hibákat, megvilágításban és fényképezésben egyaránt. (... ) Hogy mennyit törődnek a fényképezéssei! Túlságosan sokat nyugtalankodnak fejlődésének lassú volta
miatt, higgyék el nekem. Inkább azok miatt a túlzások miatt kellene
nyugtalankodni, amelyekhez e fejlődés vezet. Valahányszor egyet lépnek előre, az mindig mániává válik. Olyannyira, hogy az emberben felmerül a gondolat, nem veszélyesebb-e a fejlődés, mint a visszalépés."
A mű felépítése, a beállítások pontos megválasztása, a szereplő mozgása, a díszlet vonalai, a jelmez egyaránt fontos tényező a film értékének megítélésében, de a legfontosabb az alkotás ritmusa, a beállítások, a
szemszög váltakoztatása. a jelenetek időtartama. A mű eredeti formáját
nem az alkotó, hanem a néző munkájának eredményeképpen nyeri el.
Delluc az első, aki figyelmeztet: a filmet a közönségnek csinálják, nem
az alkotók örömérzetének kielégítésére. A film társadalmi tényező, nem
játékszer, amellyel - következmény nélkül - bárki kényére-kedvére szórakozhat.

Jean Epstein: a négy dimenziójú film
A zeneimádó Canudónál vagy az irodalmár Dellucnél inkább "elméletre" orientált a viszonylag kevés filmet forgató, de sokat meditáló Jean
Epstein. (Bonjour cinéma. Paris, 1921. Le cinématographe vu de l'Etna. Paris,
1926. Photogénie de l'impodérable. Paris, 1935. lntetligence d'une machine.
Paris, 1946. Le cinéma dll diable. Paris, 1947.)
"A film - írja - egyedülálló eszköz, amellyel bepillanthatunk a láthatón túl létező világba. A költészet legemelkedettebb formája, az irreális
legvalósabb eszköze, mondaná róla Apollinaire." (Le cinémaiographe ... )
"A film lényegéből eredően természetfölötti." (Bonjour cinéma ... )
Az epsteini gondolatvilág középpontjában is a fotogénia áll. "Mi a fotogénia? Fotogéniának nevezem a dolgok, élőlények, a lélek azon aspektusát, amelynek erkölcsi minősége a film reprodukálása révén nő. Az az
aspektus, amelyet nem tökéletesít a filmi reprodukálás, nem fotogénikus, kívül esik a filmművészet tartományán. (... ) A fotogénia a film legtisztább kifejeződése. (... ) Ma már birtokában vagyunk a dolgok sajátos
filmi látásmódjának, a fotogéniának. (...) Fogalmazzuk meg tehát pontosabban a fotogénikus aspektus meghatározását. Az előbb azt állítottam,
hogy az az aspektus fotogénikus, amelynek erkölcsi értékét a filmi reprodukció növeli. Most hozzáteszem: csak a valóság, a dolgok, a lélek
változását tükröző aspektusok erkölcsi értékét növelheti a filmi reprodukció, tehát csakis ezek fotogénikusak" (De quelques conditions de la
photogénie. In: Le cinématographe ... )
A film az egyetlen művészet, amely a világ negyedik dimenzióját, az
időt is kifejezi. "A mozgás, a változás csak a szó legáltalánosabb értelmében értendő. Elfogadott, hogy a mozgás a tér három kiterjedésében
valósul meg. Sosem értettem, miért tartották olyan rejtélyesnek, szárták
ki belőle a negyedik dimenziót, holott az létezik, nyilvánvaló, és nem
más, mint az idő. A gondolat térben és időben fejlődik, alakul. Míg a tér
három dimenziós, az időnek mindössze egyetlen tengelye van, amely a
múltat a jövővel köti össze. Elképzelhető azonban egy olyan tér-idő
rendszer, amelyben a múlt-jövő tengely a tér három dimenziójába ékelődik be. Az a pont, amely a múlt és a jövő között helyezkedik el a térben, e tartam nélküli pillanat, e kiterjedés nélküli tér nem más, mint a
jelen. A fotogénikus változás ennek a tér-időnek egyik kifejezője. Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy egy tárgy fotogénikus aspektusát a téridőben bekövetkezett változásai eredményének tekinthetjük" (De quelques conditions ... )
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SÁNDOR Cigarettaszünet.
NEMES KÁROLYMost már nagyon benne vagyok, semmi értelme nem
lenne abbahagyni. (KérlelBen kérdB tekintettel a két nűre néz)
GERÉB ANNA Persze, folytasd csak. Engem is érdekel, mit mondsz a
Türelmetlenség ről.
CZAKÓ ÁGNES Én addig megnéznék egy-két tekercset. De te azért beszélj csak, figyelek.
NEMES KÁROLYSajnálom, de a vágóasztal zúgása nagyon zavar.
CZAKÓ ÁGNES Hát ez nem igaz. Parancsolj, tiéd a szó. Reflektorokat
ne hozzunk?
NEMES KÁROLY Köszönöm, de fölösleges. Nos, mint tudjuk, a Türelmetlenség alaptörténete - Anya és törvény címmel - már 1914-ben elkészült. Griffith azonban nem ítélte elég hatásosnak, és úgy döntött, hogy

három "hasonlattal" kiegészíti az erkölcsnemesítő puritán mozgalom, illetve egy sztrájk miatt munkanélkülivé majd gengszterré váló hőse történetét. A különböző egységeket a vallási türelmetlenség témája kötötte
volna össze. A puritánok vallásos ihletéssel ténykedtek, ez köszön
vissza a Passióban. a Szent Bertalan éji vérengzésben, és a perzsák babiloni öldöklésében. Ezek az epizódok egymásba játszva vezettek el a kiteljesedéshez, ahol az akasztás előkészítése mellé a keresztre feszítés, illetve a francia katolikusok és a perzsák vérfürdője került. Mack Sennett.
a burleszk atyja művészeti vezetőként minden este megtekintette az elkészült kis egytekercses filmeket, s ha nem találta őket elég dinamikusnak, akkor rövid, a cselekmény szempontjából közömbös felvételeket illesztett beléjük.
SÁNDOR Az alkotói szabadság. És mit?
NEMES KÁROLYBármit. Például egy tortába eső macskát. Így a ritmus
gyorsítása érdekében ...
CZAKÓ ÁGNES ... Griffith valójában szabad asszociációs vágást alkalmazott.
NEMES KÁROLYPontosan. Lényegében ilyen hatást keltett a különböző korok és helyszínek egyre rövidülő darabokból álló egymásra vonatkoztatása is. Mindez természetesen a film legvégén teljesedett ki, amikor
a kegyelmet hozók és az akasztás előkészületei váltakoztak meglehetősen hosszan és izgalmasan.

365 NAP - 365 FILM
Válogatás a Magyar Filmintézet
archívumának kincseiből az Örökmozgóban
18.30 A párizsi csizmadia (Parizsszkij szapozsnyik, szovjet, 1927);
Bohémvér (A Woman of Paris, amerikai, 1923)
április 2. 18.30 A felhőkön túl (Sky High, amerikai, 1922, r: Lynn Reynolds)
Elemegyek a vadnyugatra (Go West, amerikai, 1925, r: Buster Keaton
április 3. 16.30 A sD!lltségtelen hármak (The Unholy Three, amerikai, 1925,
r: Tod Browning) Orclögkerék (Csortovo koleszo, szovjet, 1926, r: Grigorij
Kozincev, Leonyid Trauberg)
április 4. 16.30 Láz (La fievre, francia, 1921, r: Louis Delluc)
Virradat (Sunrise, amerikai, 1927, r: FW. Mumau
április 5. 18.30 A Ferencváros trénlngje (magyar ook., 1927)
Kvittek vagyunk (The Marriage Circle, amerikai, 1924, r: Ernst tuonsch)
április 6. 16.30 Dürer-centenárium Gyulán (magyar dok., 1928)
Modem Dubarry (Eine Dubarry von heute, német, 1926, r: Korda Sándor
Április 7. 18.30 A görkorcsolyapálya
(The Rink, amerikai, 1916, r: Charles
Chaplin) Egy ember az étteremből (Cselovek iz resztorana, szovjet, 1927,
r: Jakov Protazanov)
április 8. 18.30 Mabel színésznő lesz (Mabel's Dramatic Carieer, amerikai,
1916, r: Mack Sennett) Szombatok szombatja (The Jazz Singer, amerikai,
1927, r: Alan Crosland)
április 9. 20.30. Carmen (amerikai, 1915, r: Charles Chaplin) Vérző aréna
(Blood and Sand, amerikai, 1922, r: Fred Niblo)
április 10. 18.30 MFI Híradó N.202, 1928. Szentpétervár végnapjai (Konyec
Szankt-Petyerburga, szovjet, 1927, r: Vszevolod Pudovkin)
április 11. 20.30 MFI Híradó N.255, 1929. Jeanne Ney szerelme (Die Liebe
der Jeanne Ney, német, 1927, r: GW. Pabst)
április 12. 16.30 Az Egyenlítő alatt (magyar dok., 1929) A sivatag lilioma
(The Wind, amerikai, 1927, r: Victor Sjöström)
április 13. 16.30 MFI Híradó N.254, 1929. út az éjszakán át (Der Weg durch
die Nacht, német, 1929, r: Robert Dinesen)
április 14. 18.30 A szerelem gyümölcse (Jagodka Ijubvi,szovjet, 1926, r: Alekszandr Dovzsenko) Zvenyigora (szovjet, 1927, r: Alekszandr Dovzsenko)
április 15. 18.30 Corvin Áruház (magyar dok., 1929) Királyok királya (The
King of Kings, amerikai, 1927, r: Cecil B. De Mille)
április 16. 18.30 A kölyök (The Kid, amerikai, 1921, r: Charles Chaplin) Navigátor (The Navigator, amerikai, 1924, r: Buster Keaton, Donald Crips)
április 17. 16.30 Nyusziország (Funny Little Bunnies, amerikai rajzfilm, 1929, r:
Walt Disney) Szaba (szovjet-grúz, 1929, r: Mihail Csiaureli)
április 18. 16.30 Mindennapi kenyerünk (Ums tagliche Brot, német, 1929, r:
Piel Jutzi) Aszfalt (Asphalt, német, 1929, r: Joe May)
április 19. 18.30 Budapest-Párizs atlétikai mérkőzés (magyar dok., 1927) A
Florentine kalap (Un Chapeau de paille d'ltalie, francia, 1927, r: René Clair)
április 20. 16.30 A gróf (The Count, amerikai, 1916, r: Charles Chaplin) A fehér sas (Belij orjol, szovjet, 1928, r: Jakov Protazanov)
április 21. 18.30 Krause anyó mennyei útja (Mutter Krause fahrt ins Glück,
német, 1929, r: Piel Jutzi)
április 22. 18.30 MR Híradó N.261, 1929. Broadway (amerikai, 1929, r: Fejös Pál)
április 23. 18.30 Csak pár óra (Rien que des heutes, francia, 1926, r: Alberto
Cavalcanli) Vasárnapi emberek (Menschen am Sonntag, német, 1929, r:
Robert Siodmak)
április 24. 18.30 Elza kisasszony (Fraulein Else, német, 1929, r: Paul Czinner)
Narkózis (Narkose, német, 1929, r: Alfred Abel)
április 25. 16.30 A bűnbak (The Goat, amerikai, 1921, r: Buster Keaton) Dzsingisz kán utóda (Potomok Csingisz-hana, szovjet, r: Vszevolod Pudovkin)
április 26. 16.30 MFI Híradó N.325, 1930. Pandora szelencéje (Die Büchse der
Pandora, német, 1929, r: G.W Pabst)
április 27. 16.30 Előre, szovjet! (Sagaj, Szove!!, szovjet, 1926, r: Dziga Vertov)
A nagyváros mostohái (Lonesome, amerikai, 1928, r: Fejös Pál)
április 28. 18.30 Hallelujahi (amerikai, 1929, r: King Vidor)
április 29. 18.30 Spanyol ünnep (La féte espagnole, francia, 1929, r: Germaine Dulac) Az én nagyanyám (Moja babuska, szovjet-grúz, 1929, r: Kote
Mikaberidze)
április 30. 18.30 A peches díszletező (Behind the Screen, amerikai, 1916, r:
Charles Chaplin) Utolsó előadás (Last Pertormance, amerikai, 1929, r: Fejös Pál)
április 1.

SÁNDOR Balázs Béla klasszikus példája!
NEMES KÁROLY Helyes. Olyan élmény keletkezett
így, amit csak a
film volt képes' produkálni.
Ezt a párhuzamos
vágástípust,
amely azóta
sem tűnt el a filmművészetből,
az egyes részek szabályos, méterszerű
rövidülése miatt metrikus montázsnak
nevezte ... Hm, ki is?
GERÉB ANNA Szergej Eizenstein.
NEMES KÁROLY Hát persze. Eizenstein,
aki saját munkássága
során
nem kis mértékben
Griffith eredményeire
támaszkodott.
A Türelmetlenségnek azonban további fontos eredménye
a nyelvteremtés
követelte tagolás létrehozása.
A párhuzamos
montázs mellett Griffith először ebben
a filmjében érvényesíti
szisztematikusan
a nagytotálos
képi elbeszélés
folyamatosságának
premier plánokkal,
közelképekkel
való megtörését.
Amikor bemutatja a hőst a bíróság előtt, akkor kiemeli Mae Marshot, a
feleséget. De nem csak az arcát, hanem a kezeit is.
SÁNDOR Tórdeli a kezeit?
NEMES KÁROLY Igen. Ezek olyan artikulációs
egységek, amelyek érzelmi jelentésüknél
fogva mindenképpen
átélhetővé
teszik a drámát.
Mindez a párhuzamos
montázzsal
és a szimbólumokkal
már nyilvánvalóan feltárja, mekkora jelentősége
volt Griffithnek
a filmnyelv megteremtésében.
Ám mivel a film akkor került közönség elé, amikor Amerika feladta semlegességét,
s így mindenkit
árulónak tekintettek, aki a békét pártolta, a Türelmetlenség a maga tartalmi üzenetével teljes bukáshoz
vezetett. S ez jelentősen befolyásolta
Griffith további pályáját. Pénzszűkében kénytelen volt olcsóbb kamaradrámákat
csinálni. Eközben politikai önrehabilitációval
is próbálkozott
az 1918-as A világ szívében, bár
melodrámái,
például az 1920-as Út a boldogság felé ismételten kifejezték
mély hitét a szeretetben.
CZAKÓ ÁGNES A Letört bimbók. Lillian Gish. De megnézném!
NEMES KÁROLY Hát sajnos, azt hiszem, erre most nincs lehetőség. De
idézzük fel a filmet. Egy boxoló nagyon kegyetlenül
bánik a lányával, s
még arra is kényszeríteni
akarja, hogy állandóan mosolyogjon
a jelenlétében. A lány elszökik, régi imádójához.
a kínai boltoshoz kerül, ám az
apa hazahurcolja.
és otthon újra verni kezdi. A kínai ugyan lelövi a kegyetlen vadembert,
de Lucynek már csak a holttestét viheti el, s öngyilkos lesz mellette.
SÁNDOR Jó nagy marhaság.
NEMES KÁROLY Lehet, csakhogy Griffithnek különös érzéke volt a színészek kiválogatásához.
Ö fedezte fel Lillian Gisht is. És hát a filmben a
premier plános kiemelés miatt különös súlyuk van a színészi gesztusoknak. Olyan sajátos ötletekről van szó, amelyek egyedülálló
érzékletességgel tudják kifejezni a belső világot. E tekintetben még Chaplin is tanulhatott Griffith színészeitől.
.
GERÉB ANNA Balázs Béla szépen írja le, hogy Lucy úgy próbál mosolyogní, hogy két ujjával széthúzza a száját. Aztán mikor a kínai kéri tőle, hogy mosolyogjon,
ugyanezt
teszi, de utána azonnal igazi derűtől
melegszik át az arca ...
CZAKÓ ÁGNES Vagy ott van, amikor Lucy véletlenül leönti teával az
apját, s félelmében a kezét tördeli. apja cipőjét tisztogatja ...
NEMES KÁROLY Hát igen. A Letört bimbókban Griffith mesét mondott
el. Ennek megfelelő a környezet is. Homályos utcák, a folyó felől áradó
köd, szűkre vett belsők ... Az egész valami sajátos Hamupipőke
hangulatot áraszt. Itt nem a technika dominál, hanem az emberábrázolás.
A
klasszikus Griffith azonban mégiscsak a nyelvteremtő,
a sajátos filmművészeti élményeket
létrehozó
technikák
megalkotója
volt. Ö alapozta
meg a későbbi nagy kísérletezők
munkásságát,
felcsillantva
a film művészi lehetőségeit.
GERÉB ANNA Lehet, hogy ebből majd valamit beleírok az Eizensteincikkembe.
NEMES KÁROLY Eizenstein-cikk?
Elolvashatom?
GERÉB ANNA Persze. (Vastag kéziratot húz elő táskájá ból) Tessék. Véletlenül van nálam egy példány.
lfolytatjuk)

Geréb Anna

EI MON ZEN

TÁZS

STEIN

(csodálkozó jegyzetek)

vége a filmnek és kialszik a fény a vásznon.
egy kurjantással beröpül a nézőtérre, kezében
a filmtekerccsel.,,4
Egy filmtekercsen ott van a 25 éves Mester
is saját előadásának plakátja előtt!

Sztrájk

Újranéztem.
Féltem.
Traktorral szántja majd az agybarázdáimat.
Unom leleményes politpropagandáját.
Művészi demagógiáját.
Még nekem is csömöröm van a bolsi agitációtól.
Már elegem van rafinált teóriájából.
Nyomaszt nagy elméje, hatalmas szelleme.
Az arclúvumba új kópiák érkeztek.
Újranéztem.
Konformista sztálinista, megátalkodott lázadó, másként gondolkodó.
Megrendelésre pártfeladatokat teljesített belsőleg mégis szabadon, egyénien, egyedien
alkotott.
SHAKESPEARE!Chaplin után a második a
film 100 éves történetében!
Mit érdekel engem az ideológia, a világnézet!
Nagypolgár, de sokat szenvedhetett titkos,
emberi magányában, az biztos.
Micsoda rajzok!'
Újranéztem.
Miket néztem én eddig?
Plakátokat, expresszív képes fejtágítókat.
Mi van, mégsem öregszik a film?
Fiatalodik!
Itt van egy hetven éve született halhatatlan
remekmű!
Így néz ki egy ötvenéves örök-klasszikus alkotás!
Hihetetlenül szép! SZÉP!
Újranéztem.
Az "eszmei mondanivaló" levált a "formáról", és eljelentéktelenült a lényeggé ("tartalommá") emelkedett stílus és műgond lírai
szövetében. Működik az örök aranyszabály: a
kontrasztok harmóniája, az ellentétek egysége.
Balázs Béla bátor volt, aktuálisabb, mint valaha: "A Patyomkin csatahajó, Az anya, A fold és
más filmek nem forradalmi ideológiájuk miatt,
hanem forradalmi ideológiájuk ellenére lettek
az összes polgári országokban világsikerré. Tehát nem politikai tendenciájuk, hanem esztéti-

kai újszerűségük és erejük folytán, amely olyan
méretű volt, hogy ellensúlyozni tudta a pol~ri
közönség előtt a filmek politikai szellemét."

Glumov

naplója

A legelső filmjáték igazította - a sok vágógyakorlat után, amelyet amerikai és német filmeken végzett - a szovjet igényekhez.
Alekszandr Osztrovszkij Karrier ('Minden
bölcs együgyű') című komédiájából Szergej
Tretyakovval közösen írtak "forradalmian modernizált" happeninget. Operatőr: Borisz Francisszon "Alekszandr Lemberg helyett, aki megfutamodott a kockázat elől." Az instruktor pedig Dziga Vertov, aki meg "az első két-három
beállítás után otthagyott minket a sors kényekedvére".3
Glumov, a fő intrikus naplójában tervezi
meg ármányait. "Mi áttűnésekkel - a színpadon átöltözéssel - jelenítettük meg Glumov átváltozásait azzá, amilyennek behízelgi magát
kiszemelt áldozatai kívánsága szerint. (...) Grisa Alekszandrov fekete maszkban. frakkban és
cilinderben menekül a Morozov-villa tetején,
aeroplánról ráugrik egy éppen odaérkező automobilra, és megérkezik a Proletkult Színházhoz. Abban a pillanatban, amikor az előadáson

Kollektív művészet: "A forgatókönyvet a
Proletkult állította össze Vlagyimir Pletnyov
vezetése alatt."
De Eizenstein írta. Alekszandrovval közösen.
Lenin is közreműködött - egy mottó erejéig
a munkásosztály szervezettségének fontosságáról.
Variációk a terror, az elnyomás, a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés, az erőszak témájára.
Nem igaz, hogy kéjeleg a kegyetlenségben, a
nyers szadizmusban. A rendelt cél, a bolsevik
"pozitív" erőszak felszítása helyett minden
erőszaktól elborzaszt, miközben gyönyörködtet
az attraktív montázs szellemességében és lendületes dinamikájában.
Monumentális kollázs. Klip! Elektronikusan
sem lehetett volna tökéletesebben megcsinálni.
Kellemes a gaz burzsuj ok szatirikus (színpadi) gúnyrajzaiból kevert játékos montázs, a Kulesov-iskola polgárpukkasztó. torz modelljei,
fintorai és bunyói. Komolytalan kritika ez,
Sztálinnak igaza van. Az avantgárd, a "formalizmus" nem alkalmas gyűlöletkeltésre. Elidegenít és magával ragad a stilizáció.
Lelepleződik az adott téma, a sematikus ellentétpár demagógiája: burzsujok, áruló kollaboráns spiclik (a háttérben az Oroszországi
Szociáldemokrata Párt) - öntudatosodó munkások, szervezetszervezők (a háttérben a Bolsevik Párt). Már régen elpárolgott a konkrét politikai tartalom.
'
Egyfajta mozgó-mobil, kép-kavalkád, képzőművészeti remekmű lett belőle, felismerhető
utalásokkal. (Dejneka hídjai. De hiszen a Pétervár ostroma-kép három évvel később készült!
Dejneka lopta Eizensteintől. És Borisz Bamet
1927-es Moszkvai Októberében.) Filmidézet is
van: a gyerekdobálást nem ő találta ki, a zseniális Erich von Stroheim már megtette 1918-ban
a Virág a romokban című filmben, mint szadista
német tiszt! Magától is idéz, áthozta a Glumovból az átváltozó csodatrükköket. az állatfejű
alakokat. A munkások úgy rohanják meg a velük szembe közeledő gyári óriásdarut, mint később az Októberben a Téli Palota kapuját.
Még hogy Eizensteinnek nincs humora!

A humor mint ellenpont. Gegek felelnek a
propagandára: a verekedésben egy dobozba
szorul az ellenség, csak kapálózó lába kandikál
ki. Izgalmas, látványos lázadás, mindent törőzúzó tömegverekedéssel, lenyűgöző tömegmozgással, lótás-futással, játékos gyermekcsínyekkel. (Például: "Fogat az igazgatónak" - talicska.)
A "csőcselék" komikusan elbújik majd előjön a színpadiasan leleményes gödrökből (Mejerhold süllyesztői).
Az allegorikus attraktív-asszociatív montázs
is nevetést fakaszt: idill a sztrájk első napján
(állatbébik - gyerekbébi).
Mesteri kontrasztszerkesztés az idillben a
vész sejtetésére, az összecsapás, a kulmináció
késleltetésére, vagyis a feszültség állandó növelésére. A bébi otthon maradt apukája orrával
játszik: "Menj dolgozni" (kedvesség-melegség,
szeretet) - ezt a kisgyereket dobják le az emeletről (hidegvérű kegyetlenség) - amit majd a
tömegmészárlás (a tűzoltófecskendők dekoratív táncával) és a vágóhíd-snitt tetőz be.
Ez egy burleszk, egy keserű bohózat a diktatúráról és a sztrájkról!
Eizensteinnek nem sok köze volt a munkásmozgalomhoz!

Patyomkin

Egészséges humor és nagyon hiteles, emberi
pillanat.
Berlinben annak idején harminc alkalommal,
naponta négyszer játszották a filmet, 800 néző
előtt! Lion Feuchtwanger 1929-benvisszaidézte
az élményt. Indító jelenetek a matrózok alvóhelyén: "Az ember szinte érzi a helyiség áporodott levegőjét. S hozzá a szorongató, nyugtalanító zene." A romlott hús fokozta elkeseredés: "Csak érzékelhető, hogy ennek nem lesz
jó vége ... idegtépő zene. Ocsmány ez a zene,
de megragadja az embert." A feszültség nő: "A
dübörgő, izgató zene tovább tart, a nyugtalanság nőttön-nő." A lázadókra irányított puskák
nem dördülnek el: "És a nézők tapsolnak a
szereplőknek, ujjonganak, beletapsolnak a borzalmas, győzelemittas, dübörgő, ocsmány zenébe." Hajsza a reakciós tisztek, papok ellen:
"halálos csend. Nincs értelme ezt betiltani ...
Ezt meg kell nézni, ezt a zenét meg kell hallgatni, nem lehet betiltani." A lázadás győz a
hajón: "Bevonják a zászlót. Hatalmas ujjongás
közepette új lobogó kúszik magasra az árbócon, a vörös lobogó.,,5
Nyikolaj Krjukov csinnadrattáját 1950-ben
aggatták a filmre! Nemrég körítették Sosztakoviccsal (1976).
Először most láthatjuk a Patyomkint - kiszínezett képpel és az eredeti Edmund Meisel-zenével!

páncélos

Akárcsak a Sztrájkban, lázadás és leverés
mint a kegyetlenség csimboraszója. Polgári értelemben humanista: minden kegyetlenség,
megalázás irtózatot kelt benne s bennünk.
A későbbi bufiueli szürrealista beállítások il
romlott húsról és a lázadók rombolásáról (zongorára taposnak a lázadók ütegei elől menekülő gazok).
A feszültségfokozó késleltetés, az egymásnak ütköztetett ellentétek szikrázó kisülése lélegzetelállító csoda.
A sokat emlegetett Tömeget egyedek, sok
sorscsapást átélt, szenvedő emberi arcok lélekbemaró premier plánjai tagolják. "A" munkás,
"Az" egyházi méltóság, "A" kispolgár nem
szimplifikálódnak tisztán típusra. Érzékibbek,
érzelemgazdagabbak, elevenebbek egy sémánál. Lehet, hogy Eizenstein kimondott (leírt)
szándéka ellenére(?). A drámai kontrasztok
szövetében az agitkából így lesz Tragédia. (A
tüntetők, közöttük megsebesült gyermekével
kezében az anya is, szelíd szóval menekülnek
a puskatus elől: "Könyörögjünk nekik, ne lőjetek." A gépiesen, megállíthatatlanul nyomuló
csendőrök lőnek: "Nagyon rosszul van a gyermekem.")
A puskatusok gyilkos nyomulására a páncélos ágyúja felel - barbarizmussal: "A hóhérok
fészkére!" Barokk palotadíszek törnek, a tömeg
átömlik a kovácsoltvas kapun (az odesszai Téli
Palota), ugrik az oroszlán. A végén a lázadó
hajó egy lövés nélkül bejut a lelkendező
odesszai kikötőbe. (Aztán a valóságban az
egész legénység emigrált valahová.)
A hajót üdvözlő, a lázadó legénységért
drukkoló városi lakók között elegáns hölgyek,
finomkodó kispolgárok is vannak, napernyővel, csipkekesztyűben.

Október

És újból humor: ringatózó csajkák - a gaz
tiszt élvezi a csajkatáncot. Elégedett, atyai érzelmeket ébreszt benne. Vész előtti csalfa nyugalom, idill. "Add meg ma a mi napi kenyerünket" - ima a tányérok fölött, melyek rnenten ripityára törnek, amint mosogatni kezdik a
matrózok.
Menekülés közben a magát halottnak tettető
pópa cinkosan felkacsint: tiszta-e már a levegő? A szarkasztikus humorban az antiklerikális
propaganda a "jó" és a "rossz" örök harci mesejátékává alakult át.
Gyertyás temetési szertartás a bolsevik áldozatnak, Vakulincsuknak. A halotton ott a felirat: "egy kanál borscs miatt".
Még az olyan kemény jelenetek is áthangolódnak, mint az engedetlen matrózok megfékezése a rájuk dobott ponyvával: esetlen, groteszk rángások rázkódtatják a vitorlavásznat.
(Egy jelenség komikus és tragikus mélységének egyidejú érzékeltetése - csak a legnagyobbaknak sikerül.) A lenyűgöző lépcsőjelenet kezdete. "Együtt fogunk harcolni!" - mondja a
lépcső alján egy forradalmasodó ifjú egy kalapos polgárnak, aki röhög ezen, majd szemére
húzva kalapját elbújna, de legyűri a tömeg.

Tiszta beszéd: "Készült a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának megbízásából." "Történelmi-forradalmi
eposz", rohammunkával az évfordulóra. Nem
sikerült ... Lekésték a tízéves jubileumot. (Az
1927. november 7-i díszbemutatón csak részleteket vetítettek belőle a Nagy Színházban.)
Kulcsfilm, de a sok "javítás", "korrekció"
miatt nehéz követni, ki kicsoda. Képrejtvényszerű a cselekmény is. Persze, hiszen gigantikus töredéket látunk. Az egészet nem ismerjük.
A képi fantázia, a szellemesség és önfeledt játékkedv lesöpri a tárgyszerűséget, és agyoncsapja a pátoszt. Ami marad, az a néző boldogsága a tehetség kitörése láttán.
A stilizáció kiszúrja a szemet: van valamilyen mesterkélt, kényszeredett stúdiójelleg.
Már az elején is: a Finn- Pályaudvarra érkező
plakát-Lenint feltűnőert rendezett, mű-lelkesedéssel fogadja a dekoratív, díszes zászlókkal
mint szent kegytárgyakkal felszerelkezett tömeg. (Mennyire más ez a gyülekezet, mint a
korabeli Forradalmi Híradók sokkal topisabb népe! Még a betűtípus is eltér. A régit tíz év alatt:

elfelejtették.) Igaz, a túladagolt zászlók szép
légtáncot járnak.
A forradalom vezére, Lenin nagy felhajtással
hazatér, de aztán semmit sem csinál! Legközelebb csak a film végén Iatjuk, töpörödött, "illegális" öregembernek maszkírozva. A fináléban
bejelenti: "Az Ideiglenes Kormányt megszűntnek nyilvánítom." Majdnem azonos beállításban, mint Rommnál (Lenin októbere, 1937),csak
kontrasztos háttérben, és Sztálin nélkül. Jogos
volt tehát a kritika a vezér(ek) passzivitását illetően.
Szívesebben foglalkozik a Mester az ellenséggel. Kontraszt-fényben.
Az ideiglenes kormány és az egyház hájas
képviselői. Fényűző, nagyon szép környezet.
Eizenstein gyönyörrel gúnyolódik a pompás
cári palotán: ahogy az aranypávát megmozgatja, vagy amint a nehéz, díszes ajtót sokszorozva nyitogatja. Tobzódás a pompában kontra
szerencsétlen bakák a fronton, tankkal. fokozva
a fél, majd negyed kenyérfejadag-osztással.
Ágyútalp párhuzamban embertalpakkal (fagyosan várakoznak a harapnivalóra).
Pöttöm parasztasszony lll. Sándor cár hatalmas trón-szobrának kőlábai között. Mosolyogva(!) viszi a kötelet, hogy lerántsák a szobrot,
amely székkel együtt ledől (1917.február). Burleszk: a zászlót megmentő bolsi-fiú a régi pompájú, díszes hídon egy csókolódzó párba botlik. A fiú egy fehér tiszttel csap össze. Az esernyős csókolódzó hölgy érdeklődve szemléli az
arra sétáló és a verekedésbe bekapcsolódó
dundi asszonyságokat.
Dalis szürrealista kép: a szétnyíló, felemelkedő hídon lóg le a ló, sörény és haj (hogy a
munkásterületet izolálják a belvárostól az alávaló kormányzók). Szürrealista játék a romokkal is.
Az egyik fiatal cári tiszt Mejerholdra hasonlít! (Nem véletlenül. Eizenstein hívta, de tanítómestere nem vállalta el.)
A Téli Palotában a Trónon gubbasztva, kozák-kucsmában nem Eizenstein szunyókál,
mint győztes ostromló a diadal órájában?
Előkerülnek Eizenstein kedvencei: kínai,
ázsiai maszkok, diszek, a fényűzés és pompa
kedves jelképei. A játékos kedvesség áthat a
demagóg párhuzamra is: Kornyilov = Napóleon. A zongorán érzékien züllenek a Női Halálbrigád tagjai.
A Téli Palota ostroma előtt késleltetés: örömükben, hogy győzni fognak, a sárban táncra
perdülnek oroszok, grúzok, katonák. A késleltetés folytatódik az összecsapás pillanatában is:
az ellenfelek párhuzamait látjuk újra és újra.
Burzsujok - bolsevikok. Ez egy kicsit sok. Gépies.
Amerikai akciófilmbe illő üldözés, igazi filmes helyszínen: a Téli Palota pincéiben, bor-

raktárában. De miért lövöldöznek? Ellenségnek
nyoma sincs! Minek verik szét a betörő forradalmárok a hordókat? A régi bűn jelképe az alkohol és a bor? Vagy mindez öncélú vandalizmus? Mindenesetre jóízű, mozgalmas, festői jelenet.
"A fegyveres felkelés még nem időszerű" közli egy homályos szemüveges figura. (Zinovjev?) A Forradalmi Tanács dönt a fegyveres felkelés mellett. Itt kellett hogy legyen Trockij,
Kamenyev, Buharin... De hol vannak?
"Győzött a munkások és a parasztok forradalma!"
Soha nem értettem, hogyan maradhatott ebben a sokszor átvágott ("felújított") filmben
egy gyilkosan ironikus jelenet: a győzelem lelkes órájában az ováció riasztja fel édes álmából
a bakon szundikáló kocsist: "Mit is kell csinálni? Ja, tapsolni? Tapsoljunk." És tapsikol.
30.000 méter muszterből applikálták össze
az ismert változatot. Eizenstein csak abbahagyta, de soha nem fejezte be. A zenét eredetileg
ehhez az opushoz is Meisel mesterkedte (Eizensteinnek nem tetszett), de még nem került
elő a partitúra. Be kell érnünk Dmitrij Sosztakoviccsal (1967).

Régi és új

Erről is tudjuk, hogy nem az a film, amit Eizenstein elképzelt. A f{Jvonal címet maga a költő Sztálin változtatta Régi és újra. Ez a pártpolitikai diktátumot mindenesetre jobban elleplezi.
A töredékességet is. Jó cím.
Egy szót se a kolhozosítás kegyetlen kényszeréről és a kuláktalanítás gyilkos cinizmusáról! Filmpótló mottók és feliratok: "Harc a
földdel"; "Az emberi munka szimfóniája";
"Véget ért a vérzivataros világháború, eltűntek

a testvérharc utolsó hullámai... A kifosztott,
nyomorgó Oroszhon kábult álomba rnerült."
Érdekes a "testvérharc" kifejezés a polgárháborúra, Hát nem "osztályharc"? Akárcsak a
proletárforradalmat diadalra vivő Oroszország
lefestése: "Pusztulás, közöny és elmaradottság ... évszázados szokások uralkodnak." Ez a
valódi helyzet a forradalom és a kollektivizáció
között. Aztán jött az éhhalál ...
Dokumentumfilmnek stilizált fikció: a szereplők nem beszélnek! Az inzertek kommentárszövegek a Vertov-szerű "játék-dokumentumfilm" víziójához.
Hogya film "gyanús", nem csodálom. Propaganda és távolságtartás fantasztikus elegye.
A "Pusztulás", a romboló erő képe például nagyon zavaros: egyházi kegytárgyak, konyakos
üveg és Mona Lisa-kép egy kollázsban! (Ki hiszi el, hogy Eizenstein komolyan gondolja?)
A földosztás után a nincstelen Marfa megy a
földesúrhoz szolgálni. Az ő földje parlagon hever, mert a többi kis- és nagybirtokos nem adja
kölcsön a lovát. Öreg kisgazda parasztok magukat kötik be a járomba, mert agyonhajszolt
lovuk kimúlt - Alekszandr Medvedkin későbbi
zseniális mesefalujának előképe ez! (Boldogság,
1934)
"Így nem élhetünk tovább! Gazdálkodjunk
közösenl" - forradalmasodik Marfa. A kolhozisták agitálják a még kétkedőket. A kétkedők

hiteles replikái: "Aki belép, éhendöglik...
Hogy államosítsák az utolsó tehenünket? Megint valami »haladó« svindli". Az aggályoskodó szemmel láthatóan a módos paraszt, vagyis
kulák, szakállas, zsíros-hájas. De azért van
köztük nyomorult is. A zsíros parasztgazda
szatirikusan van ábrázolva! Nem valósághű.
A parasztok körmenetben könyörögnek esőért, nagyon hatásos, szép expresszionista képekben, amelyek demagóg módon vannak rit-

Éljen Mexikó!
mikusan és attraktívan összemontírozva. Művészi manipuláció. De eső az nincs. "Megkezdjük" - dönt a mundéros agitátor.
Marfa váratlanul szerez a kolhoz részére egy
"manipulátort"(!) - értsd: tejfeldolgozó gép.
(Nyilvánvaló a kihagyás, a töredékesség!) A
kételkedőből ellenség lesz: "Ez megint valami
svindli, csalás!" Jön a tej.
"A kolhoz fejlődött, új tagok lépnek be" - a
parasztok mosolyogva robotolnak.
Az ellenség rosszul értelmezi a közöset: kifosztják a pénztárat, rátámadnak a hős Marfára. A legjobb pillanatban jön a mundéros agitátor: "Vissza a pénzzel!", mire a koszos-rongyos
tolvajok nem teljesen motivál t rémülettel viszszaadják a szajrét. (Milyen tapasztalataik lehettek?)
"Újra együtt a pénz. Veszünk gépet, tenyészbikát, gazdagok leszünk!" - Marfa álma következik: égből pottyanó, gigantikussá terebélyesedő tehén, tejjel folyó kánaán, örömükben táncoló malacok, melyeket menten feldolgoznak,
szép, takaros házak, traktorok. Ám kiderül, ez
nem álom, hanem valóság. Marfa ébren van,
csak nem hisz a szemének: nini, egy virágzó
kolhoz! Igaz, nem náluk - valahol a szomszédban! (Ez az öncsaló illúzió tartja életben sokáig
a kolhozoperetteket is!)
Marfa a boldog kolhozba megy, hogy megvegye az első tenyészállatot meg a traktorokat
saját szövetkezetük számára. Humor: "Jön a
menyasszony" - a tehén és a bika.
Az ellenség tovább akadékoskodik: "a két
kezem többet ér, mint a traktor". Következik
az erős kezekkel hencegők versenye a traktorral - munkaversenyparódia!
"Bárcsak nekünk is lennének gépeink!" Az
ellenség között vannak nem megátalkodottak
is!! Nincs eldöntve: befurakodott ellenség vagy
régi csökevény.
Kritikus rész jön a szocialista bürokráciáról:
a traktor nem mehet a kolhozba addig, míg a
felettes szervek nem adják oda a kiutalást. Bürokrácia-szatíra: kövér, szemüveges gépírókisasszonyok ráérősen pötyögnek! (Lásd később Az én nagyanyám szenzációs 1929-es szatíráját.)
A "Harc a bürokrácia ellen"-brosúrán gyűlnek az aláírások, a hivatalos pecsétek! Merész
irónia: óriási Lenin-szobor őrködik a bürokraták nyugalmán az adminisztrációs központban.
A Pravdát olvasó főnök és az elengedhetetlen
erotikus láblógató titkárnő. A főnök hivatala
saját képeivel van dekorálva!!!
Marfa a városba megy, hogy megszerezze a
papírt a traktorra. A város: ipari kolosszusok,
formátlan háztömbök. Közben a szövetkezet
ellenségei leölik a bikát.
Gyorsított felvételben (tehát csodával!) a hivatal kiadja a traktorkiutalást Marfának.
Gyász az elpusztított tehénért - örömünnep
a megérkezett traktorért. Képi humor: traktorkörtánc: 1 traktor 100 szekérrel kígyózik.
(Medvedkin ezt is felhasználta.)
Egyre sokasodó traktorok - "Győz a munka
és az akarat! Győz az új!"

Szentimentális

románc

Londonban Grigorij Alekszandrov megismerkedett egy bizonyos Mme Grie-vel, egy
orosz emigráns asszonnyal, akit a vörös szakállú milliomos ékszerkereskedő, Rosenthal
tartott ki. Az asszony elmesélte romantikus
élettörténetét, hogyan talált rá Rosenthal egy
lépcsőházban, (az éhségtől) már-már eszméletlen állapotban; majd közölte, hogy táncol meg
énekel, és csak egy álma van, hogy filmben
szerepelhessen. Mme Grie energikusan kisajtolt
Rosenthaiból egy rövid hangosfilmre való
pénzt. Eizensteint nem lelkesítette az ötlet, de
nem ellenezte, hogy Alekszandrov és TIssze
foglalkozzon vele. "Ez a mai Hamupipőke-történet a mi fusimunkánk. Valamiből csak élni
kell, nem?" - vallotta be. 6
A Szentimentális románc két rövid tekercsében
az elég dekoratív Mara Grie egy régi álcigány
románcot ad elő: "Keserűn sír, zokog, mint
ősszel, éjjel a szél..;" Hol fehér, hol fekete zongora, virágokkal teli váza előtt áll és dalol a
szépség, körülötte drapériák, amelyeket akkoriban hangszigetelésre használtak a rádió- és
hangstúdiókban. Mara Grie szépelgését Tissze
élvezettel fényképezte, Alekszandrov meg
energikusan összevágta viharosan hömpölygő
felhőkkel, zordan verdeső hullámokkal, szélben hajlongó fákkal, ablakon lecsurgó esővonalakkal, no meg Rodin szobraival, különböző
szögben és megvilágításban.
A film művészi és kísérleti jelentősége Rosztyiszlav Jurenyev szerint - csekély. "A legjobb
benne az operatőri munka, ismét demonstrálva
Tissze tehetségét és tudását. A dalt Alekszej
Alekszandrov hangszerelte, pontosan-banálisan. Mara Grie nem rendelkezik színészi képességekkel. A hangja technikailag korrekt. A
szinkronfelvételeket rögzített pontból vették
fel, a románc és a tájképek aszinkron összekapcsolása pedig már 1930-ban sem jelentett semmiféle újdonságot. Ezért bátran kijelenthetjük,
hogy a filmnek Eizenstein munkásságához,
hangelméleti teóriájához nincs köze."
Igaz, a kópián rajta van: Forgatókönyv és
rendezés - Eizenstein és Alekszandrov. Erre
Marie Seton Eizenstein című monográfiájában
van egy magyarázat. Amikor Eizenstein már
New Yorkban volt, Alekszandrov Párizsból
küldött neki egy táviratot, miszerint Rosenthal
csak abban az esetben hajlandó átvenni a filmet, ha a főcírnen Eizenstein rendezőként van
feltüntetve. Hogy a barátság megmaradjon,
meg hogy Alekszandrov amerikai útja is finanszírozva legyen, Eizenstein egy táviratban áldását adta erre, nem törődve a film minőségével és saját presztizsével.í Hiszem, ha látom. A
tények azonban makacs dolgok. Eizenstein a
film prológusának vágásában és hangosításában igenis részt vett! És játszott: a vihar "hangképét" transzformált, forditott és felgyorsított
szimfonikus zenével keverte ki!8

Az 1910-es népi forradalomról 193D-31-ben
Que viva Mexiko! címmel részben leforgatott
etnográfiai filmemlékezés musztereit az amerikai szponzor, Upton Sinclair nem küldte az országból kiutasított stáb után, így Eizenstein
nem fejezhette be, nem vághatta meg filmjét. A
forgatás berekesztésében az amerikaiaknál nem
kevésbé sáros az otthoni Szojuzkino: kezd nem
tetszeni Eizenstein, Alekszandrov és Tissze
hosszú időzése Amerikában. Alattomosan elkezdik terjeszteni a "hírt": Eizenstein disszidált! A csapat azonnal hazaindult. Az anyagból
később sokan eszkábáltak össze filmet, természetesen teljesen meghamisítva az eredeti művészi szándékot.
A felvételek fantasztikusak! Drámai töltésük
és érzéki festőiségük utolérhetetlen. Tisszénél
nem született zseniálisabb operatőr. Vajon hogyan instruálhatta Eizenstein? A "belső montázs" működik, például az ősi építmények
kontúrját metsző vagy követő mai arcélek mértani ritmusában. De hogyan szikráztak volna
az egymáshoz kapcsolt szekvenciák - örök rejtély marad. Csupán felsejlik egy-egy megoldás
az alkalmi képgyűjteményekben, hogy csak a
forró, érzéki szerelemre rázúduló csatajeleneteket, vagy a múltat élesztő sámántáncokra feleselő forradalmárok kivégzését említsem a mi
birtokunkban lévő 1939-es változatból, amelyet
még az aktuálpolitikai szöveg is "ellenpontoz."
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Leértékelés

Itt most nem részletezendő balsikerű
próbálkozások után fogadalmam tiltja,
hogy csomagküldő szolgálattól bármit
is rendeljek. Amikor azonban egy filmes folyóirat egész oldalas hirdetésében olvastam. hogy Gyertyán Ervin
Mit ér a film ha magyar? című könyve
megrendelhető a Szerencsekerék szolgálatnál, mégis megdobbant a szívem.
Mindig érdekelt a cúnben föltett kérdés, az utóbbi időben különösen, ezért
elhatároztam, hogy megszerzem a
könyvet.
Megrendelni nem mertem, mert biztos voltam benne, hogy spanyol szakácskönyvet hozna a postás, esetleg
Spinoza összes műveinek VII. kötetét.
Ezért a régi bevált módszerhez - könyvet könyvesboltból - folyamodtam. Be
kellett látnom, hogy ez mára elavult,
hiszen még egy olyan patinás helyen,
mint az Írók Könyvesboltja. sem hallottak a kötetről. Összefutván a szerzővel, meglehetősen elborult arccal mesélte, hogy a könyv az 1994-es Filmszemlén egyetlen napig kapható volt,
de azután a kiadó bevonta, mert a hátlapján egy konkurens forgalmazó cég
reklámja szerepelt.
Azóta ő sem látta művét, még az
art-mozik könyvárusító helyein sem.
Abban már biztos voltam, hogya filmkönyv nem sokat ér, ha magyar, legalábbis terjesztésre nemigen érdemesitik, amikor az Örökmozgóban - balszerencsémre - mégis fölfedeztem a
kötetet.
A könyv bevezetője csupa mentegetőzés, magyarázkodás. A szerző megbízása - az azóta meghiúsult yilágkiállítás alkalmából - arra szólt, hogy egy
viszonylag kis terjedelmű áttekintést
adjon a magyar film történetéről.
Gyertyán Ervin azonban úgy gondolta,
hogy elsősorban a "művelt közönség"
igényeit szem előtt tartva szelektál felvállalva a szubjektivitást =, és a magyar filmgyártás olyan alkotásait,
irányzatait emeli ki, amelyek "sajátosan magyar jellegük következtében
váltak jelentőssé, obulussá a nemzetközi filmművészet egyetemes kincsestárában. De ezen belül is elsősorban a
hatvanas évektől szánútott negyedszázad az, amellyel részletesebben foglalkozik, mert úgy véli, korábban a ma-

gyar filmnek csak felvillanásai voltak,
nemzetközi jelentőségűvé, más művészetekkel egyenrangúvá csak a hatvanas évektől vált.
Ez az elvileg elfogadható érvelés
azonban a gyakorlatban problémákat
okoz. Ezért van ugyanis, hogy Fábri
Körhintája mindössze tíz sort kap, mig
Elek Judit Tutajosokja negyvenet, András Ferenc filmje, A nagy generáció pedig másfél oldalt. A baj persze az,
hogya tíz sorból nem azt tudjuk meg,
hogy rniért remekmű a Körhinta közel
negyven év után is (s miért emlékszünk csak halványan a másik két
filmre), hanem azt, hogy "mai olvasatban súlyos tehertétele a filmnek, hogy
rossz ügy mellett kötelezte el a nézőket, s az erőszakos téeszesítést szentesítette." Törőesik Mari és Soós Imre neve le sem íródik. De vajon negligálható-e az egyetemes filmtörténetből a Patyomkin páncélos pusztán azért, mert a
forradalom ügye jelenleg vesztésre áll?
A hatvanas évek filmművészetének
folyamatait a könyv lényegében korrekten ismerteti. Az összes közhelyet
újraolvashatjuk az "aranykorról", a háború utáni első nagy filmes nemzedék
- Jancsó, Kovács, Makk, Bacsó - pálya'jának felíveléséről. majd a Máriássy
osztály (Gaál, Szabó, Kósa és a többiek) szerenesés antréjáról. Az első két
fejezetben Gyertyán alkotói életműveket ismertet filmről-filmre, de teljesen
önkényes - s mivel filmtörténeti áttekintésről van szó, ez erősen megkérdőjelezhető =, hogy az egyes alkotók pályáját meddig követi.
A következő fejezet, A hetvenes évek
irányzatai már kombinálja a rendezői
életpályák és a különböző stílusirányzatok tárgyalását.

"A magyar film főbb irányzatai a dikális szemlélet-, tartalom-, s olykor
még funkcióváltás is jellemez.
hetvenes években a társadalomkritikai
Elolvashatta volna például Bódynak
realizmus (ebből nő ki a nyolcvanas
évekre a magyar filmnek másik, az A fiata/ magyar film útjai című tanulesztéticizmussal feleselő híres speciali- mányát, amelyet a mannheimi fesztivál
felkérésére írt, mert ott már 1977-ben
tása, a fikciós dokumentarizmus) és a
hatvanas évek cseh filmiskolája hatá- feltűnt, ami Gyertyánnak még a kilencvenes években sem nyilvánvaló, hogy
sát, inspirációját is tükröző magyar
groteszk... A különböző iskoláknak a magyar film gyökeres megváltozása
nincsenek merev határai - figyelmeztet már a hetvenes években elkezdődött.
. maga a szerző, de azért "dobozol" Ha ebből indul ki, akkor valószínűleg
a dokumentarizmust sem zárófejezetszorgalmasan.
A hetvenes évek rendezői közül el- ként tárgyalja, mint valami egzotíkusőként letudja Sándor Pált, aki szerinte mot, hanem mint a hetvenes évek filma legtöbb stílusirányzattaI kacérkodik, művészeti folyamatainak szerves, megés "valamiképpen szintetizálja azokat a határozó részét. E fejezet alaposságáról
főbb irányzatokat, amelyek a hetvenes és tárgyismeretéről csak annyit, hogy
években filmgyártásunkban kibonta- "Zolnay Pál Fotográfiája az a köpönyeg,
koznak." Utána mindjárt Mihályfi Imre amiből a későbbi budapesti filmiskola
Pókhálóját elemzi, mint a kortárs való- dokumentarista-fikciós filmjeinek sajátos irányzata kibújt." A szerző itt meg
ság társadalomkritikus filmjét. A Pókhá/óról eszébe jut a Pókfoci - nem vicc! sem említi Herskó János nevét, akinek
pedagógiai módszere a dokumentaris=, ezért Rózsa János pályáját futjuk véta szemlélet alapvetése volt, kihagy
gig egészen az 1987-es Csók, anyuig.
Rózsa után Mészáros Márta következig olyan vizsgafilmeket. mint Fehér
a Napló-trilógiáig, majd egy végképp György Öregekje, Dárday Nyugodtan
meghalnija, vagy Jeles Meghallgatása. De
nem várt fordulattal az Ismeri a szandimandit? és a magyar filmszatíra. me- minek is, ha egyszer a Fotográfia a kölyet a Gyarmathy-Böszörményi alkotó- pönyeg?
Ebben a könyvben nemcsak az hajpáros mellett Gazdag Gyula és András
meresztő, ami kimarad, de sokszor az
Ferenc képvisel.
Van azonban rendező, például Kar- is, ami leíródik. Például az, hogy
Szomjas György Kopaszkutyája posztdos Ferenc, aki a stílusok és apályaképek közül is kimarad, pedig amikor a modern alkotás. Figyelemre méltó a
Máriássy osztályból kihagyja a szerző, magyarázat is: rr- •• a punkok, szakadmegígéri, hogy majd a társada- tak, csövesek. vagányok világát ábrálomkritikai realizmusnál sort kerít rá. zolja, nemcsak elfogadva. de valóságos
Úgy látszik, elfelejtette, mert sem az glóriár fonva ennek a társadalmon kíEgy őrült éjszaka, sem a Petőfi 73, sem vüli életmódnak és szubkultúrának az
az Ünnepnapok nem szerepel a kötet- ordenárésága köre." És természetesen
posztmodern még Gothár, Jeles, Bódy
ben.
Gyertyán érzékeli ugyan, hogy a és Tarr is, mindenki, akinek pályája a
hetvenes évek közepéri-végén valami- nyolcvanas években vált hangsúlyoféle változások zajlanak a magyar film- sabbá. Kivéve Grunwalskyt. Róla
ben, de azért Gothárt, Bódyt és Jelest azonban nem tudjuk meg, hogy micsobesuvasztja a hetvenes évek stílus- da, mert ő Gyertyán filmtörténetéből
irányzatainak végére. Nem képes an- egyszeruen kimaradt. Neve csak zárónak az egyszeru következtetésnek a le- jelben, mint forgatókönyvíró említtetik.
vonására, hogy Bódy és társai bizony Kétségtelen, hogy Grunwalsky, bár pámár a hetvenes évek végén a nyolc- lyáját a hetvenes években kezdte, a
vanas, sőt a kilencvenes évek filmjeit nyolcvanas évek végére lett érett, abcsinálták. Bizonyára ezért felejti ki oly szolút sajátos látásmódú rendező-openagyvonalúan könyvéből Jeles 1983-as ratőr, "A Grunwalsky". De azért egy
A/ombrigádját is. Pedig ha minimális félmondatot megérdemelt volna, ha
szellemi erőfeszítést tesz, és a Balázs másért nem, azért, mert megkapta a
Béla Stúdióban történtekről többnyire Filmkritikusok Díját 1988-ban, 89-ben,
nem bocsánatkérő zárójelben számol 92-ben, 93-ban és 94-ben.
És itt abba is hagyom. Elég lesz
be, akkor például az 1969-es nemzedékváltásból, amikor többek között annyi, hogy ennyire zavaros, koncepciGazdag, Grunwalsky, Szomjas, Szö- ótlan és felületes munkát már rég nem
rény, Maár, Dárday kezdenek dolgozni olvastam. Gyanitom, hogy írásakor a
a stúdióban, könnyedén levezethette szerző az elmúlt harminc évben írt krivolna a hetvenes-nyolcvanas évek tikáit hasznosította újra, és nem vette a
filmjeinek új törekvéseit, melyeket fáradságot a folyamatok értelmezésére.
semmiképpen sem csak stílus-, de ra- Ami azért több mint tíz év távlata és

Elmesélhetetlen
mesék
Csaplár Vilmos: Gyermekkor,
földi körülmények között
Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
Salamon Pál: A Sorel ház

egy szinte világháborús nagyságrendű
történelmi fordulat bekövetkezte után
nem lenne olyan nagy· ördöngősség.
Mert igaz ugyan, amire Szerb Antal
utal: .Különösen nehéz az- általánosan
jellemző vonásokat kiemelni abból a
káoszból, ami az ember saját kora. A
legbiztonságosabb, ha arról beszélünk,
miben különbözik a korszak a megelőzőtől, mi az, amit elavultnak érzünk az
előző nemzedék műveíben." Ezt tette
például Szabó György 1985-ben megjelent Mai magyar filmtükrében,
amely a
hetvenes évek magyar filmtörténetének - ennek a valóban hálátlan, "már
nem" és "még nem", amorf, képlékeny
korszaknak - az áttekintése, jó szemmel, empátiával, szakmai tisztességgel,
és természetesen nem tévedések nélkül.
A címben föltett kérdésre Gyertyán
könyvéből természetesen nem kapunk
választ, de az biztos, hogy ennél a műnél a magyar film sokkal-sokkal többet
ér, többet érdemel. Tulajdonképpen
már bánom, hogy nem fordultam mégis a csomagküIdő szolgálathoz. Egy
spanyol szakácskönyvben bizonyára
több örömöt leltem volna.
Tóth Klára

Bármilyen különböző alkatú, indíttatású, életkoní magyar írók műveivel találkozunk is, egyre szernbeötlőbb,
hogy ugyanaz az alkotói dilemma
nyilvánul meg munkáikban, természetesen más és más módon. Egyfelől
nem tagadhatják, hogy egy olyan világban, ahol az irodalom s általában a
művészet presztizse alább szállt, a közönség figyelmét, érdeklődését úgy lehetne visszahódítani, ha az irodalom is
visszatérne eredeti rendeltetéséhez: elbeszélne valamit, tudósítana valami ismeretlenről, egyszóval mesélne. Másfelől azonban világos amesélés ellehetetlenülése is, a történetmondás hosszantartó és kinos kompromittálódása. A
silány, felszínes, rutinos elbeszélői modor, a történetsémák gépies ismételgetése, az olvasók rafinálódása, a .rníndent mindenféleképpen
elmondtak
már" kiábrándító tudata gátolja az írókat, görcsös kísérletekre sarkallja őket,
hogy mást mondjanak és másképp. Az
elmesélhető históriák számát az általános hitelvesztés is csökkenti, hiszen az
illúziók szétfoszlásának, a tények lelepleződésének korát éljük; amit naturalista pepecseléssel ábrázolt valóságnak véltünk, arról kitűnt, rendelésre
gyártott, kipingált álomvilág volt. A
szavatolt dokumentumok manipulált
csínálmányoknak bizonyulhatnak. A
tanúkkal hitelesített igazság egyszeriben hazugsággá porlik, mert a tanúkról kiderül, hogy manipulált bérencek,
felbérelt manipulátorok.
Megszűnt
mindenfajta közmegegyezés; amit az
egyik ember értékként tisztel, a másik
gyűlöletes koholmányként, ártalmas
irnmoralitásként bélyegez meg. Az élet
minden területére behatoló (és mindenütt kompromittálódó) politikum nem
alkalmas arra, hogy valamiféle új, immár nem relatív értékrendet teremtsen,
éppen ellenkezőleg: még viszonylagosabbá tesz mindent, végsőkig szubjektivizálja a mércét, amelyhez képest
bármi pozitív vagy negatívelőjelet
kaphat. Felértékelődnek egyéni, a csak
és kizárólag egyetlen sorsra érvényes
történetek, ezeknek viszont az a veszélye, hogy belterjességük miatt bárki
más számára megfejthetetlenek, tehát
érdektelenek maradnak.

Mihez kezdjen az író ebben a semmit sem kimélő kavarodásban? Mindenki eltérő megoldást talál: van, aki
csak a hallga tást érzi tisztességesnek;
van, aki kínos gonddal ragaszkodik
ahhoz, hogy kizárólag azt és úgy
mondja el, amit és ahogyan saját képzeletében tetten ér; van, aki keserves
erőfeszítésekkel próbál ellene szegülni
a történetmondás (általa is észlelt)
kényszerének, és persze van, akit a
dacreakció motivál: csakazértis mesélni
akar, de mert ő sem maradt érintetlen
a futószalagon gyártott mesék folytathatatlanságától, túllicitálással védekezik: tovább hátrál az időben.
A három új magyar prózai alkotás
szerzői közül az 1930-ban született Salamon Pál az, aki ehhez ataktikához
folyamodott. Komótosan, jól irnitált
naivitással beszéli el egy család, a francia eredetű, de magyar körülmények
közt élő Sorelek históriáját. egymás
után három generációét, s közben a
huszadik századot, minden politikai,
történelmi rémtörténetével, mint jók és
gonoszak viaskodását, megannyi ismert (sőt, szinte közhellyé koptatott)
sorsforduló kulisszái közé helyezve.
Pontosan úgy, mintha mindez valóságos volna. Ráérősen és nagy mesterségbeli tudással el-eljátszogat azzal Salamon Pál, hogy - szerencsésebb esetben - akár így is történhettek volna a
dolgok. Talán pedagógiai szándék is
vezérli: lássátok emberek, lehetnétek
jobbak is, csak egy kis fennköltség, nemeslelkűség, empátia, no meg a megszerezhető magas műveltség, a nem
mindennapos kézügyesség, a kivételes
testi erő, a különleges szépség és még
néhány körülmény összejátszása hiányzik hozzá. Salamon Pál úgy tudja,
az olvasó nem akad fenn semmi hihetetlen motívumon, ha ügyesen kötik le
a figyelmét, ha meglepik a fordulatok,
de egyúttal meg is nyugtatják affelől,
hogy minden úgy alakul a mesében,
ahogy ő szeretné, vagy ahogy az várható. Sorelék némiképp megpörkölődnek a világháborúk. a rendszerváltozások, ilyen-olyan előjelű és célzatú emberirtások forgatagában, de szépek.
erősek, okosak maradnak, sőt, környezetükben a legszebbek, legerősebbek,

legokosabbak. Így aztán a huszadik
század olyan kerek erdővé válik,
amely viszontagságos ugyan, de elviselhető. Romantikus a mese, vad és
szélsőséges eseményei, egyetlen tulajdonságból fölvázolt alakjai a múlt század íróit idézik. Salamon Pál úgy marad intakt mindattól a kételytől és bizonytalanságtól, ami posztmodern pályatársait mozgatja, hogy indirekt módon érződik regényén: tudatosan zárkózik el az írói dilemmától. Azért nem
engedi - még stilárisan vagy szerkezetileg sem - beszivárogni alkotói világába, mert annak legömbölyítettségét,
folytathatóságát félti tőle. A Sorel ház
pedig (noha maga végigolvasható, tisztes írói rnunka), mégis amellett érvel,
hogy ez az attitűd a múlté, úgy tűnik,
végérvényesen. (Ab Ovo Kiadó)
Parti Nagy Lajos második prózai
kötete, A hullámzó Balaton első ránézésre nem több, mint a Se dobok, se trombiták című, tavalyí tárcakötet folytatása.
Valójában nagyon is más: ezt már nem
a (szívesen fogadott, de penzumként
teljesített) publikációs kényszer szülte.
Terjedelmi kötöttség többé nem lévén,
hosszabb kompozíciók kerültek ki tolla
alól, (írjuk inkább, számitógépe billentyűi alól?) ám ami ennél sokkal lényegesebb: itt már szépíróként viselkedik,
attitűdje többé nem aprózába átrándult költőé, hanem formálja anyagát,
folyamatokat próbál egy adott pillanatban, stádiumban rögzíteni, s e művelet
közepette, immár nem csupán remek
ösztöneitől indíttatva, hanem tudatos
alkotóként néz szembe annak nehézségeivel, hogy ami elmondható, azt nem
érdemes elmondani, amit meg érdemes, azt a régi módon nem lehet, de
nem elmondani sem. A történetek szí-
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lánkokká hullnak szét, de többszörös
fénytörésben láttatva tárgyukat mód
van arra, hogy összefüggéseik szerint
összerakjuk őket. A minőségi változás
leginkább azokon az írásokon mérhető
le, amelyek már (kurtább, alkalmibb
formában) a Se dobok ... -ban is szerepeltek. Parti Nagy nem azért veszi elő
őket újból, hogy feltöltse idei kötetét.
A tárcaterjedelem miatt éppen csak
megpendített motívumok követelték ki
a magukét, több volt bennük, mint
amennyi korábban napvilágra kerülhetett. A Kispárizzsá emelt Hátul az udvarban, vagy a Nyúlbundává
mélyített
Mint az eszkimók a legeklatánsabb példa erre az alkotói megközelítésre. Olykor csak egy-egy kulcsfontosságú szót
vagy mondatot dob ki, cserél másra az
új változatban, de az eredmény olyan,
mintha másik művet olvasnánk. A távírász címűben például Vörösmarty nevét tünteti el az első mondatból, s lesz
belőle "a nyéki Tekintetes úr". Szellemes és röpke karcolat helyett (ami egy
irodalmi kéthetilapban tökéletesen a
helyén volt) a mindenkori írói sorsnak
lehetséges, tágabb jelentésű (és persze
groteszk) ábrázolata így az írás. Még
nagyobb kompozíciók ígéretével kecsegtet, hogy - bár egymással semmi
kapcsolatban, de - felbukkannak viszszatérő figurák, azonos relációt képviselnek különböző
szituációkban. Parti
Nagy válasza a mesemondás lehetetlenségét és kényszerét hordozó dilernmára továbbra is a nyelv. Embereket
olyan kétségbevonhatatlan hitelű módon villant fel, hogy a manipuláció
gyanúja sem férkőzhet hozzá: sorsuk
és karakterük abban s azáltal mondatik el, ahogyan beszélnek. Nincs írói
mindenttudás, nincs elbeszélői rnodor,
csak az a minimum van, amit ki-ki a
kifejezéseivel árul el magáról. Ha botlik a nyelve, ha félrehallott, féligértett
fogalmakat használ öntudattal, ha
megpróbál szerepet játszani, ha tudást,
érzelmet, tájékozottságot tettet vagy
hazudik: lelepleződik azáltal, ahogyan
megkísérli magát kifejezni. Mindez
olykor a burleszkek modorában történik, és ennek megfelelően ellenállhatatlanul mulatságos. Parti Nagy egyelőre
még talán nem hisz (vagy nem mer
hinni) abban, hogy az előbb jelzett módon megragadott részletekből összerakható valami nagyobb egész is, a valóság meghamisítása nélkül. Egy félmozdulat hiányzik csupán. Nem az alkotói erő hibádzik, nem is félszegségről van szó, sokkal inkább mélyen átélt
etikai gátlásról. mely utóbbiban egyébként Parti Nagy Lajos sokakkal osztozik. (Jelenkor Kiadó)
Csaplár Vilmos a már sokféle variációban kipróbált hagyományos prózától hátrált vissza a posztmodernig.
Számára most jelentkezik döbbenetes
erővel (és eltérően pályatársaitól, expressis verbis meg is fogalmazódik) a
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dilemma: "Elmesélni el lehet, csak hol
kezdjem s főleg, mikor hagyjam abba."
A bőség zavara épp oly kínokat okozhat, mint a még tisztességgel elmondható történetek csekély száma. Csaplár
arra döbben rá, hogy minden történet
mindenhonnan elkezdhető, sőt, írói
önkényhez folyamodva bárhonnét bármerre kanyarogtatható. A túl sok variáns lehetősége a felelősségre döbbenti
rá: papíron bármit meg lehet csinálni,
de vajon érdemes-e? "Senkinek sem
akarok gyermekkort okozni!" - mondja az író, mint regényének hőse egy
fontos pillanatban, s ez a mondat előre-hátra értelmezi könyvét. A gyermekkor mint irodalmi téma, egyike a
legelhasználtabbaknak. Csaplámál kínlódva, nehezen születik meg a szándék
is, hogy erről beszéljen; minduntalan
megtorpan. ellenőrzi önmagát, minden
lehetséges ellenvetést elősorol, ami történetének elmondásával szemben felhozható. Megkísérli saját figyeImét (s
persze, az olvasóét is) másfelé, trükkös
és leleményes, nyelvi játékokkal dúsított fantáziálások felé terelni, hátha beérjük azzal, hátha kiderül közben,
hogy mégis ki lehet bírni a kikivánkozó mese elmondása nélkül. Csaplár
mindent megpróbál és latba vet, hogy
megússza a magára kirótt feladatot. Filozofál, kalandozik, játszik, szándékosan összekeveri a motívumokat, hogy
el is menjen a kedvünk a történettől. s
csak amikor nem tágítunk és kiderül,
hogy ő maga sem képes hallgatni róla,
akkor beszél, de akkor is szemérmesen, sietősen. kapkodva: éppen csak jelez egy súlyos, döbbenetes erejű, sosem hallott históriát s már kószál és
kalandozik is tovább. Semmit sem
bont ki, sőt: utólag megpróbál úgy tenni, mintha el sem mondta volna, amit
elmondott. Ez a szófukarság a lényeget
illetően, amit másodrendű dolgokkal
kapcsolatos fecseghetnékje, spekulációi
és olykor publicisztikus jellegű betoldásai ellenpontoznak. így, kontrasztként jót tesznek az írói közlendő hitelességének. A nyomasztó nagyapa és a
nyomasztó történelmi háttér - az ötvenes évek - egymásra kopírozódik, kellőképpen indokolja az elfojtást, motiválja az immár felnőtt hős torz viszonyát szerelméhez, esetleges gyermekéhez, a világhoz. "Nagy mesélési kedvemben" - mondja az író a kisregény
elején, de mi értjük és tapasztaljuk,
hogy ez csupán megtévesztő hadművelet, hiszen éppen nincs mesélőkedvében. Megérzékítő. megsejtető kedvében annál inkább: egy nemzedékről tudat fontos, ritkán felszínre kerülő dolgokat. Nehezen adja magát a mű, írójának is, olvasójának is, de amikor a
végére érünk, mégiscsak marad bennünk némi reménykedés, hogy az élmények kibeszélése terápiás hatású
lesz, és előbb-utóbb lehetségessé válik
a - bár merőben másfajta - mesék elmondása is. Adclig peclig, mit tehetnénk, várjunk a foszlányokra és raktározzuk el a részleteket. (Ferenczy Kiadó)
Nádra Valéria
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Christoph Steinbrener Duke Ellington portrék 1. kiállításával nyitott ebben az
évben a Roczkov Galéria. Ez a bemutatóterem még 1990-ben alakult az első
magyar
magángalériák
egyikeként
(emblémája három holló - talán a három Roczkov-lányt szimbolizálva).
Minclig friss szellemiségű magyar és
kortárs külföldi kiállítókkal rukkoltak
elő.
Steinbrener 1950-ban született Marburgban (Ausztria) s Bécsben él és dolgozik, ahol tanulmányait is végezte
művészettörténet és régész szakon, de
ahol a szobrásaztba is belekóstolt. Stúdiumainak is köszönhető, hogy kompozícióinak elemeit a mitológiák, a
művészetek és a civilizációtörténet különböző rétegeiből - eltérő helyekről és
más-más időkből - meríti.
A művész nem először szerepel Magyarországon. 1993-ban már láthattuk
alkotásait a budapesti Műcsarnok és a
fővárosi magángalériák által szervezett
Játék határok nélkül elnevezésű rendezvénysorozaton. Bemutatkozásán akkor
is a Roczkov Galéria és az Osztrák
Kulturális Intézet működött közre. Itt,
az Andrássy út 1. szám Jépcsőfeljárata
alatt kiképzett hangulatos kiállítóhelyen most a művész izgalmas montázssorozatát láthatjuk a dzsessz halhatatlan alakjáról. Apró képekre szabdalt
a portré, szabályos, tizenkétszer tizenhét centis fényképméretekre. A plakát
nagyságú arc ekkorka darabokban.
Egy áll, egy szem-részlet, a szürke különböző ámyalataiban. A fehér fal választja el az összetartozót egymástól.
Furcsa, szaggatott így a látvány, akár
egy szvinges big band-kompozíció a
fehér és fekete billentyűkön.
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A halálnak is van esztétikája, s az elmúlás sem olyan, amilyennek - ha
borzongva is - de sokszor gondoltuk.
Itt van például a váci Fehérek templomának kriptája. Egy köznaposnak indult felújítási munka kapcsán véletlenül akadtak a templom kriptájának évtizedek óta ismeretlen lejára tára. A plé-
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bánia halotti anyakönyvei szerint 1731től kezdve temetkeztek ide, s hiába
múltak azóta évszázadok - most vizsgálják a "természetellenes" jelenség tudományos okát =, a koporsók és akiket
beléjük végső nyugalomra helyeztek,
nem lettek az enyészeté. A feltárt koporsók túlnyomó többsége nem egyházi személyt őriz. A kripta különös mikroklímája és szellőzése tette talán lehetővé, hogya tetemek zöme természetes
módon mumifikálódott, a koporsók, a
visejetek és a temetkezési textíliák egy
része jó állapotban megmaradt. ilyen
nagy számú és épségű tizennyolcadik
századi temetkezési leletegyüttes különleges érték, hiszen az akkori életmódról mindedclig csak írásos emlékekre támaszkodhattunk. A temetkezési "mellékletek" (olvasók, feszületek.
érmék, szentképek) között nagy számban kerültek elő az edclig kevésbé ismert, vagy éppen teljesen ismeretlen
típusú és diszítésű tárgyak. Teljes viseletek megismerésére nyílt lehetőség. A
ruhák, a főkötők, a lábbelik gazdag
változatossága a váci polgárok eddig
ismeretlen 18. századi öltözködését tárta fel. Most kutatók elemzik ezeket az
értékeket, antropológusok, patológusok, igazságügyi orvosszakértők közreműködésével. A vácihoz hasonló leletet - az időrendiséget betartva a vácit
kellene hasonlítani - egy palermói kapucinus kolostorban szemlélhet a látogató. A kolostort 1621-ben alapitották.
s azóta temetkeztek oda a város gazdag lakói. Vasárnapi ruhájukban, parádés díszítésekkel várják a feltámadást,
közel nyolcezren. A kapucinusok kriptái ijesztő, egyszersmind megkapó lehetőségeket nyújtanak a szenzációvágy
vagy a memento-mori borzongás kielégítésére: Dél-Németország csontházait
művészien alakított és feliratozott koponyákkal, a bécsi császári kriptát
vagy a római kriptát, melyben a csontvázak a mennyezetek és a falak megszentelt díszítésévé váltak.
"A művészet mindig élet és halál
metszéspontjában játszódik le. A művészet kiragadja a dolgokat az élet folyamatából, megállítja az időt és azt
mint múlt időt, egyszersmind a műalkotás létrehozásának idejét teszi láthatóvá. Benning számára a fotó még jobban tudja ezt, mint a festészet" - írja
Andreas Strobl Kurt Benning rnúmiaportréiról szóló tanulmányában.
Kurt Benning munkáival nem először találkozhatott a magyar látogató,
hiszen a Kiscelli Múzeumban Károlyi
Zsigmonddal volt közös kiállítása,
amelyen festmények, installációk, raj-
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Elet- es halálesztétika

fénymunkák szerepeltek. A Vízivárosi Galériában kiállított múmiaportrék fotók. ANATURA MORTA-val
szembesüliink ezeken a felvételeken.
Benning a palermói Kapucinuskripta
ha lottairól készített portrékat. és azokat átvilágított üvegdobozokban mutatja be. A barnásfekete koponyákon
át-átdereng az aranysárga megvilágítás. Így ami rémisztene. az üres szemgödrök, hiányzó fogak, nem teszik. Valarni kedélyes lesz a hátborzongatóban.
Szépség és poézis. Pátosz. "Pátosz
pusztán ezekkel a képekkel egy kiállítást csinálni, a nézőnek semmi kiutat
nem hagyni, és pátosz a világító dobozokban lévő portrékhoz a fény mágiáját és jelenlétét társítani, mely ezeket a
sötét kriptában függő halottakat belülről világítja meg, mintha még élet lenne bennük - holott ez nem több, mint
emlékezés az életre". (Andreas Strobl)
zok,
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Szabó Viktor nem tartozik a gyakori
kiállítók közé. Nem keresi azoknak a
társaságát, akik elismerést osztogatnak.

Fest, a maga mércéje szerint. Nem tart
igényt az akolmeleg dédelgetésére.
nem hódol divatoknak. nem követ másokat, de azt sem igényli, hogy őt kövessék. Megtalálta Bosch, Gauguin és a
vámos Rousseau színeit, és boldog.
Pályája elején úgy tűnt, élete akként
alakul, mint kortársai többségéé. A
képzőművészeti főiskolán nem tanára,
de mestere Barcsay volt, aki hitt tehetségében. Még albérletében. a mosókonyhában is meglátogatta, pedig ez
tanítványaihoz fűződő kapcsolatában
nem volt szokott. Szabó Viktor talán
általa érzékelhette először, hogy a hit
nélkül készülő műnek nem lehet hitele. Az őszintétlenség látható.
Miután végbizonyítvány nélkül elhagyni kényszerült a főiskolát, a vándorlások kora következett. Először Jugoszlávia, majd Olaszország. Sok barát
segített, így megélhetett a képeiből. Az
itáliai nagy mesterektől kapta azt az élményt, amely arra ösztönözte, hogy ő
is az örökkévalóságot környékezze
meg. Mi lehet a titka Leonardónak.
Raffaellónak, hogy elteltek évszázadok,

az emberéletben, a környezetben, a körülményekben annyi minden megváltozott, a ma embere mégis templomi
áhitatot érez műveik láttán? Akkor erre ő így válaszolt: mert a művek szólnak valamiről és embercentrikusak,
nemcsak a mesteri kivitelezés számit.
Hazajött a vándorlásból.
megélhetés
után nézett, tanitott évtizedekig, s festett a hetvenes évek elején már meglelt
saját stílusban.
Szabó Viktor képei nemcsak szólnak
valamiről, nem egy jelenet az, ami leképeződik, a térből kihasított, komponált két dimenzió - nem. Egy-egy mű,
egy-egy novella, történetfüzér. Nem
nézni, olvasni kell ezeket a képeket, hiszen hosszú élettörténeteket. sok-sok
sorsot mesélnek el. Bár a művész - és
ennek számtalan jele van - ismeri és
alkalmazni is tudja a test anatómiai
arányait. torzít, akár Gross Arnold a
grafikáin. Bumfordi térdek, foghíjas
mosolyok, óriási lábfejek és vastag bokák, mégís annyi szeretettel formáltak,
hogy nem komikusak. A bolondokháza
lakói - mindegyik más-más betegség

látható jegyeivel =, más képen az ifjú
pár, megint máson az idős emberek
mind-mind szeretetreméltók. A mosolyuk, a tekintetük olyan, hogy szeretni
kell őket. Sokkal több idős arc szerepel
ezeken a képeken, mint fiatal, ahogya
történetek is inkább az élet érdes oldal.iról szólnak, mint az idillről. Az órásmester a munkaasztala mögött dolgo/ik, a társalgó parasztasszony a tornác1',1 könyököl.
az idős szerelmespár padon ül a ház előtt. Bár lehetnének, de
ezek a jelenetek nem a reális leképezé<ci. Mivel élettörténetet mesélnek, a
két dimenzióban ott az egész - a zárt,
,1 nagyon feszes kompozícióban. Minden, ami a szereplők körül lelhető, fű,
f,l, virág, állat valóságos is lehetne, de
nem. Olyanok, mint a mesében, Bosch
feketésvörösen izzó egei alatt, Rousseau
I iánjai és trópusi virágai s a sziklaszirlek között.
Szabó Viktor úgy fest, ahogy az író
Ir. Először a fejében alkotja meg az
egész művet, s amikor leül a vászon
elé, palettáján .az izzó színekkel és kezében az ecsetekkel, már mindent tud
a megszülető képről. Tudja, hogy miről
fog szólni, s azt is, hogyan, milyen színekkel. milyen kompozícióban.
Van a képíró, aki lefesti a látott valóság egy általa kiválasztott darabját;
van a "belülről" alkotó képzőművész,
aki komponál izmusban vagy stílusban, vászonra vagy papírra vet valamiféle vizuális jelenséget, egyszeri két
dimenziót, és van Szabó Viktor a festett s látványként olvasható történeteivel.
Józsa Ágnes

Kremlinológia
Polemikus megjegyzések történelemről,

nak, mint a "demokratáknak", akik a
társadalmat különféle légből kapott
gazdasági terápiákkal és ideológiákkal
"sokkolják". Nem szabad az okot az
okozattal felcserélni...
Érthető, ha Gereben és Kun némileg
túlrajzolja az orosz kapitalizmus demokratikus potenciálját, de az már súlyos tévedés, hogy minden antikapitalista kísérletet, kulturális teljesítményt
Létezik az elvi és morális nézetkülönb- és kritikát hirtelenjében kiiktatnak a
pozitív
árarnlataiból.
ségeknek egy olyan foka és minősége, történelem
amikor az embemek elmegy a kedve a Ugyancsak érthető a korábban általuk
hallgatástól. ilyen kényszer hatása alatt is túlságosan kritikátlanul felfogott
teszem szóvá Gereben Ágnes iroda- szovjet kultúra és történelem utólagos
lomkritikus és Kun Miklós kremlinoló- "deszovjetizálása" és deheroizálása. higus publicisztikai írásainak általános szen egy olyan ívű - társadalmilag titendenciáját és erkölcsi alapjait. Mi- pikus - értelmiségi fordulat, mint az
övék, bizonyos "kilengések" nélkül
után 1990-91táján megtették a maguk
antiszocialista fordulatát, úgy látszott, nem képzelhető el. így némi empátiásokakhoz hasonlóan csupán megvál- val még át lehetne siklani egy-egy túltották belépőjegyüket az új rendszerbe. ságosan is sarkitott megfogalmazáson.
Ám a pillanatnyi szükségböl állapot
Gereben azonban már a szovjet irodalett, s hovatovább ez a fordulat talán lom általában vett tagadásáig jutott el,
kompenzációként is erősen befolyásol- ami nála bizonyításra sem szorul, márta a szerzöpáros későbbi egész publi- pedig akkor legalább arra kisérletet tecisztikai tevékenységét. A "szakma", a hetne, hogy megindokolja. és kritikaikremlinológia a fordulat funkciójává lag felülvizsgálja korábbi negyedszázavált. (Érdemes ezzel összefüggésben is dos munkásságát, amely az olvasókat,
emlékeztetni arra, hogy publicisztika a diákokat és szakembereket éppenés morál összetartozik, legalábbis így . séggel a szovjet irodalom értékeiről.
tanultuk ezt Bálint Györgytől vagy ép- ezen belül pedig különösképpen Iszapen Kurt Tucholskytól - szimbolikus ak Babel, az egyik legnagyobb szovjet
író világirodalmi jelentőségéről tájéértelemben ugyanabban az iskolában.)
Nem hazai jelenség csupán, hogy az koztatta. Az embemek illik mind kutaállamszocializmus összeomlásának pe- tói, mind egyetemi oktatói minőségében hitelesítenie új nézeteit.
riódusában a rendszerváltó
szovjetA fordulattal függ össze a két szerellenesség egyfajta ruszofóbiával fonódik
össze, de Magyarországon ez a kór ző szinte már mániákusan ismételt témég a liberális közállapotok mellett is zise a fasiszta és a kommunista mozgalmak azonosságáról, vagy legalábbis
egyre terjed.
Mindkét emlitett szerző a rádióban szövetségéről Oroszországban. A magam részéről soha sehol nem bukkanés a televízióban, a heti- és napilapokban, köztiik a Népszabadságban, megen- tam egy ilyen összefonódás nyomára,
gedhetetlen hangnemben és szélsősé- hacsak azt nem tekintjük a "szövetség"
ges leegyszerűsítésekkel tudósít a tra- jeIének, hogy számos összefüggésben
gikus oroszországi fejlemények jelené- mind a kommunisták, mind a fasiszták
ről és múltiáról. Számos írásban, inter- ugyanazokból a problémákból induljúban, monológban és dialógusban le- nak ki. Emlékeztetnék rá, hogy a világjáratnak rnindent, ami a szovjet kultú- válság idején Hitler, a német szociálderában érték volt, beleértve a neves el- mokraták, meg persze a kommunisták
lenzéki gondolkodót, Alekszandr Zi- is több szempontból hasonlóan alapnovjevet, vagy éppenséggel Andrej problémának tekintették a munkanélSzinyavszkijt, aki éveket töltött politi- küliséget, az elszegényedést és a gazkai fogolyként büntető táborban. Igaz, dasági hanyatlást. A lényeg azonban
ezek az orosz értelmiségiek különböző mégiscsak az, hogy mind a megoldáplatformokról gyakran bírálták és bí- sok, mind az eszközök terén már egérálják a csődbe jutott reformokat. Ter- szen más "terápiákat" javasoltak. s ez
mészetesen lehet velük nem egyetér- a helyzet strukturális értelemben ma is
teni, de jogukat elvitatni egy más né- fennáll.
Hasonló
képtelenségnek tartom
zőpont kifejtésére enyhén szólva elfogadhatatlan. De miért is lenne na- azon az alapon azonosítani a kommugyobb a felelőssége a katasztrófáért a nistákat és a Iasisztákat, hogy a komreformok társadalmi következményeire munisták között is vannak antiszemihivatkozó orosz nacionál-patriotizmus- ták. Mi sem áll távolabb tőlem, mint az

politikáról,

erkölcsről

az álláspont, mely szerint létezhet bocsánatos antiszemitizmus. Ám mégiscsak látni kell a fasizmus és a kommunizmus kontextusában felmerülő antiszemitizmus közötti minőségi történelmi különbségeket. Mint e problémakör
kutatója, magam is jól tudom, hogy a
szovjet fegyveres erőkben mindig léteztek antiszemita katonák és tisztek.
mégsem nevezték soha antiszemitának
a Vörös Hadsereget még a nyugati hatalmak vezetői sem. Végül is ma sem
ment teljesen feledésbe, hogy ez a hadsereg képezte a nácizmus szétzúzásának alighanem fő erejét.
Gereben és Kun írásaiban morálisan
elfogadhatatlan az a visszatérő - mármár a rasszizmus határait súroló - ruszofób tendencia is, amely minden
Oroszország elleni nemzeti hivatkozású
mozgalmat és törekvést automatikusan
"haladónak", "demokratikusnak" ítél.
Ezt a ruszofób pozíciót igazolandó,
még az iszlám fundamentalizmus közép-ázsiai erőit is "demokratikus iszlárnnak"
nevezik
(demoiszlám).
Mennyi embemek kell még meghalnia
ahhoz, hogy a Szovjetunió felbomlása
után Oroszország széthullásában ne a
"demokrácia diadalát" lássuk, és észrevegyük a valóságos pusztulást, Oroszország fokozatos "jugoszlavizálód.ását", vagy ennek növekvő veszélyét?
Fel kell végre hagyni azzal a valóban
sztálinista politikai tézisből származó
szemlélettel, mely szerint aki ellenük
van, az velünk van. Értem én nevezett
szerzők félelmét a Szovjetunió visszaállitásától, ám nyugodtan alhatnak, és
minden hisztériázás nélkül irhatnának:
egyelőre nem fenyeget a "szovjet
visszarendeződés" legkisebb veszélye
sem...
Amikor 1993 októberében a rnoszkvai parlament szétlövetését és több
száz ember meggyilkolását a demokrácia megcsúfolásának és a diktatúra előkészítésének neveztem a Népszabadságban, Gereben és Kun a demokrácia védelmét látták éppen megvalósuJni, s
csak most, a csecsen háború periódu-

sában gondolkodtak el Jelcin elnöki
rendszerének tekintélyuralmi, antidemokratikus jellegéről. De még a jelcini
rendszer némileg megkésett bírálata
sem hitelesíthető - hiába fűti "nyugatos" elkötelezettség -, ha az ruszofób
következtetéseket is magában foglal.
Nincs az az absztrakt polgári demokrácia, amelynek nevében az orosz nép
kulturális teljesértékűsége megtagadható lenne. Szakmai folyóiratok hasábjaira tartozik azoknak a történeti és elméleti problémáknak a vizsgálata,
amelyek fényt deríthetnek arra, hogya
mai
orosz
parlamentarizmusnak.
amely az oroszországi "demokraták"
instrukciói alapján jött létre, mennyi
köze van a polgári demokráciához. Azt
azonban érdemes aláhúzni. hogy senki
sem vindikálhalja a jogot arra, hogya
demokrácia egyedüli letéteményesének
tekintse magát, mert könnyen az orosz
demokraták sorsára jut...
Más kérdés, és szintén a szakmai folyóiratok illetékességi körébe tartozik,
hogy az irodalomtörténész KözépÁzsiára és az etnikai konfliktusok történetére vonatkozó ismeretei és közlései mennyiben fedik a valóságos eseményeket és folyamatokat. Ezzel szemben az Oroszország 19. századi történetét kutató Kun Miklós munkásságának szakmai megalapozottságát nincs
ok megkérdőjelezni. De hiába. A hazai
és a nemzetközi sajtó bizonyos orgánumaiban nagy a kísértés arra, hogy az
államszocializmus történetét a Stasi és
a KGB "összeesküvési történeteire" redukálják. Csak reménykedhetünk abban, hogya kremlinológia nem falja fel
a történetírást, és a történész Kun Miklós nem merül el a politikai konjunktúrákhoz alkalmazott anekdoták és legendák világában.
Krausz Tamás

