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1. Az ünnep

alakváltozása
A Győzelem napja is mást jelent, mint
régen. Sokkal differenciáltabb üzenete
van. Már nem "kötelező", nem "előírt", "szabad és önkéntes" ünnep. Sőt,
ma már az sem biztos, hogy a győztesek győztek. Végül is a vesztes Németország a győztes a mi kelet-európai régiónkban. Bukott a rendszer, bukott a
régi ünnep is. Semmi sem igaz, minden másképpen volt. Zavaros-válságos
évtized után maguk az oroszok sem
tudják pontosan, hogy ki is győzött,
hiszen nem áll fenn a győztes világhatalom, a Szovjetunió, amelynek védelmében sok millióan feláldozták az életüket. A veteránok nyomorúságos
nyugdíja után ítélve háborús veszteseknek is érezhetik magukat. Az ukránok, a beloruszok, a tatárok és a grúzok, a zsidók és a kazahok pedíg nemzeti ünneppé alakítják át a Szovjetuniónak és szövetségeseinek a fasizmus fölötti győzelmét. Furcsán épül be
a Szovjetunió története a világtörténetbe, de beépül. A szocializmus állami
formája megbukott, de történelmi teljesítménye él tovább velünk, bárhogyan
viszonyuljunk is hozzá. Persze ma a
dolog szubjektív lényege éppen ebben
a viszonyulásban van: az "érzelem szabadságában", mint megtudtuk nemrégen Esterházy Péternek, a nemzet élő
klasszikusának éppen a Népszabadság-

kilencedike

ban közölt egyik publicisztikájából (április 4-ről szólt az ének).
Eme szabadság lényege abban állna,
hogy Magyarország felszabadulását
szabad nézni - úgymond - német szemmel is (mint egy bizonyos Ungváry Rudolf, akiről még a kelleténél többször
lesz szó a későbbiekben), és úgy is,
hogy nem felszabadulás volt, ami történt, hanem csak megszabadulás, bár az
se semmi. Ez azt jelenti, hogy "nekünk" (értsd "nemze!"), magyar anyanyelvűeknek nem volt semmi közünk
a felszabaduláshoz. hiszen "bennünket
feszabadítottak". Homályban marad
viszont azoknak a sorsa és lehetséges
lelkiállapota - nyilván mint jelentéktelen kisebbségé =, akik a felszabadítókkal éreztek együtt, netán velük harcoltak, vagy nekik segítettek, és magyarok voltak. Ök nyilván nem is közülünk valók, hanem "amazokhoz" tartoznak, a rút felszabadítókhoz. akik
nem ismerték az angol WC-t, és leigáztak megint bennünket. És csak miután
elmentek, köszöntött be az igazi szabadság, a nemzeti függetlenség ... Elmentek a felszabadítók. vagy legyen, a
megszabadítók. erre leszedték a dicsőségüket hirdető emlékműveket, melyek
nem voltak éppen esztétikusak (ezt kötelező ideírni, ha az ember nem akar
visszarendeződés pártinak látszani).
Még a hősi halottak nevét is levésték a
gellérthegyi emlékmű hátlapjáról. annak ellenére, hogy az emlékmű alatt
temették el őket. Vagyis csak most szabadultunk föl. Végre.

2. Liberális szabadság
A liberális szabadság-értelmezés mindig is veszélyes vizeken evezett, mert
ez a szabadságfogalom, legalábbis a
XX. században, eloldódott a szociális
valóságtól, mentalitástörténeti problémává "szublimálódott", érzelmi-jogi
kérdéssé egyszerűsödött. Mindezt egy
példán érzékeltetném. Egy Bolgár
György nevű újságírótól olvasom
ugyancsak a Népszabadságban (a húsvéti számban), hogya magyar nagytőke
természetesen bűnben születik, lopcsal-rabol, de hát becsületes munkával
nem lehet valakí (multi)milliárdos,
márpedig nagytőke nélkül nem lehetünk meg. Azt hiszem azért, mert az
nem a kapitalizmushoz vezet, hanem ... Hová is? És csak az a jó (a Népszabadság szerint), ami a kapitalizmushoz vezet. Ez van, és még szeretni is
kell, nem pedig a bírósághoz fordulni.
Mondhatná valaki, hogy ez a liberális
újságíró ugyan a bűnözés szabadságát
hirdeti, de csak azért, nehogy visszatérjünk a bukott államszocialista rendszerhez, amely - legalábbis törvényileg
- tiltotta az állami.tulajdon magánkisajátítását.
Mellékesen
megjegyzem,
hogy az újságíró - nem túlságosan bonyolult - képzeletvilágában az a lehetőség fel sem merül, hogy például a
részvényesek tanácsát a munkavállalók
tanácsával váltsák fel, amely ellenőrzést gyakorolhatna az új vezető réteg

fölött, vagy egy kicsit korlátozná hatalmát. Sokkal meglepőbb azonban a li-o
berális szabadság olyan szószólójának
véleménye, mint Bauer Tamás, aki
mind szakmai, mind politikai körökben komoly szerephez jutott. Bauer
egy nyilvános vitán (Közgazdasági
Egyetem, ápr. 13.) egyenesen megvédte a bűnözés t, elismervén, hogy ez
rendszerimmanens jelenség, ezért a demokrácia védelmében Magyarországon
a burzsoázia diszkrét bájaként el kell
fogadnunk az új viszonyok bűnben való fogantatását.
Persze a szabadság-fogalom ilyen
"széles" értelmezésének oka van,
amely az újburzsoázia érdekeiben gyökerezik. Minthogy oka van annak is,
hogy a Népszabadság, az ex-szocialista
napilap, amely még ma is kokettál a
baloldaliság valamilyen liberális verziójával, Budapest felszabadulásának 50.
évfordulójára Ungváry Rudolf újságírótól közölt egy terjedelmes cikket. A
szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy
bizony német szempontból is végig
kellene most már gondolni ezt az
egész feszabadulás-históriát. Ungváry
ugyanis német anyanyelv ű, és ennek a
ténynek olyan jelentősége van, hogy a
Népszabadság 320 ezer példányban ad
neki ünnepi megemlékezés formájában
helyet, míg a televízió egy hasonló
szempontú sorozatot sugárzott ugyanettől a szerzőtől főműsoridőben heteken keresztül. (Nem kívánom a Népszabadság német tőkeérdekeltségének
jelentőséget eltúlozni, de felmerül az
(folytatás az 1. oldalon)

Koldusfilmek

mondanák, Vilma néni hirtelen elhatározással lemond a terület feléről.

Paraszt rondó
rendező: Dér András operatőr: Csukás
Sándor vágó: Ostoros Ágnes Fórum
Film Alapítvány
Ha megeszünk egy hódot
rendező: Moldoványi Ferenc operatőr:
Kardos Sándor vágó: Révész Márta
Fórum Film Alapítvány, Magyar Televízió
Vannak tartozások
szerkesztő-riporter: Bartus László operatőr: Jávor István szerkesztők: Elbert
Márta, Upor Péter Fekete Doboz Alapítvány
Koldusgyerekek
rendező-operatőr: Salamon András vágó: Kovács Béla

Miként a pokol bugyraiból, a szegény.ségből is többféle van.
Mert hol is kezdődik? Ott, ahol valaki nem tudja megvenni a létfontosságú dolgokat, vagy ott, hogy nem tudja
megtartani azt, amije van ... Mínt például Vilma néni (Dér András Paraszt
rondó című filmjében), akinek hiába
van kárpótlási jegye, hiába vesz részt a
licitben. valami susmus van a háttérben: keresztbe akarják osztani a földrészt, pedig szerinte csak hosszába lehet. A licit le-föl jár, akárcsak a vérnyemása, 70 éves is elmúlt már, évtízedek
óta ő kaszálja, ő műveli ezt a területet,
de most egy módos fiatalasszony sokkal több kárpótlási jeggyel - az
egészet meg akarja szerezni. "Jaj, anynyira bánt engemet ez... " Ekkor a fiatalasszony két perc szünetet kér, leül
Vilma néni mellé és azt mondja: "Tessék csak nyugodtan kaszálni ezután
is... éppen úgy, ahogy eddig." "Hogy
én a cselédje legyek valakinek 70 éves
koromban ... ?!" "Hát ezt nem így kell
felfogni... l" "Maga nagyon pofátlan,
fiatalasszony!" "Hát ezt kikérem magamnak!" Zuty, a fiatalasszony feláll,
visszamegy a helyére, és folytatódik
tovább a licit, de most már fölfelé...
Eddig lefelé ment: 3.000 volt a kikiáltási ár, 500-ig hagyták lemenni, de most
fordul a kocka és azt kérdik: ki ad érte
többet? 600-nál, 700-nál még mind a
ketten akarják az egész földdarabot, de
mielőtt a hektáronkénti 800 Ft-ot ki-

"Vagy az erdőt kíméljük, vagy a hódot ... " Ez már egy másik film (Moldoványi Ferenc: Ha megeszünk egy hódat ... ) ál-tanulsága. A film természetesen hód-párti, még akkor is, ha a
filmesek rendőrökkel-végrehajtóval-lakatossal érkeznek a helyszínre. Én nem
tenném, még akkor sem, ha ennek az
az előnye, hogy látva láthatjuk, hogyan nyitja ki fúróval, kalapáccsal a
bezárt bejárati ajtót a direkt erre a célra
szerződtetett lakatos. "Tipikus adósmagatartás, az illető bezárja az ajtót a
végrehajtó előtt. Ugyanis nem hiszi,
hogy nélküle is végrehajtható a végrehajtási határozat."
Szóval a hatalom behatol a lakásba,
felméri, vannak-e ott értékek, felbecsüli, s a tartozás fejében lefoglalja, el is
viszi tán, de előbb persze kipróbálja,
rnűködőképes-e a hűtőszekrény, mosógép, rádió, televízió. Így hangzik el a
címadó mondat, miszerint, ha megeszünk egy hódot, megmentünk vele
egy fát.
Vannak persze sikertelenebb végrehajtók is: egy idősebb, prérnsapkás úr
előtt szinte sohasem nyílik ki az ajtó.
Vagy az orra előtt csapják be, vagy
csak egy cérnavékony kislányhang válaszol odabentről. hogy itt nem Tóthék
laknak ... Aztán a sokadik kísérlet után
egy fiatal nő ajtót nyit, hogy csekkekkel bizonyítsa, ő rendezte a tartozását.
De a végrehajtó urat még nem értesítették, úgyhogy ha már itt van, akkor
ír egy jegyzőkönyvet, hogy a lakásban
ilyen és ilyen értékű ez meg az van. És
kifejti abbeli véleményét, hogy addig
jó, amig van mit foglalni, mert ha már
nem lesz semmi, akkor következik a
kilakoltatás.
Mi sem természetesebb, mint hogy
a filmben is ez következik. Egy szőrösszívű végrehajtónő egy perc haladékot sem ad a nagyon beteg, nagyon
szétszórt asszonynak, hogy önmagát és
személyes holmiját összeszedje. "Csak
10 percet adjon, Drága! Csak egy napot még, hogy elbúcsúzhassak a fiaimtól!" "Nem, egy percet se! Egy percet
se!" Lehet, hogy a végrehajtónő azért
ilyen szigorú, mert filmezik, és lehet,
hogy azért ad mégis lehetőséget a búcsúra, mert filmezik. Mindenesetre a
következő jelenetben csodálatos megvilágításban (vajon mennyi ideig tarthatott ilyen dicsfényesre bevilágítani a

szobát?) az asszony szabályos siratódalban, három halott fiához fohászkodva elbúcsúzik a világtól, elsiratja
önmagát. Valaki belép a képbe, és kiveszi a kezéből a borotvapengét. A harakiri ezúttal elmarad .
De elmaradnak a végrehajtók is. A
stáb ezután a rendőröket kíséri éjszakai portyájukon. Látunk razziát, látjuk,
hogyan bilincselnek meg körözött bűnözőket, az egyiket elölről, a másikat
hátulról. ..
És láthatunk még éjszakai kilakoltatást és éjszakai költözködést, szálláskeresőket. utcán háló hajléktalant, éjszakai tisztaságí fürdést (Tényleg azt hiszik, hogy a budapesti fürdök nyitva
tartanak éjjel? Még a Köjál fertőtlenítő
részlegei sem... ), de a legszebb egy éjszakai nevelési tanácsadó, amikor is
három rendőr kérdőre von egy munkanélküli cigány férfit, mért nem teremt
szebb hajlékot a családjának, hiszen
már annyiszor megmondták, ha nem
iparkodik, a gyermekvédelem elveszi
tőlük a kislányt. És láss csodát: néhány
snittel odébb ez a család beköltözhet
egy lerobbant, de tágas, világos lakásba. Szóval a rendőrség 1994-bennemcsak lelkifröccsöt oszt, hanem lakást
is!(?)
S ha már szóbajött a Gyivi, mielőtt
még a film befejeződne, egy állapotos
kismamát - természetesen éjnek évadján - egy gyermekvédelrni aktíva bevisz egy állami nevelőotthonba.
Lehet, hogya filmes képzelet csalt
be bennünket az erdőbe? Azért azzal a
hóddál vigyázzunk. Sokba kerülne nekünk, ha megennék: védett állat.
Egy barátnőm figyelmeztetett: ezt a

filmet nem úgy kell nézni, ahogy én
látom. Az egészben az a szép, hogy
nem igaz. Lehet. Csakhogy én nem
szeretem a hamis dokumentumokat.
Egy szélhámos tündöklése és bukása
az alapsztorija Bartus László Vannak
tartozások.. . című filmjének. Nekem
már a címe is tetszik, nyilvánvaló az
utalás a Gulyás testvérpár munkájára,
a Vannak változásokra. A fülemben egyszerre cseng: változás-tartozás, tartozás-változás. A filmben szereplők élettörténete is ezt példázza, hiszen a
Nagy Változás után körülbelül egyszerre veszítették el munkahelyüket és
fizetőképességüket. Az adósságuk hónapról hónapra nő, nem tudják, mitévők legyenek, erre senki sem .készítette
fel őket. csodákban bíznak, majd csak
lesz valahogy, s ekkor jön egy férfiú,
nagyon kedves, megértő és felajánlja,
hogy ha fizetnek neki - pardon: a LigáOá)nak - 1500 forintot havonta, akkor eljár az érdekükben. Meg is kötik a
szerződést. És fizetnek, mint a vöcsök,
mert azt hiszik, ezzel semmissé válik a
tartozásuk. Horváth úr pedig (mert így
hívják a jótevőt) sehová sem könyveli,
nem tudja, ki küldött pénzt, ki nem,
de minek is: a Liga sincs sehová bejegyezve. A befolyt pénzen luxuskocsit
vesz, "mobilízálja a Ligát", hogy
könnyebben tárgyaljon jobbra-balra;
minisztériumokat,
alapítványokat
pumpol, lám, még filmeseket is szerez,
hogy tanúi legyenek, amikor a parlamenti választások előtt 4 nappal Boross Péter miniszterelnöktől kér kihallgatást.
.Tatabányéról érkeztünk a Komá-

pedig bérlakásban élnek, de rendszeresen fizetik a bérleti és közüzemi
díjakat, azoknak a város vezetése felé
az az elvárásuk. hogy vagy segítse
hozzá a szegényeket ahhoz, hogy ki
tudják fizetni ezeket a költségeket.
vagy pedig, hogy távolitsa el ezekből a
lakásokból egy lehatárolt területre,
vagy érje el, hogy ezek költözzenek el
ebből a városból."
(Mert a cápa szája tátva ... )

rom-Esztergom megyei Érdekképviseleti Liga küldötteiként és a város rászoruló lakosainak küldötteként." Riporter: "Milyen célból?" "Azért, hogy
segítséget kérjünk a város olyan jellegű
lakosai részére, akik valamilyen formában a közüzemek felé valamilyen formában tartoznak. Az energiaárak azok
folyamatosan nőttek az elmúlt időszak
alatt, és a lakosság ezt a részt már nem
tudja kifizetni. Az elmúlt két évben felhalmozódott akkora adósság-rendszer,
amely megközelítőleg 280 millió forint.
Sürgős kormányzati döntésre van
szükség, és kormányzati beavatkozásra... "
(6h, régí szép balázsbélás filmek,
ahol az ilyen szövegek bugyutasága
egyszerre tükrözte a rendszer és a
funkcionárius bugyutaságát. Apropó:
olvasom, hogy az új rendszerhez újfajta dokumentumstílus kell. A tények
helyett áhítatot rendelnek az újzsdanovok. Mint régen: pokolba a tényirodalommal. vissza a romantikához. s azt
kinevezzük szocialista realizmusnak.
Ez volt az, amit a magyar dokumentumfilm talán már a hatvanas években
is, de a hetvenes-nyolcvanas években
biztos messze elkerült.)
A miniszterelnök
természetesen
nem tudta fogadni a küldöttséget, de
fogadta őket a kabinetfőnök, s dicséretes rutinnal gyorsan kiszedte belőlük,
mit is akarnak. "Hány ember nem fizette ezt a 260 millió forintot?" ,,9000
család, hát a bányásztradíciókat figyelembe véve ez 27000 ember. .." "És abban a tudatban jöttek, hogy most itt
választ kapnak?!"
És a küldöttség rögtön lejjebb adja,

már nem akarja sem kápéban. sem
csekkben. sem ígéretben megkapni a
260 milliót, megelégszik egy levéllel is
első lépcsőként, hogya kormány felülbírálta, et cetera, et cetera... szóval 3
napon belül egy levelet aligának ...
Azt hiszem üres kézzel mentek haza, de ott voltak, tanúk vannak rá,
hogy megpróbáltak eljárni...
Gondolom, sem Bartus László, sem
a Fekete Doboz Alapítvány nem tudta
még, kinek a nyomába szegödtek. de
nagyon precízen körüljárták a témát.
Lehetőleg mindenkit megkérdeztek.
Az asszonyok eleinte imádatukról tettek tanúbizonyságot, aztán az volt
Horváth úr szerencséje, hogy megbilincselve elvitték a rendőrök. mielőtt
meglincselték volna, azt a férfiút, aki a
parlamentben még ezt mondta: "Nem
tudok jótállni a továbbiakban, és nem
fogom tudni az embereket visszafogni
attól, hogy egy esetleges kényszerintézkedés hatására ne legyen
egy ... egy ... egy össznépi megmozdulás."
Nem volt össznépi megmozdulás. A
kényszerkilakolta tások megtörténtek,
mindenki magányosan szidta az önkormányzatot vagy az új kormányt,
esetleg a sorsot, de olyan is akadt, egy
42 éves férfi, aki tudta, hogy magának
köszönheti, hogy négy éve nem fizet
semmit, négy és fél éve rnunkanélküli,
ugyanis fizetéskor berúgott, s három
napig nem ment dolgozni, azután már
nem is mehetett, s nekem úgy tűnt,
csak akkor józanodott ki, amikor rádöbbent, hogy a szükséglakásban se
víz, se villany. Ez vicc... ez vicc... Ezt
meg lehet csinálni Magyarországon?!

És nézzük a gyerekeket, a kutyákat,
egy fiút, akinek a jobb lába tőből hiányzik, de van egy biciklije, s úgy ül
rajta, mintha két kerékként nőtt volna
ki újra a lába, eszeveszetten tud hajtani, egy modern kentaur. S miközben
arra gondol az ember, hogy milyen alkalmazkodóképesek a gyerekek, a következő riport helyszínén egy olyan
családdal találkozunk, amelyet tragédiája óta az egész ország ismer. De itt
még együtt vannak. Csorba Zsiga még
ölében tartja Sanyikát, a papa még arról beszél, hogy ki fogják őket lakoltatni, mert sok a gyerek, kevés a pénz,
nem tudták fizetni a lakbért, el kell
hogy menjenek majd a rokonokhoz
Kecskemétre. Szép, szomorú férfi, aki
mintha összenőtt volna a fiával. Aztán
kiderül, mégse mentek Kecskemétre,
idehozták őket a szegénytelepre, de a
hároméves Sanyika nem tudott itt
megszokni, folyton sírt, vissza akart
menni a kertvárosi lakásba, s egyszer
csak fogta magát, lement a vasúthoz,
talán el akart utazni, figyelmetlen volt,
a vonat elütötte. Néhány nap múlva az
apja követte. Itthagyott maga után egy
asszonYt 6 gyerekkel és egy fél pár cipőt (Sanyikáét), a másik felet magával
vitte a vonat alá.
De a filmnek ezzel nincs vége, látunk még egy családot, akik megszöktek éjjel a kilakoltatás elől, s a polgári
engedetlenség jegyében feltörtek egy
lakást, hogy ott meghúzzák magukat amig lehet...
A tatabányai önkormányzat egyik
vezetője mondja: "A lakosság oldaláról, akik családi ház övezetben élnek,
akik magántulajdonban élnek, vagy

S hogy hol élnek azok, akik innen is,
onnan is, mindenhonnan kikoptak, azt
megtudhatjuk Salamon András filmjeiből. Gyakran forgat ugyanis a szeméttelepen, ahol magyarok és nem magyarok néhány deszkából összeácsolnak
egy sufnit. s ahányan beleférnek, anynyian laknak ott. A felnőttek szemetet
válogatnak. a gyerekek koldulnak. Az
idei szemle egyik legszebb filmje volt a
Koldusgyerekek. Két román kisfiú, nem
tudnak magyarul, de minek is ahhoz
beszélni, hogy a Blahán üljenek egész
nap imára kulcsolt kézzel, és egy rnűanyag pohárba gyűjtsék az adományt.
Az anyjuk néha odamegy, kiüríti a poharat. Ok a családfenntartók.
Pityeregni csak akkor látjuk őket,
amikor rendőrségi kocsiba kerülnek,
no nem ezért, hisz kocsikázni jó, hanem mert úgy tűnik, az a bácsi, aki filmezte őket, nem mehet velük.
De a film felirataiból tudjuk, hogy
Salamon András mindenhová utánuk
ment, s ha nem is forgathatott. elérte,
hogy a két kisfiúval megkeresse az
anyjukat. A gyerekek váltig állították,
hogy ők tudják, hol a mama, a Hotelban, s valahol Budapest határában,
amelyen túl a rendőrautó már nem
ment, a két kisfiú (5-6 évesek lehetnek)
toronyiránt nekiindul t a "Hotel"-nak ...
Az egyik mindig hátrafordult és intett
Salamonnak, hogy kövesse őket, le ne
maradjon.
Szívszorítőak ezek a filmek, és megIs
örvendetesek: egy fiatal filmes generáció végre témára talált a jelenben.
Ember Judit
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MaoCe-hmg
Nyikita Hruscsov

Az igazi Mao
magyar dokumentumfilm
írta: Szekér András
fényképezte: Jancsó Nyika
zene: Miklós Dorka
rendezte: Siklósi Szilveszter
Globe Film, Belga Video, 1994.

"Aki nem hiszi, járjon utána" - ugyan
ki ne ismerné ezt a szólást? Mégis:
mennyi mindent elhisznek oly sokan,
és milyen kevesen járnak utána. Holott
- persze nem a mesék világában, hanem hús-vér valóságunkban, ahol jogosan támasztunk szigorúbb követelményeket az igazmondást illetően - az
"utánajárás" nem okvetlenül a személyes vizsgálódást jelenti, hiszen ez még
a kéretlenül ránk zúduló közléstömegre vonatkozóan is lehetetlen volna,
nem is szólva arról, ha önkéntes érdeklődőként bújjuk a könyveket és az időszaki kiadványokat, nézzük és hallgatjuk a képet-hangot közvetítő médiumokat. Bizony, "utána járhatunk" a
dolgoknak saját fejünkben is, ha a gondolkodás szabályait, a logikát tiszteletben tartva szembesítjük korábban elsajátított és ellenőrzött ismereteinkkel a
frissen olvasottakat, látottakat, hallottakat, a "mindenben kételkedni kell" elvét követve. Ha mindazok, akik a tudomány, az ismeretterjesztés és az információközlés templomaiban való igehirdetésre szereztek felhatalmazást,
hajlandók volnának elfogadni az értelmiségi tevékenységnek legalább ezeket
a minimális szakmai és erkölcsi alapkövetelményeit, akkor az információ
befogadójának (vagy sajnos inkább fogyasztójának) szerepkörére ítélt többséget temérdek idő elpocsékolásától, sokakat a félrevezetésből fakadó balga
cselekedetektől, egész világunkat pedig a lassú elhülyüléstől lehetne megkimélni.
Ez a szerény kívánság azonban merész álmodozásnak minősül manapság.
Az emberi civilizáció fejlődése során
fokozatosan bővülő teret és tekintélyt
vívott ki magának a valóság megismerésére és megismertetésére való törekvés, amely a korlátoltsággal vívott
szüntelen, olykor kegyetlenné fajuló
küzdelemben előbb-utóbb mindig feIülkerekedett. Ez a folyamat nagyjából
századunk nyolcvanas évtizedéig, tehát a közelmúltig tartott. Az utóbbi
években azonban ellenállhatatlannak
látszó erővel, a legkorszerűbb technikai eszközök vértezetében bontakozik
ki az ellenkező irányú tendencia,
amellyel szemben a felvilágosult gondolkodás képviselői egyre behozhátatlanabb hátrányba kerülnek.

Ezért tartom szerfölött dicséretes
szándékúnak. egyszersmind fölöttébb
találékony kivitelezésűnek Az igazi
Mao című oktatófilmet. Ezt a szót, az
"oktatófilmet" vélem itt a legadekvátabb műfaji meghatározásnak. Kissé
költőibben a tudati manipuláció elleni
védőoltásnak is nevezhetném ezt a
művet, amely elsősorban azt mutatja
meg, hogyan lehet az igazság és a hazugság ügyes keverésével. a hazugság
egyre nagyobb dózisokban való adagolásával, az igazság fokozatos kíszorításával, végül teljes megsemmisítésével
tömegfogyasztásra alkalmassá tenni a
félrevezetést, a szemfényvesztést, a
csalást.
A kerettörténet kidolgozása, a téma
megválasztása és a leleplezett manipulációtípus célzatosságának érzékeltetése egyaránt telitalálatnak minősíthető.
A kerettörténet szerint ugyanis a film,
amelyet látunk, nem magyar, hanem
amerikai, még a címe is angolul szerepel rajta, magyarul csak alámondják,
és az egész előadás egy állítólagos michigani művészettörténész professzor
"kutatásairól" szól. Ennek megfelelően
mindvégig hamisítatlan amerikai angol
szöveget hallunk magyar alámondással. Aki a legutóbbi fél évtizedet KeletEurópában töltötte, annak kétsége sem
lehet afelől, hogy a megfellebbezhetetlen tekintélynek ez elsőrendű és elengedhetetlen tartozéka. Mao mint téma
ugyancsak ügyes választás, mivelhogy
mifelénk kevés kortárs történelmi személyiséget igyekeztek hosszasan és
próbálnak mindmáig a titokzatosság
olyannyira sűrű ködébe burkolni, mint

éppen őt, aki valójában talán a legextrovertáltabb jellemű volt a hozzá hasonló szerepet betöltött bel- és külhoni
pályatársai között; kendőzetlen nyíltságával és szókimondásával közéleti és
személyes dolgokban egyaránt, nem
csupán költeményeiben. hanem cikkeiben, felszólalásaiban, interjúiban és
egyéb megnyilatkozásaiban is. filozófiai és hadtudományi művei ugyan
nem tartoznak ide, csak azért említem
őket, mert természetesen ezek sem
születhettek volna meg, ha a filmben
előadott mintatörténet igaz. Ami pedig
a leleplezett manipulációtípus célzatosságának érzékeltetését illeti, ezt azért
nevezem találónak, mert az alkotók a
példázatban a sokféle butítás bemutatási lehetőségei közül igen megalapozottan választották a politikai és történelmi tárgyú megtévesztést, hiszen éppen ez az, amely kellő hatékonyság
esetén a legveszélyesebb gyakorlati
cselekedetekre sarkallhat akár hatalmas tömegeket is.
A filmben a manipuláció példázataként előadott történet lényegében arról
szól, hogy Mao Ce-tungnak lett volna
egy hozzá a megszólalásig hasonlatos
bátyja, aki gyermekkorában apjával kivándorolt Amerikába, ott a harmincas
évekre a chicagói maffia vezetője lett,
majd a kínai kommunisták híres
Hosszú Menetelésének idején kicserélték az igazi Maóval, s a továbbiakban
ő töltötte be szerepét. Mivel azonban
ez a báty még Chicagóban egy szerelmi vetélkedés során összekülönbözött
korábbi barátjával, az ottani orosz maffia vezéralakjával. Nyikita Hruscsov-

val, ez utóbbinak a Szovjetunióba való
visszatérése és hatalomra kerülése
után kettejük személyes gyűlölködésével magyarázható századunk minden
további, úgymond rejtélyes eseménye,
n koreai háború, a kubai válság, a
szovjet-kínai konfliktus és még sok
egyéb. Nem fér hozzá kétség, hogy így
összefoglalva a történet nyilvánvaló
képtelenség. Holott ehhez igen közeli
témakörben teljes komolysággal is leírtak már efféle badarságot: a koreai háború óta néhány évenként újra meg újra "felfedezte" valaki Amerikában,
hogy Kim Ir Szent, a koreai partizánvezért a negyvenes évek elején a
szovjetek eltették láb alól, egy koreai
származású szovjet tisztet küldve a helyébe, az lett később a miniszterelnök,
majd az államfő, és ez a félszigeten
uralkodó állandó konfliktushelyzet
magyarázata. A film alkotói éppen azt
tűzték ki célul és valósították meg méltánylandó találékonyságga!, hogy bemutassák: hogyan lehet bármit elhitetni, amennyiben megfelelően adagolják
és csoportosítják a dokumentumokat
és az ál-dokumentumokat, utóbbiakat
mindinkább előtérbe tolva, és persze a
valódiakat is hamis összefüggésbe helyezve. A záró képkockákon olvasható
felirat tájékoztatja a nézőt, hogy az elhangzottakból egy szó sem igaz, a film
minden állítása a fantázia szüleménye,
az állítólagos dokumentumok meg
vannak harnisítva, és minél később
vette valaki ezt észre a film megtekintése folyamán, annál inkább lehet bármely rendszerben ideális alanya a politikai manipulációnak.
Egy ilyen recenzióban. amilyennek
a jelen sorokat is szánom, általában
nem illendő reagálni a másutt megjelent kritikákra, s ezt magam is tiszteletben tartom, tudatom alá takarva
mindazt, amit erről a filmről olvastam.
Mivel azonban jelen esetben a manipuláció elfogadása vagy elutasítása a szóbanforgó műalkotás voltaképpeni tárgya, kivételesen mégis hozzátartozhat
az elemzéshez annak értékelése is,
hogy mennyire hatott másokra ez a kisérlet. Azt csak mellesleg jegyzem
meg, hogy úgy hirlik: egyesek szerint
Mao emlékét sérti ez a film. Nos, az elnököt életében és halála óta is sokan
sértegették és sértegetik, amint arra később még ki is térünk. Aki azonban olvasta írásait, az tudja, milyen fölényes
derűvel fogadta az effélét, másfelől
gyakorta mekkora humorral és öníróniával beszélt saját magáról. Ennek a
mozidarabnak azonban egészen más a

célja, jóval általánosabb problémákról
való elgondolkodásra késztet. Fölösleges volna elárulnom. hogya televíziós bemutató utáni stúdióbeszélgetésre
vagy valamelyik megjelent írásra célzok ezzel, mindössze általánosságban
állapítom meg, hogy kiderült: akadtak
művelt emberek is, akiken ideig-óráig
kifogott a megtévesztés. Már persze
akkor, ha ők nem újabb kísérletet játszottak el, kipróbálva, hogy mi elhisszük-e, hogy ők elhitték. Akármint
áll is a dolog, talán nem érdektelen az
olvasó számára, ha megkísérlem - afféle kritikai ellen-példázatként - módszertani minta gyanánt bemutatni, hogyan lehetett ennek a filrnnek a megtekintése során már az első percekben
észrevenni, és hogyan lehet kellő figyelemmel és kétellyel bármely esetben felismerni, ha ilyenfajta megtévesztésseI állunk szemben. Igyekszem
megkülönböztetni azokat az elemeket,
amelyeket úgyszólván bárki felismerhet, illetőleg azokat, amelyekhez bizonyos speciális ismeretek szükségesek
ugyan, de néhány megbízható kézikönyv fellapozásával ezek egy része
pótolható, 'ami ilyen komoly kérdésben
nem túlságosan szigorú követelmény.
Az első kinai császár sírjának feltárása valóban megtörtént, s az ezt bemutató bevezető képsorok alatt még
igen finoman elszórva, alig észrevehetően hangzanak csak el aprócska pontatlanságok. Erre talán tényleg nem
könnyű felfigyelnie annak, aki elhiszi,
hogy valóban a michigani egyetem
művészettörténeti karának vezetője
magyaráz a képen, elvégre ki tudhatná
kapásból, hogy van-e Michigani Egyetem nevű michigani egyetem, s ha
igen, akkor van-e ott művészettörténeti
kar (nem szak, hanem kar!), és létezhet-e ott ilyen "professzor". Azt azonban - s még csak az első perceknél tartunk! - némi tájékozottsággal tudni lehet, hogy a Kínai Tudományos Akadémiának sohasem volt a "professzor"
által képen és szóban bemutatott ábrázatú és nevezetű elnöke. Természetesen a magyar átlagnézőtől nem
konkrétan az várható el, hogy éppen
ezt tudja, hanem sokkal inkább az,
hogya saját hazájában a saját élete folyamán lezajlott eseményekkel kapcsolatos hasonlóan otromba hamisításokat
észrevegye. Ugyanez mondható el a
dokumentumfilmekből
összevágott
képsorokról. amelyeket illetően a nézök többsége valószínűleg tényleg nehezen jöhet rá arra, hogy az alájuk
mondott szövegek nem a bemutatott
eseményekre vonatkoznak, illetve teljesen hamis adatokat is tartalmaznak.
Ám ennél talán jóval könnyebb észrevenni, hogy amikor "Mao szülőfalujában" járunk, a filmen egy kinai nagyváros pezsgő élete látható. Talán hihető, hogy az "akadémikus" behívja a
"professzort" a múzeum elzárt kis szobájába. de az semmiképpen, hogy a
legféltettebben rejtegetett tárgy, az a bi-

zonyos elsárgult fénykép véletlenül ott
heverhet az asztalon. Talán hihető,
hogy a kép Maót és fivérét ábrázolja,
de az már aligha, hogy "erről nem szívesen beszélnek". Egymilliárd ember
tudja, de nem szívesen beszél róla, és
ettől titokban marad a világ előtt? Ezt
a próbatételt már a film első szakaszában ki kell állnia a nézőnek, mert ha
nem sikerül neki, akkor a záró képsoroknál visszatérő játékos ötletet is nehezen érti meg: az állítólagos eltúnt
Maót rejtegető nepáli kolostorhoz
"gyakran jönnek diplomáciai autók, de
hogy miért, ezt sohasem fogjuk megtudni". Itt terebélyesedik ki az ál-titokzatosság: kézről kézre adják a nemlétező kilincset, csak épp a "kutató" nem
tudhatja meg az okát. Az előbbiekhez
visszatérve, Maónak köztudomásúlag
több fivére is volt, a történelemkönyvekben szó is esik róluk, egyébként
normális ember enélkül is sejtheti,
hogy régen a legtöbb kinai parasztnak
- amint a magyaroknak is - általában
voltak testvérei. Továbbá: az átlagember talán elhiszi, hogy Mao "mártírt
gyártatott apjából" - akit valójában
alig emlegetett -, talán azt is, hogy az
öreg az egyik fiúval kivándorolt Amerikába, de az állitólagos FBI-archívum
láttán már gyanítania kellene, hogy
ilyen polcokat ilyen iratkötegekkel bárhol le lehet fényképezni. aminthogy a
felvonultatott
"szemtanúkról"
is
könnyen megállapíthatná, hogy ilyen
figurákat bármikor, bárhonnan kölcsön
lehet venni. Mégis milyen sokan elhitték némely pincebörtönök. tömegsírok
és egyebek létezését hasonló képsorok
láttán! És még tovább: aki esetleg elhiszi, hogy könyvtári katalógusfiókokban őrzik az Amerikába települt kínaiak adatait, annak is könnyű észrevennie, hogy a .Kuo Ce-tung" feliratú
karton képtelenség: föltehetőleg tudja,
hogy a Mao a családnév, a Ce-tung pedig a személynév. és annak ismeretéhez sem kell ma már túl nagy műveltség, hogy amit így mondunk: "ce", azt
Amerikában biztosan nem úgy írják,
hogy "Ce". Azt hiszem, itt kezdődik a
néző provokálása a filmalkotók részéről, innentől kezdve elvárható a turpisság felismerése. Mert a továbbiakban
az abszurdumok egyre nyílvánvalóbbak. Talán nem mindenkinek tűnik föl,
hogy amikor a "sovány Maót", majd a
két évvel későbbi állítólagos "kövér
Maót" mutatják a képen, akkor soványan tényleg Mao, kövéren ellenben
valójában Csu Te hadseregfőparancsnok látható. Hadd említsem itt azt a
kuríózumot, hogy Mao Ce-tung egy
előadásában éppen kettejüket hozta fel
példaként a mennyiségi változások minőségi változásba való átcsapásának illusztrálására: "Csu Te elvtárs meg én,
mi sem egyetlen nap alatt lettíink ilyen
kövérek" - mondotta. A nézők többsége talán azt sem veszi észre, hogy az
állítólagos kezelőorvos állítólagos naplójegyzeteit egy plakát (tacepao) for-

májában mutatják, mai - nem a harmincas évekbeli - írásmóddal. Ám azt
már puszta logikával is föl lehet ismerni, hogy ezek az illusztrációk olyan
képsorokba és olyan szövegkörnyezetbe illeszkednek, amelyek hemzsegnek
a következetlenségektől és a képtelenségektől. Talán arra sem mindenki emlékszik - habár talán illenék =. hogya
koreai háború nem 1953-ban, hanem
1950-ben kezdődött, annak azonban
okvetlenül föl kellene tűnnie, hogy
nem kezdődhetett később annál, amikor véget ért. Ha pedig mindez nem
elég, vagy esetleg túl távoli, akkor vessünk egy pillantást a kevésbé kidolgozott szálra, a Hruscsov-történetre. Aki
esetleg nem tudja, hogy Nyikita Szergejevics már a harmincas évektől a
szovjet vezetőség első vonalában tevékenykedett - maga Sztálin is említi őt
egy akkoriban gyakran idézett beszédében =. az sem hiheti el komolyan.
hogy a hatalom megragadásának pillanatáig .megbújt a szürke hivatalnokok
között", és mintegy varázsütésre lett ő
a főnök.
Az alkotók elismerésre érdemes rnűgonddal csoportosítják a felhasznált
elemeket oly módon, hogy egyre homályosabb és azonosíthatatlanabb felvételeket lássunk, egyre zavarosabb és
képtelenebb
történeteket
halljunk.
Mintegy sugallják a kérdést: még ezt is
elhiszed? És akkor ehhez mit szólsz?
Hát ehhez? Amikor a végére eljutunk
odáig, hogy az igazi Mao meg sem
halt, és a közelmúltban szemtanúk két
ízben is látták Iowában egy bevásárlóközpontban Elvis Presley-vel az oldalán, aki eszerint szintén nem halt meg,
addigra már mi, örökös kétkedők,
kénytelenek vagyunk teljesen rezignáltan arra gondolni, hogy igen, sajnos ez
is lehetséges, hogy ezt elhiggyék, hiszen hány "szemtanúnak" jutott hasonló, komolynak álcázott fórum, és
hány hasonló badarság kapott nem
csupán egyszeru nyomdafestéket, hanem bekerült - úgy bizony! - némely
forgalomban lévő történelemkönyvbe
is.
Arra, hogy a film alkotói milyen
csattanósan találó példát választottak,
döbbenetes bizonyítékul szolgál egy
jóindulattal is csak szellemi mélypontnak nevezhető írás, amely az Élet és
Irodalom idei január 20-i számában látott napvilágot. és nem is érdemlí meg
az említett jóindulatot. Miklós Pál, aki
korábban a magyarországi sinológia jelentékeny művelője volt, ezúttal A császár meztelen! című, úgynevezett "eszszéjével" afféle "állatorvosi lovat" ellett
a most tárgyalt filmhez. A Mao elnök
magánélete című, Amerikában tavaly
megjelent kötetről ír, amelynek állítólagos szerzője egy bizonyos Li doktor,
aki, úgymond, Mao "háziorvosa" volt
csaknem negyedszázadon át. (Ahogy
Móricka
elképzeli...)
Könyvében,
amely érdekes módon Amerikában keletkezett, mindjárt angol nyelven, utol-

érhetetlen orvosi szakértelemmel azt
bizonygatja többszáz oldalon, hogy
Mao valójában nem a világtörténelem
legnagyobb tömegeket megmozgató
forradalrnának a vezetője, nem is filozófus és nem is költő volt, hanem egy
műveletlen, erotomániás paraszt, aki
mindenkit az orránál fogva vezetett.
Ezzel a kinai történelem legutóbbi fél
évszázadának magyarázatához a doktor úr végre megtalálta a kulcsot: minden baj a fentiekből következett, csak
sajnos ő előtte ezt senki sem vette észre. Bizonyítékokra természetesen nincs
szükség, habár a könyv effélékkel is
szolgál: az egykori elnök bárdolatlanságának árulkodó jele például az, hogy
szerette az erősen fűszerezett ételeket.
S mindez komolyan előadva! Nem számít sem a történelem valósága, sem a
könyvtári szakirodalom. sem az, hogy
a doktor úr olyan intim eseményekről
"számol be", amelyeknél. még ha megestek volna is, ő nyilvánvalóan nem lehetett jelen, és az sem szárnít, hogy a
hasonló típusú "memoárok" készítési
technikája meglehetősen ismeretes.
Mindez semmiség, Miklós Pál rninden
korábbi szakmai kompetenciáját félredobva, személyes indulatokkal vegyülő lelkes rácsodálkozással teljesen komolyan veszi és egekig magasztalja ezt
a nyugati szakértők által is gyanakvással fogadott, már jellegénél fogva is kétes hitelességű könyvet. Sőt, amikor
egy hónappal későbbi lapszámban egy
műveltnek mutatkozó és a témában
láthatólag járatos értelmiségi józanul
vitába próbált szállni a nyilvánvaló
manipuláció népszerűsítésével. ő nem
átallotta ezt otromba és sértő stílusban
visszautasítani, és természetesen övé
maradt az utolsó szó. Ebből is kitetszik, mily nagyon igaz az, hogy nem
lehet akkora képtelenséget kitalálni,
ami ne fordulhatna elő a valóságban.
Hát itt tartunk jelenleg. A varázsló
csak bűvöl, egyre bűvöl. És Mario talán még meg sem született.
Vida János

Akit elfelejtettek,
csak az halott igazán
Beszélgetés

Jolanta

Dylewskával

... A tavasz beköszöntött a Krasinski parkba 1943-ban, peszáh ünnepén...
Kint, a
gettó falától nem messze egy körhinta volt.
A verkli dallama beszűrődátt hozzánk ... A
gyerekek kacagtak, színes szoknyáik repültek a napsütésben a kiirhinián, amely körbe-körbe járt ... " (Részlet A varsói gettó

felkelésének krónikája Marek Edelman
szemével cimű filmből)
1940 és 1943 között Európa legnagyobb
gettóit építették fel a lengyel főkormán yzóság területén. A varsói és a lódzi gettókba
mintegy kilencszázezer
embert zsúfoltak
össze. Élükre a németek által kinevezett
Zsidótanácsokat állították. 1942 januárjában kezdődött meg a gettó-lakók tömeges
deportálása. A németek azzal áltat ták a:
ottmaradókat, hogy munkatáborba viszik a
többieket, de senki nem tért vissza. Toab
héten keresztül napi tízezer embert hurcoltak el. 1942 októberében alakult meg a Zsidó Harci Szövetség, amely 1943. április
19-én kirobbantotta a gettófelkelést. Akkor
még körülbelül hetvenezren éltek a gettó
falai között. Az egyenlőtlen küzdelem csaknem három hétig, május 8-ig tartott. A felkelés vezérkarának több tagja az utolsó tölténnyel öngyilkos lett. Marek Edelman, a
lázadás egyik vezetője - akinek a csatornákon át sikerült néhány társával együtt kijutni a gettóból - a kevés túlélő egyike. A
harcokban nyolcezren pusztultak el, a többieket elhurcolták. Körülbelül kétezren tudtak elmenekülni, legtöbben a csatornákon
keresztül.
Jolanta Dylewska, a harminchárom éves
lengyel operatőr arra vállalkozott,
hogy
megörökiti a varsói gettólázadás történetét
Edelman visszaemlékezései alapján. A var-

sói gettó felkelésének krónikája Marek
Edelman szemével cimű filmet egy alkalommal vetítette az
március 25-én, zsúfolt

örökmozgó,
1995.
nézőtér előtt. A be-

mutaum a rendeZőIlő is je/cn volt és vá/aszalt a nézők kérdéseire. Mi a rendezvény
másnapján beszélgettünk filmjéről.
• Milyen mértékig van jelen a lengyel
köztudatban
a varsói
gettólázadás
története, milyen publikációk,
könyvek
jelentek meg erről az eseményről?

A varsói gettófelkelésről megjelent
legalaposabb publikáció Adam Czerniaków mérnök naplója, aki a Zsidótanács elnöke volt. Öt a németek választották ki erre a posztra, de személyét a
zsidó közösség is jóváhagyta. 1942-ben
öngyilkos lett, amikor a németek azt
követelték. hogy növelje a deportáltak
számát. Az ő naplója 1939-tőlvezet végig az eseményeken. A másik művet
Hanna Krall írta, aki a háborút Varsóban vészelte át. Lengyel családok bujtatták. Ö az első lengyel, akinek sikerült megszólaltatnia Edelman doktort.
Könyve, amelynek címe Egy lépéssel az

Úristen előtt, ezeket a beszélgetéseket
örökíti meg. Lengyelországban 1977ben jelent meg először. (Több nyelvre
lefordították. Magyarul 1981-ben látott
napvilágot. az Európa Könyvkiadó
gondozásában. Az NSZK-ban Willy
Brandt előszavával jelent meg.) Ez a
könyv ma már kötelező tananyag a középiskolákban. Ettől függetlenül a legtöbb embert vagy nem érdekli ez a téma, vagy kerüli. Ez nagyon szomorú,
de igaz. Pedig még ma is lehet olyan
tárgyakra bukkanni ócskapiacokon.
amelyek az egykori gettóból származnak, például a gettóban használt pénzérmékre, bútorokra. A tárgyak megmaradtak, de az emberek már nem léteznek. A három és fél millió meggyilkolt
ember után rengeteg lakás, ház, anyagi
javak, birtokok maradtak. A legértékesebb dolgokat, például az aranyat, a
németek vitték el. De gyakran megtörtént, hogya zsidók alig hagyták el la-

kásaikat, a szomszédok azonnal elfoglalták a megüresedett helyeket, a javakat pedig széthurcolták. Az egyik kisvárosban, ahol ötezer zsidó élt, egyetlen túlélő volt, egy pék. A háború után
visszatért városába, folytatni akarta
mesterségét. Az üzletét elfoglalták, a
házában már laktak. Ezt az embert
megölték. Kényelmetlen volt a visszatérése. Az ilyen történetek miatt a legtöbben nem tértek vissza eredeti lakhelyükre, A lengyelek nem akarták viszszaadni az időközben már sajátjuknak
érzett javakat. Ez persze sokakban ébresztett bűntudatot. Ezért szeretnék elfelejteni az egészet. Meg azért is, mert
az antiszemitizmus a második világháború után is folytatódott Lengyelországban. Egy évvel a háború után volt
a kielcei pogrom, amelynek során koncentrációs táborokból visszatért zsidókat öltek meg lengyelek, és az 1968-as
újabb antiszemita hullám idején a maradék zsidóság egy része megint távozott az országból. Ugyanakkor a lengyelek és a zsidók többszáz éven át
együtt éltek. A lengyelek mentalitására
történetileg jellemző, hogy hajlamosak
voltak a zsidókat bűnbakká tenni. Ha
valami történt Lengyelországban, akkor a legkönnyebb volt azt mondani,
hogy azért megy rosszul a lengyeleknek, mert a zsidók itt vannak. Ez az
emberi lélek sajátossága. Hogyha valami nincs rendben, akkor sokan a hibát
nem saját magukban keresik, hanem
ráfogják az "idegenekre". Az idegenek
Lengyelországban mindig a zsidók
voltak. Az itt született zsidók mindig
Lengyelországot tekintették hazájuknak. A lengyelek viszont megtagadták
tőlük ezt a hazát, annak ellenére, hogy
nagyon sok lengyel zsidó asszimilálódott. Sokan nem is beszéltek héberül
vagy jiddis nyelven. Családjuk nem
tartotta fenn a zsidó tradíciókat, a zsidó vallást sem gyakorolták.
Edelman szerint a második világháború nagyon fontos tanulságot hordoz
Európa számára. Az emberiség átlépett
egy olyan erkölcsi határt, amelyben elvesztette ártatlanságát, és ezért a mai
napig fizetnie kell.

• Mikor hallott először Marek Edelmanról?
Gyerekkoromban a nagyapám padlásán bukkantam egy Lengyelországban kiadott jiddis nyelvű zsidó újságra, amely ma is létezik. Az egyik cikkben - amely a felkelés tízéves évfordulójáról emlékezett meg - láttam meg
először Edelrnan fiatalkori fényképét.
Az arcát sokáig őríztem emlékezetemben. Később elolvastam Hanna Krall
könyvét, azután egyszer a washingtoni
Holocaust Múzeumban ismét megpillantottam a fényképét. és rájöttern.
hogy ez az az arc, amely olyan nagy
hatással volt rám gyerekkoromban.
Húszéves lehettem. amikor azután sikerült személyesen is megismerkednünk.

lehetett volna észrevenni. Voltaképpen
új filmet forgattam.
• A filmben feltUnik egy idős hölgy,
miközben megrázó történetet hallunk
egy anyáról, akinek két gyermekét
megölték a németek a gettóból való
menekiilés közben. Az ő történetét
halljuk?
Igen. Egy héttel a film elkészülése
után halt meg. 1940-től dolgozott a
gettó gyermekkórházában. Összekötő
volt a zsidó ellenállási mozgalomban.

számomra két világ között létezik. A
múlt világában, a gettó-lét, a háború
világában és a mában. A múlt és a jelen váltakozik az arcán. Vannak, akik
azt mondják, hogy Edelman még mindig a gettóban él, és csak testében van
jelen közöttünk. Ezt a kettősséget akartam kifejezni a fény változásaival. Élete is ezt példázza, hiszen a mai napig
az egykori gettó területén lakik Varsóban, miközben a családja Franciaországban él. 1968-ban váltak el, amikor
a még Lengyelországban élő zsidók
többsége elhagyta az országot az antiszemita hullám felerősödése miatt.
Edelrnant akkor kirúgták kórházi állásából, amit úgy tudott meg, hogy egy
reggel a portás nem engedte be a kapun. Felesége, aki szintén orvos, nem
volt hajlandó elviselni a megújuló üldöztetéseket,
amelyek egyetemista
gyerekeit is érintették. Féltette őket és
elhatározta, hogy Franciaországban te-

• Hogyan határozta el, hogy filmet
forgat vele ?
Mint opera tőr dolgoztam egy Edelmanról szóló filmben. Ebben a filmben
egy szót sem szólt a felkelésről. Nem
akart erről beszélni. Úgy éreztem, ez
az én kötelességem.
• Mi izgatta a témában, a kűliinleges
személyiség, vagy a történelmi esemény?
Érdekelt a gettó története, de mindez egy olyan ember szemszögéből, aki
a meghatározott helyen és időben jelen
volt és átélte az eseményeket. Az ő tapasztalatának tükrében érdekelt a történet.
• Honnan származnak a filmjében
felhasznált
döbbenetes erejíí archív
részletek?
Ezek ugyanazok a jól ismert náci
propagandafilmek a varsói archívumból, amelyek már elterjedtek a világban. Én más szemszögből néztem át a
felvételeket. Voltaképpen kamerám segítségével megpróbáltam újra leforgatni a filmeket két-három karneraállásból. Aztán úgy montíroztam az anyagot, hogya néző minél jobban bele
tudja magát élni a történtekbe. Hetekig
néztem az anyagot kockánként. és közben olyan részleteket, epizódokat fedeztem fel, amelyeket másképpen normális gyorsasággal vetítve - nem

• A filmjét nézve szembe tUnő az a törekvés, hogy Marek Edelman arcát minél jobban megismerjük. A világitássai, a fény-árnyék tudatos használatával bizonyos mondatok hangslílyosabbá, érzelmileg telítettebbekké válnak.
Kamerámmal minél közelebb akartam kerülni az archoz, hogy a néző
számára fényképszerűen rögzüljőn. IG
akartam iktatni minden zavaró, figyelemelterelő háttért. hogy a néző négyszemközt maradhasson azzal, aki beszél hozzá, hogy a szemébe tudjunk
nézni, hiszen Edelmannál ez a legfontosabb. A tekintete sokszor többet elárul, mint amit mond. Igyekeztem
ezért kontrasztos fénnyel megvilágítani
az arcát. A fény és árnyék váltakozása
az arcon azt fejezi ki, hogy Edelrnan

lepednek le. Edelman úgy döntött,
hogy marad. Mikor megkérdezték tőle,
miért nem ment el, azt válaszolta:
"Kell, hogy valaki őrizze ezt a zsidó
temetőt. Ugy tűnik, ez az én feladatom". A zsidó sírok őrzőjének vallja
magát. 6rt áll a lengyel zsidók emlékének.
• Ön sok évvel a háború után szűletett, 1962-ben. Mi készteti arra, hogy
emléket állítson ezeknek az elpusztult
embereknek ?
Lengyelországban három és fél millió embert öltek meg, Európában hatmilliót. Egész családok, generációk
tűntek el szinte nyom nélkül a föld
színéről. Néhányukat megörökítették a
náci kamerák, néhányukról fotók ma-

radtak csupán. Ahogyan a Bibliában
mondják: "Csak az halott igazán, akit
elfelejtettek." Azt gondolom, hogy ha
maradt film ezekről az emberekről, akkor azt olyan módon kell feldolgozni,
hogy érezzük jelenlétüket. Egyrészt
ilyen módon megőrizhetjük emléküket,
másrészt pedig a film hozzásegít ahhoz, hogy megértsünk valamit saját
magunkról is. Számomra a holocaust
nagyon fontos lecke, amit máig nem
dolgoztunk fel. Nem tanulta k belőle az
emberek, nem vontak le belőle következtetést, szeretnék elfelejteni. A zsidók az üldözöttek szimbólumai. A
szimbolikus jelentés nemcsak rájuk vonatkozik, hanem mindenkire, akit származása, hovatartozása, véleménye miatt üldöznek. EdeJman segítő akciókat
szervez a csecsenek és a volt Jugoszláviából
menekültek számára. Alapítványt létesített a hallássérült gyermekeknek. Szolidáris mindenkível, akit
igazságtalanul elnyomnak. vagy üldöznek. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mi fontos számára. Én a
gettókban elpusztult embereket akar.tam érzékelhető közelségbe hozni azzal, hogy időt hagytam a nézöknek.
hogy megnézzék és megjegyezzék ezeket az arcokat.
• Nemrégiben meglátogatta a budapesti archívumot és híradórészleteket
keresett következő filmjéhez. Milyen
tervei vannak ?
Hanna Krall novellájából szeretnék
játékfiImet csinálni. Tervezek egy másik filmet is, amely a gyerekekről fog
szólni. Ugyanis minden negyedik megölt személy gyerek volt. Ebben a filmben kizárólag archív anyagokat fogok
felhasználni.
Surányi Vera

Barkácsok
"Tractatus"

Van annak 25 éve, hogy a Filmkultúrában (1970/1) Mérei Ferenc arról beszélt, hogya film a szociálpszichológia
kitüntetett szemléltetési módja, a pszichológia igazi átfordíthatóságának lehetősége, s nem egyszerűen egy vizuális oktatási eszköz szintjén láttat bizonyos jelenségeket.
Ekkoriban készítette filmjeit Vas Judit (Módszerek, Befejezetlenül), amelyeket ő maga ugyan egy rosszul értelmezett tudománynépszerűsítés áldozatának tartott, ám azóta is meghatározó
szemléltető filmek. Ezek alkalmasnak
bizonyultak olyan dolgok előhívására,
amelyeket a pszichológus és a filmes
szakma tovább gondolhatott.
"A kamera megörökítő képessége
fokozottan provokálja a szereplőt,
hogy sűrített 'én' és önmaga legyen, s
igyekezzen mindazt kimondani vagy
eljátszani, amit fontosnak érez. Akarva-akaratlan is vonzza a lehetőség,
hogya hang-képmozgás szimbiózisban
nuntegy 'véglegesítse' magát, a múlást
legyőzve" - írta Polcz Alaine. "A
visszaemlékezés, a szóban rögzítettek
újra olvasása sosem adhatja azt a fajta
sokkot, mint a képszerű - hangzásbeli
visszaforgatás. llletve: az a 'játékot' kísérő állandó tudat, hogy ami éppen
történik, bármikor visszapergethető
lesz, hogya múlásra ítélt pillanat csupán az időben múlik el, konkrét ellenőrizhetősége mégis 'időtlen'. Ez viszont mind az elfojtás, mind az önmegmutogatás mechanizmusának sajátos feszültséget ad. Az elfojtás mindennapos impulzusát a körülmények kivételessége segíti újszerű pszichológiai
viszonyba helyezni és feloldani."
"A filmszalag a maguk idejében
mellékesnek tűnő részleteket is megőrzi, amelyek a késői nézőnek fontos,
szavakkal talán meg sem ragadható információkat adnak a kor jelenségeiről,
légköréről.
A ruhaviselet. a gesztusok,
a környezet, a film témája, hangosfilm
esetében a beszédmodor, a hanghordozás megannyi árulkodó adalék a filmben szereplők társadalmi hovatartozásáról, életformájáról. kulturális szokásairól. modoráról" - mondta Bódy Gábor, aki a 70-es évek végén elsőként
nyúlt a két világháború között készült

Forgács Péter filmjeiről

amatőrfilmekhez. Az ekkor megjelenő
"oral history" nuntájára kezdte a "home movie" összegyűjtését és feldolgozását az úgynevezett második tekintet
elvét alkalmazva a képanalízisben.
Úgy vélte, hogy az amatőrfilm is tükrözi a történelmi valóság egy-egy szeletét. A magánélet felől közelítve
ugyanaz a közös élményanyag - a történelem - egészen másképp hat.
Tímár Péterrel 1978-ban közösen készített Privát történelem című filmje
prototípusnak tekinthető, ennek folytatása lett a Privát Magyarország-széria.
Mindezt a Forgács Péter retrospektív sorozat hívta elő emlékezetemből.
amelyet a Balázs Béla Stúdió rendezett
ez év jauárjában a Toldi moziban. Láthattuk a Mérei Ferenccel és Szondi Lipóttal készített interjút. illetve a pszichoanalizisről készített sorozatot. Levetítették az elmúlt 50 év amatőr felvételeiből összeállított filmdokumentumokat (Privát Magyarország), valamint
a közben és azóta készült opusokat.
amelyeket tartalmilag is nagyon találóan filmforgácsoknak neveztek.
Amit Forgács Péter csinál - főleg a
"talált" filmekkel-, az Wittgensteinnek
a nyelvi játékról vallott felfogására emlékeztet. Ez nem a szűkebb értelemben

vett nyelvet jelenti, hanem a vele szorosan összefonódó cselekvéseket, kultúrákat, életformát. Bár a kifejezés első
jelentésrétegéhez mindaz hozzátartozik, amit a nyelv tanulása során a gyerekek játszanak - és amivel Forgács is
játszik =, ennél mégis fontosabbak az
életformákra való utalások, a nyelv
részrendszereit jelentő beszédaktusok
(parancsadás, ígéret) illetve az olvasás,
egy történet kitalélása. eljátszása, egy
hípotézis felállítása és ellenőrzése, egy
tárgy leírása vagy rajz utáni előállítása.
Felvetődik tehát a film nyelvjátékként való kezelése, értelmezése. A filmekben gyakran látjuk a szerepiőket
játszani - és gyakran játék maga a filmezés is. Valakik valakiket filmezni
kezdenek, és a szereplés ténye rninden
alanyból valamiféle választ hív elő:
többnyire vigyorgást.
A pillanatnyi ingerhelyzet minden
más tényező fölé kerekedik. Ebből a
szempontból igen emlékezetes a Bódyféle Privát történe/emből a zsidó deportáltak (halál)menete, akik az amatőr(?)
karnera elé érve elmosolyodnak. vigyorognak. Ahogy azt a fényképezésnél.
filmezésnél megszokták. Akit filmeznek, általában azt az arcát akarja megőriztetni, amelyik a legelfogadhatóbb,
legkellemesebb számára. Ám ha ebben

zavarja a valóság, ha - igyekezete ellenére - nehezére esik ezt megtenni. akkor kényszeredett vigyorba torzul az
arc... Ahogy ezt nemcsak Bódynál, hanem a most bemutatott ,,forgácsok"ban (Privát Magyarország, Miközben valahol) is láthattuk. Munkaszolgálatosok
és őrzőik vigyorognak a kamerába míntha csak a hivatalos híradó felvevőgépe előtt tennék. Így a nézőnek az
a benyomása is támadhat, hogy a harmíncas-negyvenes évek kommersz
filmjeinek egy-egy beállítását látja.
Mintha a filmek készítői és szereplői
erre is törekedtek volna. Mintha egy
sok kondicionálásos kísérletet látnánk,
amely azt "hivatott" szemléltetni, hogy
az emberek - kevés kivétellel - csak
azon a szinten képesek a művészettel,
annak eszközeivel bánni, amilyet befogadóként elértek. Ezek az amatőrfilmesek, mint a gyerekek a nyelvtanulás
során, primitív, egyszerű (filmnyelvi)
játékokat játszanak - begyakorlásként.
A játék ismétlődése a szemünk láttára
fordul át az ismétlés játékába. A jelentés nélküli filmeknek egyszerre jelentése lesz. Az értelmezés utólagos a cselekvéshez - a filmkészítéshez - képest.
Ha végignézzük a Privát Magyarország-sorozatot,
mindenféle különbözőség ellenére is feltűnik az életformák

hasonlósága. A Bartos család a társadalmi hierarchiában ugyan feljebb helyezkedik el, mint Dusi és Jenő vagy
N. úr - ezt filmre vett lakókörnyezetük
önmagában is dokumentálja =, életformájukban mégis hasonlítanak egymáshoz, mintha egy nagy család tagjai lennének.
Az egyes események - családi ünnepségek, szórakozás, nyaralás, kirándulás, külföldi utazás - egymáshoz
analogikusan kapcsolódva, hasonlóságok és eltérések láncolatát alkotva
megadják annak a nyelvnek a játékszabályait, amelyen a két világháború közötti középosztály kommunikálhatott.
A látott, lefilmezett események
funkciója ugyan nem az, hogy mércéül
szolgáljanak, mégis olyan minták, melyekhez az egyes esetek a családi hasonlóság elve alapján csatlakoznak. Így
abból, hogy a filmek szereplőit hol és
kiknek a társaságában látjuk - a karlsbadi promenádon, a Duna korzón
vagy egy kiskocsmában; a lillafüredi
Palota Szállónál, a velencei dózsepalota előtt, vagy csak a budai Várban;
Szent István napi körmeneten, egy
munkahelyi ünnepen vagy a kassai bevonulás idején -, kirajzolódnak a polgári magatartás normái. E társadillomba (társasjátékba) való belépés feltétele a szabályok kötelező erejének elismerése, a játék játszása. Erre utalnak
a kávéházi kártya- vagy sakkpartik. ,1
gyakran látható esküvői, keresztelől
vagy elsőáldozós jelenetek, de ezeknél
még érdekesebb, amikor arról informálódunk. hogy a Bartos család feje, Ármin újdonsült felesége kérésére zsidóhangzású keresztnevét Andorra változtatta ...
Felvetődhet a kérdés, helyes-e, ha
valaki egész életében szabályokat követ - márpedig a· Bartos család feje ,1
film alapján ezt teszi. Az életformáknak ez a leírása azonban nem válaszol
(és nem is válaszolhat) ilyen kérdésekre. Az életformákat Forgács adottként
találta - és kezelte - ezekben az amatőrfilmekben. Nem tette e tényképeket
a rákérdező reflexió tárgyává, hanem
egyfajta tárgyiasító, értekezá-rendszerező nyelvvel igyekezett megragadni őket. (Polgár szótár.)
A névváltoztatás esete kapcsán az is
felvetődik, hogyaszabálykövetés
milyen mozgásteret biztosít. Bartos Ármin a .magyarrá válás" ellenére eljutott Auschwitzba, majd onnan hazatérve folytatta kereskedői tevékenységét az államosításig. Wittgensteini nyelven
szólva úgy is mondhatnánk, hogy a
szabályok elsajátítása a példa sor folytatni tudását jelentette, ami a változás
lehetőségét is magába foglalta. (A játék
megtanulásához hozzátartozik továbbfejlesztése is.)
A változást, az újat a háború, s az
azt követő helyzet teremtette. Ebben a
szituációban olyan új, soha nem játszott játékok, olyan szabályok születtek, amelyeknek mintha semmi közük

nem lenne a korábbi életformákhoz.
Ám az új is a szabálykövetés autornatizmusát tartja elsődlegesnek az aspektusváltáshoz képest.
A fordulat éve, 1948 után a megörökített társadalmi események, demonstrációk jellege megváltozik. A személyi
kultusz kerül a vallási helyébe, ami
visszaszorul a privát szférába, a templom- illetve lakásbelsökbe (esküvő, elsőáldozás).
A május l-i felvételek többsége nem
az ünnep családias, majális jellegét dokumentálja, hanem a reprezentativitást,
a tömegszerűséget. Pedig a filmek készítőitől ugyanúgy távol állhatott a
mindennapi élet lebecsülése, mint kései filmes utóduktól. aki a mindennapi
szokásoknak (pozitív) jelentőséget tulajdonít, tudva, hogy nélkülük nincs
emberi élet.
Ez legjobban talán az idei filmszemlén bemutatott és dicséretben részesített Az ismeretlen háború círnű filmből
derül ki, amelyet 1940 és 1943 között
készült külföldi - holland, lengyel,
cseh, osztrák - amatőr és híradó felvételekből állított össze Forgács. Ezek bemutatják, hogyan fakutyáznak a hollandok. hogvan ~/liktik l;' fl'jlí,dik l'gl

kintve felér Hochhuth regényével illetve Wajda Egy szerelem Németországban
című filmjével. Forgács a beavatkozásával mintha újabb abszurdumot hozott volna létre: az elfogadhatatlan valóság elfogadhatóvá stilizált torzóját.
Az életforma változása áll Forgács
másik új filmje, a Szimplán boldog középpontjában, amelyet Hollandiában
készített Albert Wulffersszel közösen.
Ebben a műben, amelyet Ommoordban, egy nagyváros peremképződményében forgattak, arra keresik a választ, hogyan kell élni. Mire törekedjen, mit akarjon az ember, ha tudja,
hogy akaratával a világot nem befolyásolhatja? A film szereplőí, interjúalanyai e városnegyed alapítói, őslakosai,
akik képesek voltak mikroviláguk alakítására, mert jóllehet az ember alapvetően tehetetlen, mégis kötelessége
valahol a "helyes" élet megvalósítása.
Szavaik mögött ott a wittgensteini
gnndnlilt, " ['rrl' ut.il ,1 film címe is:

prágai ikcrpár, hogyan fürdenek ketten
egy vasfazékban Ausztriában, hogyan
söröznek, kávéznak valahol Európában ... A filmkészítőknek a történelem
sodrától érintetlen .csendéletekbe" bújás és bújtatás nyilván nagy kedvtelést
jelenthetett.
Azonban valamelyikük mégsem kerülhette el, hogy századunk egyik legiszonyatosabb abszurdumát dokumentálja. Egy epizód elárulja, hogy valahol
háború dúl. Ebben egy német fiút és
egy lengyel lányt pellengéreznek ki,
mivel vétettek a faji törvények ellen.
Íme egy új(?) szabály, s hozzá a megfelelő intézmény, amelyben értelmet(?)
nyer "játékot, szabályt" kitalálni.
Mindezt hátborzongató "német" precizitással hajlják végre, miközben az értetlen bámészkodók, kíváncsiskodók
egyre aktívabb részvevői lesznek e "játéknak", pillanatok alatt
elsajátítva
szabályait ... E rövid epizód hatását te-

,....egyszerűen (szimplán) a boldog
élet a jó, a boldogtalan a rossz. Ahhoz,
hogy boldog legyek, megfelelésben
kell lenni a világgal... Akkor megfelelésben vagyok ama idegen akarattal,
melytől függeni látszom. Azaz 'teljesítem Isten akaratá!'.
Az etikus élet pedig azonos a boldog élettel. És ha most azt kérdezem
magamtól, hogy miért éppen boldogan
éljek" - írja Wittgenstein -, "akkor ez
magától tautologikus kérdésfeltevésnek látszik; úgy látszik, hogy a boldog
élet önmagában hordja igazolását,
hogy az az egyetlen helyes élet."
Kár, hogy helyenként Forgács nem
hagyja érvényesülni ezt a boldogságot,
nem hagyja, hogy alanyai "otthon
érezzék magukat a jelenlegi képekben". Megzavarja őket (és a nézőt is),
amit egyébként nem tett meg a "talált"
képeknél. Különösen feltűnő a képbe
avatkozás az "őslakos" holland lány és

a bevándorló - egykori gyarmatosító
utód - spanyol fiú esküvőjén.
Közjáték: Wittgenstein Tractatusából
7 részes klipet készít Forgács - Szemző
Tiborral és Forgách Andrással. Mondhatnánk. hogy "rükverc" Spinoza traktátusától Wittgensteinéig. Az egykori
Spinoza-film a tévedéstől az intuícióig
terjedő tudásról ír le parabolát - video
delay segítségével-, mintha a tudás az
emberi cselekvés formáival a végtelenben találkozna. Az esetlegességtől a tőkéletességig eljutni - ez foglalkoztatta
1985-ben a fiatal "a priori" rendezőt.
A tapasztalatot az amatőrfilmek - a
későbbi Privát Magyarország-sorozat
nyersanyagai - hozták, alapot szolgáltatva egy teljes, átfogó rendszer kidolgozásához. Előzményként idevehetjük
a Márai Fűveskönyve alapján 1991-ben
készített Közjáték-anyagot is: ebben kísérletezte ki Forgács a kép-hang
aszinkronitást, s azt a tapéta szerű képet, amely az alaklélektanhoz kapcsolható. Mindez azonban igazán a Tractal/lsban érvényesül. "Ha egy alaknak látom a szabályszerűségét, melyet korábban nem vettem észre, úgy most egy
másik alakot látok." (Wittgenstein)
A 7 részes "klip" - a szót Bódy értelmezésében használva - filozófiai
szövegek feldolgozása, képpel való
konfrontációja intenzív formában. "A
világ mindaz, aminek esete fennáll" ezzel a mondattal kezdődik, mint a
könyv. Innen jutunk el a szállóigévé
vált "Amiről nem lehet beszélni, arról
hallgatni kell" kijelentéshez a befejező
részben, amely az idős filozófus gondolatait tartalmazza, többek között arról, hogy öregkorban ugyanúgy kicsúsznak kezünkből a problémák, mint
fiatalon; sem feltörni, sem megtartani
nem tudjuk őket. Forgács a Tractatus
ridegségét úgy próbálja oldani, hogy
"kibővíti" az idős Wittgenstein naplójegyzeteivel.
Forgács a korábban összegyűjtött
amatőrfelvételeket használja tényképként. "Mi képeket alkotunk magunknak a tényekről" - írja Wittgenstein,
mig a filmkészítő képek ből alkot tényeket. Ezt létjuk a Polgár Szótár esetében is: számos tény képeit az Adrnirá-

listól. Csonka Magyarországon át Voronyezsig. illetve az államosítástól X
úrig ...
E képekből összerakható játéknak a
történelemmel való feszültsége egyben
a jelennel is feszültséget teremt. A jelenlét és a távollét játéka ez.
Forgácsnál az amatőrfelvételek egyszerűen rendelkezésre álló eszközök,
amelyeket ugyan eredetileg nem az ő
alkotói műveletei számára hoztak létre.
A legtöbb esetben csak a megörökítés
volt a céljuk. Ezeket a "nyers" anyagokat kísérli meg adaptálni Forgács. Több
helyen is kipróbálja őket, eredeti formájuk különbözősége ellenére.
A módszer Lévi-Strauss barkácsolásfelfogását idézi. (Nem a nyelvi játék
kedvéért említjük ezt a kifejezést!) Ha
a látottakat a "nyers-főtt", vagy a
posztmodern újrafeldolgozás aspektusából nézzük, akkor azt is felfedezhetjük, hogy a barkácsolás formájában a
nyelv kritikája bújik meg, sőt a barkácsolás maga a kritikai nyelv. A posztmodern szerint a barkácsolás az a
szükségszerűség, hogy fogalmainkat
egy többé-kevésbé koherens, vagy lerombolt örökség szövegéből kölcsönözzük. Itt sem csak a beszélt nyelvről
van szó: gondoljunk a 90-es évek
posztrnodem(?) filmjeire. Ha nyilatkozni tudnának, némelyikük biztos ezt
mondaná a Privát Magyarországról: Rám film még nem volt ilyen hatássaL
Wittgenstein úgy búcsúzik a Tractatus olvasóitól. hogy aki megérti, az végül felismeri, hogy magyarázatai értelmetlenek, s ha már valaki fellépett rájuk, túllépett rajtuk. Más szóval, el kell
hajítani a létrát, miután felmásztak rajta. "Meg kell haladnia ezeket a tételeket, akkor látja helyesen a világot." E
sorok nem kerültek be a "klipekbe",
de azért láttunk olyan anyagokat is,
amelyek e meghaladá st illetve meghaladási szándékot dokumentálták. ilyen
a Beszélgetések a pszichoanalízisről círnű
ötrészes tévé-sorozat, amely egy rnisztifikált jelenség racionális magyarázatát, elemzését kívánja adni. Előzményének tekinthetjük a Szondi Lipót és
a Mérei Ferenc portrét, ezek, úgy tűnik, (megfelelő) prolegomenái lettek a
Privát Magyarországnak. Forgács filmre
tudja alkalmazni a Szondi tesztet, a
családtörténet képről való .Jeolvasását". A legtöbb szereplő személye, életútja alkalmas a sorsana1ízisre. Az idősebbik Bartosról már szóltunk. Nagyobbik fia, Zoltán amatőrfilmes és
táncdalszerző volt egyszemélyben.
Vagy ott van N. úr, aki idilli életet élhetett volna Ilonával. ha szerelmüket
nem keresztezi a háború. Sorsfilm. dráma és antropológia. A második rész
készítője, Jenő 30 évig forgatta titkos
filrnnaplóját imádott nejéről. Dusiról.

Bizonyára nagyszerű operatőr lehetett
volna, ha nem a Földhivatal tisztviselője. Felvételei közül a hóvihar jelenetet szokták kiemelni, de ahogya budai
Várat fényképezi. az is figyelemreméltó: mintha K., a földmérő szemével
nézné a Kastélyt. Dudás László bekerül a filmgyárba, s nem csak rövid
"villám"-tréfákat készít, mint Bartos
Zoltán, de szinte profi módon filmesíti
meg elsőként(!) a Halálos tavaszt. 1945
után elveszti állását, de megőrzi a kamerát. 56-ról olyan beállítású felvételeket készít, amelyek ritkaságszámba
mennek.
Forgácsnak - feltehetően e pszichológiai stúdiumoknak köszönhetően van szeme arra, hogy lássa, mikor és
mit kompenzá1nak "alanyai" a kameráikkal, és mikor szólják el magukat.
Nem is annyira Pető György "erotikus" jelenetei, mint inkább a Vagy-vagy
(G. úr filmje) a láthatatlan és érzéki viszonyok leleplezője.
A politikai és (vallás)erkölcsi "prüdéria" frusztráló szerepével szemben
néhol a kamera terapizál. Ezt a terapizálást érezzük egyébként a Kultúr forgácsokban, ahol is a kamerát Forgács
önmagára irányítja. Igaz, úgy érezzük,
hogy ez a manifesztált "álomfejtés" kevésbé sikerült. latensebb formában lényegesebb dolgokat tudunk meg Forgácsról. mint magától .Kultúr" -Forgácstól. ..
Forgács számára mindaz kultúra,
ami függ a társadalmat szabályozó
normarendszertől. s így képes a társadalmi struktúrák változásának függvényében átalakulni. Ezzel mintegy
szembeállítja azt, ami univerzális és
spontán, vagyis ami a természethez
tartozik. A kultúra és a természet közötti oppozíciót - ha jól értettük a filmet - nem a kultúra (szét)forgácsolásával, hanem a kultúrának a természetbe, az életnek önnön kémiai-fizikai
feltételrendszerébe történő újraintegrálásával kívánja feloldani, azzal a kiegészítő törekvéssel, hogy a partikuláris
emberi tartalmakból (történelmekből)
az általános emberit építse fel - vagy
barkácsolja össze... Talán van még rá
esélye, hiszen csak 45 éves.
Bár retrospektív vetítést csináltak
eddigi "élet"-művéből, ezt semmiképpen sem kell a pálya lezárásának tekinteni. Sokkal inkább a Balázs Béla
Stúdió újabbéletjel adásának. A kezdeményezés érdemes a folytatásra. A
szervezőkön biztos nem fog múlni a
dolog. Öket csak dicsérni lehet, nemcsak a rendezésért. hanem a kiadványért is, amely biblio- és filmográfiájával kellően beavatja a nézőt Forgács
Péter munkásságába. Ősszel a tervek
szerint Bódy Gábor-retrospektív lesz halálának tizedik évfordulója alkalmából...
Sajátos privát történelem lenne,
amennyiben a többi "balázsbélás" életművét is sikerülne bemutatni. Ha már
a jövője bizonytalan a. BB5-nek, legalább a múltja legyen biztos.
Palotai János

Éjszaka vetítették. március tizenötö- elindulnak. A fiú iskolába, a férfi a hadike előestéjén ezt a 64 perces filmet, jógyárba megy.
Egy nap azonban János másokkal
melyet a rádióújság a következőképpen konferált föl: "Napjaink egyik leg- együtt megkapja a munkakönyv ét,
mert privatizálják s aztán ki is ürítik a
égetőbb problémája a munkanélküliség. Ezt kell átélnie és feldolgoznia az kedves gyárat. Végkielégítést kap, de
1992-ben készült tévéfilm főszereplőjé- mégsem meri bevallani feleségének,
hogy munkanélkülivé lett. Ez a "tinek, egy hajógyári munkásnak is... "
Az iskolás és steril fogalmazás talán tok". Kisfia azonban más gyerekekkel
együtt betéved a kiürített üzem terülenem vette el mindenki kedvét, s látták
páran a titkon vetített Titok círnű alko- tére, és megsejt valamit, annak ellenétást, melynek írója és rendezője Szántó re, hogy apja reggelenként szokás szeErika. S aki látta, meggyőződhetett ar- rint elindul otthonróL Egyszer aztán
ról, van az úgy, hogy egy mű igaz találkozik is bóklászó édesapjával. Báadatokból, ilyen-olyan pontosságú, de natosan hazakerekeznek. s bár kerülgemégiscsak energiát igénylő, igazolható tik a "titkot", végül is elnapolják a vallomást. Ne kérdezz! - mondják. De a
megfigyelésekből áll össze, tartalmukat
fiú már jelzi: egyszer majd, talán mástekintve a benne elhangzó, dialógusba
ágyazott megállapítások is igazak, ám nap elmondja, mert "olyan rossz hallminden hiába: a végeredmény hitelte- gatni". (Dramaturg: Schulze Éva)
A ragyogó színészcsapat a már emlen.
A megfelelés vágya - kornak, divat- litett főszereplő-problémával együtt is
nak, józan észnek, elvárásnak vagy alkalmas lett volna arra, hogy a törtémás külső erőnek - és nem a kifejezés netből filmet csináljon. Ahhoz azonban
kellett volna még némi ritmikai elképigénye látszik munkálni a háttérben.
Ez akkor is így lehet, ha az alkotók zelés, színészvezetési biztonság és almásként érzik. Mert ha valóban ki kotói hitel, mely legalább a gyanú
akarták volna fejezni azt, ami egy hajó- szintjén figyelmeztet munka közben,
hogy ez meg ez nem így van, s hogy
gyári munkás - s vele még százezrek mindez legfeljebb a közhelyek és a staéletének drámája, akkor nem merték
volna ilyen érdemtelen magabiztosság- tisztikák szintjén igaz.
A korrekt módon fényképezett helygal elővezetni ezt a történetet. De megzetek elég hamar gyanút keltenek. Tatették.
lán a második snitt az, amikor vihánEgészen biztos, hogy jó szándékkal
tették. Úgy gondolják, hogy ez így coló gyerekcsapat rohanja le az egyik
birtokba vehető hajótestet. Ez a mesigaz. S ez megtántorító.
A gond a szereplőválasztással kez- terkélten ritmusos nyüzsgés legfeljebb
dődik. Andorai Péter izgalmasan zárt egy reklámfilmben állná meg a helyét.
Így csak azt érezni, a gyerekek rendealkata nagy kihivás minden rendező
számára, főként ha a rendező tudja, sen követik az instrukciót, noha értelhogy mit akar vele elmondani. S mivel me, célja, várható folytatása nincs enmegtörtént már, hogy sikerült Andora- nek a csinált viháncolásnak. Majd valaival nem értelmiségi figurát nagysze- ki mindjárt szól: "Ennyi!".
A második gyanakvási alkalom a
rűen eljátszatni, könnyen kelthetők
felületes remények ez ügyben. Ez a ko- hatalmas, fából készült hajómodell
vács, ez a munkás azonban nem az, megjelenése. Andorai Péter, vezéraki lehetne. Ez a színészi test ezzel a igazgatói szemüvegé t föltéve, remek
mozgással, ily módon fényképezve apaként szöszmötöl kisfia, a ragyogó
egyszeruen nem alkalmas a közvetí- tehetségű Szabó Dani mellett. A dédatendő tartalom elmondására. Mást párói beszél, akit a kolera, a kaland és
üzen. Minírnum a depressziós főmér- a keringő hármassága jellemzett. A hanök megy végig a folyosón személyé- jó mint jólirányzott szírnbólum megérben. Vannak pillanatok, amelyek em- kezett a történetbe, s vele az az inforberi melegséggel telítettek. őszinte máció is, hogy itt nemzedékek követgyötrelemről. s vele a színész alakító ték egymást, hajóépítő dinasztiáról van
erejéről tanúskodnak - mindez mégis szó.
A vekker csörgése után, hat órakor,
kevés.
A történet lényege: János, a hajógyá- a reggeli krónika hangjai mellett gyújt
rá János az első cigarettára. A harmari munkás szerény, de elfogadható ködik gyanakvási alkalom már bent a korülmények között, egy nem működő
országhoz és annak tárgyaihoz hozzá- vácsok között adódik. Látható örömedződve él bájos fodrászfeleségével mel fényképezik a tűzből kihúzott izzó
(Pap Vera) és tiszta tekintetű kisfiával vaslencsén forrósodó, serpenyőben sü(Szabó Dani) valahol Óbudán. Regge- lő tojást az alkotók, de szemmel láthalenként megtolják anyu ócska Trabant- tóan nem döntötték el, hogy most irnját, majd biciklire kapnak (nagybicikli- provizá1nak a játékba hivott hajógyári
re a nagy-, kisbiciklire a kisember), s munkások segítségével. vagy szöveget
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tanultatnak velük. Elfogódottság és
szeretetreméltó igyekezet jellemzi a
munkásokat is, a színészeket is. Erre
viszont rámegy a jelenet.
A film kiemelkedő pillanatai közé
tartozik Székely B. Miklós pár mondata. Egy hajdani, sorsjegyen nyert zongorával kapcsolatos álmodozását meséli, s egy pillanatra megáll az idő és
sercegő fényesség támad. Nem a filmben - bennünk! Székely B. Miklós tisztában van azzal, nem elég tudni, hogy
a gyári reggelik során valóban totóról,
lottóról, építkezési tervekről beszélnek
a melósok. 6 azt is tudja, hogyan beszélnek. S megmutatja. Pedig körülötte
annyi mesterkélt mondat és mozdulat
zavarja a helyzet tisztaságát.
Ezek után először jelenik meg, majd
még kétszer fordul elő, tehát összesen
háromszor csíkozza a filmet fekete-fehér képsor. Egy dokumentumfilm ismétlődő részletei ezek a hajógyár és a
főhős ifjúságának időszakából. Mindig
akkor jönnek elő, amikor az apa gondolatban megidézi őket, és menekülhetnékje van.
Bodnár Erika az ismerős doktornő,
a feleség kuncsaftjának szerepében, a
fodrászüzlet székében ülve ilyen

mondatoknak van kitéve: "Az egészségügy összeomlott. Csak az a baj,
hogy minket is maga alá temet ... " A
leselkedő gyerekek egymást fegyelmezve így szólnak kislány társ ukhoz:
"Hülye tyúk!". Pedig így nem szólnak.
Legalábbis ma nem. Talán húsz évvel
ezelőtt? Akkor se nagyon. Vetettek
mostanában egy pillantást az alkotók
természetesen beszélő kölykökre? Akkor láthatták. hogy mind szövegük,
jobban mondva hallgatásuk és grimaszaik, mind mozgásuk jelentősen eltér
attól, amit a filmben kell produkálniuk.
Az idézetek és szimbólumok között
a szocialista dekorációból megmaradt,
fölöslegessé váltan elguruló dísz-földgömb vezet. "Kell ez maguknak?" kérdik. Senki nem kap utána. A brigádnapló lapozgatása során László
Zsolt citál idézeteket, amelyekről szégyenkezve tudjuk mindannyian: igen,
így volt. De közben olyan lezser mozdulattal tartja kezében a cigarettát,
hogy rögtön arra kell figyelnünk, hogyan kerül ez a laza egyetemista vagy
inkább színész fiú a brigádba? Ezt a
kéztartás t nem lehet nem észrevenni,
ha valaki odafigyel. László Zsolt is re-

mek színész, Azonnal váltott volna, ha
figyelmeztetik.
A morális csúcsot a belvárosi
galambetetés során elősétáló aktív szállodai kéjhölgy segítségével érinthetjük.
Tóth Auguszta gyanútlanul mondja az
elképesztő közhelyeket miskolci származásáról, csóró apjáról, aki "ugyanilyen műszálas inget visel, mint hősünk, ... akire rá van írva, hogy csak a
melóhoz ért", majd kijelenti: "Az a
fontos, hogy a manit hogy csinálják!
Nézz engem! Enyém a világ! Elveszem
magamnak! Aztán sutty ... el innét!"
Hajnalban János ébren virraszt, mikor csörög a vekker. Erősödik bennünk
a kérdés: miféle ember ez? Ha valóban
olyan jó a kapcsolata az asszonyával,
ahogy sejtenünk lehet, ép eszén van,
amikor titkolózni próbál?
Ízetlen és minden módon sutára sikeredett valós riport következik a
munkanélküliek sorállásáról. Az a benyomásunk, mintha filmszakadás történt volna. A valóság szinte beszakítja
a képernyőt. Fodor János riporteri
mikrofonját végül a főhős tolja el depressziósan, s elfedi tenyerével a kamerát. A jelenet stílustalan és hiteltelen.
Este aztán mindezt viszontlátja a tévé-

híradóban. s gyermekére való tekintettel még jókor elzárja a készüléket.
megúszva az azonnali leleplezést. (Talán ezért is ment oly késői órán a film,
hogy a megszólított valódi munkanélküliek ne legyenek kitéve hasonló kellemetlenségeknek?)
A kisfiú egyre nehezebben viseli kínos fölfedezését, amikor is a vízparton
találkozik az örök horgásszal, Kun Vilmos mítikussá növesztett öregemberével. Visszadobják a halat, ami olajízű, nem lehet megenni (ha netán nem
tudnánk) - itt a környezetszennyezés.
Itt az óvodák bezárása: foszló szemét
közt a hajdani óvodai cégtábla fekszik
a földön. Itt az új, szélhámos kisvállalkozó: Bezerédi Zoltán remek alakítása
zárt, egységes etűd. 6 a villogó fogú,
visszataszító, kívül-belül undorító újmódi főnök egy bizonytalan berendezésű hajón. Régiséggel, netán lopott
holmival kereskedik? János neki nem
ajánlkozik, pedig már nagyon elszeg6dne valahová.
Visszatér a régi szerel6csarnokba.
Egyedül van. Jólesne azt gondolni,
hogy nem azt hallom, amit hallok:
Mártha István hatalmas zenei munkásságából pont egy olyan zongoramotívumot emeltek ki, amely az Este a széke/yekné/ födallamát idézi. Ez nem lehet
nem tudatos. De akkor meg hogy értsem?
A gyárbeli öltözőszekrények és galambok, a sült tojás, de még a munkások valódisága sem helyettesíti az
összeálló kép igazságát. Miért nincs titok ebben a Titok című filmben? Miért
olyan egyfedelű és titoktalan? Talán
azért, mert minden benne van, ami az
alkotónak a biztosan eladható témáról
eszébe jutott. Ha még valami eszébe
jutott volna, az is benne lenne. Az ínséges televíziós időket nézve, jelentős
döntések, tekintélyes anyagi eszközök
kellettek a film létrejöttéhez. Nem sok
rendezőnek adatott meg televíziós
nagyfilm készítésének lehetősége. S a
megajánlott téma valóban visszautasíthatatlan.
A mostanában divatos katasztrófaturisták foglalhatják így össze élményeiket vert helyzetben lévő népek
áradásos-földomlásos
kriziseinek
szemlélése után. Élnek a helybéli újságok adataival. megjegyzik a beszédfoszlányokat,
fényképeznek.
még
őszintén meg is hatódnak. De azért
azok ott a hullámokban mégiscsak azt
érzik, hogy valakik használják a szerencsétlenségüket.
Még azt is.
Gabnai Katalin

Horváth

Adrienne

Az opera tőr-nő, ki a képért mindenre képes

Alacsony, szemüveges, fiúsan öltözködő,
kortalan nő. Nagyon tetszik neki saját
mondása: ,.én vagyok a legjobb csaj az
operatőrök kiizott". Ezen mindig nevet.
Hihetetlen türelemmel és alázattal fordul mindenkihez. Tud kérni. Dirigálhatna.
kiabálhatna. de azt nem tud.
Ha híradózni megy a technikussal, mindig a férfinak mutatkoznak be először. Azt
már kevesen hallják, hogy "a kollégnnő1l1
az operatőr, Horváth Adrienne", Ez talán
egy kicsit bántja.
Azt már megszokta, hogy ha férfiakkal
beszélget kezében a kamerával, hátán egt)
lámpával, fülére akasztva a statívval, néhány percnek el kell telnie, míg valamit kivesznek a kezéből. 6 sohasem szól.
• Magyarországon te vagy az egyetlen diplomával rendelkező opera tőrnő?
Játékfilmes diplomával - úgy tudom
- igen. Néhányan rövidfilmes operatőri szakon végeztek.
• Hogyan jÖtl össze a tornaszakkal
az operatőri munka? A szüleid kérték,
hogy legyen egy normális foglalkozásod is?
Nem. Apám nagyon ellenezte...
• Melyiket?
Az operatőri munkát, a filmgyári elfoglaltságot. 6 a vasútnál volt tervező,
anyám' pedagógus. Abszolút polgári
családból származom. A fotózás középiskolás koromban kezdődött. A Balatonnál volt egy házunk, és az egyik
szobában a spalettán volt egy lyuk.
Minden hajnalban arra ébredtem. hogy
a szoba olyan, mint egy camera obscura, mint egy sötétkamra. Az ágyam
melletti falon mindig megjelent fordítva Tihany. A képhez való vonzódásomat innen datálom.
• Azt értem, hogy Tihany minden reggel bejött a szobába. De miért kellett
elmenni testnevelés szakra?
Érettségi után a Filmgyárban szerettem volna elhelyezkedni, de nem engedték. Annyit sikerült elérnem. hogy
aDiafilmhez kerültem. ami a Filmgyár
közelében van, de mégsem a bűnös
hely maga.
• Ott mit kellett csinálni?
Laboránsgyakornok voltam. Mese
diafilmeket fotóztam és laboráltam. És
miközben az ebédlőbe mentem, nagy
boldogan átsétáltam a Filmgyár udvarán.
• Érettségi után nem is jelentkeztél a
főiskolára?
De, csak nem vettek föl egyből.
• Akkoriban mit sportoltál?
Műugró voltam.

• Mi volt a legnagyobb kunszt, amit
meg tudtál csinálni?
Műugrásban? Hát ...másfél szaltó.
Egy idő után már nem tudtam együtt
csinálni az iskolával, abba kellett hagynom. Akkor kezdtem el fényképezni.
de azt is azért, mert nagyon tetszett a
másik osztályból egy fiú, aki nagy fotós volt.
• Lett a dologból valami?
Nem, nem! Maradt a fotózás. Bár
azt hiszem, hogy ennek sokat köszönhetek. Magam laboráltam otthon. Az
egészen fantasztikus volt!
• Vettél hozzá felszerelést?
Persze! Nagyítót, gépet, mindent.
Most is megvannak. Csak most már a
padláson. Ekkor kezdett a film is egyre
jobban érdekelni. Kaptam egy svájci ismerősök által már kidobott normál 8as kamerát, kis montírozóasztallal, vágópréssel. A filmeket is én laboráltam.
Ekkor vettek fe! a TP-re, testnevelés
szakra. Aztán elkezdtem jámi különböző filmklubokba. a Kőbányai Fotóklubba, a TIT-re,Jean Vigo sorozatra, mindenre. Óriási hatással volt rám.
• Maguk a filmek vagy az elemzés?
A filmek, a filmek! A francia költői
realizmus, Carné, a Ködös utak, a Mire
megvirrad. Aztán a francia új hullám,
később Bergman! Sven Nykvist képi
világát nagyon szeretem.
• Mennyire befolyásolja egy kép, egy
beállítás létrejöttét, hogy az operatőr
milyen ember? Te mit szeretsz fotózni?
A képeim 8O-90%-ánalig van ember. Ez probléma is volt a felvételin,
mert illés Gyuri bácsi az emberközpontú képeket szereti.
• Nem szereted, ha ember van a képen?
Szeretem... most már szeretem...
már eljutottam oda, de csak úgy, ha el-

lesett a pillanat. Ha meg tudom csípni.
Ha nincs senki és semmi beállítva a
képen. Engem inkább a kompozíció, a
hangulat, a fények fognak meg. Ha
holt tárgyakat komponálok. abban jobban benne vagyok én. Mert azt én látom meg. Érted, amit mondok? Szűrőt
sem szeretek használni, főleg effektszűrőket nem. Pótdolognak érzem.
Sokszor, ha az opera tőrnek már nincs
saját ötlete, ha nem tud egy erős képet
csinálni, akkor effektszűrőt használ.
Persze tisztelet a kivételnek. mert van,
amihez valóban kell. Én nem szeretem,
én inkább az erős képet erőltetem.
Mostanában megfigyeltem - bár ezt inkább Kukucska Zoli, a technikus tudná
megmondani =, hogy amig nem tudom
az első képet megcsinálni, amelyről
magamban is érzem, hogy jó és erős,
addig embertelen feszültség van bennem. Borzalmasan nehéz lehet engem
ilyenkor elviselni.
• Sok lány felvételizett veled együtt?
Az elején mindig sokan vannak.
Nem néhányan, tényleg sokan. Engem
hatodikra vettek föl.
• Jártál a Testnevelési Főiskolára, és
közben szorgalmasan jelentkezgettél?
Igen, és mikor már tanítottam, akkor is.
• Miért vettek föl? Minek volt döntő
szerepe? Lehet, hogy mégiscsak a fotáknak?
Nem, nem! Fotózni az első rostán
kell, a másodikon egy diaetűdöt kellett
csinálni, a harmadikon pedig - akkorra már nagyon leszűkül a kör - egy filmet.
• Videóra?
Nem. 16-os filmre.
• Egt) felvételiző honnan tudja, hogy
a 16-os kamera hogyan működik?
Hát ez az! Kicsit furcsa a felvételi

rendszer. Kiélezve a dolgot, olyan,
mintha az orvosira egy kisebb műtéttel
lehetne bekerülni. Na, ez azért túlzás,
de mindegy. Filmet kellett csinálni.
• A tiéd miről szólt?
Egy ipari alpinistáról. aki az ORFI
épületén dolgozott. Az etűd azzal kezdődött, hogy föntrőlledobnak egy kötelet, az alpinista elindul, megcsinálja a
munkát, majd ledobja a kötelet.
• A felvételiző pánikban van, hogy
miről csináljon filmet? Meglátja az első furcsa foglalkozású embert, és felkiált, hogy "jaj, ezt kell fölvenni"?
Igen. Nálam is pánik volt. A műugrásról szerettem volna filmet csinálni,
arról a pillanatról, mikor az ember 10
vagy 5 méter magasban elhagyja a
deszkát. Ezt én is átéltern. tudom, mi
az. De szerencsétlenségemre épp akkor
leeresztették a margitszigeti medencét.
Na, akkor teljesen begörcsöltem.
Anyámnak jutott eszébe az az ismerősünk, aki ipari alpinista. Nekem meg
az, hogy ne fixen álljon a karnera, hanem legyen kézben. Az alpinista szubjektívjét ugyanúgy kötélen leereszkedve vettem föl.
• Segit az operatőri munkánál, hogy
testnevelés szakon végeztél? Mennyit
számít a fizikai erőnlét?
Nagyon sokat. Nemrég múltam
negyven - és sajnos se időm, se energiám nincs sportolásra, saját magam karbantartására =, de hál' istennek ezzel a
bő 10 kilós kamerával is simán futkosom még. Ez a sportnak köszönhető.
• Az se jelent semmi gondot, mikor
kamerával félig kilógsz a helikopterből, vagy egy motorcsónak dobál ideoda? Nem félsz?
De, csak mikor a kamera a szemem
előtt van, elfelejtem, hogy mi van körülöttem. A kép miatt az ember mindenre képes. Ha valamitől istenigazából félek, az a kígyó. Attól embertelenül félek! Még a főiskolán egyszer
egy olyan pasiról kellett filmet csinálni, akinek kígyói voltak a lakásában. A
frász jött rám!!! De kamerával a szemem előtt egész köze! mertem menni.
Mi több, meg is érintettem a kígyót!
• Ez mitől van? A kamera ad egy távolságot, és azt hiszed, hogy mindentől messzebb vagy?
Nem. Ez azért van, mert tudom,
hogy mások is az én szememen keresztül fognak látni, tehát valami nagyon szépet és különlegeset szeretnék
csinálni. Úgy láttatni, ahogy másnak
nincs módja rá. Ezért mindenre képes
vagyok... szóval a képért.
• Mi az, amit nem vennél föl?
Amit nem? Hát például gyűlölöm.
ha a Híradóval temetésre kell kimenni.
ilyen pillanatokban nem szeretek sen-

kinek az arcába belemászni. A kiszolgáltatott ember kinjait nem tudom fölvenni.
• Mikor lehet belemászni a másik
ember arcába? Mikor láttatható a tömés a fogában? Van valamilyen etikai
határ?
Azt hiszem, azt a szituáció adja.
Egy Lourdes-ban forgatott filmnél, mikor az emberek az utcán vonultak, elbújtam és meglestem őket a kamerával. A teleobjektívvel egész közel tudtam menni hozzájuk, persze ők nem
láttak engem. De ez nem kiszolgáltatott helyzet volt, inkább átszellemült
pillanat. Egyszer dolgoztam egy filmben, amely a női alkoholizmusról szólt.
Na, az borzalmas volt.
• Még akkor is, ha az alany mindenbe
beleegyezik?
Akkor is, mert kiszolgáltatott ... Érted?
• A főiskolán volt olyan gyakorlat,
amelyet neked nem kellett megcsinálnod, csak a fiúknak?
Nem, mindent ugyanúgy végig kellett csinálnom.
• Biztos előfordul, hogy az alany "elszáll", és csak meséli, meséli nem éppen rövid életét. Megteheted. hogy egy
idő után azt mondod, nem bírod tovább tartani a kamerát?
Egyszer majdnem szóltam, de szerencsére épp abbahagyta. Már azt hittem, megörülök. olyan nehéz volt. A
fizikai tűrőképesség határán voltam,
de nem akartam félbeszakítani.
• Ilyen helyzetben mit tudsz csinálni?
Villogsz a szemeddel a technikusnak?
Semmit. Mivel alacsony vagyok, az
alanyok 90%-a magasabb nálam. Tehát
a kamerát mindig egy kicsit fölfelé kell
tartanom. Ha valaki velem egymagasságú lenne ... akkor simán megtartom,
úgy nem olyan nehéz. Csak ettől a lehetetlen pozitúrától kezdenek a nyakcsigolyáim deformálódni.
• Ez szakmai betegség?
Igen, a nyak és a gerinc tönkremehet.
• A szakmai ártalom mennyire működik nálad? Ha nézel egy filmet, elgondolkodsz a beállításon, a világításon?
Állandóan figyelem. Hogy tanuljak
belőle.
• Végig tudsz nézni normálisan filmet?
Ha leköt, akkor igen. Akkor nem
szakmai szemmel nézem.
.• Szerettél a főiskolára járni?
Igen, nagyon szép négy év volt. Sokat küzdöttem érte, nekem hatalmas
dolog volt, hogy fölvettek. Úgy gondoltam, ez akkora ajándék, amely már
elég az élethez. Ezenfelül minden más
csak hab a tortán. 89-ben végeztem és
91-ben diplomáztam. Nagy szerenesém
volt, mert van, aki még mindig nem
tudott diplomafilmet csinálni, mert
nincs pénz. ilyeneket próbáltam mondogatni magamnak, mikor a főiskola után
volt egy rossz periódusom. Két-három
nagyon-nagyon rossz évem. Sehol nem
sikerült labdába rúgnom. mig a Duna
TV el nem indult. Addig hetente egyszer dolgoztam valamilyen ritty-rotty riporton a tévében. Jó esetben. Mert többnyire csak bementem, és üldögéltem.
Nem tudom magam jól eladni.

• A család megbékélt az operatőri
munkával?
Az apám akkor fogadta el, mikor az
elsőéves vizsgafilmemmel - a Lóversenynyel - kiküldtek Miinchenbe, a
filmfőiskolások fesztiváljára. Ez volt az
a pillanat, mikor láttam rajta, hogy elfogadja a dolgot. Addig nem volt túl
lelkes. Sajnos nem érte meg, hogy lássa, valamennyire révbe jutottam.
• A Duna TV-hez hogy kerültél? Valaki felhívott?
Igen, Illés Gyuri bácsi táviratozott.
• Mennyire foglalkozik a tanítványai
sorsával?
Szerintem komolyan. Mondom, én
is neki köszönhetem, hogy adásindulás
óta ott vagyok a Duna TV-nél.
• Mi a különbség a híradózás és a vezető operatőri munka között?
Én jobban szeretek híradózni. Ezt a
műfajt sokan lenézik, de én sokat tanultam belőle. Fantasztikus kamerabiztonságot ad. Ott nem lehet gatyázni,
különböző körülmények között olyan
képeket kell gyorsan produkálni, melyek adásba mehetnek. Az operatőri
munka tréningigényes dolog. Ha az
ember hosszabb ideig nem veszi kézbe
a kamerát, kis elbizonytalanodás érezhető. Ezért jó a Híradó. Afféle ujjgyakorlat.
• Vezető operatőrnek lenni mit jelent?
Az adásmenetben való részvételt. A
stúdióban lévő emberek irányítását.
• Te döntöd el, hogy a kamerák hol
álljanak, és milyen legyen a fény?
Igen, de én nem szeretek embereket
irányítani. Jobban érzem magam, ha a
kamera mögött állok, és teszem a dolgom. Nagyon nehéz egy rendszert úgy
mozgatni, hogy az a kép jöjjön létre,
amelyet én szeretnék. Soha nem az jön
létre.
• Híradózás közben kikkel találkoztál, mely politikusokkal?
Pethő Ivánnal, Hom Gyulával, Boross Péterrel. Boross, mikor meglátott
kamerával a kezemben, meghökkenve
felkiáltott: "Há' miért maga cipeli ezt a
kamerát, mikor annyi nagydarab férfi
van itt?" Ezt mondta.
• Oda kellett volna neki adni.
Persze! Fodor Gáborral kicsit nehéz
volt, mert iszonyúan magas. Kétszer
akkora, mint én. A statívot egészen föl
kellett húzni, maximumra, nekem meg
ládára kellett állnom.
• Hornnal egymagasak vagytok.
Igen, vele könnyebb volt. öt egyszer a Külügyminisztériumba követtük
valami gyűlésre - a testőrökkel.
• Reggel, mikor felébredsz, tudod,
hogy aznap mit fogsz fölvenni?
Nem. 9-kor a szerkesztő-riporterek
eligazításán derül ki, hogy hova kell
menni. Általában 3-4 helyre. Abban
van mindenféle. Fogadások, sajtótájékoztatók, avatások, temetések, ünneplések. Az elején még saját ötleteim is
voltak. Most már ritkán híradózom.
Egyszer én ajánlottam. hogy menjünk
ki Fótra. Ragályi Elemér ott forgatta az
Operaházfantomját. Csináltunk egy "kis
színest". Igazából a kulturális híreket
szerettem, különösen a képzőművészeti kiállításokról szóló riportokat. De
ezek megszűntek.
• Miért híradózol kevesebbet?

Többet kell lennem a stúdióban.
• Híradózni nem kötelező?
Nem. Ha összehozom a 14 szolgálatot ...
• Vezető operatőrként?
Igen, plusz az Esti kérdés.
• A 14 szolgálat hogy jön ki? Egy nap
egy szolgálatot jelent?
Igen, szombat, vasárnap pedig kettőt. A szolgálat (de rossz szó!) lehet
egész rövid - reggeltől kora délutánig
-, de tarthat éjjelig is.
• Mikor vezető opera tőr vagy, az irányítá·sod alatt hány kamera működik?
Változó. Van, mikor mind a három,
élő adásnál négy is, de van, hogy csak
egy van abemondón.
• Ilyenkor te valamelyik mögött
állsz?
Nem, most már nem. Az ősidőkben
úgy volt, de most már vettek föl elég
kameramant.
• De a világítás az a te dolgod.
A fővilágosítóval együtt.
• Mindent előre bevilágítotok, vagy
csak az épp soron következő hátteret?
Nem lehet az egészet megcsinálni.
Nagyjából föltesszük a lámpákat, mert
gyakran ugyanaz a háttér. A bemondóknál háromnegyed 6-kor van váltás.
Akkor új háttér kell. De 6-kor a Híradó
is belép, és a hátteret pár perc alatt
kell megváltoztatni. Kamerát áttolni,
világítást igazítani. A délutáni és az esti adás közt hangulati váltás is van. Fényekkel lehet variálni, jó, ha van valami virág. Ki-ki ízlése, és a lehetőségek
szerint rámol.
• Te döntöd el, hogy mikor hova üljön a bemondó?
Igen. Attól függően, hogy mit szeretnénk mutatni. Ha az esti hangulatnál a hátteret akarom buktatni, ahhoz
eléggé el kell hozni a bemondót ...
Hogy a személyi fénye ne verjen ki
mögé a falra. Mert akkor följön a fal.
• Milyen fénye, mi jön föl?!
A fal, attól a fénytől, amit a bemondó kap, ha közel vannak egymáshoz.
Ha viszont a bemondót elhozom előre,
akkor külön lehet világítani. Külön
lámpával a hátteret és külön az embert. így nagyobb a lehetősége, hogy a
bemondó korrekten legyen megvilágitva, és a háttérrel is tudok játszani.
Hogy mennyire buktatom, milyen
fénysávot, milyen fényámyékokat teszek rá. Érted?
• Hát hogyne! És mi történik, ha van
egy műsoruezetá
és 4-5 vendég?
Olyankor mitől függ a világítás, meg
hogy hány kamera működik?
Alapfölállás, vagyis ideális, ha van
egy totál róluk, és két oldalról keresztben dolgoznak a kamerák. Azok közeliket csinálnak, lehetőleg szemből,
hogy ne legyen nagyon profilos.
• A játékfilmes munka reális vágy?
Nem. Tudom, mert két lábbal állok
a földön.
• Szíved mélyén sem remélsz?
Én annyira másfelé sodródtam ... A
játékfilm az reménytelen. Szép dokumentumfilmeket szeretnék csínálni.
Azok hosszú időre erőt adnak az embemek. Hogy miről? Hát ... inkább az
élet árnyékosabb oldalán lévőkről.
Azok érdekelnek jobban. A privát élet-

ben is. Akik valamiért mások, eltérnek
az átlagtól.
• Eddig milyen dokumentumfilmeket csináltál?
A római és a lourdes-i zarándokútról, egyházi hivatást választó fiatalokról és állami gondozott gyerek-költőkről.
• Véletlen, hogy a filmek többsége a
vallással foglalkozik?
Közel állnak hozzám ezek a témák.
Itt találkozhatok olyan emberekkel,
akik - úgy érzem - minden érdektől
mentesen törekednek az általuk kitűzött cél felé. Ezt manapság különösen
nagy dolognak tartom. Nemrég olvastam egy fiúról, aki fejest ugrott a Balatonba, eltört a nyakcsigolyája és mozgássérült lett. Csináltak egy kft-t, ahol
elég rossz köriilmények között asztalosmunkával foglalkoznak. Ez most
nagyon érdekel.
• Van lehetőséged rá, hogy javasolj
témákat, vagy beosztanak
egy-egy
filmhez, és menni kell?
Többnyire hívnak, de készült már
film az én ötletemből is.
•
Nehéz a dokumentumfilmekben
amatőr szereplákkel dolgozni? Hogy
tudsz nekik segíteni?
Úgy, hogy igyekszem minél jobban
belesimulni a környezetbe, minél kisebb feltűnést kelteni. Nekik kell előtérbe kerülni, nekem pedig beleszűrkülni a világukba. Próbálok személytelenné válni, hogy oldjam a gátlásaikat.
• Mi dönti el, hogy milyen képet adsz
egy beszélő fejről?
Azt hiszem, ösztönösen érzem. Szeretem, ha ezt rám bizza a rendező.
Úgy érzem, van annyi empatikus készségem, hogyaszöveget egyeztetni tudom a képpel. Mikor mennyire menjek
közel, mikor nyissak stb. Erdekes dolog - már többször tapasztaltam -,
hogy bizonyos szituációkat egy pillanattal előbb megérzek. Amikor megnyomom a gombot, még csak szeretnék valamit látni. Tehát előtte egy pillanattal ráindulok, és az esetek többségében történik is valami nem-várt. Például látok egy szép őszi kompozíciót,
elíndulok, és egy pillanattal később a
szél fújja az avart, a levelek átfutnak.
átszállnak a képen.
• A véletlen befolyásolja a kompozíeiót?
Nem. Ez borzalmas akarattal jön létre. Nagyon szeretném ... és be szokott
jönni! Ha akkor nyomom a gombot,
mikor már történik valami, akkor lemaradtam róla. Meg kell érezni - egy
pillanattal előbb. Ez nálam valami isteni szerencsével működik.
Ozsda Erika

SZÓRAKOZNI

Ha minden jól megy, jön a nyár.
Megnyíltak a kerthelyiségek, lassan
nyílnak a kertrnozik is. ilyenkor a filmforgalmazók elsődleges célja a mindenáron való szórakoztatás. Adjuk meg
magunkat! Szórakoztassanak!
Ha sikerül legyűrniink belénkrögződött ellenállásunkat. akkor garantáltan
szórakozni fogunk. Ott van rögtön

A maszk
A főszereplő fiatalember (jim Carrey)
talál egy maszkot. Ha felteszi, átalakul.
Jóvá, rosszá, tulajdonképpen nem is érdekes, mert ez nem az akifejezetten
"mondanivalós" film. Elég, ha tátott
szájjal bámuljuk a csillogó tehetségű
Jim Carreyt. Utoljára Charlie Chaplin
teste tudott így függetlenedni a gravitációtól.
Jim Carreyről már a Filmkultúra tavalyi augusztusi számában is áradoztam egyszer. Az Ace Venturában "megállás nélkül valami olyasmit csinál,
amit épeszű ernber soha. Fintorog,
nyerít, ugat, csücsörít, ugrál, riszál,
csámpít, böfög, nyelvet ölt, kacsázik.
hunyorog ... Az a legfantasztikusabb,
hogy nemcsak «helyzetben» bohóckodik, hanem egyfolytában, olyankor is,
amikor a háttérben áll.
A mostani színészek között egyedülálló, hisz még a legjobbakon is látszik, hogy szerepelnek, míg Jim Carrey
egyszerűen ütődött. «Hozottból- oldja
meg a szerepet."
Az úgymond normális emberek
(azok is, akikből később színész lesz)
nagyjából négy és kilenc éves koruk
körül maguk és környezetük szórakoztatására kipróbálják, hogy milyenek kifordított szemmel, biggyesztett szájjal,
lógó nyelvvel, előretolt állkapoccsal.
Aztán amikor a szülők a pedagógusokkal karöltve szörnyülködni kezdenek ("Vigyázz, mert úgy maradsz! Ne
csináld, kiakad a szemed! Jaj, de ronda
vagy!...), akkor a normális embergyerek abbahagyja. Később már csak
olyankor jut eszébe a hasáig lógatni a
nyelvét és jojózni a szemével. ha kicsi

gyereket lát. Jim Carrey nem hallgatott
a jó szóra, és tényleg "úgy maradt".
Felénkfordul. elvigyorodik, és azt
mondja: "Ügyülü-bügyülü, beee! Bölölő!"
Rögtön a film elején eltátjuk a szánkat, és úgy is marad egész a végéig.
Amit a computeres animáció nagymesterei bedobnak, attól leesik az állunk.
(jim Carreyé az egyik jelenetben effektíve leesik.)
Az animátorok szakítanak az eddigi
gyakorlattal: nem azt tűzték ki célul,
hogy minden trükk a lehető legvalósághívebb legyen. Éppen ellenkezőleg!
Jim Carrey genetikusan gumihajlékony
testét körbecsavarják, nyújtják, göngyölik. Nyilvánvaló, hogy trükkök sorozatát látjuk. Ez a jó benne, ettől marad meg képregényi bája, ettől nem válik zavaróvá Carrey infantilizmusa.
A nyelve kigurul a szájából. Az ülepét felemeli a válláig. Egyik trükk jön
a másik után, de egyik sem készülhetne el - legyen mégoly jó is egy szoftver -, ha nem játszana a filmben ez a
fékezhetetlen komikus. A kunsztokat
javarészt ő csinálja, a computer csak
"rásegít".
Jelen pillanatban ő a legnagyobb
sztár a könnyű műfajban. Ezzel a típussal az szokott történni, hogy megtetszik a közönségnek, a producerek
meg rákapnak, mint tik a takonyra
(ezer bocsánat!). Két-három hetente láthatjuk majd egy éjszaka alatt forgatott
új filmjeit, és a végén a kutya sem lesz
rá kíváncsi. Abszolút nem lesz érdekes,
hogy olyan a feje, mint egy doboz
gyurma melegítés után.
Charlie Chaplinről szóltam már az
elején, de említhetném Stant, Pant és a
többieket is. Jim Carrey őket idézi. A
film és a nevettetés hőskorát. a némafilmeket, a burleszket.
Vigyázat, blőd!!!

mit a filmben. Kedves szokás ez, mert
1/ nem kell gondolkodnunk a szerzők
korán; 2/ szépen kirajzolódnak a
negyvenes, ötvenes, hatvanas, hetvenes és lassan a nyolcvanas évek is.
(Azt igazán csak így zárójelben teszem
hozzá, hogy vannak betlizős kritikusok
is, akik mások gyerekkorából csinálnak
maguknak sajátot. csak azért, hogy valami jó kis stiláris elemet felhasználhassanak belőle. ilyesmi előfordul, bet!izni emberi dolog. Akár az ő emlékük
is lehetett volna. Na meg ott van a kollektív tudatalattink is.)
Szóval: amikor én gyerek voltam ... r
akkor a magyar televízió vasárnap délutánonként (és egy hétköznap is) filmet adott. Jó filmet. Ezeket nyári vasárnap volt a legjobb nézni, pont akkor
kezdődtek, amikorra az ember agya
szétfőtt már a napon. A szoba kellemesen hűvös volt, meggyet lehetett eszegetni, jött a film. A redőnyt le kellett
ereszteni. Kisgáborral és Manci nénivel, a nagymamájával ültiink Lellén a
szomszédban. Manci néni végignézte a
stáblistát. és elégedetten dőlt hátra, ha
ismerős nevet látott: "Jó film lesz!"
Így láttam először Walter Matthaut.
Mondjuk a Kaktusz virágában. Mert
amikor a recenzensek elmélázva emlékeznek, olyankor összekeverik a filmeket.
Matthau játszott már fiatalt, öreget,
csőlakót. őrgrófot. Nagy szívfájdalmam, hogy amikor nekiláttak a Flinstone emberverziójának, akkor kasztingolás közben senkinek sem jutott eszébe,
hogy Frédit kizárólag őrá kellene osztani.
Videón megnézhető A szomszéd n8je ... cirnű keserédes vígjátéka Jack Lemonnal, kábé fél éve ment a mozikban, ha valaki a mai arcára kíváncsi.
Most ő Albert Einstein az

A mozibajárási stratégiák közül az
egyik leggyakoribb a sztárválasztásos.
Akik ezzel a módszerrel dolgoznak,
azoknál általában biztos befutónak számít Walter Matthau. (Még azoknál is,
akik egyébként Jean-Claude Van Damme-ra, Bruce Leere és a hasonszőrűekre voksolnak.) Walter Matthau maga a
megtestesült mozi. A tuti szórakozás.
Mindent elsöprő divattá vált mostanában, hogy a recenzensek a saját gyerekkorukat emlegetik, láttak volt akár-

IQ - A szerelem relatív
cirnű filmben. Ha annak idején felsorakoztatják Einstein előtt azokat a színészéket, akikre majd a szerepet osztani
akarják, ő nyilvánvalóan Matthaut választotta volna. De az is lehet, hogy
megsértődött volna, amiért nem inkább ővele játszatják Walter Matthaut.
Az, hogy alteregó - nem pontos.
Két tojás? Marhaság. Kongeniális? Valami olyasmi. És nem az őszes paróka
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teszi. Itt nem dolgoztak órákig a
maszkmesterek, nincsenek trükkök,
nincs különleges kosztüm tár. Matthau
megnézte Einstein összes dokumentumfilrnjét - gondolom, így történt, így
szokás -, aztán gyakorolta az Öreget.
(Az én gyerekkoromban Kádár János
volt az öreg, de ez most egyáltalán
nem tartozik ide.)
Finoman ironikus film, kirobbanó
hahotázási kényszerre ne számítsunk.
Csendes deru jellemzi minden egyes
jelenetét, a sztorija sem annyira blőd.
Einstein éppen unokahúgának szerelmi
életét igazgatja, abban a szent meggyőződésben, hogy minden relatív, a lángelmék is meggárgyulnak Ámor közelében. Meg Ryan és Tim Robbins happy
endelnek. Naná!
Van az Oscar-válaszrós fajta. Az ő
figyelmükbe ajánlom Jessica Lange legjobb női alakítását. Akik a rendezőkre
buknak, nyilván tudják már a műsorfüzetekből. hogy Tony Richardson műve a Dühöngő ifjúság, az Egy csepp méz, A
Izosszutávfutó magányossága, az Orpheusz
alászáll... Sajnos, ez az utolsó filmje, a

Blue Sky
A Kék ég fedőnév. Földalatti nukleáris
robbantási kísérletek fedőneve. Ebben
dolgozik Tommy Lee Jones. Felesége,
Jessica Lange és lánya jó katonacsaládhoz illően követik bázisról bázisra. Átlag félévente kezdenek új életet.
Jessica Lange azt a szerepet kapta
meg, amelyiket néhány évtizeddel ezelőtt (recenzens gyerekkorában, amikor
egy villáságú szilvafán csimpaszkodva
bámult be a kertmozi oldalán futó borostyánok között) egyes-egyedül Marilyn Monroe játszhatott volna el. Az
egzaltált, neurotikus szépasszony t, akí
egész életében Hollywoodba vágyott,
de be kellett érnie a protestáns katonafeleségek jótékony célú gálaműsorával.
A lány környezetvédő. Az apa morális válaszút elé kerül. Inkább katonae, vagy inkább ember? Felsőbb utasításra félreteszik, a felesége szabadítja
ki egy elmeintézetből a nyilvánosság
mozgósításával.
Richardson előző filmjeiben is a privát drámákkal operált. Depressziós,
önmagukat kereső emberek sóvárog-
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nak a siker után. Aztán mellékszálon
behozza a Társadalmi Igazság kérdését, mindegyik filmjében másként. A
személyes dráma összeér a társadalmi
kérdéssel, a néző önkéntelenül válaszokat fogalmaz magában, a rendező
pedig lekerekíti a film végét.
Richardson
filmjei felkavaróak,
problémafelvetésükről
osztályfőnöki
óra keretében jól el lehet beszélgetni.
Annyi biztos, hogy profi rendező volt,
a színészei pedig kifogástalanok.
Megint van egy

Lassie
feldolgozás. Ezek a filmek azért jók,
mert nem árulnak zsákbamacskát (bocsánat, ez Lassie esetében enyhén képzavaros!). Kevés hibaszázalékkal csak
azok nézik meg, akik kíváncsiak rá.
Akiket érdekel egy ezerszer lerágott
szentimentális történet. Ók nem fognak csalódni. Modem kerettörténetben
látjuk viszont Lassie-t, de a mondanivaló és a stílus változatlan. Ez így van
rendjén. Ugyan kí szeretne egy-egy
klasszikus mese vagy ifjúsági történet
címével álcázott felismerhetetlen átdolgozást látni. Lassie ne szóljon malacról, ne legyen buta kutya, ne pártoljon
át a szornszédokhoz, találjon haza, szeresse mindenkí. Ez az alap.
Van ebben a mostani adaptációban
egy olyan jelenet, amely ellen a modem állatvédők minden bizonnyal
protestálni fognak. Lassiet elviszi a sebes folyam. De még mielőtt bárkí beír-

na aParamount Pictures-be, megnyugtatásul közlöm Hegedűs László (Vörösmarty Mozi) véleményét: Lassie-t a húzós jelenetekben dublőr játszotta. Van
néhány örök történet, szerintem ezek
közé tartozik Lassie-é is. Mindig lesz
egy generáció, amelyik sírni fog rajta.
Sose nézzenek ennél rosszabbat.
Ha már a kutyáknál tartunk: újra tarol a

101 kiskutya
a mozikban. Akinek megvan videón,
az ne higgye, hogy ugyanaz. Egyszer
érdemes annak agyereknek igaziban is
látnia Szömyella de Frász galádságait.
Van két film, jól kiegészítik egymást, feltétlenül javaslom, hogy mindkettőt nézze meg az, aki az egyiket kibírja.
Az egyik három fivérről szól, a másik négy nővérről. Az egyiket Jim Harrison írta, az első világháború előttután játszódik, 130 perces. A másikat
May Alcott írta, a múlt században játszódik, 110 perces.
Kosztümös filmek. Manci néninek
ez is kedvenc kategóriája volt: kosztümös film. Akkoriban (amikor recenzens gyerek volt, és délután tévét nézett, meg Kádár, meg szilvafa) nem lehetett csalódni a kosztümös filmekben.
Manapság már a kosztüm sem jelent
semmit.
A fiúk történetének címe Legend of
the Fali,

Szenvedélyek viharában.
A lányoké Little Wornen,

Kisasszonyok.
Az idővel komótosan bánó filmek elég
hosszúra sikeredtek. de nem is várhatjuk el, hogy a bokáig érő ruhát hordó
hölgyek akciófilmbe illő sebességgel cikázzanak.
A fivérek egyazon lányba szeretnek
bele, egyszerre, de csak egymás után
realizálják. Szépen sorban. Egyformák
ők hárman, és egymás ellentétei is,
ahogy ez már testvéreknél lenni szokott. Hárman együtt adják ki azt az
ideális férfit, akire a fiatalasszony vágyik. Plusz a fiúk apja.
A filmban tombol a romantika, szélsőséges érzelmek dúlnak a szereplők
analitikus nem taposta lelkében.

A Kisasszonyok prefeminista pamfletként is értelmezhető lenne, de az áradó
szentimentalizmus felülkerekedik a teórián. Négy vidéki lány plusz az anya.
Van köztük egy író, egy festő, egy vérszegény és egy még náluk is romantikusabb. Mindahányan szeretetre és
boldogságra vágynak, akár konzervatívabb - akár modernebb kivitelben.
Mindkét feldolgozás megfelel az
alapműnek, folytonos egyensúlyozás
az érzelmesség/érzelgősség és a szirupos giccs hajszálvékony határán.
Ennyi lecsavart, ám mégis tomboló
érzelem ritkán tűri meg a jóízlés zabláját a filmvásznon. Kár. De ez nem törvényszerűen zavaró.
Melodramatikus tablóképek ezek
abból az eltűnt világból, amelyben
nem kellett szélsőséges szituáció az érzelmek elfojtásához. Lehet, hogy tényleg a fűző levetésével kezdődött Freud
lelki országlása?
Budapesten van egy olyan mozi, a
Tabán, ahol rendelhető a program. Másikról sajnos nem tudok az országban,
ha van, akkor bocs, legközelebb beírom. Van nekik műsortervük, azt be is
tartják, de azt is levetítik, amit a NÉZÓK "maguktól" szeretnének látni.
Egy kiakasztott papíron lehet kérni.
Például, ha valaki nagyon akarna valamit látni, és nem lenne videója vagy
nem volna videón, akkor toborozna
egy közepes méretű és hasonló ízlésű
társaságot, aztán azokkal aláíratná a
rendelőlapot. Én így csinálnám. ha amikor a recenzens gyerek volt, kérni
lehetett volna.
Mindig a Sátántangót kérném. Jól

végigülném a hét órát, aztán este onnan mennék

Balaton -koncert
-re. Mert VAN Balaton-koncert. Víg
Mihály (lásd Sátántangó) és csapata
koncertezni kezdett. Az Almási téren
például mozdulni alig lehetett. Mint
régen. Volt Balaton, Trabant, Neurotic.
Európa Kiadó, illés (Igen c. szám) Balaton-féle feldolgozásban. Egy kis
nyolcvanas évek. A nyolcvanas évek
nem kelt különösebb nosztalgiát egyetlen épeszű emberben sem (ha csak úgy
nem, mint az egyszeri paraszt bácsiban
a Horthy-korszak, mert hogy akkor
még állt neki). De ezek a koncertek és
ezek a zenék jók voltak. És jók most is.
Különben már rég nem jönne össze a
teltház. A kilencvenes években már
nem számít "összetartásnak" egy koncert, tudni kell zenélni. A Barna kiadásában lehet kapni Balatont (is). CD-n
és kazettán.
Akik esetleg évek óta nem voltak
már koncerten, és elszoktak a hangerőtől, azok is nyugodtan felkerekedhetnek: Víg Mihály gondolt a saját korosztályára is, csendben játszanak.
Még Dixit is látni a színpadon.
A május olvasásra is alkalmas hónap. Már nem kell a szobában kucorognunk, ki lehet ülni egy parkba, az
ablakba, a vízpartra. a tetőre, kinek
hogy. Olvasás közben ismerkedni is lehet. Ez a tavasz.
A legtavaszibb olvasmány Zeke
Gyula prózája. Már a címe elárulja, mit

sem törődik Ő az újmódi huncutságokkal, juszt sem fog posztolni, modernolni, vannak hagyományok, lehet azokat
folytatni. Ó bizony amolyan hagyományos ember. Írónak is. Első kötetének
címe:

Idősb hölgy három ujja
vállamon.
Réz Pál kicsit frivol meghatározását
utólagos engedelmével ideidézve: vannak a hagyományos szerkezetű, történettel bíró kerek novellák (regények),
ezeket két szóval cselédlányoknak való
történeteknek lehet hivni. Még mielőtt
bárki felhördü1ne - Krúdy is cselédIányoknak valót írt. A lelkünk mélyén,
ami az irodalmi elvárásainkat illeti, bizony cselédlányok vagyunk gyakran.
Örülünk a történeteknek.
Zeke Gyula maga is szereti a történeteket. Szereti megadni mindennek a
módját, és szereti, ha a megfelelő szavak a megfelelő mondatokba kerülnek.
Első kötetes szerző (könyve a JAKFüzetek sorozatban jelent meg), de ez
a prózából nem derül ki. Érett, gömbölyű mondatok. Tobzódik a színekben,
az illatokban, az Izekben. jelzői életteliek, atrnoszférikusak.
A szövegek egy kéziratlapnyi kávéházi asztalnál születtek. Annál az asztalnál talán nem is lehetne trehányul
írni. Nem engedelmeskedne a toll.
Kuczogi Szilvia

AnT
Apateózis
Izgalmas feladatnak ígérkezett egyetlen írás keretében összegezni egy hónap art-filmjeit. Kétségem sem lehetett
felőle, hogy érvényesíthetek-e valanúféle összehasonlító elemzési módszert.
Nyilván nem, hiszen a tárgyalandó darabok véletlenül keveredtek egymás
mellé, s ha valami közös bennük
egyáltalán, úgy az az esetlegesség műve. Sarkallt a feladat mégis, mivel bevallottan vagy bevallatlanul egyetlen
nézőpontot enged érvényesülni: a cikkíróét. Másutt rejtőzhetek, itt viszont
gátlástalanul nyilatkozom, illetlenül,
sőt már-már obszcén módon tolakodom az előtérbe.
Lehetetlennek látszott ízlésesen, kulturáltan szólani, ezért nem hagyhattam
ki a próbát. Elnézést kérek érte.
Hat art-bemutatóval kecsegtetett e
hónap. Közülük két film európai csupán (s éppen az a kettő, amelyekről
másutt írtam már), a többi amerikai.
Elgondolkodtató jelenség. Előítéletem
szerint az USA nem éppen a művészfilmek szülőföldje, mégis tőlük kapjuk
az artot csakúgy, mint a nem-artot. Vajon miért? A Salo két évtizede készült
olasz alkotás, mára történelmi emlék, a
Vörös Colibri pedig magyar-olasz koprodukció és a megtévesztésig hasonlít
egy amerikai akciófilmre. Hol a művészet akkor: halott, vagy az a kritériuma, hogy hasonlítson bármilyen hollywoodi termékre? Mitől kerülnek e filmek az art-hálózatba, vajon a fontosságuk miatt, a szemléletük folytán, netán
azért, mert nem akad érdemesebb náluk?

Promenád a
gyönyörbe
Amerikai vígjáték, ennél többet aligha
mondhatok. Feladata értelemszerűen
az, hogy nevettessen. Alkotói föltették
a kérdést, vajon mitől vidámak az emberek, s úgy találták, a tréfa mindig
egy titok kipattanása. a kimondhatatlan ügyes megszólaltatása. Mit rejtegethetnénk inkább testünk alsó fertályánál? Ésszerűnek tűnt, hogy gyomorés béltartalmainkon élcelődjünk. no
meg ivarmírigyeink működésén kacarásszunk. Végtére is az altesti humor
mindannyiunké - műveltségtől, igényességtől függetlenül. A mozi sötétjében egyaránt vihoghat rajta a smirgliképű öltönyös és a pattogatott kukoricáján kérődző főokos. íme, a csoda:
megvalósult a demokrácia. Közben

kap egy fricskát kizárólagos letéteményese, az amerikai társadalom is, mivel felépítőinek vad, ragadozó hajlandósága ellentétes érvényre jutott egészségkultuszával. Tanulságos mondandó.
H~ bárkiben
kl't~0g ébredru- l' film

értékei iránt, annak tanácsolom. olvassa el a főcímlistát. Anthony Hopkins és
Bridget Fonda nevével hirdetik, a rendezője pedig Alan Parker. Hogy nem
zölfülűek első dobása találta telibe az
illemhelyet, azt a túlhangosított indulók pattogó ritmusára rágószetvét
mozgató néző hamar észleli. Miután
nincsen sok figyelnivalója a kép előterében, a hátteret lesi, s ott szép dolgokat lát. Úgy találja: kiváló minőségű
munkát kapott. A legutolsó, félig már
takart statiszta sem lóg ki a képből, jól
beállítottan. pontosan teszi a dolgát.
Sminkje, öltözéke hibátlan. A századfordulós utcarészletek tervezői gondosan jártak el, a felhasznált anyagok
mutatósak, a különféle elektro- és vízkúrás kínzóeszközök ötletesek. a stáb
becsülettel megdolgozott a pénzéért.
A rendező feszes tempót diktál, biztosan vezényli a történetet. Kár, hogy
nem szeretünk intésre kacagni. Olykor
pedig már egy televíziós stúdióban
érezzük magunkat, mintha üzenő táblák villannának fel: taps! Furcsa élményben részesülünk, azon kapjuk
magunkat, hogy éppen úgy tekintünk
a filmre, mint annak hősei a megszállott doktor, John Harvey Kellog embertelen kúráíra: jaj, csak legyen már vége! Közben a hátsó sorban ülő hentesmesterek harsogják előre a poénokat.

holott aligha láthatták már a filmet.
Lehet, hogy őket kellene megkérni a
folytatás elkészítésére a cornflake és a
cola sírnfelése helyett mondjuk a zsírdús táplálkozás ősi, ragadozós gyönvöréről?

Ha valami megmarad bennünk e
páros órából, úgy az csak egy gyermek
arca. Kellog renitens neveltjéé. aki a
maga elképesztő csúfságában szép és
okos, mint minden kisfiú, s a szívósak
kitartásával emészti föl gondozóinak
ellenállását. Lehet, hogy az ő felnőttkori kisiklása, nyomorult alkoholistává
züllése a neves apa működésének
egyetlen
tényleges
eredménye?
Amennyiben így van, semmi köze a
vígjátékhoz, ha pedig nem, akkor sem
illik hozzá, hiszen megokolatlan várakozásokat ébreszt, és éppen a zárópoént fojtja el.
Helyzetünknek és a fordítói ügyességnek hála, időnként kikacsintanak
reánk. - Dehát ez csalás! - veti ellen a
kezdő üzletember dörzsölt társának,
amikor legújabb csínyükre készülnek,
mire nem marad el a nyugtató replika:
- Ugyan, csak egy vállalkozás. - A néző ilyenkor úgy tesz, mintha a rádiókabarét hallgatná, kesernyésen fintorog, vicsorog, holott nem kellene áthallania mindent. Lehet, hogy csak egy
alkotói önvallomással találkozott.

Kvíz-show
A sánta magyar cím alatt kitűnően meg-

csinált filmmel találkozhatunk. Velejé-

vel már megismerkedhettek az olvasók
Kuczogi Szilvia feminizmusából. Csupán emlékeztetőül: az 1957-benjátszódó tévéjáték rendezői csalnak, hogy a
nézettségi mutatókat növeljék. Gondosan kiválasztott játékosukkal előre közlik, melyek a kérdéseikre adandó válaszok. Idővel persze unalmas lesz a
nyertes és váltani kell, amit a balek
nem vesz jó néven. Fenyegetődzik is,
persze eredménytelenül. Csupán egy
fiatal és rámenős ügyvéd érdeklődését
sikerül felébresztenie. 6 ráveszi főnökeit, hogy nyomoztassanak egy kongresszusi vizsgálóbizottság égisze alatt.
Innét már könnyen kitalálható a folytatás: Dick kemény párbajt vív majd a
tévés mogulokkal, valamint az új
sztárral, aki a WASPmegtestesítője.
Az eredmény nem várat magára
többet két óránál: hatalmas botrány kerekedik, melynek során sikerül leleplezni a híres író sikeres fiából csaló tévés sikeremberré züllött WASP-ot, a
manipuláció kitervelőit és haszonélvezőit azonban nem, ahogyan a csalás folytatását sem sikerül meggátolni.
Ja, kérem - mondja erre a műsort finanszírozó nagyvállalat elnöke -, a közönség könnyen felejt, és cirkuszra van
szüksége inkább, semmint tiszta vetélkedésre. Az agytorna nem érdekel senkit, a nyeremény izgatja az embereket.
És még néhány hasonlóan mély böl-

csességgel traktálja a hideg cinizmustól
elbűvölt fiatalembert, aki a televízióra
célzott, de mindössze az erkölcstelen
fehér értelmiséginek pörkölt oda, mert
az már szabadon lőhető vad. Amerika
pedig tapssal felel.
Kifelé menet gúnyosan csendül föl a
hátunkban Brecht híres songja, a Bicska Maxi. És megbotlunk a küszöbben:
hogyan? Itt nemcsak tökéletes minden,
hanem ismerős is. Kitűnőert érzi Robert Redford a ritmust, nagyszerűen
vált, hol kitart, hol felgyorsít, hiba nélkül. A képek, akár a tempó, feszesek,
de mellőzik az utóbbi időben divatos
extatikus hullámzást, követhetőek,
pontosan kidolgozottak. Háttér és öltözet rendben, a korhangulat jellegzetes,
noha egyben mesésen időtlen is. A szereplők kitűnően hozzák figurájukat és
a sztorira sem lehet panasz. Pontosan
motivált, kerüli a lapos megoldásokat,
s bármennyire realisztikusnak hat, a
végére tartalékol néhány váratlan fordulatot, így újra meg újra meghaladja
a várakozásunkat.
Minden rendben, s ennek ellenére
hiányzik valami. Alighanem az élet.
Nem a tapasztalati valóság beszüremkedését nélkülözzük. amikor talán éppen kikapcsolódás végett ülünk be a
moziba (különben sem sikerül lazitanunk, mivel a szék kemény és a film
előtt jól beetetnek: "Magyar Narancs.
Eheti!"), valami egészen másra volna
szükségünk, elevenségre vágynánk.
Márpedig a filmbéli világ halott.
Csupa szép ember - Dr. Szép és Dr.
Szépné - a kulcsfigura. Megannyi kisportolt, jól ápolt ifjonc. Dick évfolyamelsőként végzett a Harvardon, s
eladdig
vasúti
jelentések
tanulmányozásával töltötte idejét. Ehhez képest úgy néz ki, akár egy moziszínész.
A felesége sem különben, a nagy
WASP, valamint annak szülei eredendően azok. Randa csak a bukott sztár
lehet, akit szándékosan hagytak ilyennek a televíziós manipulátorok, hogy a
kisember rokonszenvét felébreszthessék általa. Kevéssé vonzóak az említett
véleményformálók is, hiszen ők a gonoszok. Bár az értelmi szerzőktől: a
megbízóktól és felbujtóktól nem lehet
megtagadni némi charme-ot, Csakhogy

a személyes vonzerő ilyen elosztása
legalábbis gyanús, mintha a manipulált kvíz-játékra emlékeztetne.
Azután ott a hős feltűnő buzgalma.
Kezdünk elszokni az igazságkeresőktől, érdeket szimatolunk mindenütt. A
történet szereplői ajánlgatnak ezt-azt
Dickünknek, ám ő Don Quijoteként
fittyet hány sikernek, hírnévnek. pénznek. Meggyőződéses ember? Amerika
legjobb hírű egyetemének évfolyamelsőjeként igazán gyanithatná, hogy mi
az igazság és merre kereskedjen. Mégsem áll filozófusnak. sőt, kolostorba
sem vonul, majd csak a sztori lezártával szegődik el írónak (a záró inzert
szerint), ezidőtájt ügyészi szerepkörben tetszeleg.
Valódi ellenlábasai: a tévéelnök és a
nagyiparos bölcsek hozzá képest, mivel birtokában vannak az igazságnak,
azaz a pénznek. Elnézően mosolyognak hát fáradozásán és keveset törődnek vele. Nem azért, mintha olyan biztosak volnának tudásukban, hanem
mert személyes kapcsolataik véderejében bizakodnak. Az ilyen művek alaphibája, hogy kénytelenek személyessé
tenni az érdekszövevényt: Mr. X a
golfklubból ismeri Mr. Y-t, a vizsgálóbizottság elnökét, és ezért olyan bátor,
s nem azért, mert ő a nagynevű tévétársaság elnöke, akinek megbuktatásával egy lobby kockáztatná a tekintélyét.
Ezek szerint az egyéniség fontosabb
volna társadalmi szerepénél, s mégis
csak és kizárólag abbéli funkciójában
találkozhatunk vele. Magánemberként,
civilben sem tesz egyebet, mint feladatán munkálkodik. WASP atyja nem
apa, hanem referenciaközeg. Dick felesége sem a fiú életének társa, hanem
a feladaté. Ötletadóként és erkölcsi ellenőrként foglalkoztatott. Valójában
fordított az állitás tehát: miközben az
egyéniség diadalát várnánk, nyomtalanul fölszívódik a személyiség. Mr. X és
Mr. Y barátsága gyenge kitaláció csupán. Önállóan nem léteznek, helyettük
két elnök nyújt kezet egymásnak.
Papirosfigurákat látunk. Ne zavarjon senkit, hogy bomlott igazságérzetünk összedrótozására. s nem felsőbb parancsra készült e produkció,
hiszen meglehetősen gyengék a hurkai, s a legkevésbé sem tartanak. Túl
egyszerű itt minden és könnyen átlátható, ami meg nem, spongyát reá. Hol
is találkoztunk ilyennel már? A feliratok persze hiányoznak, Brecht songja
azonban a helyén van. Szocreál helyett
kapreálnak örvendezhetünk. A japán
befektetők törhetik a fejüket, miként
mentsék a pénzüket, amit óvatlanul
beruháztak az amerikai filmes nagyiparba.
Hinni sem merek a szememnek. én
vétettem el az időt, vagy az csúfolkodik velem? A nagypapa, sőt, a dédapa
moziját látom

szolgálnak, s megadják a szívnek, ami
az övé. Még a filmes szakemberekről
sem felejtkeznek meg, miként azt Asbóth Emil terjedelmes idézet-listája
mutatja a Filmvilág márciusi számában.
Mi emelkedünk tehát, a film meg zuhan. Vissza a múlt ironikusan kifacsart, de azért hálásan végiggöcöghető,
meghatóan szimbolikus történetecskéi
felé. Norville Barnes, a Hudsucker cég
elnöke éppen felhőkarcolójának 44.
emeletéről készül alászállni Szilveszter
éjjelén, amikor megpillantjuk. S nehogy tájékozatlanok maradjunk, kedves narrátor szegődik mellénk. Pálinkán érlelt hangon tudtunkra adja,
hogy a jövőt ugyan nem sejthetjük, a
múltat azonban igen - és máris repít

vissza minket az időben, hogy megismertessen a szerencsétlen fickó szánalmas históriájával. Holott éppen elérkezettnek vélnénk a pillanatot arra, hogy
fölálljunk, mert nincsen múltunk. Semmink sincs. Vagy ha van, hát nem veszünk tudomást róla.
Udvariasan végighaligatva ezek
után a halovány Dickens reminiszcenciákkal kérkedő mesét, megnyugodhatunk: minden rendben. Érdemes fáradtan magunkra húznunk a takarónkat
este, szép az élet, és mi megint gazdagabbak lettünk egy szimbolikus igennel. A nagy Amerika-mitosz, a "ne add
föl!", ha mókásan, vígjátéki formában,
ironikus csavarokkal. megfricskázottan
is, de diadalmaskodik. Isten kegyelme,
a szerencse. valamint a férfiruhából hamar kivetkőző angyalok (lásd Kuczogi
Szilvia vídám leckéit) mellénk szegődnek, noha nem vagyunk méltóak rá,
hogy "az erősen verseny-orientált világban boldoguljunk" (TIm Robbins, a
főhőst alakító sztár szavai ezek!). Bizakodjunk tehát odalent, az alagsorban.
hogy majd csak följutunk egyszer a
felsőbb emeletekre.
Gyengék sportja persze az elandalodás, következésképp mindenütt kifiguráznak majd, hadd derüljünk jót enmagunkon. A harmincas és negyvenes
évek mozijának képi közhelyei sorakoznak árnyalatnyival túlszínezetten,
annyira csak, hogy a vak is lássa, ez
jeleneteit figyelve, a film visszatalált most irónia. Lehet kuncogni rajta.
oda, ahol népszerűsége csúcsán volt. Pénzt és fáradságot nem kímélve páÍme, a Coen-testvérek, kik ma "a 'rend- ratlan vizuális effektekkel örvendeztetkivüli", "a különc" cím büszke viselői, nek meg. Nemcsak az optika játszik,
gyönyörűséges és komikus mesével amihez bőségesen hozzáedződhettünk

A nagy ugrás

már, hanem maga alátványtervezés
tombol. A német expresszionistáktól
kölcsönzött, Kafkára visszautaló. rettenetesen túlméretezett, iratszekrény mamutokkal zsúfolt irodák, a munka embertelenül gépies világa áll szemben a
tőkések ugyanilyen gigászi, ám üresen
hivalgó és ezért mintegy lélektelen világával.
Az alávetett szemével nézünk mindent, és amit látunk, az tetszik nekünk, mert éppen olyan, mint amilyennek képzeltük. Lehetünk elégedettek: lám csak, a pénz nem boldogít,
mint ahogyan a siker sem, még a dúsgazdag Hudsucker is kiugrik az ablakon szerelmi bánatában. Ami fontos,
az a meleg családi fészek, egy jó asz-

szony. 6 a hivatásáról mond le értünk
és föladja az életformáját miattunk. Valójában köröttünk forog a világ tehát,
legföljebb nem vettük észre eddig.
Hogy esetleg 48 esztendeje szortírozzuk a leveleket egy sötét odúban. az
szinte lényegtelen egy magasabb szempontból, amire hivatkozni jó. És kényelmes.
Egyszóval derű, móka, kacagás, valamint ezernyi ötlet helyett néhány apró geg. A Coen-testvérek és Sam Remi,
akik a forgatókönyvet jegyzik, nemigen erőltették meg az agyukat. Inkább
átböngészték a régi filmeket és idézgettek. Egy újszülöttnek minden vicc
új, s melyikünk néz eredeti alkotást
ma már? A sok kölcsönvett poénnak.
valamint a jelképiességnek hatására
jobban kitűnik a fél évszázada divatozott mozistílus színpadiassága, ami a
korabeli közönségnek nem szúrt szemet, hiszen a technikai lehetőségek
eleve korlátozottak voltak, s így ismeretlen maradt a naturalisztikus képiség. Csupán a fantázia eleveníthette
meg a stilizált valóságot. Rogers Denkins kamerája rafináltan adja az ősnaivot. Könnyedén röpül, forog, együtt
siklik a csőposta-küldeménnyel és zuhan az aláugróval, mégis úgy tesz közben, mintha egy nehézkes állványzaton trónolhatna csak. Hazudunk, hazudunk, slemilként, könnyedén.
Ja, kérem, a szórakoztatóipar! (Míntha ezt már hallottuk volna.) Közbenközben kitekintünk néhány etűd erejéig, elvégre a művészetre vágyónak
kapnia kell valamit. Készül a gyártási
folyamatról egy klip. Chapliné jobban

sikerült. Továbbá születik egy álom-balett az elérhetetlen asszonyról, a vampról, és a mozgások koordinálatlansága
beszédes. Pszichológiai rémálom élénkíti a tablót. Közben kiadós dískurzusok hangzanak el a női egyenjogúságról. Bók jobbra-balra, hódolat Wendersnek és a nem evilágiaknak, meg egy
kiszólás a vászonról: "csönd legyen!"
Úgy tűnik, az utolsó szép esztendőket az ötvenes évtized vége tájt élvezhettük, rohan is a retró-metró, hogy elérje, és odafészkelődhessen a kebelére.
Milyen emelkedett volt a világ akkor!
És hová esett. Vagy csak mi ugrottunk
nagyot? A gyűlöletes újítók még a pálya szélén integettek, Michelangelo Antonioni például éppen csak elkezdte
forgatni A kalandot. Most meg szmokingban, félig bénultan veheti át az
Oscart Jack Nicholsontól. Pro forma:
az életművéért. Hollywood nem mulasztja el a kegyelemdöfést.
Istenem, fogadd egy hitetlen kérését: ne adj kitüntetést!
Megváltást most! Emelkedünk is a
mennyországba. A

Blue Sky
(Kék ég) ugyan egy szigorún titkos katonai program fedőneve a filmben, ám
ne zavarjon ez minket. Ahogyan az alkotókat sem nyugtalanította hősük tévedése: az őrnagyi rangban szolgáló fizikus harcos ellenzője a légköri nukleáris kísérleteknek. bár olyat nem folytatnak a hadseregnél. Amit a filmen mutatnak, az egy földalatti atomrobbantás
gyönge imitációja csupán. Igaz, Tony
Richardson nem fizikaórát tart nekünk,
hanem erkölcstanból korrepetál, jó tanítóbácsisan rágja szánkba a témáról
tudni érdemeseket. Didaktikailag gondosan föltárja anyagát, magyarán semmit sem bíz a véletlenre, vagyis ostoba
nebulóinak képzeletére. Mintha gyermekkorának iskolájába tévedtünk volna, a bevezető képsorokból kikövetkeztethetően 1960-ban játszódó történet minden egyes mozzanata jelképes,
mélyértelmű és agyonmagyarázott.
Hank Marshall, a markáns arcú tudós súlyos anyagi gondokkal küszködik: a környezetvédelem mellett feleségének vérbősége feszélyezi. Mégsem
tud megválni a kikapós asszonytól, hiszen szereti, és saját ellentéteként csodálja. Carly hísztérikus, bárgyú, ráadásul feltűnően öregszik. Színpadias
gesztusaival, szűnni nem akaró rikácsolásával elaggott hollywoodi színésznőket parodizál. Nyilván ezért kapott
Oscar-díjat megformálója, Jessica Lange is, elvégre nem csekély bátorságra
vall ekkora önirónia. A valódi teljesítményhez azonban kevés az elszántság,
a művésznő
pedig csak kulisszahasogató sikoltozásra képes. Mintha örökre
kiveszett volna a szubtilitás filmjeinkből, készítőiknek semmi érzékük a finomságokhoz többé. Ha fájdalmat
akarnak kifejezni, csapkodnak és hangoskodnak, ha örömet, akkor is. Nincs
egy természetes mosoly, sehol egy em-

beri mozdulat. Ennyire szélsőséges az
ábrázolt személyek karaktere? Ugyan,
a mániákusok és hisztérikák elpihennek olykor. Inkább az alakítás gyenge.
A férjet domborító Tommy Lee Jonesnak könnyű dolga van, nagyokat
hallgat és áthatóan pislog a szemüvege
alatt. Már ennyiért hálásak lehetünk
neki, akit szerepe szerint csapdába csal
főnöke, hogy zavartalanul élvezhesse
nejének kegyeit. Az események ilyetén
fordulata azonban sem őt, sem minket
nem érhet váratlanul, hiszen az első
pillanattól tudjuk mindannyian, hogy
mi következik. És csakugyan összefonódik a közéleti valamint a személyes
konfliktus: Carly elcsábul az ezredessel, Hank pedig egy baleset szemtanúja lesz a soros atomkisérletnél. Ötven
perc telik el közben, mi pedig elégedetten sóhajtunk föl, talán kevesebb
idő jut a kibontakozásra, így nyilván
gyorsul majd a tempó valamelyest.
Amit lankadó figyelmünk nyer az
események élénkülésével, elveszíti bemutatásuk szokványosságán. Turistacsalogató felvételekben gyönyörködhetünk Nevadáról, megtanuljuk, hogy
aki tévesen dönt katonapolitikai kérdésekben, az a magánéletében is hazudik, és elveszíti tekintélyét fia előtt, továbbá olyasféle bölcsességekkel ismerkedünk meg, mint "a szeretet az energiák cseréje", no és örökre megjegyezheljük magunknak, hogy az amerikai
tisztek feleségeit nem szabad takarítatlan lakással fogadnunk, mert könnyen
ledisznóólazzák. Ezalatt csöndesen
sodródunk a végkifejlet...•felé. Carly a
sarkára áll, megzsarolja a U.S. Armyt,
így szabadítván ki férjét szorult helyzetéből. Hank is belága végre, hogy
nem való katonának. Egyetemi tanárnak szegődik a kies Kaliforniába. Mindenki boldog. Happy end.
A dühöngő ifjúságot meg a guta kerülgeti az ilyen tanárok és sztorik láttán, ám ezzel már mit sem törődik
Tony Richardson. Boldoguljanak, ahogyan tudnak, maga is azt teszi. A
hosszútávfutó magányossága nem érdekli többé, amihez joga van, csak a
neve ne emlékeztetne valakiére. Az is
elképzelhető persze, hogy a rendezés
mestersége elüt a biciklizésétől, mert
könnyen felejthető.
A nernzedéki élmény iránt megnőtt
a kereslet. Valószínűleg túl sokat fecsegtek róla kortársaim, és erős az akkori "nagy" teljesítmények és az átlagból ma kiemelkedők közötti különbség
talán. Mindenesetre a mozgóképesek jó
ideje dolgoznak egy kizárólag fiataloknak szóló sajátos műnyelven. Hogy
mekkora volt a szándékoltság a beat
korszak kialakításában, nem tudom.
Nyilván tudatosan törekedtek akkor is
a szokványostól elütő, sőt, a provokatív megnyilatkozásokra, ám annyian
tették és oly sok helyen, hogy aligha
hangolódhattak volna össze ennyire,
ha nem segitenek érvényesíteni valamiféle mindannyiunkban rejtőző törekvést.
Ma egy kissé más a helyzet. A stílus, a hangvétel felülről vezényelt, és

hála a kommunikációnak, kiválóan
harmonizált. Dizájnos szakemberek törik a fejüket minél "eredetibb", vagyis
egymáshoz igencsak közelítő szólásmódokon, s alkotják meg azt, amin a
ma eszmélkedőnek értenie és beszélnie
illik. Hal Hartley az élvonalban halad,
valóságos úttörő, gyengébbek kedvéért
avantgárd. No, mértékkel persze. Nem
kínál eladhatatlan termékeket, hanem
üzletet szeretne kötni nézőivel. Ajánlata: kacsintsunk össze, hiszen ugyanabban a slamasztikában vagyunk. Ti is
szeretnétek valamit, én is. Nektek elvéthetetlenül egyedire van szükségetek, nekem a pénzetekre, egyezzünk
ki. Fizettek, én pedig megteremtem a
"fél szavakból is értjük egymást" illúzióját.
Mitől csalóka ábránd ez? Érteni csupán valamit lehet, amennyiben viszont
nincsen jelentésük a fogalmaknak, iróniájukon jókat derillhetünk anélkül,
hogy tudnánk, min somolygunk valójában. Az

Egyszeru emberek
a bennfentesek filmje, akik már túl
vannak mindenen és tudják. Hogy
mit? Nehéz volna kitalálni. Talán azt,
hogy az élet nem olyan egyszeru, és
sehogyan sem leljük a helyünket benne. Komoly mondandó. Már csak az a
kérdés, hogy minderről hallottunk-e
csupán, vagy a tapasztalat mondatja
velünk, mert ez azért különbség.
Az Egyszerű emberek huszonöt éven
felülieknek nem ajánlott. Sorsuk kívül
rekesztette őket az ezoterikán. Kapkodják is a fejüket, és nem értik, miről
van szó. Sőt, még annyit sem sejdítenek a szűk agyúak, hogy éppen mit
mond valamelyik soros nyilatkozó.
Túlkorosak már. Az Egyszerű embereket
huszonöt éven aluliaknak kínálják,
akik szeretnének túllenni mindenen, és
ezért szívesen tesznek úgy, mintha már
túl is lennének. Pofozzák a semmit,
ahogy tőlünk tanulják. Ha faggatóznánk, miről is szól ez a film, alighanem megakadnánk a jópofaságnál, és
hogy "olyan dögös". Való igaz, apaitanyait beleadott a szüzsé írója (ki más,
mint Hal Hartley), és olyan szellemes
is, mint egy rémfilm. Azután jönnek a
világosítók, és sárga meg kék műfénnyel árasztjék el a zöld-piros-kék
háttér előtt ácsorgó szereplőket, akik
ettől úgy néznek ki, akár egy Kodakreklám.
Mégis, mi a közös élmény? Annak
idején a kötetlenség vágya volt az,
meg a szabadító szerelem, ma - úgy
tűnik - a csalódottság és a zavar. Lehangoló és egy kevéssé hihetetlen ez,
mert mindkettő megélésére kevés idő
telt el még. Csak rajtunk, az idősebbeken keresztül érzékelhetnek valamit
belőlük, a mi csalódottságunkat, a mi
zavarunkat élhetik át sajátjukként. Vagyis még ennyi sem lehet az övék.
Ami élményszámba rnehet, az agyongyötört közhely: a neveléssel megbízott apáca szadizmusa, a seriff tutyi-

mutyisága. A film leggyengébb figurái
ők, bohóctréfákra képesek csupán. Kamaszok és ifjak bőrébe bújt reszketeg
vének az egyszeru emberek, anarchistát játszó hetvenes szeladonok után
epednek bárgyúri.
A "semmi sem olyan, amilyennek
látszik" ősi tézisét igazolná a történet.
Két fiú keresi apját. Dennis filozófiát
tanul (és szemüveges persze), bátyja
intellektuális bűnöző és főállásban
donjuan. Az öccs azért csalódik, mert
rájön, hogy az atya széltoló, még csak
nem is követett el anarchista merényletet, ártatlanul gyanúsítják vele; Bill pedig a saját vermébe pottyan, szerelmes
lesz megint, s rendőrkézre kerül. Apjuk nem tud kapcsolatot teremteni velük, még Bill kedvese is hoppon marad, nem boldogul itt senki. Az egymásra találás öröme súlyos áldozatokat
követel, és csak pillanatnyi megkönynyebbülést hoz legföljebb. "Ne mozdulj!" - ezek a film utolsó szavai. A bilincs a végefőcím után csattan.
Vajon szükséges-e egyáltalán? Hart
Hartley mellőzte, és igaza volt. Nem
kell ide fizikai kényszer, a vágy, a képzelet, a merészség hiánya pompásan
idomít a szűk világhoz, ahol félig sem
értett szlogeneket ismételnek a hősök,
és ahhoz sincsen elegendő merszük,
hogy testi és szellemi szükségleteiknek
eleget tegyenek. Az alkotók pedig a
film igényeit hagyják figyelmen kívül,
motívumokat ejtenek el (mint a Szűz
Máriás medaliont), s az üresjáratokról
mélyértelmű kiszólásokkal terelik el a
figyelmet (lásd az emelkedett vitát Madonna szexuális vonzerejének természetéről). Aki ismeri a dörgést, mert
benne él egy kulturális közegben és
jártas szokásaiban, derülhet ezeken az
apróságokon. A többi meg ámuldozzék
csak, hiszen úgysem kapiskálja, hogy
folytatódik az átverése, csak a dörzsölt
fickó személye cserélődött. Szigorú tanítóbácsik helyett bizalmaskodó haverok fosztják ki megint.

Sneé Péter

Megizmosodott
a Cseh Oroszlán

A Filmkultúra

tavaly áprilisi számában
címen számoltunk be a február végén Prágában első
ízben megrendezett ünnepségről, mely
kicsiben és nagyon szerényen az amerikai Oscar díjkiosztást és a körülötte
zajló ünneplést utánozza. A beszámoló alcíme: A tavalyi cseh játékfilmtermés kisérteties tévésoroza tra hasonlít... - találóan jellemezte az akkor valóban nem éppen szívderítő helyzetet.
"A tizennégy film közül tíz kizárólag
kommersz fogantatású",
állapította
meg a cikk, sőt: "A Cseh Oroszlánt
idén (l994-ben) egyáltalán nem kellett
volna kiosztani ...
Ez tavaly volt. Most, 1995 elején
örömmel jelenthetem, hogy a helyzet
lényegesen javult. Nincs ugyan ok az
ujjongásra, de az 1994-es termést azért
mégsem volt már "traumatizáló élmény ömlesztve végignézni". Több is
lett, jobb is lett, hál'istennek. S ami talán a legfontosabb: ezúttal a közönség
is jobban odafigyelt, hiszen volt mire igényes vagy csak kikapcsolódni vágyó nézőnek egyaránt. A tévében, sajtóban is többet beszéltek róla; egyszóval megérdemelten nagyobb volt a felhajtás. Ahogy egy ilyen eseményhez illik. Amint egyik legavatottabb kritikusunk, Vladimir Just írja: "A kinematográfia offenzívájának vagyunk tanúi a
napokban ... " Igen: előbb a januári Febiofest Kristián-díjai (erről majd egyszer bővebben), röviddel ezután a Cinema és a Kíno című lapok ankétjai.
majd március elején a Cseh Oroszlán.
Közben elkezdődtek már a film százéves jubileumának műsorai, és mire ez
a cikk megjelenik, már múltidőben beszélhetünk az áprilisi pilzeni Finale - a
hazai játékfilmszemle - eredményeiről.
Tizenkilenc nagyjátékfilm készült el
Csehországban 1994-ben, ennyit nézett
végig és értékelt titkos szavazással a
tavalyihoz hasonlóan filmesekből. kritikusokból összetoborzott
száztagú
zsűri. A tizenkilencből szerintem öt
volt nézhetetlen, és ezek közül is csak
három aspirált a kizárólag kommersz
"közönségfilm" jelzőre (s az egyik - a
jónevű rendező Vít Olmer: Még nagyobb hülye, mint ahogy reméltük (leste
vetsí blbec, nez jsme doufali) círnű kreációja - el is nyerte a legrosszabb filmOrdít a "Cseh Oroszlán"
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nek kijáró "plüssoroszlánt"). További
öt filmről úgy éreztem, a jobb sorsra
érdemes téma és ambíció sajnálatosan
célt tévesztett bennük. Három nagyon
becsületesen, gondosan elkészített műből éppen csak az a nehezen megfogalmazható valami hiányzott, amitől egy
film igazán jónak mondható. További
négy - műfajában, hangvételében teljesen különböző - alkotás nagyon eredeti, elgondolkoztató vagy szórakoztató
mozi, amit az ember szívesen néz meg
többször is, és mindig talál benne
újabb örömet, döbbenetet. felfedezést.
Marad a két legjobb film: mind a kettő
maradandó, merőben más, összehasonlíthatatlan élmény. Gondolom, ezekkel
kell kezdenem ...
Jan Svankmajer (1934) neve - több
mint húsz év nemzetközi, sőt filmes és
képzőművészeti (szürrealista) világsiker után - végre idehaza is népszerűvé
vált! Faust lecke (Lekce Faust, 1. kép) círnű egész estés filmjét (melyet egyébként a budapesti filmklubközönség
már tavaly tavasszal láthatott egy háromnapos Svankmajer-műsor alkalmából) nagyon nehéz röviden jellemezni.
"Szerintem ez a téma mind maga az
ember (az indivíduum), mind az emberi társadalom (civilizáció) egyfajta
alapvető morfológiai (archetípiai) helyzetét tükrözi - mondja a szerző, "Minden ember találkozik egyszer a dilemmával: vagy konform módon, az intézményes boldogság ködös ígéretével
akarom leélni az életemet, vagy fellázadok és ellenállok a civilizáció csábításának, tekintet nélkül a következményekre. Az utóbbi döntés mindenkor
egyéni kudarccal végződik, az előző
viszont az egész emberiség fiaskóját jelentheti. De lehet, hogy minden fordítva is igaz ...?"
Valóban, a Faust lecke a néző számára sem könnyű lecke. Aki ismeri
Svankmajer rövidfilmjeit, nem lepődik
meg a szürrealista szimbólumok, rejtjeles történések láttán, és csodálva-ámulva élvezi a bravúrosan megoldott, sokféle animációs technikát és az élő színészi játékot bámulatos filmtrükkökkel
kombináló látványt. És persze a rnindenkori mély, többnyire aforisztikusan
kifejezett gondolati töltést. A Faust leckeben a szerző - szerintem teljes joggal
- többször is "idéz" saját régebbi munkáiban alkalmazott eljárásokat, ötleteket, módszereket, persze mindig az
adott gondolatot kifejező, öntörvényű
filmes szempontokat érvényesítő módon. Mert Jan Svankmajer a világ filmművészeinek ama maroknyi csoportjahoz tartozik, akik számára - ha ez ad-

dig meg nem történt volna - a mozgóképet, a KINEMATOGRÁFOT,ki kellett találni!
A Cseh Oroszlán jókora ólomkristály .mellszobrat" megkapta a rendkivüli műért: Petr Cepek, Faust és Mefisto kettős szerepében nyújtott teljesítményéért, posztumusz (a népszerű, remek prágai színész tavaly nyáron ötvennégy évesen halt meg rákban, ezt
az utolsó filmszerepét már nagyon betegen játszotta el...), Ivo Spalj hangmérnök, a filmet sokrétűen gazdagító,
igényes munkájáért, és persze Jan és
Eva Svankmajer, a Faust lecke kivételes
látványvilágáért.
Az év legjobb filmjének járó Cseh
Oroszlánt Milan Steindler Köszönet
minden új regge/ért (Díky za kazdé nové ráno, 2. kép) című groteszk komédiájának ítélte oda a zsűri. Joggal. Itt
ugyanis ritka csoda sikerült: olyan film
született, amely ötletes szituációival,
gegjeivel, remekül pergő bonyodalmaival, mintegy észrevétlenül elmúló több
mint húsz évnyi történetével mindenfajta igényű nézőt megnevettet és meg
is ríkat, ugyanakkor a nagyon igényes,
nagyon komoly mozibarát számára is
van rengeteg igaz, mély és térségünkben fölöttébb aktuális mondanivalója.
Bevallom, Halina Pawlowská azonos
círnű kisregényét tavaly eléggé fanyalogva olvastam. és nem hittem, hogy jó
film lehet belőle. Szerencsére tévedtem:
a negyvenéves írónő méltán nyert
Cseh Oroszlánt a legjobb forgatókönyvért (melyet egyébként már 1992-ben
Hartley Merril-díjjal jutalmazott a
nemzetközi Redford Alapítvány zsűrije). Pawlowská különben Steindler állandó szerzőtársa, akivel máris következő közös filmjükre készülnek.
A film története a hatvanas évek végétől nagyjából 1990-ig játszódik, Prágában és az ukrán származású papa
(Franciszek Pieczka lengyel színész
nagyszeru alakitása) emlékezetében
Kárpátalja hegyes-völgyes tájain. Az
önéletrajzi ihletésű női főszerepben
Ivana Chylková remekel (ő kapta az
Oroszlánt a legjobb színésznői teljesítményért). A film kezdetén csámpásan
nyakigláb, varkocsos gimnazista, a végén a népes ukrán "családban" ő veszi
át (gombázás közben a természet ölén
halálbaszenderült) papájától a családfő
szerepét, immár érett fiatalasszony,
anya és írónő. Az ő szemével és belső
monológjai révén éljük át a közelmúlt
történeImét.
Az orosz tankok Prága utcáin 68 augusztusában, ezt követően a sok gerinctelen, opportunista "jóbarát", a

Prágába érkező ukrán rokonok hada és
mindenkori szívszorító beszámolóik,
az emigrációs szindróma, a hazai "káderpolitika" packázásai - mindez és
még sok minden más csupán háttere,
természetesen működő közege a film
tulajdonképpeni cselekményének. Annak, ahogy ez a kosárlabdázón magas,
félszeg lány és néhány ugyancsak bravúrosan megformált barátnője (Bára
Hrzánová,
Tereza Brodská stb.), meg

persze a hozzájuk kapcsolódó fiúk
megélik első szerelrneiket, bánataikat legszebb éveiket. Ebben a filmben minden hiteles és minden ki van találva,
nincs benne percnyi üresjárat, sem öncélú művészkedés, és csak jóval később jön rá az ember, hogy tulajdonképpen nem igazi story t látott. Woody
Allen csinált ehhez hasonlót A rádió
aranykorában; egy nagy család életének
epizódjait fűzte fel könnyedén sorjázó
egységes egésszé és kommentálta egy
eleinte rövidnadrágos kamasz majd
egy jópofán tébláboló ifjú entellektüel
szemével.
Egyszóval, nagyon jó mozi lett Milan Steindler (1957)harmadik játékfilmje, amelyben ő maga csak egy rendőrőrmester epizódszerepét vállalta. Első
önálló művének, a Mars vissza a sírba!
(Zpet do hrobu!) címűnek azonban ő
volt a főszereplője és Vera Chytilovánál - Egy kicsit ide, egy kicsit oda
(Kopytem sem, kopytem tam) - is ó
játszotta az egyik főszerepet. Régóta
foglalkozik színházzal, játszik, rendez,
gyakran dolgozik a TV-nek. Sokoldalúan tehetséges fiatalember.
A négy figyelemreméltó film közül
kettőt ugyanaz a rendező készített: az
a Jan Sverák (1965),akinek első filmjét,
az Általános iskolát (Obecna skola) három éve Oscar-díjra jelölték, előtte pedig környezetvédelmi témájú vizsgafilmjével, az Olajmanókkal (Ropáci) elnyerte a Diák-Oscart. Mostani Akkumulátor 1 (Akumulátor 1, 3. kép) című darabja az év legdrágább, az Úton (Jízda,
5. kép) pedig legolcsóbb produkciója
volt. Az Akkumulátor 1 jelenkori sci-fi
komédia egy rokonszenvesen ügyefogyott fiatalemberról (Petr Forman, Mi-

'95
Újra Pécsett lesz a filmszemle?
A filmszakma neves képviselői, Kézdi-Kovács Zsolt
és Bacsó Péter megkeresték a pécsi önkormányzatot,
legyen újra Pécs a Magyar Filrnszernle városa, ahogy
az volt a nyolcvanas évek elejéig. Révész Mária alpolgármester bejelentette: Pécs visszavárja a filmeseket, a fesztivál ugyanis nem növelné az önkormányzati költségvetés terheit. Pécsett legfeljebb attól tartanak a filmművészet barátai, hogy Budapest talán
mégsem adja ki könnyen a fesztivált.

•
Magyar films iker
Magyar, illetve litván alkotás nyerte el megosztva a
Strasbourgi Nemzetközi Filrnfesztivál nagydfját a játékfilmek kategóriájában április l-én. A játékfilmek
között Szász János Woyzeckjét díjazta a zsűri. A másik magyar siker a dokurnenturnfilmek kategóriájában született. Az Emberi Jogok Nemzetközi lntézete
első Ízben jutalmazott emberi jogok kérdésével foglalkozó alkotásokat. A fódíjat Moldoványi Ferenc: Ha
megeszünk egy hódot című alkotása kapta. A strasbourgi Emberi Jogok Nemzetközi lntézetét az Európa Tanács működteti. A testület az általa létesített
különdíjat "a kelet-európai gazdasági és szociáis
helyzet megrázó ábrázolásáért" ítélte Moldoványi Ferenc dokurnenturnfilmjének a Kelet mozija alcímet
viselő fesztiválon. A film az idei Magyar Filmszemlén rendezői díjat nyert.

•

Határon túli magyar filmesek Televízió- és videó-stúdiók r. fesztiválját és vásárát rendezték meg április
12. és 15. között Siófokon. A szomszédos országok
különböző alkotócsoportjai 44 különböző produkcióval jelentkeztek a rendezvényt szervezö K és W Kftnél. A szervezők a filmek és videodarabok bemutatása mellett a fesztivál céljának tekintették azt is, hogy
a határon túli szakembereket szponzorokkal ismertessék meg.

•
Már nem kódolt a TV-3
A TV-3 adásának kódolása március 8-tól megszűnt,
így a csatorna műsorát az egyéni AM-mikro antennatulajdonosok is foghatják. A csatorna adását eddig
csak kábeltévéken lehetett figyelemmel kísérni. Az új
műsorszóró rendszer beindítása után 600 ezer AMmikro antennatulajdonos tudja fogni az adó műsorát
Budapesten és vonzáskörzetében. Az este 6 órai
adáskezdés előtt a TV-3 jelet sugároz, amelynek segítségével be lehet állítani a készülékeket az új csatornára. A TV-3tervei között szerepel a hálózat kibővítése: a terjeszkedés több lehetőségét vizsgálják országszerte, más kábeltévés társaságokkal is keresik a
kapcsolatot.

•
Spielberg kihívása
Hollywoodnak
Steven Spielberg, Hollywood legsikeresebb filrnrendezője társult Bill Gatesszel, a "szárnítógépkirállyal",
Amerika leggazdagabb emberével. Gates vállalata, a
Microsoft Corporation és Spielberg vállalata, a Dream Works Rt. bejelentette, hogy közösen finanszíroz-
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nak film- és tévéprodukciókat. Beszállt a vállalatba
Jeffrey Katzenberg és David Geffen is. Katzenberg a
múlt ávben hagyta ott a Disney-stúdiót, David Geffen hanglemezkészítésből szerezte milliárdjait. Gates
egyik társa, Paul Allen ugyancsak beszáll a vállalkozásba 500 millió dollárral. Ígéretük szerint eddig soha nem látott kreativitással, példátlan technológiával
és innovatív szellemmel látnak munkához.5teven
Spielberg, Jeffrey Katzenberg és David Geffen Dream
Works nevű új filmvállalata és az HBO között egymilliárd dolláros szerződés született, amelynek értelmében az HBO tíz évig exkluzív jogot szerez a Drearn Works gyártásában készülő filmek bemutatására.
A szerződés 1996-ban lép életbe.

•
Agora pályázat eredménye
Megszületett az Agora Audiovizuális Tervek Műhelye tavaly szeptemberben kiírt filrnforgatókönyv-pályázatának eredménye. 103 pályázó 150 műve közül
az Alapítvány Kuratóriuma a következőket ítélte további kidolgozásra alkalmasnak. Rentz Mátyás: Csehűlő: Jancsó Zoltán: Változatlan változatok; Kispál
Szabolcs: Graffiti; Sántha László-Scott Sublett: Távirányító; Kaszim Tarek-Szekeres Károly: Rouge; Ozsda
Erika: Édes bús; Tábori Zoltán: "Rohadékok" Az
Agora a kiválasztott pályázatokat megvásárolja, szerzői jogainak védelmét biztosítja, kidolgozásukat
megrendeli.

•
Elnökjelölt rendező
Argentína egyik leghíresebb filmrendezője. Fernando
E. Solanas - jelenleg parlamenti képviselő - bejelentette: több baloldali párt közös jelöltjeként indul a
május 14-én esedékes elnökválasztáson. hogy - mint
mondta - az argentin demokrácia ne legyen többé
olyan cirkusz és fikció, mint amilyen most.

•
Satyajit Ray filmjeinek
megmentése
Calcutta forró és párás levegőjében, ráadásul korszerűtlen tárolási körülmények között megsemmisülés
fenyegeti az 1991-ben elhunyt klasszikus indiai rendező, Satyajit Ray műveit. Egyik tisztelője, lsamail
Merchant filmrendező ezért hozzálátott Satyajit Ray
filmjeinek megmentéséhez: új kópiákat és új negatívokat készíttet, némelyiknek új hangcsíkot is.

•
A pápa a filmről
"Az alkotás szabadsága nem lehet ürügy arra, hogy
erkölcstelen üzeneteket közvetítsenek, elfajult magatartásokat igazoljanak" - jelentette ki a filmművészetről szólván II. János Pál a társadalmi kommunikációval foglalkozó pápai tanács tagjaival való találkozóján. Hangsúlyozta: a katolikus egyháznak - megfelelő szakemberek segítségével. ilyenek képzésével tennie kell a televízióban eluralkodó szex és erőszak
ellen.

•

Az iszlám a "nyugati kulturális

invázió" ellen
Az iráni újév napján, március 21-én életbe lép a műholdas antennákra meghirdetett tilalom. A műholdas
televíziózás tilalmáról szóló törvényt az iráni parlament januárban fogadta el. A tányérantennákat a törvény hatályba lépésétől számított egy hónapon belül
be kell szolgáltatni, s a rendelkezés végre nem hajtóit
hárommillió rial büntetéssel sújthatják. A tilalom a
"nyugati kulturális invázió" elleni harc jegyében született.

•
OSCAR
Az Oscar díjkiosztó ünnepségre az idén hatvanhetedik alkalommal került sor. A papírforma érvényesült
a filmvilág nevezetes eseményén, ahol az 1995-ös
nagy sikervárományos, a Forrest Gump tarolt.
Összesen 6 díjat ítéltek a film készítőinek. Az akotás
megkapta többek között az év legjobb filmjéért járó
díjat. Oscar-ral jutalmazták a rendezőt, Robert Zemeckist és a főszereplőt, Tom Hankst is, aki tavalyi
Oscarja mellé nyerte el ismét a legfőbb kitüntetést.
Ezenkívül a vágási munkáért, a legjobb forgatókönyvi adaptációért és a vizuális hatásokért is átvehették
az aranyszobrocskákat az alkotók. A női főszerepék
közül az akadémia tagjai az idén Jessica Lange-t tartották a legjobb színésznőnek a Kék égben (Blue Sky)
nyújtott alakitásáért. A legjobb idegennyelvű filmnek
Nyikita Mihalkov műve, a Magyarországon Csalóka
napfény címmel vetített, francia részvétellel készült
orosz alkotás bizonyult. A legjobb férfi epizódszereplő a Lugosi Bélát alakító, veterán filmszínész, Martin
Landau lett (Ed Wood), a női kategóriában pedig
Dianna West vehette át az Oscar díjat (Golyók a
Brodway felett - Bullets Over Brodway). Az akadémia tagjai a legjobb eredeti filmdalnak Elton John és
Tim Rice szerzeményét, a Can You Feel the Love Tonight cimű alkotást minősítették (Oroszlánkirály).
Életrnűvéért tiszteletbeli Oscar-díjban részesült Michelangelo Antonioni olasz filmrendező. Quincy Jonest Jean Hersholt-díjjal tüntették ki, Clint Eastwood
pedig életpályájáért kapott különdfjat. További díjak:
Legjobb eredeti forgatókönyv: Quentin Tarantino és
Roger Avary (pulp Fiction - Ponyvaregény), legjobb
operatőr: John Toll (Legends of the Fali - Szenvedélyek viharában), legjobb jelmez: Lizzy Gardiner és
Tim Chappel (The Adventures of Priscilla, Queen of
the Desert); Legjobb maszk: Rick Baker, Ve Neill és
Yolanda Toussieng (Ed Wood).

•
Negatív Oscar - Hollywoodi
citromdíjak
Az Éj színe (Color of Night) című sikertelen filmalkotás, valamint Kevin Costner, Sharon Stone és O. J.
Simpson kapták többek közt az idei amerikai filmes
citromdíjakat. A legrosszabbnak ítélt 1994-esfilm, az
Éj színe nyolc bukott alkotás közül került ki "győztesen". A citromdíjakat - az Oscar-díj "negatívját" - a
Golden Raspberry Alapítvány osztotta ki immár 15.
alkalommal. Kevin Costner a leggyatrább színészi
alakításért. és mint legrosszabb westernfilmrendező
kapott "dupla" citromot. Sharon Stone - éppúgy mint
Costner - két díjjal lett gazdagabb: az alapítvány ítélete szerint a Vágyak vonzásában és a Specialista CÍ-
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Szinkron Fesztivál helyett
Szinkron Szemle

Pályázati felhívás
A Cinemagyar tőkeerős külföldi csoport
megbízásából film novella-pályázatot hirdet.
- A pályázaton olyan művek részvételére számítunk, melyek alapján művészi
igényességű, nemzetközi kereskedelmi érdeklődésre számot tartható film készülhet.
- 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
hogy a beadott pályamű 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.

mű filmekben nyújtott alakításáért érdemelte kí a citromdíjat. Természetesen az alapítvány Stone filmbeli
partnerét, Sylvester Stallonét sem kímélte: a Specialistáért ketten, megosztva vitték el a legrosszabb alakításért járó díjat. Stallone és Stone filmjével holtversenyben végzett az Interjú a vámpírral.

•
Budapesti tévéfrekvenciák
elosztására kiirt pályázat
eredményei
Megszülett a döntés a budapesti tévéfrekvenciák elosztásáról. A szakértő bizottság előzetes véleménye
alapján a művelődési tárca a pályáza tra kiírtak közül
egy-egy földi sugárzású tévécsatomát az Óbuda TV
Kft-nek és a TV4 Kft.-nek ítélt oda. A négy AM-mikro csatornából egyet-egyet kap a 2002Kft. és a Budapesti Kommunikációs Rt. (TV 3), egyet a MI TV és a
Genius Tanácsadó és Szolgáltató Rt megosztva, a
fennmaradó egy csatornán pedig a Nap TV Kft. sugározhat 12 órában. A döntéssel egész napos, közönséges antennával fogható, önálló csatornához jut a
Vicc cég TV 4-e, amely veszteségei miatt korábban

Gyász
73 éves korában elhunyt Jack Clayton brit
filmrendező. Legismertebb művei: Hely a
tetőn 0'158), A nagy Gatsby (1'173).Utolsó
filmjét (The Lonelly Passion Of Judith Heame- J. H. magányos szenvedélyel l'187-ben
forgatta.

beszüntette kazettás-kábeltévés kereskedelmi programját. A TV 3 és a Nap TV kódolatlan. AM-mikro
csatorna vételére alkalmas, egyéni antennával fogható csatornán adhatja műsorát (egyelőre nem tudni,
hogya Nap TV ezután továbbra is megtarthatja-e
pozícióit a Magyar Televízióban). A fővárosi frekvenciaosztás legnagyobb szenzációjának azonban az
egész napos adáshoz jutott 2002 Kft. ígérkezik,
amely mögött a jeles tévés
személyiség, Baló
György áll, akihez társult - mások mellett - egy televiziós befektető cég is. A cég egyik befektetője az ismert amerikai diplomata és üzletember, Mark Palmer.

A hatvanéves magyar szinkron tiszteletére évtizednyi
szünet után a Demjén Stúdió a Magyar Szinkron
Egyesület támogatásával Filmszinkron Fesztivált rendezett volna április 3. és 9. között a Thermál Hotel
Hélia Szállóban. A valaha világhírű magyar szinkron
a rendszerváltás óta komoly problémákkal küszködik. A külföldi filmek forgalmazási jogai nem tisztázottak, s ezért elszaporodtak a szakma hímevét rontó, úgynevezett konyhastúdiók. A szervezők ezt a
"betegséget" orvosolandó hirdették meg a fesztivált.
A fesztivált megelöző hétvégén azonban indoklás
nélkül, az összes, nagyrészt önként jelentkezett
szponzor visszalépett. A szervezők nem értékelik kudareként ezt a fejleményt, mivel a Pannónia Videovox Stúdiója és a Thermái Hotel továbbra is a rendelkezésükre állt. Így, ha szakmai fesztivál nem is
volt, de a közönség részére, szemle formájában mégis bemutatásra került a több mint 15 forgalmazó és
szinkron stúdió által benevezett hetven film.

Magyar filmek külföldön
Istambuli Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04. 01
- 16. Szász János: Woyzeck; Erdőss Pál: Fényérzékeny
történet; Fábri Zoltán: Két félidő a pokolban.
Baltimori Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04. 0529. Szász János: Woyzeck.
Hongkongi Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04.
07 - 22. Szász János: Woyzeck.
Singapuri Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04. 14
- 29. Reich Péter: Rám csaj még nem volt ilyen hatással.
Selbi Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04. 20 - 23.
Erdőss Pál: Vérvonal.
Izrniri Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04. 19 29. Mészáros Márta: Magzat; Szász János: Woyzeck.
Minneapolisi Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04.
21 - 05. 06. Szász János: Woyzeck.
Bostoni Nemzetközi Filmfesztivál - 1995 04. 26 05. 04 Szabó ildikó: Gyerekgyilkosságok
Forrás: Magyar Filmunió

BURLESQUE
"ALTER-NATIVEIII" Nemzetközi Filmfesztivál
TG. MURES (MAROsvAsÁRHELY), ROMÁNIA, 1995 Október 12-15
MI, az ALTER-NATIVEIII. Nemzetközi Filmfesztivál szervezői eros hittel hisszük, hogy köz-ismert és hivatalosan el-ismert érzéseinket a még törvényen kívül levő HUMORÉRZÉK gyakorta ostromolja. Éppen azért, a törvényesítés érdekében arra kérünk
TISZTELT ALKOTÓ,
" ... a mi mindennapi humorunkat add meg nekünk ... ", hogy a tréfa, a bohózat, komédia, irónia,
vicc, maró gúny és abszurd játék vidám vagy szomorú változatai "... vihessenek kísértésbe ... ", tehát
NEVEZHETŐ
bármilyen filmre vagy videóra 1895 után készült legalább 1 másodperces, de 30 percnél nem hoszszabb alkotás. Az előzsűrizésre VHS (PAL) másolatot kérünk és a filmek szövegének angol nyelvű
fordítását: A versenyen a következő vetítési rendszereket biztosítj uk: VHS, S-VHS, BETACAM Sp,.
16 és 35 mm-es film. A fesztiválkatalógus összeállításakor nem nélküJözhetjük az alkotóról vagy
filmjének valamely kockájáról készült fotót vagy karikatúrát. Díjak: 1., II., III. díj és még egy sor
különdíj. Beküldési határidő: 1995. július 15. A beselejtezett filmek rendezőinek ingyen szállást és
ebédet biztosítunk a fesztivál teljes időtartamára - vacsora helyett pedig hangversenyeket, előadásokat és sok komédiázást kapnak.
Csak együttes erővel fogunk tudni CSENDET háboritani!
FESZTIVAUGAZGATÓ: Mráz Ferenc
SZELLEMI VÉDNÖK: Mircea Dinescu
SZERVEZŐK: Gáspárik Attila, Sípos Levente, Tatár Béla és Ungvári-Zrinyi Imre
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
4300 Marosvásárhely P.O.Box 97 - Románia. TEUFAX: 00 40 65 168573
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Közgáz Filmklub
1093 Fővám tér 8.

Bevezetés a Filmművészetbe

XlV.

"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 rniliő 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.

május 18. csütörtök 18.()()
Metropolis
(1926)
Rendezte:
Fritz Lang
május 23. kedd 18.00
Berlin, a nagyváros
szimfóniája
der Grosstadt.1927)
Rendezte:
Walther Ruttmann
május 30. kedd 18.00
Mindennapi
kenyerünk
(Unser
Rendezte:
Slatan Dudow

(Berlin, die Sinfonie

taglich

Brot, 1949)

#o

május 4. csütörtök 19.()()
Végelgyengülés
(Asztyenyicseszkij
szindrom,
Rendezte:
Kira Muratova
május 8. ilétflí 19.00
Sátántangó
I. (1991-94, magyar-német-svájci)
Rendezte: Tarr Béla
május 11. csütörtök 19.()()
Sátán tangó II. (1991-94, magyar-német-svájci)
Rendezte: Tarr Béla

Olasz Kulturális Központ
Bérletes filmklub minden hétfő este 20.00 órától Ritkán látható filmek,
ínyenceknek - érdeklódni a moziban

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

Joseph Kosma és a filmzene

tér 4.

május 3. szerda 18.00
A tanú (magyar film, 1969)
Rendezte:
Bacsó Péter
május 8. hétfő 18.00
Sonka, sonka (lamon, Jamon, spanyol film, 1993)
Rendezte:
Bigas Luna
május 8. hétfő 20.00
Született
gyilkosok
(Natural Barn KilIers, amerikai,
Rendezte: Oliver Stone
május lD. szerda 18.()()
Megint tanú (magyar film 1994)
Rendezte:
Bacsó Péter
május lD. szerda 20.()()

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.

1994)

Négy esküvő és egy temetés (Four Wedding and One
Funeral, angol film, 1994)
Rendezte: Mike Newell
május 15. hétfo 18.()()
A nagy zabálás (La Grande Bauffe, olasz film, 1972)
Rendezte: Marco Ferreri
május 17. szerda 18.()()
Egészséges
erotika (magyar film, 1985)
Rendezte:
Tímár Péter
május 17. szerda 20.()()
Philadelphia
- az érinthetetlen
(amerikai film, 1993)
Rendezte: Jonathan Demme

Lengyel Kulturális Intézet

,

május 2. kedd 19.()()
Szerelmek
városa 11/1 (Les enfants du paradis, 1944, 95
perc)
Rendezte:
Marcel Carné
Főszereplők:
Arletty, Jean-Luis BarrauJt, Pierre Brasseur
május 4. csiitörtök 19.00
Szerelmek
városa 11/2 (Les enfants du paradis,
1944, 95
perc)
Rendezte:
Marcel Carné
Főszereplők:
Arletty, Jean-Luis Barrault, Pierre Brasseur
május 5. péntek 19.()()
Az éjszaka kapui (Les portes de la nuit, 1946, 120 perc)
Rendezte:
Marcel Carné
Főszereplők:
Yves Montand,
Nathalie Nathler
május lD. szerda 19.()()
Iskolakerülők
(L école buissonniere.1949,
115 perc)
Rendezte: Jean Paul Le Chanois
Főszereplók:
Bernard Blier, Eduard Delmont, Juliette Faber
május 12. péntek 19. 00
Juliette,
avagy az álmok kulcsa Quliette ou la dé des
songes, 1951, 107 perc)
Rendezte:
Marcel Carné
Pöszereplők:
Gérard Philippe, Suzanne Cloutier
május 24. szerda 19.()()
Elena és a férfiak (Elena et les hommes, 1956, 96 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Főszereplők:
Ingrid Bergman, Jean Marais

1065 Nagymező u 15.
Telefon: 111-5856

Lengyel filmtörténeti

1018 Krisztina krt. 87-89
Telefon: 156-8182

Az amerikai film a "Hőskortól" a "Vágyig"

1989, szovjet)

SOTE Filmklub
1089 Nagyvárad

Tabán mozi

május 28. vasárnap 20.00
Engem senki se szeret (personne
Ne Maime, 1993, 95
perc)
Rendezte: Marion Vernoux
Főszereplők:
Bernadette
Lafont, Bulle Ogier
május 29. hétf 6 20.00
Meghittség
(Intimite, 1993, 95 perc)
Rendezte:
Dominik Moll
Főszereplők:
Christine
Brucher, Nathalie Krebs
május 30. kedd 20.00
Rosine (1994, 100 perc)
Rendezte: Christine Carriere
Főszereplők:
Eloise Charretier,
Mathilde Seigner

végkiárusítás

Minden eladó
május 3. szerda 18.00
Útban Párizs felé (jak byé kochana.1962)
Rendezte:
Wojciech [erzi Has
május lD. szerda 18.()()
Sorompó
(Bariera.1966)
Rendezte: [erzy Skolimowski
május 17. szerda 18.()()
Húszévesek
szerelme
(Milosc dwudziestolatków.1962)
Rendezte:
Andrzej Wajda
május 24. szerda 18.()()
Walkover
(1965)
Rendezte: Jerzy Skolimowski

Goethe Intézet
1061 Budapest, Andrássy út 24.
Telefon: 1-53-22-33
Drehort: Stadt
Forgatási helyszín: A város
A "városok jövője" címú rendezvénysorozat eseményeihez kapcsolódva a Goethe Intézet játékfilmeket vetít, amelyeknek közös témája a
nagyvárosi élet. E filmek között klasszikusok is lesznek, mint pl. Fritz
lang "Metropolis" -a vagy Walter Ruttmann "Berlin, a nagyváros
szimfóniája", de a programban kevésbé ismert filmek, Heíke Sander
vagy Alexander Kluge művei is szerepelnek. A Goethe Intézet a Magyar Filmintézet mozijával együttműködve az Örökmozgóban bemutalja Rainer Wemer Fassbinder Alfred Döblin regénye nyomán készült
monumentális múvét, a "Berlin AlexanderPlatz"-ot.

Művész mozi
1066 Teréz krt. 30.
Telefon: 132-6726

Fiatal Francia Fi/mesek Seregszemléje
1995
1994-ben száz filmet forgattak Franciaországban, és ennek a száz filmnek az egynegyede elsőfilmes vagy másod filmes rendezötól való. Ezek
a számadatok jól példázzák a francia filmművészet rendkívüli életerejét. Alig van olyan esztendó, amelyben a kritikusok vagy nézők fel ne
fedeznének egy-egy nagy képességű és meggyöző tehetségű fiatal
filmrendezőt. A fiatal filmesek fesztiváljának és főleg A francia mozi
másik arca címú filmsorozat sikeren felbuzdulva, a budapesti Francia
lntézet - a francia küIügyminisztériummal, a Mercure Distributionnal
és a Budapest Filmmel közösen - új válogatásban mutafja be a legjobb
elsőfilmes rendezők alkotásait a Művész mozi Bunuel termében.
május 25. csütörtök 20.()()
Szerelmesek
(Lea Amoureux,
1993, 90 perc)
Rendezte:
Catherine
Corsini
Főszereplők:
Nathalie Richard, Pascal Cervo
május 26. péntek 20.00
A normális
emberekben
nincs semmi különös
(Les Gens Normaux
Nont Rien Dexceptionnel,
1993, 100
perc)
Rendezte: Ferreira Barbosa
Főszereplők:
Valeri Bruni-Tedeschi,
Melvil Poupaud
május 27. swmbat 20.00
A csillagos
ég alatt (La Belle Etoi!e, 1993, 85 perc)
Rendezte: Antoine Desrosieres
Főszereplők:
Mathleu Demi, Julie Gayet

1088 Bródy Sándor u. 8.
Telefon: 118-8144
A 180 férőhelyes moziterembe szóló belépójegy ára alkalmanként 100 Ft.
Kapható a földszinti Titkárságon a vetítés napján 17-18 óráig.
május 9. kedd 18.()()
Különleges
szolgáltatás
(1994)
Rendezte: Sergio Rubini
Főszereplök.
Sergio Rubini, Margherita
Buy, Simona Izzo
május 16. kedd 18.00
Occhio Pinocchio
(1994)
Rendezte:
Francesco Nuti
Főszereplők:
Francesco Nuti, Chiara CaselIi
május 23. kedd 18.00
Pincérek
(1994)
Rendezte:
Leone Pompucci
Főszereplők:
Diego Abatantuono,
Paolo Villaggio, Marco
Messeri

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

Cseh újhullám a 60-as években
(a Cseh Centrum filmes rendezvénye)
május 2. kedd 18.()()
Szeszélyes
nyár (Rozmérno
léto 1967)
Rendezte: Jiri Menzel
május 9. kedd 18.()()
Fekete Péter (Cerny Petr 1965)
Rendezte: Milos Forrrian

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

MOVEAST
Kelet-európai

filmfórum

május 2. kedd 18.30
Iván gyermekkora
(Ivanovo gyetsztvo,
szovjet, 1962)
Rendezte: Andrej Tarkovszkij
május 9. kedd 18.30
Ballada a katonáról
(Ballada o szoldate szovjet, 1959)
Rendezte: Grigorij Csuhraj
május 23. kedd 18.30
Belorusz
pályaudvar
(Belorusszkij
vokzal, szovjet, 1970)
Rendezte: Andrej Szmirnov
május 30. kedd 18.30
Húsz nap háború nélkül (Dvadcety
dgnyej bez vojni,
szovjet, 1976)
Rendezte: Alekszej Gerrnan

Fi/memlékezet
május 4. csütörtök 18.30
Amerikai
anzix (magyar, 1975)
Rendezte: Bódy Gábor
május 18. csütörtök 18.30
Kutya éji dala (magyar, 1983)
Rendezte: Bódy Gábor

Hétvége a Cseh Oroszlán jegyében
műius 5. péntek 18.30
Akkumulátor
(cseh, 1992)
Rendezte: Jan Sverak
május 5. péntek 20.30
Köszönet
minden
új reggelért
ma, cseh, 1993)
Rendezte: Milan Steindler

(Diky

za kazde

nove

ri-

Olasz Kulturális

Örökmozgó

H-

1

K-

2

Intézet

Közgáz filmklub

SOTE filmklub

Francia Intézet

19.00 Szerelmek

18.30 Iván gyermekkora

városa

11/1

I

18.00 A tanú

SZ -

3

CS -

4

p-

5

18.30 Akkumulátor
20.30 Köszönet minden
reggelért

SZ -

6

18.30 Köszönet
reggelért
20.30 Utazás

V-

7

H-

8

K-

9

18.30 Amerikai

minden

19.00 Szerelmek

19.00 Végelgyengülés

anzix

városa

II/2

19.00 Az éjszaka kapui
új
új

20.30 A FEBIO Film- Tv Stúdió
munkáiból
19.00 Sátántangó

18.30 Ballada a katonáról

20.30 Idegenek

18.00 Különleges

I.

18.00 Sonka, sonka
20.00 Született gyilkosok

szolgáltatás

között

SZ - 10
19.00 Sátántangó

18.00 Megint tanú
20.00 Négy esküvő és egy temetés

19.00 lskoíakerülök

18.00 A halhatatlan légiós
20.00 Elbaltázott nászéjszaka

19.00 Juliette, avagy az álmok kulcsa

II.

CS - 11
20.30 A szerelem

rabja

p - 12

SZ - 13

V - 14

18.30 Etűdök gépzongorára
20.30 Taxi blues
18.30 öt este
20.30 Taxi blues
20.30 Oblomov

18.00 A nagy zabálás

néhány napja

H - 15
18.00 Occhio Pinocchio

K - 16

.

20.30 Pereputty

SZ - 17

,

18.00 Egészséges
20.00 Philadelphia
len

erotika
- az érinthetet-

18.30 Kutya éji dala

CS - 18
20.30 Tanúk nélkül

p - 19

SZ - 20

V-21

16.30 A fal
20.30 Fekete szemek
16.30 Salem i boszorkányok
18.30 Kétszemélyes pályaudvar
20.30 Autóstop

H-22

K-23

18.30 Belorusz pályaudvar
20.30 Moszkvai séta
18.30 A festő felesége

18.00 Pincérek

19.00 Elena és a férfiak

SZ - 24
20.00 Szerelmesek
(Művész mozi)

CS - 25
20.30 Urga

20.00 A normális emberekben
nincs semmi különös
(Művész mozi)

16.30 Vágyakozás
20.30 Makarov

20.00 A csillagos
(Művész mozi)

16.30 Kean
20.30 Csalóka

20.00 Engem senki sem szeret
(Művész mozi)

P-26

SZ - 27

V-28

napfény

20.30 Szibériáda

20.00 Meghittség
(Művész mozi)

18.30 Húsz nap háború nélkül

20.00 Rosine
(Művész mozi)

H-29

K-30
20.30 Kegyetlen

SZ - 31

románc

ég alatt

Lengyel Kulturális

Intézet

Fáklya Filmklub
Cseh Centrum

Goethe

Intézet

Duna TV

HBO

Nem válok el

18.00 Szeszélyes

nyár

Mozgó képek Filmmagazin
Intim megvilágftásban

18.00 Útban Párizs felé

H-

1

K-

2

SZ -

3

CS -

4

p-

5

SZ -

6

V-

7

H-

8

K-

9

A navigátor

Árnyék a havon

Van Gogh

Az aranypolgár

A játékos
A bárányok

hallgatnak

Helimadoe

I
18.00 Fekete Péter

Eroica
Hamu

8.00 Sorompó

SZ - 10
Tízparancsolat

X.

A máltai sólyom

CS - 11
Gyilkos mezők

p - 12
Marnie

Nincs bocsánat

SZ - 13
Veronai szerelmesek

V - 14

H - 15
Pacsirták

cérnaszáion

K - 16
18.00 Húszévesek

szerelme

.

•

SZ -17
18.00 Metropolis

Julie, a levakarhatatlan
A színfalak mögött

CS - 18

P - 19
Psycho

SZ - 20
Sok hűhó semmiért
Gyilkos mezők

V-21

H-22

~
18.00 Berlin, a nagyváros
ája

szimfóni-

Kamasztársadalom

K-23

18.00 Walkover

A navigátor
A bárányok

hallgatnak

SZ - 24

Prérifarkas

CS - 25

P-26
.I._
Madarak

i_
i

Sok hűhó semmiért
Aljas utcák
A játékos
A máltai sólyom
Nincs bocsánat

SZ - 27

V-28

A játékos

H-29
18.00 Mindennapi

kenyerünk

Aljas utcák

K-30
Svindlerek

SZ - 31
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május 20. szombat 16.30
A fal (Le mur, francia-spanyol, 1967)
Rendezte: Serge Roullet
május 21. vasárnap 16.30
Salemi boszorkányok (Les sorcieres de Salem, 1957)
Rendezte: Vittorio Gassman
május 27. szombat 16.30
Vágyakozás (Les Orgueilleux, francia-NSZK, 1956)
Rendezte: Raymund Rouleau
május 28. vasárnap 16.30
Kean (olasz, 1957)
Rendezte: Vittori o Gassman

május 3. szerda
Árnyék a havon (magyar, 1992, 71 perc)
Operatőr. Sas Tamás
Rendezte: Janisch Attila
május 5. péntek
Van Gogh (francia, 1991, 82 perc)
Forgatókönyvíró, rendező: Maurice Pialat
Főszereplők: Jacques Dutronc, Gérard Séty
május 6. szombat
Az aranypolgár (Citizen Kane amerikai, 1941, 114 perc)
Rendezte: Orson Welles
Főszereplők: Orson Welles, Joseph Cotten
május 7. vasárnap
Helimadoe (cseh, 1993, 92 perc)
Rendezte: [aromil [ires
Főszereplők: Jakub Marek, Petr Plzer
május 9. kedd
Eroica (lengyel, 1957, 79 perc)
Rendezte: Andrzej Munk
Főszereplők: Edward Dziewonski, Barbara Polanska, )0zef Nowak
május 9. kedd
Hamu (magyar animációs film, 6 perc)
Rendezte: Czakó Ferenc
május 11. csütörtök
Tízparancsolat
X. (lengyel, 1989, 57 perc)
Rendezte: Krizysztof Kieslowski
Főszereplők: Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowsky,
Henryk Bista
május 13. szombat
Marnie (amerikai, 1964, 124 perc)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Főszereplők: Típpí Hedren, Sean Connery, Martin Gabe1
május 14. vasárnap
Veronai szerelmesek (Les Amants de Verone. franciaolasz, 1947, 92 perc)
Rendezte: André Cayatte
Főszereplők: Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Anouk
Amiée
május 16. kedd
Tavasz és nyár között"
Pacsirták cérnaszáIon (Skrivanci na nitich. csehszlovák,
1969, 90 perc)
Rendezte: Jiri Menzel
Főszereplő: Rudolf Hrusinsky
május 18. csütörtök
Julie, a levakarhatatlan (julie Pot-de-colle, francia, 1976,
87 perc)
Rendezte: Philippe de Broca
Főszereplő: Mariene Jobert
május 18. csütörtök
A szinfalak mögött (lengyel, 1975, 66 perc)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
Főszereplő: Julius Machulsky
május 20. szombat
Psycho (amerikai, 1960, 104 perc)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Főszereplők: Anthony Perkins, Janet Leigh
május 23. kedd
Tavasz és nyár között"
Kamasztársadalom (csehszlovák, 1967, 86 perc)
Rendezte: Ewald Schorm
Főszereplő: Andrea Cunderliková
május 25. csütörtök
Prérifarkas (Steppenwolf, német, 1974, 107 perc)
Rendezte: Fred Haines
Főszereplő: Max von Sydow
május 27. szombat
Madarak (The Bírds, amerikai, 1963, 114 perc)
Rendezte: Albert Hitchcock
Főszereplők: Rod Taylor, Tippi Hedren

Duna TV

HBO

május 1. hétfő
Nem válok el
(magyar tévéfilm. 72 perc)
Rendező: Hajdufy Miklós
Főszereplők: Máté Gábor, Tábori Nóra
május 2. kedd
Mozgó képek Filmmagazin
Szerkesztő: Pörös Géza
Rendező: Buglya Sándor
május 2. kedd
"Tavasz és nyár között" Intim megvilágításban (Intirnni
osvetleni, csehszlovák 1967, 69 perc)
Rendez te: Ivan Passer
Főszereplők: Karel Blazek, Zdenek Beznsek
május 2. kedd
Budapesti mesék (magyar, 1976, 90 perc) Zene: Tamássy
Zdenkó Operatőr: Sára Sándor Írta és rendezte: Szabó
István
Főszereplők: Bálint András, Madaras József

május 2. kedd 00.00
május 24. szerda 18.30
A navigátor (ausztrál, 1988, 98 perc)
Rendezte: Vincent Ward
Főszereplők: Bruce Lyons, Chris Haywood
május 3. szerda 20.00
Garp szerint a világ (The World According Carp, amerikai, 1982, 122 perc)
Rendezte: George Roy HiU
Főszereplők: Robin Williams, Glenn Close
május 06. szombat 18.30
május 27. szombat
május 29. hétf/J 22.45
A játékos (The Player, amerikai, 1993, 108 perc)
Rendezte: Robert Altrnan
Főszereplők: Tim Robbins, Greta Scacchi
május 06. szombat 22.30
május 24. szerda 23.15
A bárányok hallgatnak (The Silence of the Lambs, angol, 1992, 113 perc)

május 6. szombat 18.30
Köszönet minden új reggel ért (Diky za kazde nove rima, cseh, 1993)
Rendezte: Milan Steindler
május 6. szombat 20.30
Utazás Gizda, cseh, 1993)
Rendezte: Jan Sverak
május 7. vasárnap 20.30
A FEBIO Film- és Tv Stúdió munkái ból

Nyikita Miha/kov-retrospektív
május lD. szerda 20.30
Idegenek között
(Szvoj szregyi csuzsih csuzsoj szregyi szvoih, szovjet,
1975)
május 12. péntek 20.30
A szerelem rabja
(Raba ljubvi, szovjet, 1976)
május 13. szombat 18.30
Etűdök gép zongorára
(Nyeokoncsennaja pjesza dlja mahanyicseszkovo pianyino, szovjet, 1978)
május 14. vasárnap 18.30
Öt este (Pjaty vecserov, szovjet, 1978)
május 15. hétfo 20.30
Oblomov néhány napja
(Nyeszkolko dnyej iz zsíznyi L L Oblomova, szovjet, 1979)
május 17. szerda 20.30
Pereputty (Rodnya, szovjet, 1981)
május 19. péntek 20.30
Tanúk nélkül
(Bez szvigyetelej, szovjet, 1983)
május 20. szombat 20.30
Fekete szemek
(Ocsi csornije, olasz, 1987)
május 21. vasárnap 18.30
Kétszemélyes pályaudvar
(Vokzal dlja dvoih, szovjet, 1982)
május 22. hétfo 20.30
Autóstop (orosz-olasz, 1991)
május 23. kedd 20.30
Moszkvai séta Ga sagaju po Moszkve, szovjet, 1963)
május 24. szerda 18.30
A festo felesége (portret zseni, szovjet, 1982)
május 26. péntek 20.30
Urga ( szovjet-francia, 1990)
május 28. vasárnap 20.30
Csalóka napfény (Utomljonnijeszolncem, orosz-francia,1993)
május 29. hétfő 20.30
Szibériáda (szovjet, 1978)
május 31. szerda 20.30
Kegyetlen románc (Zsesztokij romansz, szovjet, 1984)
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Rendezte: [onathan Demme
Főszereplők: Anthony Hopkíns, [odie Foster
május 11. csütörtök 17.30
május 28. vasárnap 15.45
A máltai sólyom (The Maltese Falcon. amerikai 1943,
98 perc)
Rendezte: John Huston
Főszereplők: Humprey Bogart, Mary Astor
május 12. péntek 21.40
május 21. vasárnap 23.00
Gyilkos mezők (The Killing Fileds, angol, 1987, 134
perc)
Rendezte: Roland Joffe
Főszereplők: John Malkovich, Craig T. Nelson
május 21. vasárnap 19.40
május 27. szombat 15.40
Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing, amerikai, 1993, lOOperc)
Rendezte: Kenneth Branagh
Főszereplők: Emma Thompson, Kenneth Branagh
május 27. szombat 20.05
május 30. kedd 19.40
Aljas utcák (Mean Streets, amerikai, 1974, 98 perc)
Rendezte: Martin Scorsese
Főszereplők: Robert De Niro, Harvey Keitel
május 13. szombat 19.45
május 28. vasárnap 22.55
Nincs bocsánat (Unforgiven, amerikai, 1992, 122 perc)
Rendezte: Clint Eastwood
Főszereplők: Gene Hackrnan, Clint Eastwood
május 31. szerda
Svindlerek (My left foot, amerikai 1988, 109 perc)
Rendezte: Stephen Frears
Főszereplők: Anjelica Huston, John Cusak

TV1

II

If

május 1. hétfő 20.05
Bal lábam (My left foot, angol, 1989, 98 perc)
Rendezte: Jim Sheridan
Főszereplők: Daniel Day Lewis, Brenda Fricker
május 9. kedd 20.15
Állatkerti mesék (jardin de plantes, francia, 1994, 95
perc)
Rendezte: Philippe Broca
Főszereplők: Claude Rich, Salomée Stevenin
május 10. szerda 22.20
A kaszás (La commare secca, olasz, 88 perc)
Rendezte: Benardo Bertolucci
Főszereplők: Francesco Ruiu, Giancarlo De Rosa
május 17. szerda, 22.50
Háremkert (katalán, 96 perc)
Rendezte: Carlos Mira
Főszereplők: Laura Del Sol, Ramon Madaula
május 19. péntek 22.15
Vincent és Theo (angol, francia, holland 1990, 138 perc)
Rendezte: Robert Altrnan
Főszereplők: Tírn Roth, Paul Rhys
május 23. kedd 22.00
Zanussi-sorozat
Érintések (magyar interjúfilm, 1993, 59 perc)
Rendezte: Pörös Géza
május 30. kedd 22.00
Zanussi-sorozat
Mérleg (lengyel, 1975 102 perc)
Rendezte: Krzysztof Zanussi

TV2
május 7. vasárnap 20.20
A titkos tizedik (olasz, 87 perc)
Rendezte: Lina Wertrnüller
Főszereplők: Dominique Sanda, Piera Degli Esposti
május 15. hétfő 22.35
Nagyvadászok (olasz 90 perc)
Rendezte: Augusto Caminito
Főszereplők: Klaus Kinski, Harvey KeiteJ
_ május 24. szerda 22.35
Senkiföldje (magyar, 1993, 105 perc)
Rendezte: Jeles András
Főszereplők: Halász Péter, Láng Éva
május 25. csütörtök 22.40
Nosferatu (német, 1922, 68 perc)
Rendezte: Wilhelm Murnau
Főszereplők: Max Schreck, Gustav von Wagenheírn
május 27. szombat 22.00
Egy fiú és egy lány (Boy Meets Girl, francia, 1984 100
perc)
Rendezte: Leos Carax
Főszereplők: Denis Lavant. Juliette Binoche
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VIDEÓMEGJELENÉSEK
Tőrvénytől sújtva (Down by Law) Fekete-fehér,
feliratos. amerikai film, 1986 (107 perc) Rendezte: Jim
[armusch. Fószereplók: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni. Forgalmazza: Odeon

Eső előtt
(Before The Rain)
feliratos, macedón-angol-francia film
1994 (115 perc)
Katrin Cartlidge, Rade Serbedzija, Gregoire Colin
Írta: Milko Mancsevszki
Fényképezte: Manuel Teran
Rendezte: Milko Mancsevszki
Forgalmazza: Budapest Film

Törvénytelen
színes magyar film
1994 (104 perc)
Cserhalmi György, Tóth Ildikó, Bács Ferenc, Daniel
Olbrychski
Írta: Munkácsi Miklós, András Ferenc
Fényképezte: Sára Balázs
Rendezte: András Ferenc
Forgalmazza: Flamex

A remény rabjai
(The Shawshank Redemption)
színes, feliratos amerikai film
1994 (137 perc)
Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore
Stephen King novellájából
Irta: Frank Darabont
Fényképezte: Roger Deakins
Rendezte: Frank Darabont
Forgalmazza: Budapest Film

Florida, a paradicsom (Stranger Than Paraclise)
Fekete-fehér, feliratos. amerikai film, 1984 (89 perc).
Rendezte: Jim Jarmusch. Főszereplők John Lurie,
Eszter Bálint. Forgahnazza: Odeon
Hihetetlen igazság (The Unbelieveable Truth) Színes, feliratos amerikai film, 1992 (90 perc). Rendezte:
HaJ Hartley. Főszereplők: Adrienne Shelly, Robert
Burke. Forgalmazza: Odeon
Mezítelenül (Naked) Színes, feliratos. angol film,
1992 (126 perc). Rendezte: Mike Leigh. Főszereplők.
David Thewlis, Lesley Sharp. Forgalmazza: Odeon
A vihar kapujában (Rashomon) Fekete-fehér,
szinkronizált, japán film, 1951 (88 perc). Rendezte:
Akira Kurosawa. Főszereplők. Toshiro Mifune, Machiko Kyo. Forgalmazza: Odeon
A kis Buddha (Littie Buddha) Színes, szinkronizált, olasz angol film, 1993 (140 perc). Rendezte: Bernardo Bertolucci. Főszereplők: Kenau Reeves, Bridget
Fonda. Forgahnazza: Mokép Video

Francesco (Szent Ferenc) Színes, szinkronizált,
olasz film, 1988, (108 perc) Rendezte: Liliana Cavani
Főszereplők. Mickey Rourke, Helena Bonham Carter.
Forgalmazza: Vl.P. Art Video
Teoréma, Színes, szinkronizált, olasz film, 1968 (94
perc). Rendezte: Pier Paolo Pasolini. Főszereplők: Silvia Mangano, Terence Stamp. Forgahnazza: Mokép
Video
A család (La farniglia) Színes, szinkronizált, olasz
film, 1994 (123 perc).Rendezte: Ettore Scola. Főszereplók: Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli. Forgalmazza: Mokép Video

Kíka, Színes, szinkronizált, spanyol film, 1993 (114
perc). Rendezte: Pedro Ahnodovar. Főszereplők. Veronica Forque, Victoria Abril. Forgahnazza: Mokép
Video
Kés a vízben (Noz w wodzie) Fekete-fehér, szinkronizált, lengyel film, 1962 (97 perc) Rendezte: Ro-man Polanski. Főszereplők. Leon Niemczyk,
Zygmunt MaJanowicz. Forgalmazza: Mokép Video
Dobozba zárt szerelem (Boxing Helena) Színes,
szinkronizált amerikai film, 1993 (107 perc) Rendezte: Jennifer Lynch. Fószereplók: Sherilyn Fenn, Julian
Sands, Bill Paxton, Art Garfunkel. Forgalmazza: Flamex
A világ végéig (UntiJ The end of The World) SZÍnes, szinkronizált ausztrál-francia-német film, 1991
(158 perc) Rendezte: Wun Wenders. Főszereplők.
William Hurt, Sam Neill, Solveig Dommartin. Max
von Sydow. Forgahnazza: Flamex
Remény és dicsőség (Hope and Glory) Színes,
szinkronizált angol film, 1987 (113 perc) Rendezte:
John Boonnan. Főszereplök. Sarah Miles, lan Bannen. Forgalmazza: Flamex
Öt könnyű darab (Five Easy Pieces) Színes, szinkronizált amerikai film, 1970 (97perc) Rendezte: Bob
Rafelson. Fószereplók: Jack Nicholson, Karen Black.
Forgalmazza: InterCom
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Pier Paolo Pasolini:
SALO, AVAGY SODOMA
120 NAPJA
MAGYARNARANCS
Ma miért ver, fiam?
...A filmet alig lehet végignézni. Olyan rafinált kegyetlenkedéseket eszelnek ki az adóellenőr tekintetű
fasiszták, hogy az ember szinte biztos benne: metafizikus segítség kellett mindehhez. Ami még ijesztőbb,
hogy Pasolini abszolút plasztikusan ülteti ezt át vászonra, vagyis ott él az emberben a gyanú: sugallmazott filmet lát, ahol az ördög maga a rendezőaszisztens. Vallomást kell tennem: Pasolini művészetét csodálom. Bátorságát, a korszellemmel szembeni közőmbösségét. sőt, talán még vöröses beütését is. Minden filmjét magaménak érzem, ez egy kivételével.
Pedig lehet, hogy szakmai értelemben ez a legjobb
műve. Soha nem tűnt el ennyire a határ illúzió és
képzelet közül, soha nem volt ennyire konkrét és
absztrakt még mozgókép. S mégis utálatos előttem a
Salo. Ellene mondok, mint misén a gonosznak. A
probléma ott van, hogy a képet nézni kelL A kép desifrírozása alatt, a megértés kedvéért át kell - s itt a
kellés fontos -, át kell éInem mindazt, ami ott történik. S ez az átélés bűnrészességgel kinál meg. Vagyis
megront, a megértéshez szükséges átélés mértékében, függetlenül attól, hogy elutasítom vagy egyetértek-e az előttem történtekkeL Átélt élményanyaggá
válik, ami után már nem lehet ugyanúgy gondolkodni, mint előtte. A fausti kérdés persze az, hogy mi ér
többet: a tudás vagy az ártatlanság? Mindenki egyéni választ ad. De Pasolini után csak undorodunk magunktól, a fajtánktól, kiszolgáltatottságunktól, attól,
hogy szarevő pederaszta az ember, aki semmilyen istentől sem fél, csak önmagátóL
Bakács Tibor Settenkedő
FILMVILÁG
Rókapofák és szarformancia
... Maradt az objektív, erőszakos filmkép realitása,
a fotó zsarnoki hatalma, értelmezés helyett a látvány
"első síkja". Ha szart esznek nagy lakomán, az filmben csak szarevés marad, és nem a fasizmus leleplezése. A szó megelevenedő hatalma? Ebből semmi
lesz, fáradt és üres áldekorativitás, semmitmondó regélés, paródia, parafrázis, melynek tartalma, komikuma sincs. Semmi. Még önparódiának is lapos. Az alkotó képzelet politikai indíttatású öngyilkossága ez a
film. Átüt csúnyán a didaktikus mondandó. Miszerint a fasizmus az emberi testtel való visszaélés; a
szabadság maga a test és a szexualitás fölötti szabadságunk; a rabság az ebben alávetettség. Nem pornófilm - s az ekként tiltó cenzúra persze ostoba volt -,
de miként a pornó a szexualitás lényegéhez akar jutni leleplező buzgalmában, de csak a lyukakig, váladékokig jut, a sötétség mélységére nem - Pasolini is
így jut szimpla és gyermeteg tételig, nem a mély titokig. Koncepeionális tévedést vélek felfedezni a vállalkozásában. Fogantatásában volt elhibázott ez a
nagyszabású terv. Sem a szerelern. sem a fasizmus
legvégső, általánosítható "titkáért", magyarázatáért
nem lehet célja, feladata, vágya elindulni a művésznek, alkotónak - általában minden ilyes világmagyarázat és okfeltárás idegen a művészettől.. ..
Bikácsy Gergely
BICIKLITOLVAJ
A legmélye
... Pasolini nem tagadja, hogy a poklot ábrázolja.
Nem keres mentségeket, nem szépít, nem kelt illúzi-

SAJTÓFIGYELŐ

ókat, nem áltat. Egyszeruen ábrázoL Azt mutatja
meg ezzel a filmmel, ami a film maga. Szembesít a
sötétben, mesterséges fény által előhívott formákkal.
Minden hamisság és hamisítás, minden hamis illúziókeltés nélküL Nem, ez nem a televíziók, újságok és
utcai reklámok szépségbe álcázott romlásba hívása,
nem a "válasszuk külön egymástól a mélyhűtőből
magunkhoz vett és mikrogrillen finomra melegített
bárányt, a vágóhidakat és a szeméttelepeket" valósága, melyet tudathasadásosan. egymástól különválasztva élünk a felszínen. Hanem ami mögötte van:
ok-okozati belső működésében együtt a sátáni mű.
De aki ábrázol, nem a sátán.
Parcz Ferenc
NÉPSZAVA
Salo, avagy Sodoma 120 napja
... Ebéd vagy vacsora előtt nem ajánlatos megnézni ezt az elhíresült filmet. Pasolini az író-rendezó
olyasmiket enged meg magának a vásznon, amelyekhez hasonlóakkal más - kaland-, horror- - filmekben
ugyan találkozhattunk már, de ott rendszerint a gyerek néző számára is világos, hogy meséről van szó.
Ez a Salo viszont nagyon is valóságos közegbe helyezi az eredetileg Sade márkitól származó történetet, szereplői, a négy fasiszta vezér hús-vér embertipusok, amellett még jól jellemezhető egyéniségek
is, s a látvány mindig ijesztően naturális, minden a
tönénelmi hitelesség látszatát szolgálja. Ezért olyan
hátborzongató és gyomorfelkavaró. ...Ez a film
azonban, bármennyire - jogosan - hivatkozik Sade
márkira. mint ősforrásra, alig vitathatóan érzékelteti
a rendező vonzódását olyan aberrációkhoz, amelyeket ugyan távolságtartó tárgyilagossággal, de a lélek
rejtett borzalmait sem letagadható módon ábrázol.
Többségében amatőr színészekkel és a látványosságokat abszolút pontossággal fényképező operatőrrel.
így aztán a film után - ebéd vagy vacsora előtt - tisztázhatjuk önmagunkkal folytatott vitánkat. mennyire
vegyük komolyan a mű antifasiszta üzenetét és menynyire értsük meg Pasolini vonzódását a kiszolgáltatott emberekkel véghezvihető kegyetlenkedések
iránt.
Bernáth László
ÉLET ÉS mODALOM
A túlzás bája
... Pier Paolo Pasolini húsz évvel ezelőtt forgatta le
egyik döbbenetes filmjét, a maga hetedik ajtajának
kinyíló borzalmait, a történelmi hit és a megaláztatás
egyidejű remekművét. A Salo, avagy Sodoma 120
napja akkor a nyugat-európai értelmiség lázálmának
tűnt, egy baloldali elkötelezettségű művész szadomazochista kiáltványának. Abból a reményből táplálkozott, hogy a megnyomorított ember egyszer megelégeli eInyomatását, álattá aljasítását, egyszer képes
lesz forradalmi tettekre, rabigájának ledobására.
...Pasolini filmje egyszerre történelem és látomás:
végletekig feszített hiteles története az utolsó olasz
fasiszta államalakulatnak. a Salói Köztársaság internójának, ugyanakkor metaforíszikus tömörítése de
Sade Sodoma-látomásának. A rendező reménye egy
forradalom megszületését érlelte, de már nem bízott
igazán a megváltás lehetőségében, az író kiábrándultsága egy forradalom halálának következménye.
De Sade márki a már megszületett forradalom keserűségét cipelte, Pasolini a még ki sem robbant forradalmak hitetlenségét siratta. Dantei pokol kerekedik
ki a test áruvá válásának szexuális metaforájábóL
... Egymásra kopírozódik a fasizmus történelme és a
szadizmus szabadossága a történet során, egyikük
magyarázza a másikat, mint halom fa, mindegyik a
másiktól determinált.
Bányai Gábor

03.10. - 04.10
Beszélgetések, interjúk
Böszörményi Zsuzsa
Népszabadság 03.28. Első film: sikertörténet vagy
szerelmi sztori (Ember Marianne)
Dettre Gábor
Népszabadság 03.24. A szinésznő és a halál (Andrassew Iván)
Lucian Pintilie
Filmvilág - április. Mozarttól keletre (Fáber András)
Makai Árpád (operatőr)
Magyar Narancs 04.06. "Bevonultak az oroszok a
Hunniába" (Bakács Tibor Settenkedő)
Pacskovszky József
Filmvilág - április. És a vonat megy ... (Bakács Tibor Settenkedő)
Simó Sándor
Filmvilág - április. Berend Iván gyémántjai (Székely Gabriella)

Kritika
A nagy ugrás
Népszabadság 03.23. Mi van, ha süsü a főnök (Almási Miklós) Magyar Narancs 03.23. Hullahopp a
44. emelet magasságából (Bakács Tibor Settenkedő) Biciklitolvaj - március. Retropolis (Turcsányi
Sándor) Filmvilág - március. A nagy ugrás (Asbóth
Emil)
Interjú a vámpirral
Magyar Hírlap 03.25. Vámpírnak lenni nagy szívás
(Baló Péter) Magyar Narancs 03.16. Vér-rém és
unalom (Bakács Tibor Settenkedő) Élet és Irodalom
03.24. Vérszerződés (Bányai Gábor) Filmvilág -április. A ponyvahősök lázadása (Schubert Gusztáv)
Kék ég
Élet és Irodalom 04.07 Betegesen (Bányai Gábor)
Népszava 03.14. Kék égben leláncolt forgószél (Bársony Éva)
Egyszeru emberek
Népszabadság 04.06. Groteszk - amerikaiul (Almási
Miklós) Magyar Hírlap 03.30. Megint Hartley (Vitézy Zsófia) Magyar Nemzet 04.06. Egyszeru emberek (Szabolcs Imre) Biciklitolvaj - április. A látszat
csal hiszen azért teremtették (-itol-) Filmvilág -áprílis. Egyszeru emberek (Bori Erzsébet)
Salo, avagy Sodoma 120 napja
Népszava 03.14. Salo, avagy Sodoma 120 napja
(Bernáth László) Filmvilág - március. Rókapofák és
szarformancia (Bikácsy Gergely) Biciklitolvaj - március. A legmélye (Parcz Ferenc) Új Demokrata
03.16. Vér, hányás, ürülék (Végh Attila) Élet és Irodalom 03. 10. A túlzás bája (Bányai Gábor)
Promenád a gyönyörbe
Új Demokrata 03.23. Halálra vágyva (Végh Attila)
Élet és Irodalom 03.24. Gyönyörű (Bányai Gábor)
Biciklitolvaj - március Amway Marienbadban (Csillag János) Filmvilág -április, Promenád a gyönyörbe (Turcsányi Sándor)

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

los Forman egyik ikerfia alakítja), aki
magányos legénylakásán
egyre csak a
tévét bámulja. És egy szép napon teljesen kifogy belőle minden szusz. Csak
fekszik apatikusan,
legyengülve,
félholtan. Idővel kiderül, hogy mindenről
a TV tehet. Az szív ki belőle minden
energiát, akaratot, és készteti mindenféle hihetetlen tettre.
Nagyon bonyodalmasan - és látványos-ötletes
trükköket halmozó
képsorokban
- küzd
meg önkéntes jóakarói segítségévei a
találékony an fondorlatos "ellenséggel",
egészen a megérdemelt
győzelemig ...
Szellemes és fölöttébb aktuális mese
napjaink egyik legelterjedtebb
veszélyéről és arról, hogy e fene nagy technikai civilizáció közepette mind nehezebb egyszerűen csak embemek, homo
sapiensnek maradni ...
Az Akkumulátor
l elnyerte a tavalyi
legsikeresebb cseh közönségfilm
díját,
győzött a Cinema című hetilap olvasóinak szavazásán, Alois Fisárek pedig a
film vágásáért
kapta
meg a Cseh
Oroszlánt. Ezt a filmet jelölték a legtöbb kategóriában.
Kár, hogy nincs
több Oroszlán ...
Ugyanezzel a megállapítással
kezdhetném
a másik Sverák-filmről,
az
Útonról szóló beszámolót.
Egyébként
ennek - az év legolcsóbb filmjének - is
a rendező
édesapja,
Zdenek
Sverák
volt a társforgatókönyvírója
(csakúgy,
mint az Akkumulátor
l-nek, valamint
Menzel számos híres filmjének, beleértve a tavalyi
tizenkilenchez
tartozó
Csonkint is), sőt, ő alakítja az A kk II 11111-

cok kortársai nézik és szeretik. A két
havert két remek fickó alakítja; Jakub
Spalek rendkívül tehetséges, jó svádájú
fiatalember, színész, rendező meg mindenféle. Kopaszra nyírt partnere, Radek Pastmák rnuzsikus, az egyik legnépszerűbb
cseh pop-együttes,
a Buty
tagja, komponistája,
lelke. Az ő szug-

látor l egyik fontos figuráját, a homeopata gyógyítót. Sverák senior különben
is a prágai kulturális élet sokoldalúan
népszerű személyisége.
Az Úton fölöttébb kellemes és nagyon könnyednek
tűnő cseh road-movie; két huszonéves
haver egy fillérekért vásárolt és ízlése szerint kiagyusztált ócska kocsiban indul kötetlenül
hülyéskedő-hancúrozó
szabadságra
Dél-Csehország
festői tájaira. A magamfajta
"korábban
született"
néző

gesztív zenéjük kíséri végig a filmet és
nyerte el a filrnzenének járó Oroszlánt.
Van a filmben persze lány is. Egy bájosan törékeny, vörösesszőke, szeplős kis
csaj, akit eredeti szándékuk
ellenére
felszednek
az úton, és ettől kezdve
minden másképp van. Nem baj, csak
más ... A lánynak van egy palíja. aki
elől szökik, de azt se tudja, vele akar-e
maradni
vagy nem (a "palit'' Filip
Rene, mellesleg ifjú és nagyreményű
rendező alakítja). A dolog azonban né-

csak nosztalgikus irigységgel követheti
útjukat, mert hiszen, igen, így kell ezt
csinálni, így kellett volna csinálnunk
nekünk is annak idején, de akkor nem
lehetett ... Akkor nagyon sok mindent
nem lehetett,
az ötvenes,
hatvanas
években. De ez nem is fontos, hiszen
ezt a filmet leginkább il főszereplő srá-

mi bonyodalmat
okoz. Közben persze
a két utitárs sem marad közömbös a
lány iránt. Ritka élvezet ezt látni egy
nagyon is mai, nagyon is autentikus
filmben, hogy azért mégsem mindenki
fekszik le mindenkivel
bármikor
és
bárhol. Sőt, itt senki, senkivel, sehol.
Mert van még a világon tapintat és

szemérem és tolerancia. Meg barátság,
amolyan igazi; nagy szavak, gesztusok, igények nélkül. És van természetesen erotika is, a levegőben, a tekintetekben - szépen, ízlésesen, ahogy
azt ez a csoda megérdemli. Anna Geislerová alakítja a lányt; pontosan olyan
fiatal, mint a szerep, és hihetetlenül tehetséges! Hogy szép is, az akár nem is
olyan fontos, mint az, hogy mindent
tud, amit kell. 6 is megérdemelte
volna a színésznői alakításért járó Oroszlánt (nem mintha Chylková érdemtelenül kapta volna!) ... Megkapta viszont
a film képi világáért F. A. Brabec operatőr (aki egyébként mindkét Sverákfilmet fényképezte).
Azt írtam az elején, hogy az Úton
könnyednek
tűnő film. Az, egészen az
utolsó percekig. Aztán megtörténik
a
váratlan és abszurd tragédia és visszafelé átértékeli az egészet ...
A soron következő filmet - az Ert5döt (Pevnost, 4. kép) - látta már tavaly
ősszel az Örökmozgó közönsége. Drahomíra
Vihanová
(1930) több mint
húszévi kényszerű szünet után - melynek során neves dokumentaristává
lett
- végre megcsinálhatta
második játékfilmjét. Az elsőhöz - a Széti{5tt vasárnaphoz - hasonlóan, ez sem vígjáték.
Pszichológiai
dráma,
példázat
arról,
hogy egy bármennyire
is igénytelen,
szerény életre vágyó, de moráJis elveihez csökönyösen
ragaszkodó
embernek még arra sincs esélye a mindenkori hatalommal szemben, hogy az megtűrje. Hiába mond le földi javakról, hiába talál barátokat, vagy legalábbis segítőkész felebarátokat - a falusi papot,
egy az életbe belefáradt szépasszony t,
egy különcködő bölcs öregembert, sőt,
a közeli szigorúan őrzött katonai ob-

jek tum, az "erőd", parancsnokát.
Kilóg
a sorból, gyanús és kényelmetlen, nem
e világra való.
Sorsa tehát meg van
pecsételve ...
Az abszolút főhős Ewald szerepét a
rendezönö Cserhalmi Györgyre bízta; a
magyar néző (olvasó) jól tudja, mekkora színész. Ezúttal is remekelt, mélységes átéléssel formálta meg ezt a belső
ellentétekkel,
érzelmekkel
küszködő
férfias figurát. (6 is a színészi díjra nomináltak közt volt, szintén megérdemelte volna ... ) Nagyon jó társaságban
dolgozott: az időközben elhúnyt Josef
Kemr öreg csodabogara.
Lubor Tokos
plébánosa,
Miloslav Donutil erődparancsnoka,
Jan Schmid
tisztviselője,
Zuzana Kocúriková Lydiája, az Ewaldot árnyként követő két ávós (S. Tríska
és K. Hofman) - mindvégig meggyőzően a helyükön voltak. Szép, tisztességes és nagyon szomorú film a fekete-fehér Erőd. Moziban alig játsszák,
kevesen nézik ... Kapott már Fiprescidíjat San Sebastianban,
és több fesztiválon szerepelt sikerrel.
[írí Menzel (1938) utolsó filmje, a
Csonkin közkatona élete és különleges kalandjai (Zivot a neobycejná
dobrodruzství vojáka Ivana Conkina) kevéssé
hasonlít a Mester eddigi műveire. Bár
együttérző
humora, embersége
révén
Az én kis [alum, aPacsirták cérnaszálon,
legfőképpen pedig a Szigorúan ellenőrzött vonatok rokona. Ez az új film azért
rendhagyó a rendező filmográfiájában,
mert brit produkcióban,
az emigrációban élő orosz író, Vlagyírnir Vojnovics
regénye
alapján,
orosz színészekkel,
eredeti orosz nyelven készült - Csehországban,
cseh filmként.
És még
azért, mert egy Menzel-filmhez
képest
teljesen szokatlan, hogy külföld ön jobban szeretik sőt értik, mint itthon. Velencében tavaly díjat nyert, Prágában
az Oroszlánok elkerülték, bár a legjobb

rendezés, a látványtervezés (Milan
Bycek), a forgatókönyv (Zdenek Sverák), a férfi és női színészi teljesítmény
(két egyformán nagyszerű fiatal színész: Gennagyij Nazarov és Zora Burjakova), a vágó (Jirí Brozek). valamint
az év legjobb filmje kategóriákban ott
volt az öt-öt jelölt között!
A Csonkint
tavaly decemberben
szintén bemutatta a pesti örökmozgó
Jirí Menzel jelenlétében. Ez alkalomból
annyi cikk és interjú jelent meg róluk a
magyar sajtóban (Respublika, Magyar
Narancs, 168 óra, Filmvilág, Kurir, Népszabadság, Magyar Hírlap, stb.) hogy fölöslegesnek érzem szaporítani a sok értő s többnyire nagyon dícsérő szót. Ráadásul - ha nem tévedek - a Budapest
Film bemutalja a Csokint Magyarországon is. Ritka esemény, ha meggondoljuk, hogy mióta nem jutott el oda
új cseh film. (Félreértés ne essék: Csehországban új magyar filmet még régebben nem forgalmaztak ... ) Csupán
Menzel szavait idézném még: "Nem
szeretem, ha Csonkint Svejkhez hasonlitják. Jaroslav Hasek maró, gúnyos
szatírát írt, és nem szerette hőseit, míg
Vojnovicsmélyen együttérző, humoros
regényének minden figuráját szeremi.
illetve szánni lehet."
Röviden megemlítenék még néhány
figyelmet érdemlő alkotást, melyek
egy valamivel gyöngébb mezőnyben
bizonyára előnyösebb helyezést értek
volna el: Miroslav Luther (1945) szlovák rendező - Vladirnír Körner cseh és
Marian Puobis szlovák társszerzőkkel
- cseh-szlovák koprodukciós filmet készített (manapság sajnos nagy ritkaság!) A könyörület angyala (Andel milosrdenství) címmel. Az első világháború idején Galíciában játszódó tragikus szerelmi történet emocionális nyomatékkal és szuverén filmes eszközökkel fejezi ki a háborús borzalmak hiábavalóságát, mindenkor átkos, embertelen voltát. A női főszerepben egy alig
ismert szlovák színésznő, Ingrid TImková nyújt maradandó élményt.
Az elsőfilmes Petr Hvizd' (1963)
műve, a Rend (Rád) még korábbi múltra, a 18. század második felére tekint
vissza. Címe kettős értelmű: jelenti az
egyházi rendet - a cselekmény a Klarissza-nővérek kolostorában, a világi és
egyházi hatalom viszályai közepette
zajlik -, és a rendet mint filozófiai kategóriát, szabványt, melyet a bigott
gondolkodású emberek akár embertelen következmények árán is érvényesítenek. A szép és izgalmas film egyik
női epizódszerepéért a kolostor főnökasszonyát alakító [ana Preissová kapott

Cseh Oroszlánt. (Ugyanaz, aki Menzel
1967-es Szeszélyes nyá~ában a bájos kötéltáncos lányt játszotta, akkor még Jana Duhalová néven.)
Ugyancsak (férfi) epizódszerepben
nyújtott teljesítményéért nyert Oroszlánt Jirí Lábus, a humoráért népszerű
színházi, film- és tévészínész az Amerika című film Jakab bácsijaként. A filmet a fiatal debütáns Vladirnír Michálek (1956)készítette Franz Kafka kevéssé ismert regényéből A nyoma veszett-

tásait gyarapító alkotómunkájáért, eddigi életművéért megszavazott Cseh
Oroszlánt. Prága legnagyobb s ezúttal
zsúfolásig megtelt hangverseny- és
bálterme a Vencel téri Lucerna palotában ritkán lehetett tanúja ekkora tapsnak!
Itt mondta Petr Vachler, a Cseh
Oroszlánt szervező producer-cég fiatal
alapítója és főnöke március 3-án az ünnepélyes díjátadáson: "A cseh film ébredezik forradalom utáni álmából, új

ből, mely a század elején az Újvilágba
érkező ambiciózus fiatalember viszontagságairál szól. Látványos, igényes
díszletekben. trükkökben bővelkedő
mozi, sok jó színésszel és zenével. De
az irodalmi alapanyag szerzője alighanem forog a sírjában...
Végül, de nem utolsósorban, még
egyszer Jan Svankmajerről: idén ő vette át a tavalyi laureátus Prautisek Vlácil kezéből a cseh filmművészet kvali-

utakat keres és talál, s az anyagi eszközök hiánya okozta aggodalom jóminőségű forgatókönyvek után kutató
éhséggé változik... Ám nem kell megijednünk, ez nem csupán a mi gondunk, csak azt jelzi, hogy lassan, de
biztosan közeledünk a világ jelenlegi
filmgyártásának egyetemes problémájához. Ne higgyük, hogy csak a pénz
jelenti az egyetlen megoldást, és ne
bújjunk a feltételes kötőszó - a "Ha ...

mögé. (...) Alkossunk továbbra is
szívünk szerint és nem csupán a pénz
rabjaiként. hiszen tudjuk: a film nem
mindig igazolja az ismert szabályt, miszerint a pénz újabb pénzt terem. A
drága produkció nem mindíg hoz biztos sikert. A film művészet és legkülönbözőbb formáiban az is marad. Minőségéhez mérten minden forgatákönyv megtalálja kis vagy nagy pénzét, alkotóit, színészeit, producerét s
főképpen közönségét.
A Cseh Oroszlán a jövőben is a legjobbakat fogja díjazni, ami nem azt jelenti, hogy aki nem nyert, rossz filmet
csinált. Hisz' ami az egyiknek tetszik,
nem kell, hogy mindenkinek tetsszen;
éppen ezért annyira lenyűgöző az,
amit Mozgóképnek nevezünk. Kívánom tehát minden alkotónak, hogy álmait sikerrel váltsa valóra, és minden
producernek. forgalmazónak. hogy
ezeket az álmokat a lehető legjobban
tudja továbbítani ... "
Végül, lehet, hogy nem illik újságíró
kollégára. konkurens folyóiratra hivatkozni, de mivel egyértelműen pozitív

előjellel teszem, megkockáztatom. Számos fentebb említett és még néhány
más új cseh filmről. filmes kapcsolataink mai állásáról Turcsányi Sándor írt
magyar szemmel - igen pontosan,
szellemesen - a Filmvilág idei márciusi
számában Sumava, a Paradicsom című
cikkében. Akit érdekel a cseh film, annak szíves figyelmébe ajánlom!
Katerina Posóvá

(prága)
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Manchin Róbert, a Gallup Intézet igazgatója válaszol

"Halló! Azt szeretném mondani, hogy a Dallas cimű filmsorozatot egy héten többször is leadhatnák. hogy ne kelljen olyan sokat várni az egyes részekre, Köszönöm ...
,,Jó napot kívánok! Mi van a Gyilkos cimű sorozattal? A TV
újságban az volt leírva, hogy sorozat, de csak egy rész volt levetítve beI61e... "
"A Mindent vagy semmit játékvezet6jének üzenem, hogy Kölcsey Ferenc nem Szaimárcsekén; hanem Sz6demeteren született ... " (A Magyar Televízió üzenetrögzítőjén regisztrált
nézői telefonokból)

vánják a horgászást. Nem tudom érti-e, hogy a nézettség nagysága és a
tetszés, az két különböző kategória.

rr

• Mióta vizsgálja a Gallup Intézet, hogy hány órát töltünk el a teleuiziónk előtt, és milyen műsorok társaságában ?
Magyarországon 1990-ben alakult meg a cég. Azóta minden héten minimum 1500 embert kérdezünk meg arról, hogy mit nézett meg, és hogyan tetszett neki a televízió műsora?
• Ki a Gallup Intézet számára a néző?
Arra törekszünk, hogy a válaszadásra felkért emberek ún. reprezentatív mintát alkossanak. Ez annyit jelent, hogy véletlenszerűen kiválasztunk körülbelül 150-200 települést. Ezekből ugyancsak véletlenszerűen
kiválasztunk háztartásokat, hetenként összesen 1500 háztartást, s egyik
felnőtt tagját megkérjük, hogy 4 héten keresztül vezessen számunkra
egy naplót, s ebbe a naplóba írja be, hogy naponta mettől meddig nézte
a televíziót. ernIékszik-e a műsor(ok) címére. illetve hogy melyik csatornán látta, s azt is, hogy milyen osztályzattallátná
el a megnézett műsorokat. Az adatokat azután heti bontásban dolgozzuk fel. Kérdezőbiztosaink általában hétfőn-kedden gyűjtik össze ezeket a naplókat. s felküldik hozzánk, ide Budapestre. Csűtörtökre, péntekre érkeznek meg postán, és kb. a következő hétfőre elkészül az a profil, ami az elmúlt hét tv
nézőit megrajzolja.
"Halló! Csak azt szeretném tudni, ki volt az a marha, aki ezt a
Miért éppen Alaszka cimű sorozatot betette a műsorba ... rr
• Mit jelent az osztályozás?
Az osztályozás tulajdonképpen elég szubjektív kategória. Részben arra szelgal. hogya kérdezett elmondhassa a véleményét. De egész egyszerűen egy iskolai osztályzatot is kérünk, l-től 5-ig. Előfordul persze,
hogy még l-est se kap a műsor, csak méltatlankodó sorokat, hogy miért
nem jár neki még az egyes sem.
• Mondjon néhány l-es és néhány 5-ös műsort.
Hiszen épp az az érdekes, hogy nagyon sok l-es műsor bizonyos emberek számára 5-ös műsor. És nagyon sok S-ös műsor egy csomó embertől l-est kap. Tulajdonképpen a mérésünk egyik célja is ez, hogy kiderítse, kiknek szól egy adott műsor. Természetesen minden műsornak van
egyfajta átlaga is, de ez az átlag önmagában nem mond túl sokat. Létezik viszont egy olyan összefüggés, hogy minél kisebb egy műsor nézettsége, annál magasabb a tetszése. Mit jelent ez? A Horgászok 5 perce című televízíóműsor, ha van ilyen, a horgászoktól jó jegyet fog kapni,
mert olyan információkat nyújt, amelyeket csak ott, és csak akkor tud a
horgász néző megkapni. Ugyanez a műsor a horgászfeleségek számára
viszont lehet, hogy l-es kategóriájú műsor, mert a hátuk közepére kí-

"Miért nem szűrik ki a parlamenti riportból a benti lármát?
Hát bentr61 is hallatszik, a riportot is zavarja, egyiket se lehet
érteni ... rr
Mondják, most beszédet közvetítenek vagy zenét? Mi a csudának az a háttérzene? Odafigyelhetnének már az ilyenekre ...
"Halló, gratulálni szeretnék annak, aki ezt a hülye filmet megrendezte, amit itt ma nekünk vetítenek. Hát azért nem tudom,
hogy azt a pénzt nem lehetett volna jobb filmekre elkölteni? .. rr
"Csak azt nem értem, mért kell ezt a sok hülye reklámot beadni.
Már az egész műsor csupa reklám ... Csináljanak már valamit ....
rr

Fontos tudni, és jó lenne, ha a néző is tudná, hogy a televízió kétfajta
forrásból él. Az egyik az előfizetési díj, amit a horgászok meg a nem
horgászok, vagyis a televízió valamennyi nézője befizet, s amely összegből a televízió, mintegy közszolgáltatásként, szórakoztat illetve informál
bennünket. Ugyanakkor elad minden egyes képernyő előtt ülő fejet. Eladja őket a mosóporgyártóknak, a kozmetikum gyártóknak, hál' isten a
szeszesital meg cigaretta gyártóknak még nem, de ha így haladunk, valószínűleg ez is elkövetkezik - s ebből a pénzből szintén műsorokat csinál. Kialakul tehát egyfajta körforgás, amelyben a televízió a reklámtevékenységek nyomán több pénzre tesz szert, ha többen ülnek a képernyő előtt. S ebből a több pénzből vélelmezhetően jobb műsorokat fog
csinálni. A Magyar Televíziót tehát sajátos kettősség jellemzi. Egyik énjével úgy gondolkodik, mint egy közszolgálati médium. és ha erre van
szüksége, akkor ezt hangsúlyozza - ezért van szüksége négyezer rnunkatársra és hatalmas költségvetési hozzájárulásokra. A másik felével pedig azt mondja a mosószergyártóknak, hogy ide figyeljetek, 5 millió ember néz minket minden este! Ha 5 millió embernek egymás után ötször
elismétlitek. hogy a Ti mosóporotok a legjobb, akkor a szerencsétlen előbb-utóbb megadja magát, és megveszi. Ez a kétfajta logika, ez a kétfajta bevételforrás keveredik tehát a Magyar Televízió működésében, ami
nagyon sok politikai és egyéb konfliktus forrása is. A Gallup Intézetnél
ennek megfelelően kétféle feladatot látunk el a televízió megbízásából.
Egyrészt megpróbáljuk megállapítani, hogy mennyit "ér" egy-egy perc,
egy-egy negyedóra. Hányan ülnek a képernyő előtt. Ugyanakkor szeretnénk segíteni, hogy a televízió elláthassa közszolgálati funkcióit - és én
ezt adófizetőként fontosabbnak tartom =, ezért adatokat gyűjtünk arról,
tetszik-e az embereknek a közpénzekből (is) előállitott műsor. Az a kettőség tehát, amiről az előbb beszéltem, nemcsak a televíziót, de a televízió közönségének mérését is jellemzi.

rül ki, hogy minél kevesebb valakinek a jövedelme, annál nagyobb a valószínűsége, hogy szabad óráit a televízió előtt tölti el. A jövedelem
nagysága és a televízióra fordított órák mennyisége tehát fordítottan
aránylik egymáshoz .

"Jó napot kívánok. Azt szeretném csak kérdezni, miért késő este
adják mindig a legjobbfilmeket ... "
"Halló! Felháborítónaktartom, hogy legalábbhárom sportműsor
van naponta, és abból egy biztos, hogy főműsoridőben ... Csináljanak egy külön sportcsatornái. ha ennyi pénzük van. Már lassan nem lehet mit nézni ... "

• Változott-e a televíziózásra fordított órák mennyisége? Mióta Önök
mérik, merre alakultak a mutatók?
Hát ez nagyon érdekes dolog. Ugye, mi három televízió vezetés sel
dolgoztunk idáig együtt. Mindhárom a politika kereszttüzében... Azt
mondhatnám, hogy addig, amig a Magyar Televízió gyakorlatilag másfél csatornás televízió volt, mert a másodikra kezdetben csak olyan félcsatornányi műsor jutott, addig ha akarták, ha nem, ezt nézték az emberek. Mert bár a szatellitákon sok csatorna érkezik, de a magyaroknak
csak kevesebb mint tíz százaléka beszél valami idegen nyelvet. Ha

• Mondjon néhány átfogó adatot? Mindig ezek a legérdekesebbek.
Hány órát töltenek például a magyar emberek a televízió előtt?
A magyar ember átlagosan hetente 15-17 órát tölt televíziózással. Ez
önmagában napi 3-4 órát jelent... Ha ezt összehasonlítjuk a külföldi
adatokkal, hát. .. Amerikában eszeveszett az ügy, minden adat szerint
nagyon magas a televíziózásssal töltött napi óraszám. De európai adatokkal összehasonlítva azt kell mondjam, Magyarország az egyik legmagasabb mért adatokkal rendelkezik. És ezek az adatok elég pontosak. A
Gallup ugyanis behozott egy új műszeres közönségmérő szolgáltatást ezt egyébként ma már egy független cég működteti -, amellyel azonos
módszerrel mérték jó néhány országban a televízió előtt eltöltött perceket. S azt találtuk, hogya magyar adatok kiugróan magasak. Magasabbak, mint akár az olaszoké, ahol különben köztudottan nagyon sok televízióadó van, és nagy a televíziózás. Megfigyelheljük - legalábbis Európában -, hogy minél kevésbé fejlett egy ország, annál több időt tölt el a
lakossága a televízió előtt. Ez első pillanatban furcsának tűnik, de ha
megnézzük az adott országon belül a jövedelmi adatokat, akkor az de-

ugyan nem akarják szegények egész este a Eurosport egyfolytában rohanó autóit nézni, akkor nincs más lehetőség, mint megnézni a magyar
programot. A nézettség tehát nem csökkent drasztikusan a szatelliták elterjedése miatt. Én úgy látom, hogy e pillanatban a nézettséget inkább
az életstílus vagy az életmód határozza meg, nem pedig a műsor. Persze
vannak különbségek. Hétfő esténként például, amikor nem oszlik meg a
közönség, mert a TV2-n mondjuk nem tudnak mit nézni, a Híradó nézettsége felugrik 40% fölé, holott egyébként 25-30% között mozog. S ez
az a műsor, amit stabilan, napról-napra a legtöbben néznek. Vannak természetesen kiugró nézettségű műsorok, mint a Dallas, amely eléri a
60%-os nézettséget. Vannak stabilan magas, kialakult törzsközönséggel
rendelkező 'műsorok, mint a Szerencsekerék. Bizonyos délelőtti műsorok,
a hetenként ötször sugárzott Riviéra törzsközönsége például szép lassan
elérte a 16-18%-0t. Hogy világos legyen, mit jelentenek ezek a százalékok, a 10%-os nézettség körülbelül 780 OOOfelnőttet jelent. Durván számolva 7 800 OOO- 7 900 OOOfelnőtt magyar állampolgár van, tehát a mi
mintánk, ahogy már említettem, reprezentatív minta. Ez azt jelenti,

hogy minden egyes ember, aki a mintába bekerül, 78-79 OOOmásik tévénéző magyar állampolgárt képvisel, reprezentál. Így ha valaki azt hallja,
hogy 5%-os a nézettsége, tudnia kell r hogy ez 5x78 OOOember véleményét tükrözi.
• Mérik-e a gyerekek tévézési szokásait?
Eddig minden évben csináltunk gyermek vízsgálatot is. De ehhez fontos tudni, hogy a magyar háztartások 97%-ában van ugyan televízió, de
csak a háztartások liS-ében van egynél több készülék. A nézettség tehát
leggyakrabban azt jelenti, hogy szól az egyetlen tévé, s az egész család
ugyanazt a műsort, vagy csatornát nézi. Azokban a háztartásokban,
ahol egy szoba van, vagy egy helyiségben laknak a szülők és a gyerekek, különösen gyakori, hogy a szülők és a gyerekek tévénézői szokásai
hasonulnak egymáshoz. Olyannyira, hogy a Walt Disney sorozat nézői
között például több felnőttet találunk, mint gyereket. Mert egy jó rajzfilm elszórakoztatja a felnőttet is. De azt is tudjuk, hogy szülőként nincs
szabad választásunk, egész egyszerűen le kell ülniük a gyerekkel a rajzfilmhez ... amit persze a reklámozó cégek ki is használnak, s a mese szünetében a gyerek mindjárt meg is egyezhet a szüleivel, hogy ugye ez az
a valami, amit majd aztán megveszel nekem ...
• És ha megfordít juk a dolgot, ugyanebből az okból olyan magas bizonyos felnőtt műsorok gyerek nézettsége?
Pontosan ... Itt van például a Família sorozat ... Azt kell, hogy mondjam, ez a műsor már a nevében is eltaláita ezt a helyzetet. Úgy lövi be a
eimét, a szereplőit, a színvonalát, a sugárzási időpontot. hogya család
együtt nézze. Ha hirdető eszével gondolkodom, neki ez abszolút ideális,
hiszen olyan alkalmat teremt, a családi televíziózást, amikor fontos
pénzügyi döntéseket lehet hozni. S azt sem tagadhatjuk, hogy egyfajta
családi kohéziót is teremt egy ilyen helyzet. ..
• Mennyiben befolyásolja a műsor nézettségét a műsorfolyamban elfoglalt helye? Úgy is kérdezhetném, a műsor minősége vagy sugárzási
időpont ja hat inkább a nézettségre?
Semmi esetre sem vagy-vagy. Ahogyan én látom, egészen addig, amíg
egy vagy másfél csatornás a televízió - ez már ma éppen múlt idővé válik =, addig elsősorban az életmód, az életstílus, a szabadidő határozza
meg, hogy mikor tudok leülni a készülék elé. Akármit ad a televízió 5
és 6 óra között, 15-20%fölé nem tud emelkedni a nézettség. Este 7 után
bezzeg, bizony leül a tévé elé a felnőtt magyar emberek 60-70%-a.
• Egyszóval az emberek inkább egy széles műsorsávot néznek, semmint
egyes kiválasztott műsorokat. Ha a Dallas című műsor ll-kor kezdádne, nyilván nem tudna ilyen nézettséget produkálni.
Értem amit mond, de ez kettős hatás ... Valamennyi rugalmassága
nyilván van egy jó műsornak, bizonyos időpontig fennmaradnak érte az
emberek, de a 11 óra még játékos feltételezésnek is túlzás, a televízió
műsorszerkesztését ugyan sokrnindenfélévellehet kritizálni, azzal azonban nem, hogy éjjel 1 és 3 közé tenné aDallast ..... ezt még a legprofibb
műsorszerkesztők sem próbálták ki.
"Jó napot kívánok. Szeretném üzenni a Kudlik [ulikának, hogy
kár, hogy levágatta a haját. A régi jobban állt ...
"Azt szeretném mondani, hogy a Szerencsekerék a kedvenc
műsorom, meg sokaknak, és olyan furcsának tartjuk, hogy a
rendező nem veszi észre, hogy a Dóra bejön, és tapsolnak neki,
és még csak annyit sem mond, hogy jó napot kívánok, úgy áll
ott, mintha ő lenne a... "

• Méri-e a Gallup Intézet a televíziós személyiségek népszerűségét?
Tud-e mondani egy friss top-listát ?
Ilyen méréseket nem végzünk. Meg kell mondanom, olyan ez kicsit,
mint a szépségverseny. És sokkal több sértődés lenne belőle, mint haszon. S mi inkább hasznos adatokat próbálunk szolgáltatni. Persze abban, hogy egy adott műsornál hogyan változik a nézettség, nagyon is jelentős szerepe lehet például a műsorvezető személyiségének. De kicsit
olyan ez, mint a politikus népszerűsége ... én magam például nem hiszek abban, hogy komolyabb összefüggés lenne egy politikus személyes
népszerűsége és az én döntésem között a választáson.
"Jó napot kívánok. Azután szeretnék érdeklődni, régebbenvolt a
televízióban az Elvis Presley sorozatok, hogy azokat nem-e le. hetne-e megismételni ... rr
"Tévét szeretnék nézni, és ária van rajta. Nem az, aminek lennie kell. Egy rádiéműsor van benne. Legyenek szívesek intézkedni. Viszonthallás... "

• Szívesen vállalják-e az emberek ezt a feladatot, hogy naplót vezessenek a televízióról?
A Gallup kérdezőbiztosi hálózatát erősen kontrolláljuk, s talán ennek
is köszönhetően általában szívesen együttműködnek velünk. Mi pedig,
meg kell mondanom, nagyon hálásak vagyunk, hogy segítenek nekünk.
Mert időnként nehéz dolgunk van, amikor a néző úgy érzi, hogy hiába
dolgozik, hiába tölti ki a naplót, nem látja, hogy a véleménye visszatükröződne a tévé műsorában. Ugyanakkor azt kell mondanom, a televízió
figyeli és hosszútávon igenis figyelembe veszi az adatainkat. Legalábbis
a visszajelzéseinkből ezt érzékeljük.
• Rendelkeznek-e régebbi adatokkal, a Gallup működését megelőzően,
mondjuk a 60-as, 70-es évek nézettségéről?
Igen, természetesen. A Rádiónak és a Televíziónak volt korábban is
egy tömegkommunikációs kutató központja. S talán kevesen tudják,
hogy itt Kelet-Közép Európában Magyarország volt az első, ahol a 60-as
évek vége óta rendszeresen végeztek naplós televíziós mérést. Természetesen összehasonlítottunk néhány műsort. Érdekes, hogy a Híradó nézettsége gyakorlatilag ugyanabban a sávban mozog évtizedek óta. A
legrosszabb periódusaiban ment csak le 30% alá, 25% körülire a nézettség, és a legjobb periódusaiban felment 40% fölé, közelebb az 50%-hoz.
S ez a 60-as évek vége óta így van. A nagy kérdés persze az, hogy most,
amikor beindulnak a kábeltelevíziók és a mozicsatornák, milyen gyorsan olvad szét ez az egy tömb, amelyik most a televízió közönségét alkotja. Hiszen az emberek 25%-ának jelen pillanatban is megvan a lehetősége, hogy valamilyen kábeltévén más műsorokhoz jusson. S minden
újabb csatorna, a TV3, A3, stb. a nagy televízió nézőközönségéből fog,
hogy úgy modjam, kiharapni egy részt. Alig vesszük észre, hogy a Duna TV lassan eléri a lO%-osnézettséget Magyarországon. és ha meggondoljuk, hogy a legnagyobb rendszeres televíziós műsornak, a Híradónak
30% körüli a nézettsége, akkor ez a 10% nagyon komoly szám. Valószínűleg hamarosan a magunk számára is újra meg kell fogalmaznunk,
hogy kicsoda is a televíziónéző. S nem általában a tévénézőről fogunk
beszélni, hanem valamelyik televízió nézőjéről.
Muhi Klára
Az interjú a Kékernyő című MTV-műsor bővített változata

Hirsch Tibor

A "mi" személyes
"
" rövid
nevmas
kabarétörténete
2.
A Magyar Televízió szilveszteri műsorai 1959 és 1989 között

"Mi" és a kabaré
A kabaré nem középkori találmány. Bahtyin nem hivatkozik r.i, mint
ahol a "népi nevetéskultúra" megnyilvánulh.una. Azonban Bergson sem
keres példát a "büntető nevetésre" - éppen ,l kabaréban.
A cseh szerző, Jan L. Kalina - maga is k.ibarérnűvész
- több nyelvre
lefordított kabarétörténetében a kabaré őshazájaként
Franciaországot jelöli meg, és külön-külön keresi a három leglllntosabb kabaré-koriponens.
a konferanszszöveg, a kabaréjelenet és a kuplé vagy sanzon gyökereit.
Az előbbi kettőt a 17. század eleji Pont-Neuf-i vásári komédiás. Tabarin
tréfás dialúglls,liig vezeti vissza, melyek és a hozzájuk hasonló rögtönzött [c-lenetek annyira gyors,m terjedtek, hogy 1622-ben könyv alakban
kiadt.ik öket.
A francia sanzont Kalina még régebbről származtatja: egyenesen
Viliont nevezi meg ősforrásként. sőt az ófrancia népdalt. a "chanson popu l.iirc"-t" emlegeti. A 18. század mindcnesetrv már a kifejlett, és Franciaországban más európai országokhoz képest kivételesen népszerű,
rn.ii értelemben vett sanzonok kora, és Kalina közlése szerint csak a
I\:agy Francia Forradolom dalainak jegyzéke több mint 2250 cimet tartalmaz. Majdnem val.imonnyi - gondoljunk a (:a irára, a Carmagnole-ra jól illeszkedne egy .,irodalmi" kabaré ének-számai közé ...
Az igazi intézményesült kabaré is Franciaországban születik: ez volna
a párizsi Chat Noir, mely 1881-ben nyilv.inosan meghirdetett programma! kezdi működését, s már a programhirdetés gesztusával is meg kívánja különbőztctni
magát Párizs más, közönséges café-chantant-jaitól,
zenés kocsmáitól.
Kalina idéz néhány sort ebből Llkabarétörténeti jelcnh'ísl;gíí programból:
"Az a szándékunk, hogy csípős gúnnyal kommentáljuk il politikai
eseményeket, segítsük az embereket megmutatván nekik, hogy milyen
ostobák; leszoktassuk a pesszirnistákat a kétségbeesésről. feltárjuk a filiszterek előtt az élet napos oldalát; letépjük a képmutatókról az álarcot.
Hogy ehhez az irodalmi szórakozáshoz anyagot S/erezzünk, csúszunkmászunk. settenkedünk és hallgatózunk, ahogy ezt a macskák teszik il
háztetőkön."
Az alapító, Rodolphe Salis által megfogalmazott dokumentum sz,ímunkra azért érdekes, mert megmutatja, hogy a kabaré már ekkor, a
kezdet-kezdetén beállította a "kinevetés" és az "öss/enevetés" rá jellemző arányai t, melyeken talán a különböző kabaré korszakok, nemzeti kabaré stílusok sem változtattak.
"Cl1nnY,ll kommentáljuk a politibi eseményeket": a kiáltványszerző
értelemszerűen hús-vér politikusokra gondol, vagy olyan tipusokra.
akik nincsenek jelen a nézőtéren. Ezeket a nyilván harmadik személyű
név mással - "ő" vagy "ők" szócskával - azonosított nevetség-tárgyait a
konferanszié, a sanzonénekes - aki a nézőtérhez fordulva nyilván "mi"
névmással teremt közösséget - kineveti. Ami következik: szatíra-helyzet,
egyben "bergsoni" nevetés.
A "pesszimistiÍk leszoktatása a kétségbeesésről", az "élet napos oldalának feltárása a filiszterek előtt" - ezek a célkitűzések már másfajta kacagást feltételeznek. A pesszimisták és a filiszterek is nyilván jelen vannak, mégpedig kivételesen jó hangulatban. pesszimizmusukat. "filiszter-

ségüket" nctrin egyenesen íölfüggesztve: his/cn kobarcba. mulatni jiittek. A kabarén kívül persze nem volnának összctévcszthetők
a Chat \ioir törzsközönségével.
a Montmartre művész-bohérnjaival, vLlgy LIféh il.igi és lumpen látogatókkal. akik il kombeli beszámolók szerint egy teltházas estéri szintén nem hiánvozhattak.
Minthogy azonban a polg.u: kabarélátogut.is
idején vállalta az dtclékkL'1 való közösséget - értek-mszerűen a "mi" megszólítást, és az összenevetést is \ .illalta. AZilZ,ardegek
és osztályok önkéntes, bár ideiglenes keveredése a kabarcb.in karneváli
állapotot. hangulatot teremtett, melynek összenevető. és egymást kölcsönösen kinevető demokratizmusa nagyon is megfelel a "népi nevetés"
bahtyini
teltételeinek.
.Segítsük az embereket, megmutatván nekik, milyen ostobák": ez
mintha egy harmadik nevetés-változatot sejtetne. Az emberek, akik segítséget kapnak, nyilván maguk is jelen kell hogy legyenek, azonban ostobaságukra ezúttal talán nem azáltal jönnek rá, hogy valaki a színpadról kineveti őket. E program-töredék alapján inkább úgy képzeljük, valaki (egy századvégi francia Woody Allen?), aki olvan. mint ők, nyilvánosan tudatosítja előttük saját korlátait - ,1Ur bergsoni értelemben vett
"akarati szórakozottságát" is (ennyiben természetesen mégiscsak okosabb náluk); és ők, <l/ "u"tobiÍk", anélkül ismernek r,i saját magukra,
hogy kinevetve éreznék magukat, Sőt, ök nevetnek - szeretetteljes karneváli derűvel
,l nevettetőn. akivel (akárcsak az előző e-ctben) könnyű
szívvel vállalják a beavatottakat összefogó többes szám, első személyű
megszólítást. ..
Ha tehát az ős-bba ré, a Chat oir progr,llllját általános l'S hosszú távon érvényes hivatkozási alapnak tekinthetjük, úgy LlZ.,ig,l/i" kabaréb.in !iin'LiL;k-hállyad kincvetésre ll/cglll1!ánoí
hállyad öss::,clIClJctésjllt.
Ha a kabarótörténcthen
tovább kutakodunk, még inkább Illegerősödünk ebben a feltevésben.
A francia k.ibaré elsősége és dicsőséges továbbélése ellenére hamarosan komolyeurópai
versenytársakra talált, olyanny ira, hogy e század
elejétől már nem feltétlenül Párizst kell tekinteni a kabaré-kultúra másokat befolyásoló központjúnak. Minden kabarétörténet fejezetet szentel a
berlini és LImüncheni kabarénak. a bécsi kabaré virágzását pedig külön
fejlődési iránynak, netán külön korszaknak tekinti.
Klaus Budzinski könyvében (Die Muse mit der sharfen Zunge; München, 1961.) a bécsi kabaré kialakulásáért felelős egyik fontos hatáskomponensként írja le a budapesti kabarét. Mintha Közép-Európában
egyenesen Budapest volna az ősforrás. De .ikárrnilyen irányokból érkeztek
is a hatások: Budapest, Prága, Bécs il századelőn többek között kabaréiról is
híres, és az akkor többé-kevésbé a Monarchiával azonositható Kelet-KözépEurópa bátran tekinthető a világ olsőszárnú kabarézónájának.
Milyen volt a pesti kabaré, mely ezek szerint megtermékenyítette ,l
bécsit? Egy meglehetősen elfogult vélemény LlZ1916-os S::.íl1há::.i Életből
idézve: "A londoni kabaré ostoba. A párizsi malac. A berlini vaskos. A
bécsi egyenesen közönséges. A mienk nőtte ki csak magrit ilyen finommá, elméssé és páratlanul kedvessé. Az, amit Pesten kabarénak hívnak
és szeretnek, sehol sincs másutt a világon ... tr
"Nem lehet leírni szavainak báját"- írta Nagy Endrétől, LImagyar kabaré atyjáról, legendás konferansziéjáról Móricz Zsigmond.
Mindkét idézetben föltűnőck a kabaré fogalmával nem magától érte>-

tődően társítható jelzők: "finom, kedves, bájos". Bár a szelídség, finomság minden bizonnyal Nagy Endre személyes tulajdonsága volt, mégis,
már ezekből a jelzőkből is sejthető, hogy az eredeti pesti kabaré még inkább "összenevetős" és még kevésbé "kinevetős" természetű lehetett.
Ez a kabaré egy saját önazonosításával különösen sokat foglalkozó
közönség kedvéért született. És nyilván ehhez a közönséghez igazodva
formálódott, csiszolódott.
Ez a közönség - a pesti polgárság - a múlt század végén, a századfordulón lelkesen és büszkén kereste az önazonosítás különböző formáit, és természetszerűleg harsányan hirdette karakterisztikumait, illetve
harsány hirdetésére bíztatta azt a városi kultúrát és szubkultúrát, melyet
talán éppen e célból teremtett. Ez a világvárosi Budapest fölépítésének,
a zsidó és sváb városlakók teljes, sőt diadalmas emancipációjának ideje.
Ugyanez a közönség a két háború közt már dacosan, szorongó defenzívában foglalatoskodik önazonosítással, határozza meg magát mint törékeny egységet. Ehhez most már negatív előjelű külső segítséget is kap:
Horthy hírhedt, a bűnös Budapestet "tetemre hívó" nyilatkozatától
kezdve számos későbbi fajvédő kirohanásig.
Természetesen Horthy sem tekinti Budapestet közösségnek; nem ilyen
minőségben kárhoztatja. A budapestiek sem tartják annak, azonban a
kabaré karneváli pillanataiban valószínűleg mégiscsak azzá válik,
amennyiben a konferanszié vezénylete alatt a közönség együtt lát neki
az első háború előtti magabiztos vagy a második háború előtti dacos önazonosításnak.
Ez az önazonosítás az évtizedek távolából egy sajátos. már-már szinte
rituális leltár készítésével kezdődik, melyben mindent fölsorolnak. nevén neveznek, ami segít abban, hogy a közönség ráismerjen a helyre és
időre. És miután másokkal együtt ismer rá, arra is ráébred, hogy együtt
van velük. A rituális leltárt szolgáló valóságos kabaré-eszköztár természetesen igen változatos, a napi aktualitásokra formálisan. művészileg
indokolatlanul utaló kuplé-szövegektől a hasonlóan aktualitásokra vonatkozó paródiákig, a minél több azonosítható helyszínt, személyt, társadalmi, politikai eseményt említésre "méltató" konferanszié-monológokig. Természetesen maga a közönség is leltárba van véve. A kuplék és
jelenetek láncolata névsorolvasásként is fölfogható: Berger Zsiga és Binsensteinné nyilván jelen van a nézőtéren. csakúgy, mint a kikapós feleség, a féltékeny férj, a pénzember és kitartott szeretője. Ezeknek az embereknek egy budapesti "kabaré helyzetben" nyilván nem kinevetve nem a "szatíra fegyverével" megtámadva - kell magukra ismemiük, hanem olyan kedélyes állapotban, melyben a "mi" személyes névmás a
meghatározó, és amely összenevetésre bátorít.
A kabaré természetesen nem karnevál. Nincs mindenki jelen a nézőtéren, akin nevetnek. Tehát nincs mindenki abban a helyzetben, hogy saját
magán nevessen.
Valószínűleg nem látogatják a kabarét azok, akik maguk is a "bűnös
város" identitás-erősítő intézményének tekintik, és megvető tudatossággal helyezik magukat kívül ezen. Bár a kitűnő konferanszié, Békeffy
László állítólag azért (is) került Sopronkőhidára, majd Dachauba, mert a
színpadról szóváltásba keveredett Szálasi későbbi miniszterével, Rajniss
Ferenccel. Ezek szerint Rajniss mégiscsak látogatta a pesti kabarét, és
mivel ott volt, kísérlet történt a legtágabb an értelmezett "mi" körébe való bevonására.
Sikertelen kísérlet.
De a nézőtérről más is hiányzik. Nincs jelen például a cselédlány, aki
a kupléknak is, jeleneteknek is fontos szereplője. Minthogy nincs ott, őt
valóban kinevetik. Azonban a fölidézése sem egyszerűen "harmadik
személyűvé" degradálás. Meglehet, a cselédlányt és a fajvédő politikust
valóban nem méltatják "összenevetésre" mint személyt, de mint pesti tehát otthonos - jelenséget (ez még a fajvédőte is vonatkozik!) beveszik
a rituális leltárba. melynek segítségével világukat azonosítják. Vagyis,
kénytelen-kelletlen ők is együtt vannak a többiekkel, a "mi" közösségével. ..
Állítólag a "Le Mirliton" nevű kis párizsi kabaré díszegyenruhás portása egy "Minden vendég disznó" kezdetű dalocskát énekelve kísérte
helyre az újonnan jötteket. Nyilvánvalóan még a szelídebb pesti kabaréban is önként kell vállalni akinevetettség (Bergson szerint: megalázottság) ideiglenes állapotát. "Mi" beavatottak vagyunk ugyan, de a beavatottságunknak az is a jele, hogy elviseljük, ha "harmadik személyként"
bánnak velünk. Teoretikus vígasz a kívülrekedteknek: ha a cselédlánynak lenne pénze jegyet venni, vele se bánnának rosszabbul. ..
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és a Régi Magyar Televízió
"M1

A televíziót születése óta kétféleképpen szokás kedvenc személyes névmásunkkal pesszimisztikus összefüggésbe hozni. Természetesen egyikhez sem szükséges, hogy az adott médiaelmélet hirdetője ténylegesen
fölvegye terminológiájába a "mi" szócskát.
1. A televízió a közösségtől idegen hatalornként kívülről manipulál.
2. A televízió beférkőzik a közösségekbe, és belülről szétzilálja őket.
Az első interpretáció t értelmezve lehetetlen nem Orwell Nagy Testvérének mindenütt jelenlévő televíziós képére, és az 1984 rém-birodalmában mindenkit figyelő televíziós kamerákra gondolni.
Tudjuk: attól, hogy a Nagy Testvér mindenütt "testközelben" van magánkapcsolataink legintimebb helyszíneit is beleértve -, még nem
lesz belőle családtag. A hasonlóan testközeli. kamerás megfigyelés, ez a
hátborzongató, kényszerű interaktivitás, mely elvben lehetőséget adna,
hogy szavainkkal, viselkedésünkkel .vísszaüzenjünk" a hatalomnak,
ugyancsak nem teszi ezt a hatalmat bensőségessé. Valamit azért persze
csinál a természetadta "többes intim" helyzetekkel: lehetetlenné teszi
őket. Hiszen a megfigyelés sohasem azokra nehezedik fenyegető súllyal,
akik magányosak, hanem azokra, akik bármilyen kommunikációs felületet keresve együtt akarnak lenni. Megfigyelni csak a beszélgetőkön van
mit, tehát beszélgetni veszélyes. Intim beszélgetést folytatni különösen
az. Egyedül lenni ehhez képest veszélytelen. Az orwelli televízió tehát,
amint romboló munkáját elvégezte, többé már nem hívatlan családtag,
mivel család nincs többé. Ehelyett hívatlan és kizárólagos társ az életben: valóban "Nagy Testvér", aki a mindenkitől elidegenített individuummal egyedül marad, hogy irányíthassa. Az ilyen televízió: személyhez kijelölt, "intim" diktátor.
Nem tudni, jutott-e valóságos televízió - esetleg más modern médium
- bárhol a világon hasonló pozícióba, azaz olyan hatalmi helyzetbe,
hogy a magánéletet ténylegesen képes legyen ellehetetleníteni, vagy
akárcsak elindítson ilyen folyamatokat. Természetesen nem a mindenütt
jelenlévő televíziós szemekre gondolunk: mindezideig még egyetlen diktátor sem engedhette meg magának, hogy országát orwelli következetességgel "bekamerázza".
A magánélet ellehetetlenítéséhez azonban az is elegendő, ha az
amúgy egyirányú médium mindig jelen van, az intimitás közeg-hangulatával nem összeegyeztethető módon kommunikál - és mégis befogadják, sőt, kedvéért átigazítják ezt a közeghangulatot.
A háborús Japánnak, a közelmúlt Kínájának, vagy a mai Koreának
média-viszonyairól nem sokat tudunk. Ami az európai diktatúrákat illeti, a magyarországi ötvenes éveket is beleértve, ezekről az utólagos
elemzők és az emlékező kortársak egyaránt állitják, hogy a magán-szférának - például a családi közösségnek - módjában állt saját közeghangulatától elkülönítve kezelni a médium üzeneteit. Ettől még figyelhettek
rá, sőt pozitívan értékelhették is, de "intim használatra" nem vették át
szóhasználatát, sem látens értékrendjét: azaz mint rivális partnert nem
eresztették be életükbe.
Hogy milyen lett volna, ha mégis beeresztik, erre csak a korabeli sematikus mozidarabok intimnek szánt dialógus aiból következtethetünk,
melyeknek azonban - jól tudjuk - nincs közük a valósághoz.
Utólag úgy tűnik, európai kemény diktatúrák médiumai nem is próbálkoznak ilyesmivel. Mármint a családias hanggal. (Castro televízióját
nem ismerjük.) A családok saját "családias hangjukat" pedig - megint
csak Európában - önként nem igazítják át csak azért, hogy a kiáltvá-

lezne - hanem "rnÍrólunk" beszél, ezt sem feltétlenül a tévénéző knek CÍmezve, hanem esetleg valaki másnak, vagy másoknak a képernyőn, és a
néző csak közvetve vonatkoztatja magára. Lehet ez a közvetítő egy beszélgetőpartner a stúdióban, de lehet egy valóságos kabaré-közvetítés
közönsége a Vidám Színpad nézőterén.
A televízió előtt ülőket persze arra sem kényszeríti senki, hogy a többes szám első személyt magukra vegyék. Önként teszik ezt, ha nem érzik, hogy el akarnak adni nekik valamit - bármit "ami rajtuk kívül
van". Ez a "rajtuk kivüli" természetesen lehet ideológia is. Ideológiából
nyok, jelszavak, közlemények másfajta hangulati közegével harmonizálegy kivétel létezik: ha az eladandó eszme maga az együttlét.
jon...
•
Általában még ilyenkor sem szabad pontosításokat tenni, mert attól
Szilágyi Ákos egyik, a régi szovjet televízióra is utaló írásában "bemondó szobro król" beszél, egy olyan televíziós stílust sejtetve, mely könnyen elmúlhat egy jóhangulatú műsor törékeny "közösség varázslanyilván tudatosan volt merev és fensőbbséges, hogy tekintélyt sugároz- ta" . Értelemszerűen nemcsak kizárni, de bennefoglalni sem szabad, az is
zon. Másrészről azonban ezzel a tekintélyt sugárzó merevséggel a szov- pontosítás. Vagyis - példánkkal az ötvenes évek végén maradva - nemjet média nyilván "megkegyelmezett" a polgárok magánéletének. és csak a huligánokat és reakciósokat tilos külön negatíve megemlíteni, de
nem is keresett olyan eszközöket, melyekkel hatékonyan betörhetett vol- ugyanígy ellenjavalt pozitíve fölsorolni a munkást, parasztot. érte1miségit...
Természetesen nincs szó arról, hogy az első éveit élő Magyar Televína a valóságos intimitásba. Ezek a bemondók még azt is becsületesen
zió
minden műsorában így járt volna el, és hogy minden műsorának kimegmutatták, hogy más, náluk fontosabb emberek szövegét olvassák
fel. Tehát még azzal a magától értetődő gesztussal sem éltek, hogy a zárólagos célja volt valamilyen parttalan "mi" nyomatékosítása. Viszont
képernyőről - akármilyen hangon, akármilyen stílusban, de - valóban minden olyan műsor, melynek sikerült ezt a szerény üzenetet hitelesen
megszólítsák azt, akihez a politikailag fontos üzenet szólt. A hivatalos és közvetítenie. mindjárt egy másodlagos üzenetet is közvetített. mely a teintimitás-nélküli megszólítás joga nyilván magáé a politika-csinálóé volt, levízióra mint intézményre és mint strukturált programhalmazra egyaránt vonatkozott.
aki viszont a televízióban ritkán mutatta meg magát.
Eszerint az üzenet szerint a tévé, ha nem is családtag, de "család teA diktatúrák médiája tehát nem háborgatta a "mi" köreit, ha már
remtő": lassan, fokozatosan többesszám első személlyé formálja a nézők
egyszer a "mi" helyzete-hangulata megszületett. Ezt a "háborgatást"
maga a politika végezte, minthogy nem nézte jó szemmel, há. a tradicio- heterogén sokaságát, csakis annak alapján, hogy ők a Magyar Televízió
nézői, akik a képernyőről elhangzó (vagy kihallható) "mi" megszólítást
nális "mi" helyzeteken kívül - ilyen a család - újak és kiszámithatatlanok születnek. Tudjuk: akadályozta a klubok, kávéházak. egyletek. szek- időről időre magukra veszik, tehát szükségszerű, hogy egymásra is érvényesnek tartsák. És természetesen érvényesnek tekintik magukra a teták - vagy akár a kabarék születését. De nyíltan. egyszerű adminisztratív úton akadályozta és ellenőrizte őket; és esze ágában sem volt ezt az levíziós személyiségekre is. "Érdekes tapasztalat, hogy a filmsztárokkal
ellenőrzést az állami média valamilyen bratyizó, pajtáskodó jelenlétével ellentétben a tévé kedvelt alakjait keményen dolgozó, mindennapi embereknek minősíti a közönség. És olyanfajta személyes ismerősnek. akit
- a "mi" közegébe tolakodva - tökéletesíteni ...
- ha véletlenül találkozik vele - általában úgy üdvözöl, mint ahogy régi
Milyen tehát az a televízió, melyet esetleg ideig-óráig a "mi" közegébe ismerőseit szekta." (Sándor György: A televízió és a közönség; Gondolat,
1973, 130. o.)
fogadhat a közösség, de nem orwelli fikció, hanem létező valóság?
Nem nehéz megérteni egy óvatos "mi" üzenetet hordozó televízió jeMindenekelőtt az ilyen média nem kívánja, hogy az intim közeg hasonuljon hozzá, hanem maga próbál hasonulni az intim közeghez. Ezál- lentőségét Magyarországon. az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. A kontal nem lehet igazán tekintélyt parancsoló, legalábbis nem mások tekin- szolidáció egyelőre sokkal inkább propaganda-kategória, valóságos, de
télyének közvetítőjeként (mint a papírról olvasó szovjet bemondók), ha- igen lassú folyamatok siettetése egyfajta szó-mágiával.
Kádár János sokat idézett mondatának - "Aki nincs ellenünk, az venem legfeljebb önnön mítoszának - a média mítosznak - állandó meglünk van" - hiteles demonstrálására nyilván minden olyan törékeny
erősítőjeként.
Ez a televízió - ha egyáltalán veszélyes mint közösségromboló ténye- egység megfelelt, melynek részesei legalábbis nem a hatalom ellen élnek
ző - nem azzal vonja el a családtagok figyelmét egymásról, hogy mást meg valamilyen lelki-szellemi beavatottságot, hanem olyan többes szám
mond, másképpen beszél, mint azok, hanem azzal, hogy ugyanolyan ér- első személyként gondolnak magukra, me1yben - bizonyos minőségétékrend szerint, és főleg, ugyanolyan intimitással beszél, mint a többi ben (mint állami televíziót!) - "megtűrik"" magát a hatalmat is. Ez volt
családtag, csak érdekesebbet mond, szellemesebben. esetleg, úgy ahogy a sajtó által gyorsan és könnyedén "tévénézők táboraként" emlegetett
sokaság, melyet egy olyan televízió hozott létre, mely valószínűleg navan, rokonszenvesebb. mint a hús-vér emberek.
Azokban az évtizedekben, melyeknek kabaré-történetét vizsgálni fog- gyon hamar különbözni próbált több más kelet-európai diktatúra méjuk, a "bizalmaskodó" - és bizalmaskodással manipuláló médiát szokás diájától.
Ezt a politikailag nyilván igen kívánatos illúziót, a "mi" képzetét
volt ártalmas és a szocia1izmustólidegen nyugati jelenségnek minősíteni.
"Ott a televízió is kapitalista üzlet. Nálunk: a szocialista emberré ne- semmi sem közvetítheti olyan hatékonyan (és voltaképpen nemegyszer
velés, a műveltség terjesztésének eszköze" (A Magyar Rádió és Televízió hitelesen), mint egy szórakoztató műsor, és azon belül is egy ünnepi
szórakoztatóműsor.
kézikönyve; MRTV, 1958, 216.0.)
Egy hatvanas évek eleji felmérés szerint a televíziós programok népEz a régi televíziós dokumentum különösen kárhoztatja a harsány
szerűségi rangsorát a megkérdezettek 81 százaléka úgy állítja össze,
nyugati reklámot. Ma már tudjuk: éppen ez a fajta reklám ugyanúgy
nem tud beférkőzni az intimitásba, mint a diktatúra brosúrái. Ennek oka hogy a "vidám műsor" szerepeljen az első helyen (u.o.). Ami pedig az
valószínűleg épp az ellenkezője, mint ami a szovjet bemondók "intimi- ünnepi vidámságot illeti: több évtized számos felmérése szerint a sziltásképtelenségét" magyarázza. Azok szobor-merevséggel, papírról ol- veszteri műsor a televízió legnézettebb műsora: a televíziózó lakosság
vastak, nem szólítottak meg senkit. A reklám-ember viszont nagyon is kilencven százaléka igényli a kabaré jellegű ünnepi programot. (Hofféletszerű dinamizmussal "bekiabál" a képernyőről: természetesen min- mann - Szilágyi: Ünnepi szokások és ünnepi televíziózás; TK-Műhely,
denkit megszólít, de úgy, ahogy egy intimitásban egyesült közösséget - Xl1./5.).
A magyar televíziózás minden bizonnyal a nevetés, a kabaré, az ün"minket" - csakis kívülről szokás megszólítani. A barát, amint kiderül
róla, hogy ügynök, hogy eladási szándékkal barátkozik, megszűnik ba- nep stratégiai pontjainak kijelölésével indul, melyek - így együtt - bizrát lenni. A televíziós személyiséget is - bármilyen megnyerő - csak ak- tos irányt jelölnek egy viszonylag tartós és hiteles "mi" képzet fölke1tékor fogadjuk be a családi körbe, ha nem akar eladni semmit (illetve nem séhez, megerősítéséhez.
Büszkén jelentheti az 58-as MRTV kézikönyv szerzője: ,,1957. június
tudjuk, mit akar eladni). Ha nem ez a helyzet, akkor is figyelhetünk rá,
17-én
az Operettszínházból közvetítettük első nagy, rejtvénnyel egybesőt, meg is fogadhatjuk vásárlási tanácsait, de ettől még kívülálló makötött, nyilvános tarkaestünket."
rad. Kívül van: ezért kell "bekiabálnia".
"Tarkaest": vagyis ünnepi televíziós kabaré ...
Az igazi, "családba férkőző" televízió ennél valóban sokkal szelídebb.
lfolytatjuk)
Nem megszólít - ami ha nem is harmadik, de második személyt feltéte-
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A Bezsin-rét
Zsinórban a negyedik katasztrófa Eizenstein
filmes életében, hiszen a Patyomkin óta lényegében egyik filmjét sem fejezhette be. (A soksok tervet, megvalósulatlan forgatókönyvet
nem is említve.) A legszörnyűbb csapást azonban ez jelentette. 1935-36-bankétszer is leforgatta a Komszomol KB által megrendelt témát
(az orszályharc falun), a szemtanúk szerint
egyik változat zseniálisabb volt, mint a másik,
de mindkettőt megsemmisítették. Standfotókból és néhány inci-finci próbafelvétel-maradványból készült a létező összeállítás (Naum
Kleiman, Szergej [utkevics, 1967).
Amilyen pici a film, olyan nagy az irodalma.
A rövidség okán most csak felvázoljuk a témát,
majd jöjjön egy rettenetes dokumentum.
Egy megtörtént tragikus esemény az alap:
1932-ben Geraszimovka faluban, soha ki nem
derített körülmények kőzött, családja megölte
Pavlik Morozov pionírt. Az állatias leszámolás
bosszú volt, mert az úttörőfiúcska elmesélte a
tanácsházán. hogy apja hamis dokumentumokkal igazolt elűzött, bújkáló kulákokat. Az éber
kisfiúból legendás hősi alak lett ezután, példakép, eszmény; kötelező irodalom és kötelező
emlékmű minden faluban.
Eizenstein feladata: szemléletesen igazolni
az osztályharcos gyermek tettének forradalmi,
erkölcsileg magasabbrendű voltát, a minden
egyéb érzelmi gáton felülemelkedő, kérlelhetetlen és kíméletlen küzdelem szükségszerűségét
a kolhozosítás frontján. Eizenstein tragédiája
(csakúgy, mint Abram Roomé az ugyanekkor
készült Szigorú ifjú című erkölcsnevelő filmben), hogy komolyan vette a képtelenséget! Be
akarta bizonyítani a lehetetlent, miáltal éppenhogy leleplezte azt. Tehetsége nem engedelmeskedett.
Először Alekszandr Rzsesevszkij "emocionális" forgatókönyvét használta, majd Iszaak Babel kísérletezett. A dolog egyre "rosszabb" lett.
A politikai üzenetet. az eszmei mondanivalót
"örök igazságként" kiteljesítendő és filozófiai
magasságba emelendő, hol az elvont bibliai
utalások, hol meg a "ködös" szimbólumok
tengtek túl benne, ráadásul az a törekvése,
hogy érzelmileg motiválja a kulákbérenc-apa
cselekedetét, ellenállhatatlan szimpátiát váltott
ki a gyilkos iránt, végképp összezavarva a képet. Dovzsenko követi el ugyanezt a hibát A
fdld (1930)kisemmizett kuláklegényével.
Az első rész durva visszautasítása után Borisz Sumjatszkij a "kijavított" második változa-

tot meg sem merte mutatni Sztálinnak, hanem
utasította Eizensteint, hogy szüntesse be a
munkát "művészeteIlenes és politikailag ártalmas művén", amire már így is 2 millió rubelt
rápocsékolt, a Moszfilm Stúdiónak pedig elrendelte, hogy semmisítsék meg az összes anyagot. És ő volt a "liberális" filmminiszter! Meg
is lakolt érte. A baklövés után, hogy tudniillik
megengedte a sikertelen első kísérlet "kijavítását", ugyan önkritikát gyakorolt, de hiába.
Nemsokára letartóztatták és kivégezték. Az Eizensteintől való elhatárolódásba, azaz a nyilvános szitokversenybe olyan régi társak is beszálltak, mint a kolhozoperettek nagymestere,
Iván Pirjev ("szemét film").' A "kollektív ítélet" sem maradt el. Íme.
A Bezsin-rét hibái a Moszfilm alkotói szekciója szerint:
"A Patyomkin páncélos után Eizenstein műveiben formalista és naturalista tendenciák figyelhetők meg, mert a szerző nem érti teljesen a
szovjet valóságot. Különösen áll ez a Régi és újra ... bár a Patyomkin páncélos óta minden munkája művészi kudarc, elsősorban világnézetének fogyatékossága miatt ... Apolitikus társaival közös izolálódása vezetett a szocialista művészet harcos feladatainak meg nem értéséhez.
Rzsesevszkij nagy, politikailag éles témát vetett fel, de eszmeileg helytelenül: az "általános
emberi" morális elvéből kiindulva, megterhelve patologikus és kimódolt, erőltetett momentumokkal. Életszerű és valódi szituációk híján

a forgatókönyv eltorzította a kolhoz-valóságot,
és elkente a falusi osztályharc problémáját. .. A
GUK (Filmminisztérium - G.A.) és a stúdió
nem mérte fel e hibák mértékét, amikor úgy
ítélte meg, hogy azok a rendezéssel kijavíthatök, és ezzel súlyos politikai hibát vétett... A
film első változata elmélyítette a forgatókönyv
hibáit az alakok és a helyzetek formalista és
ideológiailag helytelen ábrázolásával. A templom értelmetlen és ösztönös lerombolása (fényes példája a harcos formalizmusnak), az apa
és a politikai vezető irodalmi-vallásos reminiszcenciákon alapuló hamis ábrázolása, az áldozatkész és szentimentális angyalszerű kisfiú
- mindez messze vitt a szocialista realizmustól.
és politikailag megengedhetetlen ...
A második változatban érződik a rendező
törekvése a hibák megértésére és átgondolására. A film befejező epizódjai, az "Éjjel" és
"Sztyopka halála" elütnek a formalista szövettől valódiságukkal, őszinte emelkedettségükkel, a magas mesterségbeli tudással, tükrözve a
rendező haladását a szocialista realizmus felé.
De ezek a csodálatos jelenetek nem menthették
meg a filmet, mivel csak részletek... A művész
még nem érti a jellemek, századunk emberének döntő jelentőségét művészetünkben, ezért
a korábbiakhoz hasonlóan alacsony színvonalú
a színészek munkája. Hasonlóképpen tovább él
a kiirthatatlan formalizmus (a tűz epizódja), az
alkotó közönye a politikai vezető felelősségteljes alakja iránt, ezért olyan szürke, érthetetlen a figurája. A kolhoztömeg bemutatásában is tovább érződik a vadság és ösztönösség,
végül a legkomolyabb ideológiai hiba a kulákapa értelmezése, akit polgári humanizmussal,
nem pedig pártos osztályszemszögből ábrázol
a rendező ...
Az alkotói aktíva csatlakozik a Párt KBhatározatához a film leállításáról... Eizenstein elvtárs az alkotói aktívával folytatott közvetlen
beszélgetés során nem egyszer gyakorolt önkritikát, ami azonban nem minden esetben mutatta a problémának azt a mélyen őszinte megértését, amely egyedüli záloga lehetne a művész

igazi es gyökeres átalakulásának. Sőt, egyik
megnyilatkozásában (mielőtt az anyagot bemutatta volna), Eizenstein olyan formulát engedett meg magának, amelyet csak úgy értelmezhetünk. mint a KB határozata miatti sértettséget és meg nem értést. Ez a formula egyértelműen elítéli a stúdió aktíváját. És csak Eizenstein elvtárs utolsó felszólalásában volt érezhető
az az izgalom, ekkor hangzottak el azok az
egyszerű és világos szavak, amelyek reményt
adnak új, nagy pártos művészi alkotások me:rszületésére, miután újragondolja életművét."

[égmezok

mestere. C,Német Patyomkin kell!") Minden,
ami Eizensteinnel összefügg - blöff, amely eltűník a múlt süllyesztőjében. az idő WC-kagylójában (B. Hazanov). Vertov és Eizenstein
nagy hazudozók. .. Filmjeikre csak úgy lehet
tekinteni, mint fantazmagóriára, amely semmilyen kapcsolatban sincs az akkori idők szovjet
valóságával (V.Smírovr.'
És ha visszatérünk a filmhez?
Távolságtartó, erős stilizáció, no meg humor
ellenpontozza a kötelező mondanivalót.
Bevezető, nagyon modern képsor: tájkép
csata után, artisztikus csontvázmező (lókoponya, sisakok).

lovagja

Sztálin, hogy módot adjon Eizensteinnek a
"megjavulásra", a rendező világhírére és tekintélyére spekulálva megbízta őt, hogy készítsen
hazafias filmet Alekszandr Nyevszkijről. a középkori szabadságharcosról. (Sztálin nemcsak
konkrét témákat adott, hanem kijelölte a rendezőket is.) A feladat abban állt, hogy megénekelje a hatalmas orosz hadsereg győzelmét az
országra váratlanul rátámadó, korszerűbben
felfegyverzett ellenség felett. Hogy ne forduljanak elő "művészi elhajlások", a forgatásra két
komisszárt rendeltek Eizenstein mellé: Pjotr
Pavlenko írót és Dmitrij Vasziljevet, akit megtettek társrendezőnek is. A cél tehát: szellemében hősi, tartalmában harci-honvédelmi. stílusában pedig népi filmet készíteni.
Eizenstein sietett eleget tenni a megbízásnak.
hiszen ez jelenthette visszatérését az aktív rendezéshez hosszú évek keservei után. És bemutatta, milyen egy eizensteini sikerfilm. Ez lett
első és utolsó kasszasikere. Csak néhány jelenetet kellett eltávolítania. Sztálin személyesen
javította a forgatókönyvet, piros tintával. Kihúzta belőle azt a gondolatot, hogy a hadvezér
pusztulásához a kis herce~ségek egymás közötti marakodása vezetett. Es egyáltalán: "Nem
halhat meg egy ilyen nagy hadvezér" - írta
oda szerényen egy másik rész mellé.3
Eizenstein 1939-ben Lenin-rendet kapott,
majd kinevezték a Moszfilm művészeti vezetőjének. A végzet azonban így is utolérte: nemsokára Molotov aláírta Ribbentroppal a hírhedt
paktumot Németország és a Szovjetunió örök
és megbonthatatlan barátságáról, így ezt az
erősen németellenes darabot betiltották.
Más "bajok" is voltak persze ezzel a filmmel. Hasonlóak a korábbiakhoz: "formalista",
tehát kétértelmű. Sokértelmű. Remekmű.
Mai lovagok újabban bátran nekimennek: Eizenstein bálványoz és szentté emel benne egy
történelmi alakot. Soviniszta. Csatakép-film.
Még inkább film-ideológia: az internacionalizmustól a birodalomig ... Árja-film, szláv kivitelben. Eizenstein nem véletlenül Göbbels tanító-

Keresztes germán lovagok, mint fasiszta KuKlux-Klan hordák (aktualitás). Nyílt németellenesség, ez igaz.
Leplezetlenül színpadias orosz középkor-kulisszák (Novgorod), mesebeli öreg muzsik mesebeli faházánál. "Ej uhnyem" -re húznak a halászok népi ruháikban, míves férfikórus hangján!
Díszes fővezér-sátrat hoznak vad harcosok,
akik minden ok nélkül harcba keverednek a
békés, boldog parasztokkal. Nem komor, nem
brutális és kietlen-reménytelen ez a középkor
(nem Tarkovszkij!),hanem kedélyeskedő, idilli,
mert erős kéz tartja kézben, biztonságban. A leendő hadvezér már első megjelenésekor gyöngéd, behízelgő hangon azonnal rendet teremt:
"Mi van itt? Elkergetitek a halakat. .. A vendég
ne bántsa a gazdát." Ettőlleállnak a vandálok.
Tatárok. Meghajolnak a nagyság előtt. (Nem ők
az ellenség már, ők testvérnépek.)

A vezér Nyevszkij - magas, de nem nyers
erőt sugárzó, inkább fess, kissé arisztokratikus
karcsú. Atyai nyugalom sugárzik belőle. (Elhiszem, hogy tetszett Sztálinnak!) A szelíd, halk
hangú Cserkaszov talán hibátlan "árja-orosz",
de mesehősként, Robin Hoodosan kaszabol.
Mellesleg herceg. Nyevszkij a ragadványneve,
mert a svédeket korábban a Névánál elpáholta.
"Te verted meg a svédeket?" "Én" - mondja
hétköznapi közönnyel, pátosz nélkül.
Nem is ő a népi hős! Ohlopkov, a jobbkeze
az igazi "árja" muzsik-szuperman.
A vezér egyelőre békés építőmunkát végez:
halászik, házat épít (= Nagy Péter).
Lovagi tornák pompája és kedves romantikája. Nincs naturalista rémisztgetés, szörnyü1tetés. Mint egy japán pantomim-vívás.
Stilizált, merev játék, impozáns tömegmozgatás.
Az idegen ellenséggel való összecsapás harci
haláltánc. műélvezettel. Részletgazdagság, műgond. Kardtánc, "jégbalettel". Méltán legendás
a jégcsata, pazar ritmusban, sodró lendülettel,
leleményesen, frenetikus Prokofjev-zenére.
Filmkantáta-film!5
Felvillan egy-egy fájdalmas egyéni tragédia:
a kikötözött, lenyilazott honvédők halálmegvető szenvedése, a kín szépsége és szörnyűsége.
(A mexikói képek között is vannak ilyenek.)
A nagy német támadás előtt tétlen katonák
unatkoznak a vásárhangulatú Novgorodban.
Dolgozni akarnak. Lírai kórussal folyik a parasztok sorozása. összegyűjtése. Leánykérés,
amelynek harci riadó vet hirtelen véget. LA
németek már Pszkovban dúlnak!") "Ahhoz
megyek, aki a legbátrabb lesz a harcban!" dönt a menyecske.
"Hívjuk segítségül Alekszandrt! Ö legyőzi a
németeket!"
"A védekezéshez nem értek, támadni fogunk!" - rendelkezik Alekszandr.
És most következnek a sanda célzások:
"Nagy a veszély... Nagy idők nagy embert követelnek!... Erősebb kezű, világosabb elméjű
ember kell ide, mint én. Hírneves ember. IIyen
Alekszandr, a jaroszlavli herceg!"
További utalások: az árulóra hamar lecsapnak az éber oroszok. A keresztény pap-főkolompos maga a csuklyás halál! Viszont: karikatúra-jellegű, azaz vicc. A német betolakodók
kisgyermeket hajigálnak! (= Sztrájk!)
A harc után Nyevszkij vitéz nagyon szomorú szemekkel mereng éi tájképen - gyönyörű
siratódallarnra.
A leány megkeresi a harctéren "legbátrabb"
kedvesét, női ária. Felélednek a halálos sebesültek: mindkét kérő erőteljes, egészséges hangon szólal meg, nincs külsérelem! Aztán az
egyik elalél. Marad a másik "legbátrabb".
Humor: két főellenséget bekötnek lónak,
hogy húzzák a győztesek seregét! Vidám, táncos harci zene. (Szegényes stúdió-zörej. Kell a
dob, hogyelfedje.) Mindenki vidáman aprítja
az ellent.
Valahogy persze mégis ünnepélyesen kell
ezt a furcsa balett-operát befejezni. Fenyegető
szpícs a végére: "Kemény szavakkal ostoroználak titeket, ha nem harcoltatok volna derekasan. Oroszország sose bocsátaná meg nekünk a
kishitűséget, a gyávaságot. Ezt sose felejtsétek

~l! se ti, se a gyeqnekeitek. Mert ha elfelejtitek,
második Júdássá váltok. Az orosz föld [údásává." (Hogy kerül ide a kishitűség a diadal
után? Kit zavarnak már az árulók, amikor legyőzték az ellenséget? Ja, 1938-ban vagyunk!
Ez Pavlenko "társíró" keze-nyoma, lefogadom.
Később ő lett Eizenstein árulója a Rettegett Iván
elítélésekor.)
"A vendégeket szívesen látjuk. De ha valaki
karddal támad ránk, kard által vész el! Ez volt
mindig az orosz föld törvénye, és ez is marad"
- zeng a film záróakkordja, szinte szórul szóra
azonosan a Rettegett Ivánnal. ..

A varázsmagocska
Eizenstein a háború előtt tehát művészeti vezető volt a Moszfilmnél, de hogy mely produkciókat irányított, az nincs pontosan tisztázva.
(Botrányos volt például a közreműködése Pirjev A pásztor csókja círnű 1941-es opusában.
Nincs is rajta a főcímen).
Valentyin Kadocsnyikov rendező-hallgató és
képzőművész-tervező Eizenstein legkedvesebb
tanítványa volt a főiskolán, s amikor első (és
utolsó) filmjét készítette, a Mester ott volt mellette. Aztán megsiratta, mert a háborúban odaveszett. Ez a közös "gyermek" maradt tőle.
Kezdjük azzal, hogy ez a bájos mese egy
"zöld", természetvédő film: a fák is meg vannak bilincselve a Gonosz birodalmában, Karamor kiszomjaztatja őket. Szépséges csoda-díszletek és jelmezek, de nem a giccses fajtából, hanem az enyhén groteszk, naiv, méliesi csodákból, nagy műgonddal kivitelezve. A szőke kisherceg parasztfiúcska, mintha egyenesen A Bezsin-rétről szaladt volna ide, csak kicsiben. A
gonosz rabságában úgy van megláncolva, mint
a Jégmez6k ... -ben a karóba húzott orosz harcosok. Az öregasszony a Rettegett Iván sötétlelkű
Jefroszinya nagynénijét idézi!
A kerettörténet főszereplőjének, az ezermester mesélőnek a belépője akár üzenet is lehetne: "Akármerre járok, mindenfelé csak bajt látok, nincs vidámság a földön - de mesét hozok." Vagy íme a rossz Karamor szorongásos
álma: "Azt álmodtam a múlt éjjel, országom
hogyan megy széjjel... Nézd meg, hosszú Bajszom, csend van-e és nyugalom." A korlátlan
hatalmú ördögszerű szörny varázs tükrét faggatja: "Mondd, nyugalom van-e a birodalmamban? A föld színén van-e hatalmasabb, mint
én?" Olyan baljóslóan, fenyegető sötét árnyként hatol be barlangtermének boltívén át,
mint nagy utóda, Rettegett Iván cár ...

Rettegett

Iván

Itt az új, orosz nyelvű kópia, csodálatos tónusokkal (a fények misztikus holdudvara a szemcsés szerkezeten szétporlasztva), soha nem látott színorgiával a végén. Összesen háromnégy színből! Nem vörös és fekete, mint a Mokép példányán, hanem a nap szemkápráztató

aranysárgája a voros és fekete haláltáncában.
Ez hát az eizensteini színdramaturgia!
Természetesen nem "történelmi-életrajzi"
film (miként a műfaját meghatározták az akadémiai filmkatalógusban), hanem klasszikus
Tragédia, a legnemesebb fajtából. Természetesen nem a valóságban létezett IV. Iván
cárról szól a mese! Kár, hogy a jeles történész,
Dimitrij Lihacsov nem így fogja fel: "Látni sem
bírom Eizenstein filmjét, annyira eltorzítja a
történelmet. Rettegett Iván megjobbításában
még túl is tett Sztálin szándékain ... Az általa
okozott kár annál nagyobb, mivel zseniális alkotóról van szó.,,6 De hát ez "a vezér despotává fajulásának tragédiája" - írja a rendező, annak ellenére, hogy ezzel ellentétes utasítása
volt: a modellel meg kell teremtenie Sztálin
mintaképét, apológiáját adni a rettenetes, de
igazságos, a hont vaskézzel megvédelmező és
egybentartó uralkodónak.
A kampányt már jóelőre elindították az
ideológusok, akik "tudományos" értekezésekkel igyekeztek elfogadtatni a történelmi képtelenséget. Ennek híre messzire kelt. Íme egy ritka dokumentum. Amerikai Magyar Népszava,
1941. március 22. (Rettenetes Iván nem is volt
olyan rettenetes ... ): "Az Izvestia, az orosz
szovjet kormány hivatalos lapja azzal a 'felfedezéssei' áll elő, hogy Rettenetes Iván cár, akinek kegyetlenkedései rettegéssel töltötték el
minden alattvalóját és borzadállyal minden
kortársát - nem is volt olyan rettenetes. A
szovjet lap mentőkörülményeket keres az első
orosz cár véres tetteire s azt állítja, hogy a történetírók, hitelt adva külföldi 'kémek' meséinek, meghamisítva örökítették meg IV.Iván cár
jellemét. Az Izvestia szerint Rettenetes Iván cár
valójában nagy hazafi, kiváló diplomata és katona volt, aki elsőnek teremtett erős központi
államhatalmat, szervezte meg az orosz határőrséget és követelt Oroszországnak teret a Balti
tenger partján.
Az Izvestia cikke egyetlen szót sem ír arról,
hogy ez az orosz cár olyan vak dühre tudott
gerjedni, hogy még saját fiát is meggyilkolta. A
szovjet kormány hivatalos lapja, amely eddig
minden orosz cárról csak mint zsarnokról,
mint a népek kegyetlen elnyomójáról emlékezett meg, csak éppen Rettenetes Iván cárról.
csak a legkegyetlenebb emlékezetű orosz uralkodóról ír elismerő hangon.
Mi késztette az Izvestia-t arra, hogy Rettenetes Iván cárt mentegesse az orosz közvélemény
előtt? Talán csak nem az a tudat, hogy az olvasottabb orosz néprétegek Rettenetes Ivánnal
hasonlítják össze az oroszok mostani vörös cárját, Stalint? Úgy látszik, a szovjet urai az ellen
már nem tudnak védekezni, hogy a népek Rettenetes Ivánnal hasonlítsák össze Sztálint. De
ha már ezt teszik - gondolják az Izvestia írói -,
akkor jó lesz Rettenetes Ivánról rokonszenvesebb képet rajzolni, mint az eddigi történetírók
tették. Hogy kinek a javára üt az összehasonlítás, azt ma még nehéz eldönteni. Rettenetes

Iván sok embert gyilkoltatott le, s Stalin ezen a
téren nem marad el mögötte. Sőt! Még Rettenetes Ivánról sem jegyezte fel a történelem azt,
hogy olyan hidegvérűen. olyan kegyetlenséggel gyilkoltatta volna le saját elvtársait, mint
ezt Stalin tette. - Stalinnal összehasonlítva Rettenetes Ivánt, ez az orosz cár talán nem is volt
olyan rettenetes. De csak Stalinnal való összehasonlításában állja meg a helyét Rettenetes
Ivánnak az az új jellemzése, amit az orosz
szovjet hivatalos lapja ad ennek az orosz cárnak."
Eizenstein ugyebár az "olvasottabb orosz
néprétegekhez" tartozott.
Egy kosztümös, monumentális díszletekben
nagy statisztériát megmozgató, látványos szuperprodukció indul be a véres háború kellős
közepén, az evakuáció embertelen körülményei között, szűkösen, szegényen, a középázsiai Alma-Atában. Micsoda privilegizált bánásmód ez! Messze az irányítóközponttól!
Messze és szabadon: az újjászületés, újrakezdés reményével kecsegtető, győzelem felé tartó
háború alatt érzékelhető liberálisabb légkörben,
s ami még döntőbb, a fontos állami megrendelésnek kijáró védettségben! Eizenstein élt a páratlan lehetőséggel! Mégis, 1943 őszén mély
lelki krízisen ment át, éppen azután, hogy
megkapta a forgatókönyvre érkezett pozitív
választ: "A forgatókönyv nem rossz. Eizenstein
elvtárs megbirkózott a feladattal. Rettegett
Iván, mint saját korának haladó ereje, és az opricsnyina, mint célszerű eszköze nem sikerült
rosszul. Sürgősen gyártásba kell venni. 1943.
szeptember 13. I. Sztálin." Nos, ez az elismerés
ejtette kétségbe Eizensteint! Felfogta, hogy elkerülhetetlen a konfrontáció művészi szándéka
és legfőbb megrendelője között. Ekkor elhatározta, hogy a párhuzamosan forgatandó két
részt nem egyszerre fejezi be, hanem széfbontja
a várt apológiára (mielőtt Iván még igazán rettenetes lesz), majd a második részben bevégezteti vele tragédiáját. Barátai próbálták lebeszélni a rendezőt öngyilkos tervéről: .Szerge] Mihajlovics, mit akar? 1200 bojár megölve. Iván
Rettenetes! Minek vezekel így?" Mire Eizenstein a művész megszállottságával rávágta: "Sztálin többet is megölt és nem vezekel. Hadd lássa csak, lehet, hogy vezekelni fog.,,7
A taktika csak félig jött be, ámbár már a "sikeres" első részben sem kifogástalanul, csak
éppen annyira, hogy Sztálin még lenyelte. Elnézte például, hogya novgorodi véres hadjárat
után Iván cár elnyúlva az Uszpenszkij Székesegyház Utolsó Ítéletet ábrázoló freskója alatt
bűnbán az Égi Uralkodónak gaztettei miatt,
amelyeket a nagy ügy nevében követett el,
vagy amikor a templomi kórus recsitálja a cár

akaratából életüktől megfosztott emberek végtelen listáját. Persze Sztálint a kivégzések száma nem zavarta. "Kevés!" - dörög Iván is hullagyártójára. Az épelméjű néző azonban megborzad.
Az ellentmondás a második részben aztán
valóban katasztrófához vezetett, hiszen Eizenstein többé nem tartotta kordában szabadon
áradó invencióját. "Akaratomon kivül énekelem meg Ivánt, így vettem fel. Megyek az ihletem után, és olyannak mutatom, amelyet az
diktál" - szólnak utolsó jegyzetei. Nem késett
Sztálin bőszült reagálása: "Nem film ez, hanem
disznóság!" "Mint egy rossz krimi" - kontrázott Berija.8 Később más asszociációk is előkerültek. Ku-Klux-Klan, Dosztojevszkij, neuraszténiás Hamlet... (A hírhedt párthatározat a
film elítéléséről elég közismert, most nem idézem.')
Baráti körből Borisz Codunovot emlegették.
Mire Eizenstein: "Úristen, tényleg látszik? Milyen boldog vagyok, boldog! Persze, hogy Borisz Codunov: 'Elértem a legfőbb hatalmat:
Hatodik éve kormányzok nyugodtan. De boldogság lelkemben nincsen .. .' Nem tudtam volna egy ilyen filmet csinálni az orosz tradíciók,
a nagy orosz tradíció, a lelkiismeret tradíciója
nélkül."lO
A 365 nap - 365film sorozatban bemutattunk
már három elő-Rettegett Ivánt, az orosz Pathé
1911-eskedves etűdjét Maljuta Szkuratov, a cári megtorló rémtetteiről, Alekszandr IvanovCaj néma operáját a Rettenetes Iván cárt ért
csapásról Fjodor Saljapin panomim-előadásában (1915),és Jurij Tarics történelmi freskóját a
babonás és mániákus, kegyetlen uralkodóról
Leonyid Leonyidov kivitelezésében (A jobbágy
szárnya, 1927). Hogy ki mit vett át, és kitől, a
"vándormotívumok" és "állandó filmjelzők"
elemzése egy önálló tanulmány tárgya lehetne.
Egyelőre maradjunk a csúcsnál. Eizenstein
mesterművénél.
Az alapvető esztétikai szervezőerő és módszer a régi: merész és gyönyörűséges stilizáció
kontra érzéki-érzelmi intenzitás, az ellentétpárok szakadatlan összjátéka.
A koronázás: operás stilizáció, színházi, festett díszlet, pazar ruhák, pantomimes gesztikuláció és "emelt" dikció, mintha versben beszélnének.ll A fényűzés költészete, a pompa gyönyöre. Mégis feszült és vészjósló a légkör, komor a hangulat. (Nem mindenki érzi jól magát,
nem mindenki örül az új uralkodónak.) Fenség
és gonoszság fekete-fehér színíoltjai ütköznek.
Kórus és lebilincselő szólók váltakoznak. Az
erős, de igazságos cár esküjét hallgatják a groteszk karikatúra-idegenek, a külföldi spion-követek, a nyálkás besúgók, a simulékony szolga-

lelkek, a szépelgő, szerelmet tettető bonvivánlovagok. Mindenki gyanús.
A nevezetes, groteszk és félelmetes ámyékjelenet a földgolyóval, amelynek gondját meg
kell oldania a ráhajló torz cári figurának. Micsoda telitalálat a hajlékony táncos-komikus,
Nyikolaj Cserkaszov pantomim-művész alkalmazása! Belső iróniájával. szögletes mozdulataival már Nyevszkij hercegként is remekül ellenpontozta a hősi pátoszt, itt még erőteljesebb
a kontraszt a fenségesség és "elrajzolt", majdnem vicces kontúrvonala között, amelynek vége drámaiság. (Más, de azért eszembe jut Hitler-Chaplin léggömbje!)
Eközben nyomasztó a bezártság. Magányban

Szkuratov, a tenyérbemászó besúgó, a Iőhóhér,
a cár "szeme", akaratának megtestesülése. (Eizenstein pontosan jellemzi frivol karikatúrájában.) Pozitív figura kellene hogy legyen, hiszen ő a végrehajtó (Berija!).De nagyon furcsa
már a külleme is. Taszító kívül hordott gazsága, torz fizirniskája, parókája, kéjelgő fintora,
"intrikus" szemhunyorítása. Igaz, nem tagadhatók meg tőle a vérbő, népies vonások sem.
Ötleteket súg főnökének, amelyeket menten
megvalósít. Már nála az előre elkészített lista
az eltávolítandókról. A cárnak csak rá kell bólintania.
Filipp pópa is sötét alak (antiklerikális propagandához kellett eredetileg), de komoly és

a szentképpel! "Fázós" Prokofjev-hanghatások.
"Senkiben sem bízhatom" - panaszolja Iván
Anasztaszija cárné halottas ágyánál, festői beállításban, leírhatatlan pantomirnmal.
A békeszerető cár lehordja és száműzi az
esztelenül kegyetlenkedő Kurbszkijt, de mindenáron megvédi a hazát az idegenektől (kazárok és svédek), no meg a belső ellenségtől, a
hatalomra veszélyes bojároktól is. Maljuta

fenséges. Nagy igazságokat zúdít a cár fejére,
amitől tragikus fényt kap, hiszen megszenved
érte. Egyenesen a kamerába: "A cár fölött is
van hatalom, a törvény!"
Az első rész fináléja: a nagy honvédő cár
dolgos, becsületes népét üdvözli: "A hatalmas
orosz birodalomért!" Az egész nép a görnyedő
cár lábai előtt hever.
A második részben a fő veszedelem a belső

ellenség! Meg a lélek belseje, amellyel szakadatlanul küszködik az önkényúr! Köldöknéző,
önmarcangoló cár!
Hamleti monológjában a trónon felidézi
gyermekkori sérelmeit. Magánügyei letaglózzák. Fáradt? Gyengül? A metropolitának esedezik, segítsen neki hatalmassá tenni Oroszhont:
"Nem a pártütőktől félek... Súlyos teherként
nehezedik rám a hatalom" (lásd: "Kizökkent
az idő, ó kárhozat, hogy én születtem helyretolni azt.")
A főpap vádjára, hogy túl sok az áldozat,
még indulatosan válaszol: "Nincsenek ártatlanul elítéltek!" Aztán leroskadva elmereng.
Nemsokára ő kérdez: "Ki merészel ítélkezni,
míg nincs bizonyíték?" (Kurbszkij árulását illetően, miszerint átállt volna a lengyel királyhoz.
Apropó, milyen vonzó, elegáns az ellenséges
lengyel királyi udvar hideg pompája!)
Sztálin kritikája teljesen jogos. Hamleti kétkedés-késlekedés bénítja akaratát, nyimnyám
egy cár.
A groteszk templomi misztériumjáték, a "tüzes kemence" fordított hamleti "egérfogó"-jelenet, mert az ellenfél állítja fel. A bojársággal
cinkos egyháznak a "pogány" cár gúnyrajzával
kellene megaláznia. megszégyenítenie, morálisan és érzelmileg megsemmisítenie a felkent
uralkodó t. Szembesítik saját kegyetlenségével,
a csapda azonban fordítva csapódik le: a vermet ásók esnek bele, kiderül bűnösségük a cárné meggyilkolásában.V
Shakespeare-i a kivitelezés is: a leleplezés
késleltetése megszakításokkal, amikor a győztes a tantörténet hatását vizsgálja az áldozat reagálásában. S hamleti az elhatározás: erőt mutat. Nem, ez inkább III. Richárdra vall, bekeményít, úgy dönt, hogy gazember lesz: "Mostantólolyan leszek, amilyennek neveztek: Rettenetes!" (Gloster herceg kéztrükkjéhez hasonlóan "vizsgáztalja le" hízelgő szolgáit, amikor
beteget tettetve lesi, mennyire hűek.)
Shakespeare-ien tragikus figura az egyetlen
beteg fiacskája boldogságáért oroszlánként
küzdő, mindenre kész anya, a gonosz cári
nagynéni, Jefroszinya. Trónéhségét gyermeke
sorsa táplálja, Lady Machbethként szít a cárgyilkosságra, és sugallja sztálini tanácsait: "Ne
félj a bosszútól, a gyilkos gyilkosát is azonnal
kivégezteted, amint trónra lépsz, nem lesz lelkiismeretfurdalásod." Ha ez nem elég, mert
gyenge akaratú fiacskája továbbra is irtózik a
vértől, így nyugtatja meg: "A cárnak a rossz
úton is mennie kell, ha az ügy úgy kívánja!"
Ez az egész családi tragédia nagyon mélyen
motivált. Jefroszinyának erős igazságérzete
van, bosszúja egyébként is megalapozott, hiszen Iván miatt szorult méltatlanul háttérbe.
Ehhez jön még az emberi "gyengeség", az
anyai ösztön, amely gyilkos fantáziáját működteti. A végkifejlet természetesen méltó egy shakespeare-i rémdrámához: késleltetés, fokozás
után beérik az intrika, saját fia válik ármányának áldozatává. miután ősi ellensége, a cár
még ravaszabbnak bizonyul, és a klasszikus
ruhacsere-geggel visszájára fordítja a cselt. (Bohózat, tragédia, minden együtt!) Előtte azonban az önjelölt cárevics, mint a Lear király bolondja, a cár szemébe mondja a kínos igazsá-

got az önkényuralornróL Likvidálásával a cár zösen vezényelt mozimóka, a Vihar La-Sarraz
így a lehetséges vetélytárstól és ártatlan kriti- felett (más változatban: A független film harca a
kusától is megszabadul. Az elborult elméjű [ef- kommersszel) című burleszk talán soha nem is
roszinya gyászdala fia teteme mellett megren- létezett, mert egyesek szerint Tissze kamerájádítő, katartikus pillanat.
ban nem volt film. Pedig ebben a fantomban
Természetesen Iván is shakespeare-i jellem- Balázs Béla mellett maga Eizenstein is domborajz. Rettenetessége szorongó gyermekkori él- rított egy szerepet, a búsképű lovagét, aki reményében gyökerezik: a bojár kereskedők ma- ménytelenül vívja véget nem érő harcát a
rakodnak ágya fölött. Szomorú gyerekcár, resz- hollywoodi szélmalmok ellen.14
1939-ben a nagy Fergana-csatorna megépítéket, de már rendelkezni kényszerül. Belőle lesz
a gondjai súlya alatt görnyedő, magányos, séről kezdtek filmet forgatni, azonban csak a
öreg lovag (Cserkaszov később eljátssza a gro- helyszíni dokumentációs felvételek és a színészek próbafelvételei készülhettek el, ugyanis a
teszk-tragikomikus Don Quijotét!).
Azonban Eizenstein "formalista" játékkedve "kevert műfajú" filmkompozíció ötlete nem
sem lanyhul a lélektani elmélyültség mellett. A ment át a hivatalon. Eizenstein megtagadta a
teljes fényében nálunk most először élvezhető további munkát, az elkészült snittek azonban
színes haláltánc páratlan a maga nemében. Sár- lappangnak valahol, a dokumentumanyag felga-vörös-fekete kavalkád, tragikus revű, mert tehetően bekerül t a téma későbbi feldolgozasaiminden most dől el. Vörös-véres "utolsó vacso- ba.IS Keresik a maxikói földrengés Eizensteira", az önkényuralom feletti ítélet! Vér és nék által rögzített anyagát, miként szívósan
gyász és napsugár (a vacsora az egyetlen bol- kutatnak A Bezsin-rét után is, hátha megkegyeldog pillanat: ünnep, tánc, dőzsőlés.) A gyenge meztek a celluloidnak. és nem semmisítették
akaratú álcérevics azonban megérzi végzetét meg, vagy esetleg elkerülte a bomba ...
felhőtlen jókedvében is: el-elkomorul. Pontosan
kimért, dramaturgiailag feltöltött átmenetek a
Jegyzetek
1. O. [umaseva, I. Lepihov: Fenomen "totalifekete-fehérbe: először csak egy pillanatra sötétül el az utolsó boldog perceit élő, szerencsér- tarnovo liberalizma". Kinovedcseszkije zapiszki,
len halálraítélt álcár orcája. A komor fekete-fe- 1994/20.
2. Osibki .Bezsína luga". Kina, 1937/19.
hér akkor lep el mindent megint, amikor ledö3. Kino totalitarnoj epohi. Iszkussztvo kinc,
fik a mit sem sejtő, ártatlan áldozatot a templom homályában.
1990/2.
4. Sz. Frejlih: Szledovatyeli i isszledovatyeli,
A végén újból fénybe borul a cár dörgedelmes végbeszéde. Az utolsó üzenet. "A cár ill Smirov protyiv Ejzenstejna. Szovetszkaja kuligazságszerető legyen: gyámola és ótalma hű- tura, 1990. ápr. 14.
5. Gyárfás Miklós: Tisztelgés Eizenstein és
ségesnek. jámbornak, sanyargatója, bosszúálló
ostora gonosznak! Aki ehhez nem ért, az nem Prokofjev előtt. Filmvilág, 1964. febr. l.
6. Befejezetlen forradalom. Szerk.: Szilágyi
cár! És mostantól az igazság kardja azokra sújt
le, akik kívülről törnek az orosz birodalom el- Ákos. Szabad-tér Kiadó, 1988.
7. L. Kozlov: Tyeny Groznovo i Hudozsnyik.
len! Megvédjük oroszhont!" Kiengesztelés?
Kárpótlás? Mindenesetre Sztálint ezúttal már Kinovedcseszkije zapiszki, 1992/15.
8. Nyeravnodusnaja priroda. Szergej Ejzensnem kápráztatta el ez a "glória".
(6). Moszkva,
1946. február 2-án, az első részért dukáló tejn: Izbrannije proizvegyenyija
Sztálin-díj kiosztásának bankettjén tudta meg 1971.
9. A Sz.K.(b)P.Központi Bizottságának 1946.
Eizenstein, hogy Sztálin sürgősen látni óhajtja
a második részt. A rendező még aznap szívin- szeptember 4-i határozata "A nagy élet" című
farktussal kórházba került, és soha fel nem filrnről. Filmdramaturgiai Tanulmányok. Népműgyógyult ... 1948. február ll-e éjjelén az általa velési Minisztérim, 1950.
10. L. Kozlov: Tyeny Groznovo i Hudozsfelállított filmcsapda őt is elnyelte ...
nyik. Kinovedcseszkije zapiszki, 1992/15.
11. Eizenstein "filmoperáiról" lásd Geréb
Maradék
Anna: Eizenstein operája. Színház, 1991/8.
12. Vlagyiszlav Cukerman: Dvojnaja "miseJó lett volna összehozni az Eizenstein-összest a
film százéves születésnapjára - de még mindig lovka", ill Szamoubijsztvo filmom. Iszkussztvo
érhetnek minket meglepetések. Már előkerült a kino, 1991/9.
13. Rosztyiszlav Jurenyev: Lm.
zürichi klinika felkérésére 1930-ban készült Az
14. Fáber András: Eizenstein és nem létező
asszonyok bánata és öröme című propagandafilm
az abortusz szociális problémáiról. Amikor ki- filmje. Filmvilág, 1989/l.
15. Rosztyiszlav Jurenyev: Lm.
derült, hogy csak egy némafilmre van keret,
Eizenstein elvesztette érdeklődését, és az egészet ráhagyta Alekszandrovra és Tisszére, ú?ihogy végül is ők ketten jegyzik a filmet. 3
(Alekszandrov és Tissze munkásságában több
ilyen bizonytalan szerzőségű mű van - például
a Mérgesgáz című 1929-es német dokumentumfilm -, amelyet Eizenstein tudtával, de nélküle
készítettek. Bármily érdekesek is azonban, a
Mester életművébe nem tartoznak bele.)
Az 1929-es svájci Független Filmes Kongresszus alkalmából készült, Hans Richterrel kö-
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NEMES KÁROLYHát ez elképesztő!
GERÉB ANNA Jaj, tudtam, hogy nem fog neked tetszeni. Nagyon
rossz?
NEMES KÁROLY Egyszeruen félelmetes! (Feláll, zavarodottan néz maga
elé)
CZAKÓ ÁGNES Mi az? Rosszul vagy?
NEMES KÁROLYNem ... Nem, semmi. (Vissza roskad a székbe) Félelmetes ...
SÁNDOR Hozok egy kis vizet.
NEMES KÁROLYKöszönöm, az jó lesz.
Döbbent csend. SAND OR sietve kimegy, és pár pillanat múlva visszatér egy
pohár vízzel.

Személyek
NEMES KÁROLY
GERÉBANNA
CZAKÓ ÁGNES
SÁNDOR
Archívumi

vágószoba .

NEMES KÁROLY
figyelik.

az Eizenstein-cikket

olvassa, a többiek fesziilt várakozással

NEMES KÁROLY (Iszik néhány kortyot) Félelmetes ...
GERÉB ANNA Kezdek én is megijedni. Tényleg ennyire rossz?
NEMES KÁROLY Évek óta nem volt rám filrnről szóló írás ekkora hatással. De ha már annyit ernIegetted, maradjunk Shakespeare-nél. Hogy
is mondja Polonius? "Bolond beszéd, de van benne rendszer."
GERÉB ANNA Ezt most minek vegyem?
CZAKÓ ÁGNES Szerintem ne dicséretnek.
NEMES KÁROLY Istenem, mennyit foglalkoztam Eizensteinnel! Menynyit elemezgettem a filmjeit! De soha nem tudtam olyan érzékletesen
megragadni a művészetét, mint te a képtelen őrültségeiddel. Teoretikus
fogódzókat kerestem, mindig a nyelvteremtésre helyeztem a hangsúlyt,
az intellektuális montázsra, arra, hogy Eizenstein ábrázolásmódja nem
külsőségesen filmszerű, a plánozások, a szemszög-váltások, a vágások
nála nem csupán díszítő elemek, hanem olyan nyelvi eszközök, amelyekkel túl lehet lépni a mindennapok jelzésrendszerén. a valóság közvetlenségén, s létre lehet hozni egy sajátos élményeket teremtő művészi
világot. Próbáltam leírni a montázs struktúráját, méregettem a snittek
idejét, kerestem az asszociációs mezőt, a szimbólumteremtés eszközeit. ..
CZAKÓ ÁGNES De hát Eizensteinnél éppen ez a lényeg.
SÁNDOR Igen. Mindenki az asszociációs intellektuális montázsáról beszél.
NEMES KÁROLY Rideg okoskodás. A lényeg az, amiről Anna ír. A
megszállottság. A teremtés megszállottsága. Gratulálok. Ezt nagyon elkaptad. Annak ellenére, hogy az értelmezéseid tele vannak képtelenségekkel.
GERÉB ANNA Hát... kösz ... nem is tudom, mit mondjak ... Miféle képtelenségekre gondolsz?
NEMES KÁROLY Nem érdekes. De honnan veszed azt a marhaságot,
hogy Eizenstein állandóan ironizál, meg burleszket csinál a patetikus
motívumokból, az agitatív elemekből?
GERÉB ANNA Nézd meg újra a Sztrájkot. Halálra fogod magad nevetni.
CZAKÓ ÁGNES Micsoda?
SÁNDOR Neked agyadra ment a rendszerváltás.
NEMES KÁROLY Lehet, hogy ma egy-két kép sutának tűnik, de azért
egészében egy tragédiát látunk. Az ábrázolás kiemel minden kegyetlenséget. Vízágyút vetnek be a tüntetők ellen, a lovas kozákok behatolnak
a bérházakba, gyerekeket dobálnak le. Ráadásul Eizenstein egy bika levágásával vágta össze ezeket a képeket a fokozás érdekében. Hol itt a
vicc?
GERÉB ANNA Nem vitatkozom. Itt a film. Nézzünk bele!
(folytatj uk)

Ez marad a
filmlexikonunk
1994 végén megjelent Magyarországon
egy filmlexikon. két kötetben. 23 évig
várt rá az olvasóközönség, a filmszakma: az előzőt, az Akadémiai Kiadó
Ábel Péter szerkesztette Új Filmlexikonját 1971-ben vehettük kézbe. A legújabbat, ezt a mostanit a Totem Könyvkiadó hozta tető alá Csala Károly és Veress József szerkesztésében, tetszetős
külalakban. Kissé túl harsány ugyan
az első kötet cúnlapján a nagyra tátott
krokodilszáj, a másodikén a gépfegyveres Rambo, de legalább sejteti a kiadói szándékot: a .filmfogyasztók"
széles rétegeinek célbavételét. Belelapozván a kötetekbe, nemcsak az olvasható betűnagyságra. a kellemes tipográfiára, az áttekinthető tagolásra figyelünk fel, hanem - még mielőtt tanulmányoznánk az Előszót - a szerkesztési szempontokra is: elenyésző számú
fogalmi szócikk kivételével csak színészi és nagyjátékfilm-rendezői pályaképek sorakoznak egymás után, mégpedig azokról, akik részben vagy egészében 1945 után fejtették ki filmes tevékenységüket.
Létezik külföldön efféle filmszótár,
bár például a Tulard-féle rendezői- és
színészlexikon, a Dictionnaire du einéma
a filmtörténet egész időtartamából és
teljes műfaji gazdagságából (fikció, dokumentum és animáció) merít, ráadásul ha mást nem is, minimális válogatást azért nyújt egyéb fontos alkotók
(operatőrök, írók, zeneszerzők, díszletés jelmeztervezők. látvány- és hangmérnökök, vágók, koreográfusok, producerek, kritikusok) köréből. E megoldással a francia szerkesztő ad a filmművészet/filmgyártás egységének legalább alátszatára.
Ha a leszűkítés elveit kénytelen-kelletlen megemésztettük, újabb csalódással kell szembenéznünk. Ez a lexikon
nem közöl filmográfiákat a művészportrék után, ígyaszócikkek szerzőire
bízatik. milyen teljességgel tárják fel
"alanyuk" életművét. (Mint majd látjuk, az eredmény vegyes.) Filmszakmai szempontból Csala Károly és Veress József e lépéssel már előre korlátozták lexikonjuk használhatóságát.
Ha képesek vagyunk túltenni magunkat ezen a hiányosságon is (hiszen
a kiadvány bevallottan inkább a nagyközönség, mint a szakemberek felé fordul), nyugodjunk bele a szerkesztők
koncepciójába, s vizsgáljuk meg,
mennyiben tesznek eleget a maguk
szabta követelményeknek. Amint az
Előszóban jelzik, az alkotói pályarajzok

közé kivételképpen beillesztettek néhány "elméleti" szócikket is. Tegyük
fel, hogy belátom e döntés elengedhetetlen voltát, mindenképpen zavaró a
válogatás önkényessége. Miért szerepel
a magyar animáció története, és miért
nem a magyar dokumentumfilmé? Az
irányzatok közül mért kap helyet a
neorealizmus meg a nouvelle vague, és
mért esik ki a cseh új hullám vagy a
Free Cinema? Kiemelkedően összefogott, pontos és informatív Csala Károly
írásműve a "remake" -ről (bár néhány
példa említése nem ártana). De felveti
a kérdést: miért nincs ugyanilyen szócikk - mondjuk - a sorozatokról
(Rocky, Hegylakó és társai)? Mi indokolja, hogya Filmgyártás a világ egyes
országaiban elnevezésű táblázat bekerült az első kötet betűrendjébe. nem
pedig a második kötet végén lévő Függelékbe, az egyéb statisztikák közé?
A "mi kerül be" és "mi marad ki"
persze minden lexikon örök kérdése,
aligha találni olyat, mellyel szemben
nem állítható hiánylista. Most azonban
fordított úton indulok el. "Ki tud róluk?" - adom fel a hirdetést a következő rendezőnevek felsorolásával: Herbert Achtenbursch, Paul Almond. Tejmuraz Babluani, Peter Carter, Jack
Darcus, Maciej Dejczer, Jacques Leduc,
Francis Mankiewicz, Donald Owen,
Joyce Wieland, Adolf Winkelmann, Xie
Tieli stb. Vannak még. Az említettek
egyetlen filmjét sem játszották Magyarországon, ráadásul fesztiválbeszámolókban, szakelemzésekben sem különösebben forog a nevük. Természetesen
lehet egy lexikon feladata a filmes köztudat tágítása, ám csak akkor, ha
egyébként következetesen és kielégítően betölti (legalább) maga meghatározta funkcióját.
De eleget tesz-e alapvető tájékoztatási kötelezettségének az a filmszótár,
melybe népszerű és/vagy jeles művészek tömege nem fér be? Olyanokról
beszélek, akiknek alkotásai műsorra
kerültek nálunk. (Filmjeik felsorolásától, jelentőségük ecsetelésétől eltekintek, bízva olvasóim ismereteiben.) Az
első körben említhetők: Jean-Hugues
Anglade, Mel Brooks, Geraldine Chaplin, Mel Gibson, [uraj Herz, Jurij Iljenko, Jaromil [íres, Terry Jones, Pavel Jurácek, Bruce Lee, Ivan Passer, Aleksandar Petrovid. A második kör - ugyancsak nem jelentéktelen neveinek - listája akkor is hosszúra nyúlik, ha komoly mértéktartással
szemelgetek:
Anémone, Pierre Arditi. Rosanna

Arquette, Martin Balsam, Richard
Berry, Henri Colpi, Coluche, Alain
Corneau, Béatrice Dalle, Matt Dillon,
Pierre Étaix, Aldo Fabrizi, Georges
Franju, Nicole Garcia, Robert Hossein,
Vojtech Jasny, Kállai ilona, Albert Lamorisse, Gérard Lanvin, Vivien Leigh.
Mányai
Lajos, Vladimír
Mensík,
Edouard
Molinaro, Pártos Erzsi,
Jacques Perrin, Francisco Rabal, Emmanuelle Ríva, Ljubisa Samardzic,
Harry Dean Stanton, Kiefer Sutherland, Topol, Gus Van Sant, Jacques Villeret, Georges Wilson, Karel Zeman.
(Az összeállítás a szerkesztők koncepciója szerinti.) Részben a fenti alkotók
távolléte következtében - többek között - az alábbi fontos filmek is hiányoznak a lexikonból: Epekedő szerelmes, Éretlen szívek, Fekete tollú fehér madár, A méltatlan öreg hölgy, Sikoly, A
szárnyas Fifi, Találkoztam boldog cigányokkol is, Tékozló szív, Yoyo.

A szerkesztés gondosságát dicséri
viszont, hogy szinte mindenki bejutott
a két kötetbe, aki 1945 után nagyjátékfiImet rendezett Magyarországon. Bár
itt is akad kivétel: Balogh Zsolt (Az évszázad csütörtökig tart), Erős Péter (A
nétna), Hajdufy Miklós (Klapka-légió),
Katkics ilona (Tündér Lala), Székely István (Lila ákác - 1973). Filmjeik közül
három mozikban is játszott tévéprodukció, e tény azonban más rendezőknél (Zsurzs Éva) nem volt akadálya a
beválogatásnak.
A koncepció kijelölte korszakhatár alkalmazása sem mentes a problémáktól.
Egyszeru a helyzet azok esetében, akik
(Garbo, Griffith, Vigo stb.) 1945 előtt
távoztak a földi vagy a filmes pályáról:
logikusan kimaradtak. Rosszabbul járnak a demarkációs vonalat átlépők.
Capra, Gance vagy Kertész Mihály pályaíve felemás attól, hogy legjelentősebb műveiket nem tartalmazza. Képzeljük el Carnét a Ködös utak, Reneírt A
nagy ábránd, Gabint mindkét film nélkül. Nehéz? Csala Károlyelképzelte: ő
írta e három szócikket. De ezen elv érvényesítése sem következetes, Stroheim
teljes, Chaplin teljes és igen alapos pályarajzot kap a másik szerkesztőtől,
Veress Józseftől.
Amit feltétel nélkül dicsérendőnek
tartok a lexikonban, az a tartalom, a
hangvétel irányultsága. Egységesen
érezhető a tartózkodás a túlságosan
száraz adatközléstől, a törekvés az
adott művész
lényegi jellemzőinek,
"lelkének" megragadására, a szaksze-

rűség ötvözésére az olvasmányos stílussal. E tekintetben a mérleg a pozitívumok oldalára billen. Különösen a
nálunk eddig egyedül használatos
Ábel Péter-féle munka gyakori ideologikus semmitmondásával, szürkeségével összehasonlítva. Aszócikkek "megírtságának" átlagszínvonala kedvező
képet mutat, szép számmal akadnak
köztük érdeklődést keltő darabok.
Olyan átfogó, értő, érzékeny és élvezetes "kisesszéket" szívesen olvasunk,
mint amilyen Csala Károlyé Victoria
Abrilról, Godard-ról vagy Grunwalskyról, Urbán Máriáé Beineix-ről és
Caraxról, Sándor Tiboré Herzogról,
Forgács Iváné Oleg Jankovszkijról.
Az ellenpéldákat sem hallgathatom
el. Gazdag Gyula portréja (Báthory Erzsi által) vérszegényre sikeredett. Képtelenség A sípoló macskakőről pusztán
annyit írni: "első játékfilmje", a Bástyasétány hetvennégyet ennyivel jellemezni:
,,1984-ben mutatták be". Szomjas
Györgynek - Borsos Árpád cikkében négy jelentős filmje (köztük a Könnyf1
testi sértés és a Roncsfilm) gyömöszöltetik bele egyetlen mondatba. Rögtön
utána a "tanítvány", Szőke András
méltányosabb bánásmódot és dupla
terjedeImet kap Varga BalázstóL Egy
ilyen kiadványnak célul kellene kitűznie elfogadható számú információ
szolgáltatását. 50 fölött van azoknak a

filmeknek a száma, melyekben John
Mills játszott. Mockler János szerint
ezek közül mindössze 3 méltó a megemlítésre a művészről írott 1/4 hasábban. Kirostáltatik a Szép remények, A
nagy manőver, az 6, az a csodálatos háborúl, az Oklahoma olaja stb.
VeressJózsefPeter Weir-szócikkeöszszefoglalóan tartalmazza a - másutt is
előforduló - negatív tendenciákat:
"semmitmond", elmegy a lényeg, a
konkrétumok mellett. Lássuk a szöveget: "...a Piknik a függő sziklánál. .. a kilencszázas évek egyik rejtélyes eseményét eleveníti fel. A Gallipoli cselekménye 1915-ben játszódik, amikor Ausztrália brit dominium volt. A veszélyes
élet éve politikai harcokról szól." Nos:
az első film 1901-ben játszódik, erre a
"kilencszázas évek" kissé tág meghatározás. A Gallipoliról írott mondat igaz,
viszont nem tartalmazza, hogy a film
témája (címével összhangban) ausztrál
katonák részvétele az L világháború
egyik legjelentősebb ütközetében. a törökországi Gallipolinál. A veszélyes élet
éve kétségtelenül politikai harcokról
(is) szól. De mikor, hol? 1965-ben, Indonéziában, a Szukamo-hatalom utolsó napjaiban.
Más szempontból érdemel figyelmet
a Forman-portré (ugyancsak Veress József tollából). Ha értékszempontot tükröz a cikk súlyozása, erősen vitatható,
ha nem, akkor gondatlanság. Ugyanis
a rendező cseh korszakára csak összevont mondatok jutnak, az alkotások
egyenkénti elemzése nélkül (1/2 hasáb), míg az amerikai időszak mindegyik filmje többmondatos méltatást
kap (1 hasáb).
Ha nem az egyes írásokon belüli,
hanem a közöttük meglévő arányokat
figyelünk, a lexikon zűrzavaros képet
nyújt. A szerzők e tekintetben vagy
nem kaptak egységes instrukciókat,
vagy ha igen, nem törődtek ezekkel.
Amennyíre helyes, hogya szerkesztők
nem bújtatták egyenruhába a cikkírók
egyéni hangvételét. annyira érthetetlen, hogy nem érvényesítették a terjedelem értékhez, életműhöz igazodó behatárolását. Így fordulhat elő, hogy
Bergman ugyanannyi teret kap, mint
Beresford (2 hasáb). 1/2 hasáb jut
Bardot-ra, míg Cardinaléra bő 1, Lollóra pedig 1 1/2. (A zárójelben lévő
szám a továbbiakban a hasábokat jelzi.) Magnani ugyanakkora hosszban
"részesül", mint Madonna (2/3), Jayne
Mansfield ugyanakkoraban. mint Mészáros Márta (3/4). Egyenlően majdnem 1 hasáb illeti Bressont és Van

Damme-ot, egyformán 1 hasáb Greenaway t és Chuck Norrist. Nem becsülöm
le a népszerű műfajok sztárjait, elemzendőnek is gondolom tevékenységüket, ám elképedek attól, hogy egy lexikon szócikkei terjedelmükben sem a
"megénekeltek" jelentőségét, sem filmjeik számát nem veszik figyelembe.
Néhány felháborítóan "alulméretezett"
szócikk: Horváth Teri (1/3), Bódy és
Soós Imre (1/2), Cybulski, Dajka, Polanski, Tognazzi (3/4) stb. (Még mielőtt a számszerűségek fetisizálásának
vádja érne: a mennyiség természetesen
gyakran itt is rninőségbe csap át vagy
annak hiányába. Az "alulméretezett"
szócikkek nem megfelelően kezelik tárgyukat, azaz nem jók.) "Túlméretezett"
írások - muta tóba: Badham (1), Abel
Ferrara (1), Goldie Hawn (1 1/2), Elsa
Martinelli (1), Mingozzi (majdnem 1
1/2).
Nem hiszem, hogy bizonyos alapvető követelmények megadása és betartatása uniformizálta volna a pályarajzok stílusát. Viszont elkerülhetőv é tette
volna például azt a bosszantó ellentmondást, ami Karcsai Kulcsár István és
a többiek írásai között feszül. Karcsai
hozta létre a magyar színészek szócikkeit, s gyakorlatában meghatározta a
maga elveit (melyek gyökeresen eltérnek az egész kiadvány koncepciójától):
nincs esszé, nincs elemzés a művész
egyéniségéről, játékstílusáról, csupán
az életrajzi tények, a filmek és az azokban játszott szerepek felsorolása (utóbbiak néha mondatokba fogalmazva,
néha nem). Értékelést se találunk nála,
legalábbis érdemit nem. Latinovitsról
például közli, hogy "sokoldalú művész
volt", valamint azt, hogy "nagyszámú
magyar film vezető szerepe fűződik
nevéhez." Hadd vázoljam a Törőesik
Mari-pályakép felépítését. Életrajzi
adatok az elején, rendkívül bő filmfelsorolás a végén - minden kiemelés nélkül. A kettő között egyetlen értékelő
mondat a színpadi (!) színésznőről. Filmes pályakezdés a Körhintával, majd
egy csúcsmegállapítás: "Azóta filmszerepek sorát játszotta el." (Hát igen. Ki
hinné?) Ennyi olvasó a legújabb magyar filmlexikonban minden idők
egyik legnagyobb magyar filmszínésznőjéről.
Más vonatkozásban is eltér Karcsai
Kulcsár a többi lexikonszerzőtől, Bizonyos információkat visszatart. Úgy
döntött például, hogy nem szükséges a
rokoni, családi viszonylatok ismertetése. Mig pályatársai (helyesen) elárulják, hogy Peter és Jane Henry Fonda
gyermekei, Claude Pierre Brasseur fia,
Emilio Estevez Martin Sheen fia és
Charlie Sheen testvére (sőt uram bocsá' .azt is, hogy Nicolas Cage Coppola
unokaöccse), és írnak a filmtörténet híres házaspárjairól (Csurikova - Panfilov, Masina - Fellini stb), ő titokban
tartja, hogy Básti Juli, Csákányi Eszter,
Görbe Nóra, Voith Ági kinek a lánya
(Szirtes Ágival - valamilyen okból kivételt tesz), hogy Sinkovits Imre és
Sinkó László testvérek, hogy Apor No-

érni Fábri Zoltán felesége volt, Darvas
Lili Molnár Ferencé. Azt sem tudjuk
meg tőle, hogy Szakáts Miklós és Szörényi Éva emigráltak Magyarországról.
Olykor más cikkírók is szeszélyesen
bánnak a tájékoztatással. Veress József
Bogdanovich-portréjában nem jelzi például, hogy a Texasville Az utolsó mozielőadás folytatása. Ám mire jó, ha nem
történik egyeztetés az egyes írások között: megteszi ezt Kóczián János a két
főszereplőről. Timothy Bottomsról és
[eff Bridgesről írott szócikkeiben. A Peter Falk-pályaképben (Veress József)
cím szerint szerepelnek ugyan a Cassavetes-alkotások, ám szó sem esik a
rendező és a színész alkotói kapcsolatáról. Nem említtetik Falk egyik legjelentősebb filmje, a Berlin folött az ég.
Kern András szócikkében még véletlenül sem bukkan fel Sándor Pál neve, a
Madaras-portréban Jancsóé. Nagy az
elhallgatott tények, filmek, nevek, viszonylatok példa tára, további soroIásuk helyett álljon itt egy utolsó. Aligha
túlzott igény egy magyar filmlexikonnal szemben, hogy Szabó István pályarajzában a szerző (Pörös Géza) szóljon
az első és mindmáig egyetlen magyar
játékfilmes Oscar-díjról. a Mephistóéról.
Nem teszi. (A Függelék Oscar-díj-listáján természetesen ott találjuk Szabó
filmjét.)
Az egyeztetés hiánya okozza a kiadvány egyik legfőbb gyengeségét, a
filmcímek - finoman szólva is - következetlen, zavaros kezelését. Manapság,
mikor a sajtótermékek sem szívesen
közölnek helyreigazítást (az ugyanis
felhívja a figyelmet a tévedésre!), jó
lenne, ha tanulmányom eljutna a Filmlexikon minél több olvasójához. így betölthetné az utólagos (ha - terjedelmi
okokból - nem is teljes) HIBAJEGYZÉK funkcióját. E törekvésem jegyében
igyekeztem feltérképezni a kiadványban rosszul használt címeket, s ezek
nagy részét közrebocsátom. A probléma onnan (is) ered, hogy a szerzők közül sokan nem tartották be azt az évtizedekre visszanyúló szakmai közmegegyezést, hogy egy külföldi film magyar címe az első (mozis vagy tévés)
magyarországi bemutatáskor
adott
cím, lett légyen az jól vagy rosszul
megválasztott. A szerkesztők gondatlansága is ludas abban, hogy sok film
a szócikkekben és a címmutatóban
nem a hagyományos magyar címén
szerepel, hanem a magyarra fordított
eredeti címen.
Íme néhány példa, először a Magyar
Televízióban bemutatott filmek köréből. (A saját példányát javítani kívánó
lexikonolvasó kedvéért előre vettem a
helytelen cimet, zárójelben közlöm a
szócikket, melyben szerepel. Végül kö-

vetkezik a helyes cím, kurzívval szedve.) Lássuk: Reménytelenség (Fassbinder) - Kétségbeesés:; Dr. Furcsaszerelem
(Kubrick) - Dr. Strangelove; Nem az igazi (Hitchcock) - A tévedés; Az ismerős
ismeretelenek merész találata (Loy) - A
nagy akció; A producerek (G. Wilder) Katasztrofális siker. Van, amikor az eltérés nem ekkora. Ám csak a pontos cím
tekinthető helyes címnek: Holdfény a
csatornában (Beineix) - Holdfény a csatorna felett; Első mossa szerelmünket
(Bergman) - Eső esik a szerelmesekre;
Női álmok (Bergman) - Asszonyi álmok;
Én gyónok (Hitchcock) - Meggyónom;
Aki aranyat keres (Menzel) - Aki az
igazi aranyat keresi; Éjszaka is napfény
(Taviani) - Éjszakai Nap; Keserű szüret
(Holland) - Keserű aratás; Állj mellém!
(Reiner) - Allj ki mellettemJ; Hőség (Sepityke) - Forróság stb.
Még cifrább helyzet, amikor két
cikkíró (vagy ugyanazon cikkíró) két
címmel említi ugyanazt a filmet. ilyenkor UGYANAZ AZ EGYETLENFILM
két címen, KÉT KÜLÖNBÖZÖ FILMKÉNT kerül be a második kötet végén
lévő (a szerkesztők által filmográfiának
nevezett) címmutatóba, ilyen "megduplázott", tévében bemutatott filmek
(zárójelben itt is a helytelen cím szócikke): Fejmosás (Beatty) - Sampon;
Zsebkés (Ed Harris) - Bicska; A spicli
(Melville) - Az áruló; Bérgyilkosság
(Stamp) - Félelem nélkül; Szerelembe esve (Streep) - Zuhanás a szerelembe; Helyek a szívben (Glover) - Hely a szívemben.
Moziban bemutatott filmek "nagy"
címeitérésekkel: Blanche (Borowczyk) Vér és liliom; Férfibuli (George) - Asszonyok faluja; Nagy (Hanks) - Segítség, felnőttem; Nincs vége (Kieslowski) - Befejezés nélkül; Az olasz nők és a szerelem
(Mingozzi) - A szerelem másik arca; Antracit (Niermans) - A paptanár; TrevicoTorino (Scola) - Fiatváros alattvalói; Lina
Braake (Sinkel) - A nyolcadik X; Vasárnapi szeretők (G. Wilder) - Szexis hétvége; Az osztály érintése (az 1973-as
Oscar-díjnál) - Egy kis előkelőség.
Mozibemutatók "kis" círneltérésekkel: Fekete csuha (Beresford) - Fekete
köpeny; A bábok életéből (Bergman) Jelenetek a bábuk életéből; Della Rovere
tábornok (Rossellini) - Rovere tábornok;
Pokoli ég (Chahine) - Mennyei pokol; A
szakács, a tolvaj, a felesége és a szeretője (Greenaway) - A szakács, a tolvaj, a
feleség és a szereője; Eszter könyve
(Nagy-Kálózy) - Eszterkönyv; Nyáron

(Olmi) - Tavaly nyáron; Népszerű regény (Placido) - Olcsó regény; Az algériai csata (Pontecorvo) - Az algíri csata;
Az országút (Quinn) - Országúton;
Szervusz, művész! (Robert) - Üdv a
műuésznek; A tékozló fiú visszatérése
(Schorm) - A tékozló fiú; Emigránsok
(Troell) - Kivándorlók; Az új világ (Traell) - Új haza; Tűz a Monte Fiorin (VOIonte) - Tűz a Monte Fioron. Fellini remekműve három formában is megtalálható: helyesen (8 és 1/2., Mastroianninál) és kétféle helytelenség gel (Nyolc
és fél, Fellininél - 8 és fél, az 1%3-as
Oscar-dijnál).
Moziban bemutatott filmek, melyek
két különböző alkotásként szerepelnek
a címmutatóban: Egy nehéz élet (Massari) - A siker ára; Az én feleségem (Bolognini) - Az én kis feleségem; Harry és
Tonto (Hagman) - A macskás öregúr;:
Két választás Magyarországon (Kovács
András) - Valahol Magyarországon; Némafilm (L. MinelIi) - Bombasiker; Ralph
király (O'Toole) - Ne folytassa, felség!;
Bosszú (Quinn) - Reváns; Hibbantak
(Streisand) - Call girl ötszázért; Cable
Hogue balladája (Robards) - A pap, a
kurtizán és a magányos hb»; Nap és óra
(Signoret) - A nap és az óra; Istenek alkonya (Thulin) - Elátkozottak; A hazudós lány (Vlady) - A hazug lány. Találós kérdés "nomen est omen" jeligével:
vajon melyik film kerülhetett három
címmel, három filmként a címlistára?
Mégpedig három helytelen címrnel.
Szabad a gazda. A három pontatlan
cím: Saturnus 3 (Donen), A hármas
számú űrbázis (Keitel), A 3-as szá~ú
űrbázis (Fawcett). Utóbbi kettő egymás
alatt látható a címmutatóban. A pontos
cím egyébként egy negyedik forma: A
3. számú űrbázis. Példáimat természetesen azok közül a filmek közül válogattam, melyeket 1994 nyara (e lexikon adatgyűjtése) előtt mutattak be nálunk moziban vagy tévében.
Akadékoskodásnak
tetszhet hibagyűjteményem és háborgásom a rengeteg rosszul vagy rosszul is bekerült
cím miatt. Ám gondoljuk meg: a lexikon fontos feladata az adatok korrekt
rögzítése, megörökítése. Ha egy filmlexikon összezavarja a címeket, ki teszi
rendbe? Ha egy filmlexikon ennyi (ennél több) esetben két különböző filmként tartja nyilván ugyanazt az egy alkotást, ki végzi el az azonosítást? Ha
egy filmlexikon - akár tévedések folytán, sietségből, felületességből - felrúg
egy közmegegyezést, negligál egy
filmszakmai eljárást, az eredmény: a
káoszt terjeszti. E tekintetben van káosz egyébként is: ha egy filmlexikon
"nem tudja" egy film helyes címét,
hogy várható ez el videóforgalmazótól.
televíziós filmszerkesztőtől, újságírótól?

Akad egyébként olyan Magyarországon nem vetített alkotás is, mely
két filmnek mutatja magát a kiadványban: Jakubowsky és az ezredes - Én és
az ezredes, Az utazó - Homo Faber,
Bálnák augusztusban - Augusztusi
bálnák. Végül egy félreforditott cím: ha
láttuk Paul Mazursky filmjét (Scenes
from a Mall), kiderül, hogy nem Jelenetek egy sétányról. hanem Jelenetek
egy bevásárlóközpontból a cím helyes
forditása.
Ha a látszat ellenem szól is, tanulmányomban nem sorolok fel minden
megtalált hibát, tévedést: végtére is
nem tarthatok igényt egy fél Filmkultúra-számra! Így csak futólag utalok a
filmcímek névelőproblémáira. E téren
is akad zűrzavar, két filmként szerepeltetett egy film: Becsületbeli ügy
(Cruise) - Egy becsületbeli ügy. (Mindig
kurzívval szedett a pontos cím.) A
helytelen névelőhasználatú címeknek
se szeri, se száma: A kígyótojás (a ámmutatóban) - Kígyótojás (a szócikkben),
Tökéletes bűntény - A tökéletes bűntény;
Makrancos hölgy - A makrancos hölgy,
Légió - A légió, A jegyesek - jegyesek,
Az autó - Autó, Az ember a vágányori
- Ember a vágányon. A filmcímlista verziója gyakran eltér aszócikkekétől
vagy a szócikkeké egymástól, így aztán az olvasónak sok esetben kétszer
kell megkeresnie a címmutatóban az
adott filmet, míg egyszer megtalálja. E
filmszótár ugyanis használható hagyományt (például az egységes címnyilván tartást, a megfelelő terjedelmi arányokat) nem vesz át az 1971-es Új
Fi/mlexikontól, annak bosszantó filmfelsorolási gyakorlatát viszont igen. Mégpedig azt, hogy a határozott névelős
címeket a (filmográfiának titulált) címmutatóban beépíti az A betűvel kezdődő címek közé (fiktív példákkal élve: A
vasút, Avatás, Az acél). A kellemetlen
keresgélés megelőzhető lett volna, ha a
határozott névelős címeket a főszó első
betűjéhez sorolják (például Vasöntők,
A vasút - Aceton, Az acél).
A lektorálás hiányosságait jelzi,
hogy nem kevés tévedés maradt a szövegekben. Néhány helyesbítés (zárójelben a szócikk, ahol a hiba előfordul):
Alan Bates nem játszott A Britannia
gyógyintézetben
(Bates). Romy Schneider és Horst Buchholz nem szerepeltek
az Egy pohár vízben (Kautner). Tatum
O'Neal benne volt a Kettős kör címmel

megjelölt filmben, de a papája, Ryan
O'Neal nem, a produkciót egyébként
Összeesküvők címen mutatta be a Magyar Televízió. A játszani kell nem Molnár-rnűből készült, legfeljebb cselekménye emlékeztet A testőr című Molnárdarabéra (Plummer). A Gondviselés
nem angol, hanem francia-svájci koprodukcióban készült, viszont kétségtelenül angol nyelvű (Resnais). Szurdi
András nem lehetett 1968 után Watkins rendezőasszisztense a Háborús játék svédországi forgatása során, hiszen
az angol művész e filmjét 1966-ban készítette Nagy-Britanniában. A Gladiátorokat viszont 1969-ben Svédországban,
így Szurdi alighanem ez utóbbi létrehozásában vett részt. Michael York
nem játszott a Napfivér, Holdnőuéroen.
Befejezésül két szórakoztató "eltévedés": A Csoda Milánóban főhősét ugyan
Totónak hívják, a Toto nevű színész
azonban nem szerepel a filmben. S egy
bonyolult história: A Mr. Quilp (eredeti
cím) nem a Rémségek kicsiny boltja című
modem .Jiorror-muslcal", hanem az
Ödon ritkaságok boltja című Dickens-mű
filmváltozata (Newley + filmcímlista),
a helyzetet súlyosbítja, hogy az alkotást a magyar mozik Ritkaságok boltja
címmel mutatták be. A végeredmény
sem egyszerű: a Ritkaságok boltja lexikonunkban a Rémségek kicsiny boltja
címet viseli, holott létezik ilyen című
film is, csak az nem ez.
Az összképhez tartozik, hogy szinte
hibamentes az eredeti (nem magyar
nyelv ű) címek írása a kiadványban, s
példaadó az idegen ékezetek/mellékjelek megfelelő használata. Sajtóhibák,
névelírások azonban akadnak bőven.
Az eddigi gyakorlat szerint (elöl a
helytelen alak, zárójelben aszócikk,
ahol található, végül kurzívval szedve
a helyes forma) - ízelítőül: Skolimowsky (Bates) - SkoIimowski; Dernential 3 (Coppola) - Dementia 13; Danny
Kay (Crosby) - Danny Kaye; Dayka
Margit (saját szócikke)
Dajka;
Lelouche (Olbrychski) - I.elouch; Ivan
Reiutrnann (saját szócikke) - Reitman;
Katherine Ross (saját szócikke) - Katharine; Kurt Russel (saját szócikke) - Russell.
Beszámolóm nem lenne teljes, ha nem
szólnék a képválogatás sajátosságairól.
Sajnálatos, hogy egy filmkönyvben alig
van filmjelenet fotója. A színészek nem
filmjeikből vett képekkel szerepelnek,
hanem (nem mindig előnyös) portrékkal. Furcsa, hogy szinte a teljes élő magyar rajzfilmrendezői gárda fotóját
megtaláljuk Bleier Edittől Vajda Béláig.
holott ők a szövegben csak az animációs szócikk részeként kapnak helyet,
ugyanakkor nincs kép (mondjuk) Bertoluccíról, Cybulskiról, Dajkáról. Ironsról, Monroe-ról, Pacinóról. Megszemlélhetjük az elsőfilmes Salamon András
portréját, míg Bódyét, Fábriét, [elesét,
Makkét vagy (ha a fiatalabbaknál maradunk) Enyedi lldikóét nem. Jó ötlet a

filmplakátok használata, de amerikai
és angol filmek francia nyelvű plakátjai akkor is zavaró hatást keltenek, ha
grafikájukban és betűtípusukban legtöbbször megegyeznek az eredetiekkel.
A kép kiválasztás koncepciójának nem
sok nyoma sejlik fel. Leginkább egy
látszik körvonalazódni: azt tették be,
amihez hozzájutottak. A képaláírásokat
sem ússzuk meg hiba nélkül: az "Ingmar Bergman és Liv Ullmann" feliratú
fotón a rendező nem Ullmannal látható.
Tartogatok még egy (nem éppen
örömteli, de kacagtató) zárópoént. Bizonyítandó, hogy a gondos és leleményes szerkesztés mily rejtett és megvilágító erejű összefüggéseket képes teremteni szöveg és kép között. Veress
József ezt írja a Deborah Kerr-pályarajz
végén: "Hatszor jelölték Oscar-díjra, s
bár az elismerést nem kapta meg,
hosszú időn át a sztárok élmezőnyébe
tartozott." Lapozzunk csak a 62. képhez! A művésznő fotója mellett az információ: .Deborah Kerr az Oscar-dijjal". S láss csodát: az idős színésznő
kezében ott a szobrocska. Az övé.
Nem hiszem, hogy hosszú összefoglaló értékelés szükségeltetne. Megbosszulta magát a sietség, az öt és fél
hónap, mely alatt a kiadvány összeállítódott. A pontatlanságra, tévedésekre
nem mentség, hogy a nagyközönségnek készült. Akkor nem kell teljes egészében korrektnek. megbízhatónak lennie? A lexikon mű. Nos, EZ a filmlexikon jelent meg, hosszú évekig ez marad A FILMLEXIKON. Ezt böngészik,
ebből szerzik ismereteiket érdeklődők
és szakemberek, kicsik és nagyok.
Harmat György
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Közvetlen es közvetett
dialógusok
Harmonikus tépett lélek - Réz Pál videobeszélgetése Szentkuthy Miklóssal
Bérczes László: A végnek végéig - Paál István
Beszélgetések Szabó István filmrendezővel

Beszélgetni azzal érdemes, akinek személyiségére, véleményére, életére valóban kíváncsiak vagyunk. A dialógus noha az utóbbi időben nincs igazán divatban - remek módszer a világ megismerésére, csakhogy nálunk többnyire
a protokolláris, merőben formális, kutyafuttában, felkészületlenül lebonyolított párbeszédek képviselik e műfajt.
Éppen ezért rendhagyó jelenség, hogy
a közelmúltban három olyan interjúkötet is megjelent, amelyek rokon vonásai közül örömmel emelhető ki, hogy a
beszélgetőpartnerek képesek figyelni
egymásra, a kérdezett személyiségek
jelentékenyek (noha nem mindig és
mindenkor sikeresek), és intellektuális
élményben részesítik az olvasót. Szentkuthy és Réz Pál beszélgetése letehetetlenül izgalmas. Paál István életútja
letehetetlenül provokáló, szomorú és
felkavaró. Ez a két beszélgetés kétszemélyes, tehát lényegét tekintve intim
helyzetekben született. A Szabó Istvánnal alkalmilag, huszonegynéhány újságíró által készített interjúk montázsa ennek a bensőségességnek híján van,
ezért letehető. de az is igaz, hogy mindig újra fölvéteti és továbbolvastatja
magát, e kötet ugyanís - kis túlzással a válogató és szerkesztő Radnóti Zsuzsa közvetett dialógusa egy nagyformátumú filmkészítővel.
A Dialóg Filmstúdió két évvel az író
halála előtt, 1986-ban három napon keresztiil forgatott Szentkuthy Miklós
budagyöngyei lakásán. Beszélgetőpartnerei Réz Pál és a szerkesztő, Fábry
Sándor voltak. A film rendezője Jeles
András, fényképezte Kardos Sándor. A
videoszalagra rögzített 12 órás beszélgetés rövidített változata a kis kötet.
Az író tökéletes interjúalanynak bizonyul, "lelki pízsamában" fogadja a stábot, s ezt a feszültségmentes, egészséges, felszabadult kötetlenségét mindvégig képes megőrizni. Nemigen hagyja magát sem terelgetni, sem sürgetni.
Réz Pál jó partner ebben a "húzd meg,
ereszd meg" játékban, mert próbálja
ugyan tereigetni beszélgetőtársát, de jó
érzéke van ahhoz, hogy mikor nem
kell, nem szabad közbevágni. Szentkuthy szellemes, színes egyénisége
mellett a legfelkészültebb, legrátermettebb riporter is szürkének hat. Az író a

legelvontabb filozófiai, alkotáslélektani.
teológiai és fizikai kérdéseket is oly
plasztikusan, világosan, életszerűen
adja elő, hogy semmi fáradságot nem
igényel ezek megértése, sőt, valóságos
felüdülés. Látszólag spontánul csapong, mindenről minden eszébe jut,
sokszor még Réz Pál is azt hiszi, elkalandozott a tárgyától, s megpróbálja
visszatériteni. míg ki nem derül, hogy
erre nincs szükség. A kavargás mélyén
átgondolt, kristálytiszta logika működik. Miközben Szentkuthy "ironikusra
véve a figurát" előadja magát, erre előzőleg komolyan felkészült, amint a kötet végén látható vázlatból is kiderül.
Iróniája nem kíméli sem önmagát, sem
másokat. Vallásossága sem gátolja abban, hogy minden dolognak lássa a
visszáját, a pogányságát is. Hite mélységesen összefügg az élet őszinte szeretetével, a boldogságra való képességgel. Egyéniségének szuverenitása megrendítő, s az is, hogy ezt minden következményével vállalja. Nem riad viszsza attól, hogy önálló véleményt alkosson olyan érinthetetlen nemzeti "szobrokról" mint illyés Gyula, ugyanakkor
jól tűri a kritikát, nem sértődik meg,
türelemmel és szeretettel viseltetik az
emberi dolgok iránt. Kolosszális személyiség, nem egyszer szól oda a kamera mögött állóknak, hogy "ezek alól
fel vagytok mentve", vagy "nem fárasztalak benneteket tovább, mert
mindjárt összeestek". Nem véletlen,
hogy műveiben is dantei igénnyel a
huszadik század .vílágmíndenségér"
próbálja megragadni. A kamera előtt
"csak úgy" rögtönöz néhány regényt
különböző századokból, és állitja (s mi
el is hisszük), hogy még számtalan
ilyen kavarog a fejében. A csapongásnak tetsző beszélgetés valójában egyetlen hatalmas barokk körmondat, vagy
inkább egy monstruózus fúga, csakúgy, mint Szentkuthy regényei. Robosztus egyéniségére jellemző, hogy
amikor egyetlen átlagos hétköznapjáról
kérdezik, mintegy mellékesen megemlíti, olvasott a Magyar Nemzetben egy
kritikát Szántó Piroska vallási tárgyú
festményeiről. Fennakad a cikk egyetlen ostoba és műve1etlenségre valló
mondatán, s ez rögtön mozgósítja elképesztő műveltségét. Vallás-, művészetr

és esztétikatörténet előadást rögtönöz
egyetlen mondat cáfolatára. S a konzekveneia. melyhez e röppálya végén
eljut, ismét jellegzetesen szentkuthys:
"Ha már valaki kifogásolja a túlságos
világiasságot, akkor legalább ismerje
az Evangéliumot. Egyébként kuss!" Ez
a mondat egy ilyen szuverén egyéniség szájából nem gorombaság: ez világszemlélet. Szentkuthy nem kacsintgat a politikára, s úgy tűnik, nem ismeri a félelmet sem. Marx tanitásait
olyankor is fontosnak tartja, amikor
mértékadó körökben éppen a nevét
sem illik kiejteni. Profán megrendüléssel magyarázza Jézus Krisztus szellemi
lényegét, miközben egyházát szépítgetés nélkül elutasítja. Ha sérelmeiről
kérdezik, ez a válasza a világnak: "röhögve túlteszem magam rajtuk." Interjúalanyként is rendkívüli, mert még az
udvariasság kedvéért sem hagyja magát zsákutcába terelni. Arra a kérdésre,
hogy műveivel üzen-e valamit az utókornak, nyersen és tömören válaszolja:
"Üzenni? Marhaság!" Életbölcsessége.
amelyet a sokáig tartó visszhangtalanságban, lenyomottságban létrehozott
fantasztikus életmű igazol, ebben öszszegződík: "A sikertől és a sikertelenségtől teljesen függetlenül alkotok.
Mint egy növény." Az olvasónak olykor az a benyomása támad, hogy a
másik két interjúkötet alanyából éppen
ez a tulajdonság hiányzik (és sorsuk
alakulását sok tekintetben ez a hiány
magyarázza), amit az írónak a kamera
előtt mondott hasonlatánál érzékletesebben ki sem lehet fejezni: "Van egy
angol-amerikai közmondás. Ha valaki
jól érzi magát, ha boldog, azt mondja:
sitting on the rainbow - mintha a szivárvány tetején ülne. Különben ennek
középkori háttere van, a miniatúrákon
gyakran az Atyaisten és Jézus Krisztus
a szivárványon trónol. Most ebben a
pillanatban ilyen vagyok, ülök a szivárvány tetején, még le is rajzoltam
ide a szivárványt, a valósággal kezdődött, a valósággal végződik."
Bérczes László életmű-interjút készített Paál Istvánnal - ez van a kötet
mindenkori baloldalára tördelve =, és
megkeresett tizenkét embert az egykori
csapatból - az ő monológjaik kerültek
a mindenkori jobb oldalra.

Paál István élete több értelemben is
példázat. Az 1942-ben születettek nehéz sorsú generációjának egyik meghatározó színházi személyisége ő. A Paál
István-szindroma Bérczest már előző
életében, a Mesgljén című nemzedéki
körképben is erősen foglalkoztatta,
csakhogy ott szélesebb körben járta körül a témát; a küldetés, a mítosz keletkezése, majd a ködben való reménytelen tévelygések folglakoztatták. Egy
Paál Istvánról szóló regénynek is lehetne ez a címe: "Elveszett illúziók". Hol
volt, hol nem volt, volt egy nemzedék,
amely a 60-as években kezdett a világra eszmélni. tiszta és rendületlen hittel
bizott a ráció és a jó példa társadalmi
hatásában. Csapatok szerveződtek, futótűzként terjedt az amatőrmozgalom.
Ennek egyik reprezentánsa volt a Szegedí Egyetemi Színpad, amely egy
mindenki
által
"karizmatikusnak"
mondott személyiség, Paál István köré
épült. Neki sikerült a nagy álom: volt
egy csapata. Nem is akármilyen. Ha
álpátosz és irónia nélkül egyáltalán
mondhatjuk azt, hogy valaki "megvalósítja önmagát", ez Paál Istvánra nézve maradéktalanul igaz. Ellenszélben
ugyan, de azt csinálhatták néhány
évig, amit eszük, szívük, erkölcsi érzékük diktált, sőt elérték, amiről minden
amatőrcsoport ábrándozik, hogy bizonyos értelmiségi körökben híresebbek,
nézettebbek lettek, mint a profi színházak. - Utat mutattak, külföldre jártak,
szurkoló táboruk volt, amely követte
őket, mint a jobb futballcsapatokat.
Egyszerre érezhették magukat forradalmároknak. hősöknek, áldozatoknak.
Nem véletlenül hatott rájuk a civil foglalkozását, parlamenti mandáturnát feladó Che Guevara példája, aki heroikusan és eleve bukásra ítélve elölről
kezdte a forradalmat Bolívia őserdeiben, annak tudatában, hogy győztes
forradalom nincs, azaz a forradalom
nem konszolidálható. A valóban nagy
eredményeknek azonban ára volt. A
csoport tagjai feltétlen engedelmességgel tartoztak megszállott vezetőjüknek.
magánéletük lényegében megszűnt,
minden a munka és a közösség oltárán
áldoztatott fel. Ez pedig addig volt elfogadható, ameddig nem kellett megélhetésről. családról, gyerekről gondos-

kodni. Paál Istvánnak akkoriban az
volt a meggyőződése, hogy Magyarországon gyermeket szülni általában baromság, egyetemi színpadosnak pedig
tilos. Az ilyenfajta rosszul értelmezett
kollektívák korántsem voltak egyedülállóak az amatőr színjátszásban. Sokan,
sokfelé akartak közösségi házban, telken, kommunában élni és alkotni, az
individuum
értékeinek megőrzése,
mint probléma, fel sem merült. Számtalan kisebb-nagyobb konfliktus származott abból, hogy nem mindenki
alattvaló- vagy rabszolga természetű,
még akkor sem, ha azt valamely szent
cél érdekében várják el tőle. Valaki szerelmes lett, valaki gyermeket akart,
utóbb lángoszlop nélkül maradt a csapat. A buktatók adva voltak, s többékevésbé sejtette is ezt mindenki, de
igazán szembenézni nem tudtak vele.
Legkevésbé, mint kiderül, Paál István,
aki a lehető legtovább igyekezett kitolni az egyetemi éveit, a szabadság éveit. Szegeden, Budapesten, Szentendrén
mindig ugyanezért esett szét mindegyik amatőr csoport. A legjobbak a
Főiskolára, majd színházakhoz kerültek, s gyönyörű élményeiket nem felejtve profik lettek, feladták a "kint"-et,
mások a megélhetés kényszere folytán
polgári foglalkozást vállaltak. Ki így, ki
úgy vált "árulóvá". Valójában persze
senki sem lett áruló, csak az idő járt el
az illúziók felett. Anakronisztikussá
lettek ezek a törekvések, annál is inkább, mert a profi színházak integrálták mindazt az amatőrizmusból, amit
lehetett. Profi kisérleti műhelyek, engedélyezett kisebb játszóhelyek szaporodtak el, s már nem volt szükség a
veterán forradalmárokra. Paál István a
lelke mélyén megmaradt "Che Guevarának", permanens forradalmámak, s
egyre kevésbé talált átjárást a múltból
a jelenbe. Végül "lelet" maradt egy eltűnt időből, amely ma már olyan távoli, mintha nem is létezett volna.
Bérczes László tiszteletreméltóan
alapos munkát végzett. Megkeresett
sokakat, a színésszé lett Dunai Tamást,
Kovács Lajost, Margitai Ágit, a rendező Ács Jánost és Árkosi Árpádot, a
dramaturg Duró Győzőt, az orvos Holman Endrét, a tönkretett életű, egykori
nagy tehetséget, Dózsa Erzsébetet. Kinek-kinek más-más érzelmei, érvei, élményei vannak Paál Istvánnal kapcsolatban, egyben azonban mindenki
megegyezik; felejthetetlen évek voltak
számukra ezek, amelyek nem múltak
el nyom nélkül. A kötet avantgarde
tördelése az életek összefonódásáról
szól tehát. hallatlanul hitelessé, érvényessé teszi ez a munkaigényes interjúforma Paál István eddigi életútját,
mert így valóságos környezetében,
működés közben láthatjuk a folyama-

tokat. Nem kell becsületszóra elhinnünk, amit az interjúalany mond, vagy
amit az interjúkészítő róla egyáltalán
tud. Bérczes, a személyében is érintett
szemtanú és nemzedéktárs nem téveszti össze a tényfeltárást az apológiával. Ó, aki belülről átélten ismeri a
történetet, keményebb és szigorúbb ítéletet mond empátiával megközelített
interjúalanyáról: "nem érvényes" többé, csupán emlékműve a letűnt ifjúságnak, és úgy tűnik, magának, Paál Istvánnak sincs kedve azt az immár benőtt régi csapást tovább járni.
Egyetlen Oscar-díjas filrnrendezőnkkel magától értetődően számtalan interjú készült pályája során. Mi sem lett
volna egyszerűbb, mint ezekből kiválogatni a javát és sorbarakni úgy, hogy
lineárisan végigkövessék Szabó István
művészi életútját, Radnóti Zsuzsa, a
kötet szerkesztője mégsem ezt a módszert választotta. Rendhagyó módon
montázst szerkesztett az interjúkból,
ami feltétlenül arra vall, hogy pontos
és tágas, de határozott koncepciója volt
arról, mi fontos és mi nem, mi bír el némi variációkkal - ismétlést és mi az,
amit csak egyetlen egyszer, a legpregnánsabb megfogalmazásban szabad
kötetbe illeszteni. Az apropók napi aktualitása, a publikációs fórumok változó igényei és színvonala természetesen
majd minden beszélgetésbe sodortak
olyasmit, ami akkor és ott, ahol megjelent, a helyén volt, de egy pályafutást
reprezentáló kötetben fölöslegesnek,
tehertételnek számítana. Ezek lemetszése a lényegről, a beszélgetések három fő ürügy köré csoportosítása, a
különböző időkben ugyanarról a problémáról hangoztatott vélemények egymás mellé vágása: mindez egy ritka
tudatosságú szerkesztői látomás megvalósulása. Még a kifejezetten e kötet
számára, Váradi Júlia által készített
mélyinterjúból is csupán részleteket,
odavágó szemelvényeket kapunk.
Azt sem hallgathatom el azonban,
hogy ennek a koncepciózus módszernek vannak hátrányai is. Az olvasó
minduntalan érezni kénytelen, hogy
meg-megdöccen a közlendő folyamatossága, s méginkább azt, hogy a beszélgetések természetes hullámzása,
kanyargása nyom nélkül eltűnt ezekből az interjúkból, mert a kérdezők
váltakozása, a szövegek célirányos
megvágása kizárja ennek lehetőségét.
Szabó István így is figyelemreméltó
dolgokat mond el nagy filmrendezőkről, akiket ismert; izgalmas személyes
tapasztalatokat közöl arról, hogy egyegy film készítése közben az amerikai,
a magyar vagy más európai országok
filmgyártása hogyan működik (vagy
éppenséggel hogyan nem működik),
de arra eleve nincs lehetőség ebben a
szerkezetben, hogy mint embert, ráadásul éppen drámai helyzetet is átélő
embert megismerjük. Szabó amúgy
sem kitárulkozó alkat, inkább magábazárkózó, rejtőzködő, nehezen oldódó

személyiség, aki tudatosan szemérmes.
nem tartja a világ elé valónak saját személyes problémáit, vívódásait. Ehhez
kellett volna egy olyan beszélgetőtárs,
aki feloldja tartózkodását, aki nemcsak
kérdez, de dialógusba bocsátkozik vele
s nem utolsó sorban akinek elég idő,
energia és tudás áll rendelkezésére,
hogy a pillanatnyilag érdekes problémákon túl másról is érdeklődjék. A kötet egyik lábjegyzetként közölt interjúrészletéről kiderül, hogy aki erre alkalmas lett volna, nem kisebb súlyú egyéniség, mint Ingmar Bergman, akivel
Szabó István a Fanny és Alexander forgatásán találkozott. uo .• ő kérdezett, én
válaszoltam, s egyszercsak észrevettem, hogy olyan dolgokat mondok el
ennek az ismeretlen svéd embemek
magamról, arniket szinte senkinek nem
mondtam még eddig. Már fél órája ültem ott és nem értettem, miért olyan
felszabadító, csodálatos érzés, hogy én
most végre beszélhetek, és valakinek
elmondhatok sok mindent, ami nekem
fontos." Tegyiik hozzá, az olvasónak is
fontos lett volna...
Mindez korántsem jelenti azt, hogy
ami benne van a kötetben, az ne lenne
megrendítő, izgalmas és lényeges. Szabó István emberi alkata - ha nehezen
is - "á~ön" a válaszokon, s tiszteletet
ébreszt például azzal, hogya nagyforgalmú damaszkuszi útnak még a tájékára sem tévedt. Az az ember beszél
itt mániákusan legfőbb szenvedélyéről,
a filmkészítésről, aki egykor az Álmodozások korát készítette. Megszólalásában benne vannak mindazok a tapasztalatok, amelyek a magyar film nagy
korszakában, Szabó pályakezdése és
jelentős művésszé érése idején voltak
megszerezhetőek. Nosztalgia és önbírálat keveredik az emlékezésben; jogos
vágyakozás olyan idők után, amikor a
filmrendező energiái nem a pénz felhajtásában fecsérlődtek el, hanem az
állam finanszírozta a műveket. Ezt a
lehetőséget a magyar film nagy generációja - rajta kívül Makk, Jancsó és
mások - jól használták ki, világhír lett
belőle a határokon túl, közvéleményformáló, szemléletalakitó erő a határokon innen. Noha ismerős, mégis döbbenetes a történet, amint Szabó István
szavaival éljük át, hogyan vonul ki az
állam akultúrából,
megszüntetve a
cenzúrát, de megszüntetve a támogatást is.
A konfliktusok - éppen a váltakozó
kérdezők révén - csak szaggatottan
derülnek ki, de napvilágra kerülnek.
Szabó maga mond kemény, lesujtó szavakat a Hanussen-nel elvesztegetett lehetőségről, másfelől bántja és nem
hagyja nyugodni, hogya szakma megharagudott rá, amiért az Édes Emma,
drága Böbe című filmet olyan kevés
pénzből csinálta meg, amennyiből mások nem jönnek ki. Egy nemzedék kiszorulását is rögzítik vallomásai, miként tüntetik el a stúdióból, amelynek
egyik vezetője volt, a főiskoláról,jószerivel mindenhonnan. Vajon- hogy egy
régi vita szlogenjével éljek - ennyire
gazdagok vagyunk? S az ember azon
is elgondolkodik, vajon nem példaérté-

kű-e, hogy egy már-már üzletiesen
csak a sikerre orientálódó társadalomban az a rendező, aki egyedül kapott Oscar-díjat, nem ezt a kitüntetett
filmjét, a Mephistát tartja a legtöbbre,
hanem az Apa címűt?
Mond még sok megszívlelendő dolgot az amerikai filmek dömpingjéről, a
tévén és a video túlzott és kizárólagos
uralmáról, a generációk közötti kontaktus megszakadásáról. Legszebben
mindez a saját mestereivel készített interjúkból olvasható ki - Szabó István
ugyanis Fábri Zoltánnal, Radványi Gézával, Máriássy Félix-szel kérdezőként
beszélget, s ahogyan a lényegre koncentrál, abból az őt faggatók is tanulhatnának. Különösen tiszteletreméltó
az a szigor, ahogy saját hivatásának
képviselőit megítéli, önmagát sem vonva ki ennek hatálya alól. Azt állíltja,
hogy a rendezők is felelősek azért, ha
a magyar filmek vetítésekor üresek a
mozik. "Ha valaki műbútorasztalos és
egy gyönyörű faragott széket készít,
eszébe se jut, hogy arra ne lehessen ráülni. Ha valamelyik filmes nagy művésznek tartja magát, de arra nem gondol, hogy amit mondani akar, azt meg
is kell, hogy értsék, az nem filmrendező!" Úgy látja, egyre gyakrabban fordul elő, hogy kétes értékű filmeket
magyaráznak agyon, ideologizálnak
meg olyan sikerrel, hogy maga a film
már csak "zavaró körülmény". Szabó
István természetesen elfogult, s nem
teoretikus, hanem érzékeny idegvégződésekkel dolgozó művész - véleményei és érzései épp ezért nem elméleti
megállapításokként fontosak, hanem
mert jellemzőek .a korra, amelyben
születtek. "Senki nem néz magába,
hogy ő is hibás abban, ami történt" mondja egy 1993-asbeszélgetésben. Ez
a kötet a legjobb cáfolat erre: Szabó Istvánt manapság éppen ez a magába nézés köti le mindennél jobban. S hogy
ezt interjúk keretében és nem új filmekkel teheti közkinccsé, az nem az ő
felelőssége.
Nádra Valéria

(jilytatás a 40. oldalról)

emberben, hogy legalább az 50. évfordulón miért nem egy orosz szempontú
anyaggal rukkolt ki a napilap ... )
Igay, a Népszabadság közölt egy kisebb egy kritikai írást is (Kántor Péter
tollából), amelynek élét aztán egy Esterházy Péter-cikk vette el, mint nem
elegendően empatikus és lojális írásét.
Maga Esterházy Péter, aki nemzeti
funkciója szerint a lojalitás és a kifinomultság megtestesítője (ezt a funkciót
nem adományozzák. ezt csak kivívni
lehet), vállalkozott tehát arra, hogy a
liberális szabadságeszmény nevében
megvédje Ungváry álláspontját.
Ungváryemlített cikkéből és tévésorozatából kiderült, hogy a németek
mégiscsak közelebb álltak a magyarokhoz, mint az oroszok (értsd: a szovjetek), akik nem európaiak, IDEGENEK,
úgymond kevésbé civilizáltak. (Most
hagyjuk azt a kérdést, hogy melyek a
civilizáció ismérvei, s hogy vajon minden népnek ezeket az "ismérveket"
kellene-e realizálnia.) Hogy Ungváry
álláspontja még cizelláltabban elénk tárulhasson, a Népszabadság által kiadott.
legnagyobb példányszámú "baloldali"
havilap, a Kritika is rendelkezésére állt,
hogy a németekkel való szimpátiáját a
Győzelem 50. évfordulójához közeledve részletesebben megokolhassa. hogy
bizonygathassa a német kultúrfölény t
az oroszokkal. illetve tulajdonképpen a
kelet-európaiakkal szemben, így a magyarokkal szemben is.
Ungváry mindezt súlyos bűntudattal adja elő, s talán ez téveszti meg Esterházyt is, amikor mellé álL Mert az
Ungvráy-szindróma lényege nem az,
hogya szerző szimpatizál-e személyesen a fasisztákkal vagy sem. Ungvárynak maga a kérdésfelvetése az, ami
túlmutat a humanizmus általánosan elfogadott, megszokott határain. Ezért is
meglepő, hogy Esterházy a liberalizmus nevében megvédhet egy olyan álláspontot, amely relativizálja a II. világháborús német nacionalista érzelmet az anyanyelvre hivatkozva. Én
úgy látom, hogy a sok milliós nyilvánosság előtt a német kultúrfölény mégoly kifinomult és bűntudatos világát
sem szabad(na) a tolerálható nézetek
között számon tartani a mai Magyarorszagon. Úgy vélem, nem védhető meg
ekkora nyilvánosság előtt a német civilizációs fölény a Győzelem 50. évfordulóján, még akkor sem, ha az ázsiai
szovjet· katonák közül jónéhányan
megették a fogkrémet, vagy alkohol
gyanánt megitták a kölnit.
Ungváry trükkje egyszerű: csak piciny rést kívánt nyitni azon a falon,
amelyet Adorno és mások emeltek a
fasizmus és az emberiség között.
"Csak" azt kívánja, hogy a hitlerista

csapatok katonái iránt is tanúsítsunk
megértést. Csupán apró érzelmi rést
nyit a gyarmatosító büszkeségével a
rasszizmus, a német felsőbbrendűség
irányába. Mi értelme van ma arról vallani "bűntudattal" nagy nyilvánosság
előtt, hogy "én nem féltem a németektől, és ma is szeretem őket"? Miért érdekes, hogy Ungváry szerette a német
megszállókat? Mi az oka annak, hogy
Ungváry vallomása ekkora nyilvánosságot kaphat? Miért nem elegendő egy
ilyen álláspont deklarálására egy kisebb, valóban érzelmes lap, mint például a Hunnia?
Ungváry (és sajnos Esterházy is,
ugyan nála ez nyilván nem írói munkasságának része) egymás mellé állítja,
úgy értem, összemérhetövé teszi a német és az orosz (sic!) katonát, a német
és az orosz hadsereget, mintha azonos
mércével mérhetnénk őket a "civilizáció" évezredes kategóriái alapján. Eterházy leheletfinom csele a .megszabadulás-koncepcíöban" az érzelem csele.
Ám nem hasonlít Varga Zoli cselére.
amellyel a "Noskó nevűt" csapta be. A
cselező író ugyanis ez esetben önmagát csapta be, ami persze nem ritka a
labdarúgásban sem, de ott nincs igazi
tétje, legfeljebb kikap a csapat, csakhogy a politikában, mint Esterházy is
tudja, másfajta törvények uralkodnak.
(Emlékeztetőül egy kis kitérő. Tudjuk,
hogy Kelet-Európában a liberalizmus
soha nem állt stabil lábakon. Az orosz
liberalizmus legerősebb irányzatai a
maguk idejében monarchisták voltak,
képviselőik fehérgárdisták lettek Kolcsak vagy Gyenyikin táborában. Doinea asszony, a híres román liberális
még ma is monarchista. A magyar liberalizmus alapvető áramlatai bal felé
zártak voltak, jobb felé nyitottak. Ma
pedig különösen erősen érzékelhető a
liberalizmus konzervativizmusba való
átcsúszása,
mert most már valóban
van mit konzerválniuk a szabadelvűeknek. Emlékeztetnék még arra is,
hogy nem volt véletlen az MDF és az
SZDSZ szövetsége sem a rendszerváltás periódusában, minthogy az
is nyilvánvaló, hogy a liberalizmus
még visszatér a konzervativizmushoz ... )
Persze isten őrizz, hogy Esterházyt
Ungváryhoz mérjern, aki a Kritika
95/4. számában írott cikkében csak
annyi különbséget tesz a német fasizmus és a bolsevizmus között, hogy "az
első ugyanis magasabbról zuhant a
mélybe, és ezért morálisan nagyobb a
bukás". Itt még csak kérdezni sem szabad, mert ismét előbukkanna Ungváry
civilizációs, kultúrfölényes rasszizmusa. Elfelejti, hogy a "civilizáltabb" németek sokasága ma már - ellentétben
vele - nem nemzeti, hanem szociális
kérdésként kezeli a fasizmust, nem a
német civilizáció problémájaként ragadja meg, nem a WC-k és a hadseregszervezet fejlettségének problémáit állítja a középpontba, hanem például azt
a prózai kérdést teszi fel: ki finanszírozta a fasizmust? Mit tett a fasizmus
Európa népeivel, beleértve mindeneke-

lőtt a német népet? Ez a kérdések kérdése. Nem mentalitásbeli és érzelmi
vonatkozások visznek közel a fasizmus
és a bolsevizmus megértéséhez. Nem
"az oroszok és németek közötti különbségről" van itt szó, ahogyan Ungváry ismételgeti ezt az összevetést cikkében, hanem társadalmakról. rendszerekről, háborúkról, érdekekről, frontokróL
Függetlenül bármilyen bonyolult érzelmi kötődéstől. attól, hogy egy családon belül milyen etnikai összetétel állapítható meg, 50 évvel a világégés
után Thomas Mann, Bertolt Brecht
vagy Stefan Zweig németségét, "német
érzelmeit" Magyarországon "túlszárnyalni" az "anyanyelvi (nem apanyel0!) kötődés" okán, enyhén szólva is
erős frusztráltságra utal. Bár a történelem ismer ilyen típusú érzelmi nacionalizmust, főképpen olyan polgárok
esetében, akik etnikailag nem "teljes
egészében" tartoznak nemzetükhöz, s
ezt kompenzálják. (Sztálin például a
maga grúz származásávaloroszabb
volt az oroszoknáL) Ha nem erről van
szó, akkor Ungváry úr kifinomult, bár
szégyenlős "érzelmi rasszizmusa" bizonyos értelemben rosszabb, mint
Csurka úr nyílt rasszizrnusa. Az egyik
nem ravaszkodik, nem köntörfalaz,
megmondja, hogya rendszerváltás folyamatában az állami tulajdont a magyar középosztálynak kell átadni, nem
pedig a külföldieknek, s még kevésbé
a zsidóknak. Csurka úr tudja, mit, kinek és miért akar odaadni. Ungváry úr
igen finoman és elegánsan nem érinti a
piszkos anyagiakat. 6 rafináltabb. mint
Csurka. Úgy csinál helyet Magyarországon a német befolyásnak, hogy
közben még civilizációra, kultúrára és
miegyebekre hivatkozik. És ez a veszélyes.
Ungváry egy Szolzsenyicin szöveggel (verssel?) zárja cikkét. mely felfedi,
hogy a szovjet katonák nőket erőszakoltak meg Poroszországban. Tudtuk
ezt Szolzsenyicin és Ungváry nélkül is,
de azért a Vörös Hadsereg és a hitlerista fegyveres erők között soha nem jutott volna eszünkbe egyenlőségjelet
tenni. Nem tették ezt meg a magyarok
milliói sem. 1944-45-bensem, és 1995ben sem. Rendszerváltás ide vagy oda.

3. A tények
Végül néhány szót arról, hogy mit mivel lehet összehasonlítani a történelemben, és mivel nem. Az bizonyos, hogy
minden morális megfontolástól függetlenül összehasonlíthatók a támadó fasiszta Németország és a honvédő háborút folytató Szovjetunió veszteségei.
Ebből nemcsak az derül ki, hogy a
Szovjetunió embervesztesége közel
négyszer annyi volt, mint a fasiszta
Németországé. Az is kiderül, hogy a
szovjet halottak óriási többsége polgári
áldozat volt. A Szovjetunió vesztesége
a tudomány legutóbbi állása szerint 29
millió ember (lásd a Magyar Rusziszti-

kai Intézet általam szerkesztett kiadványát: Népirtás a Szovjetunióban. Bp.,
1992.), mig a náci Németországé nem
haladta meg - a szőnyegbombázások
ellenére sem - a hatmillió kétszázezret
(lásd Sipos Péter: Adattár a II. világlzáboní történetéhez. Bp., 1994.). Ungváry
úr számára különösen tanulságos adat
lehet, hogy a Szovjetunióban - csak a
dokumentumok alapján - az elfogás
helyszínén kivégzett emberek száma
hatmillió háromszázezer száztizenhárom. Nemzetiségi összetételüket tekintve sokfélék, németek is voltak közöttük. (Ez a szám körülbelül annyi, mint
a teljes német emberveszteség.) A kivégzettek között 218.431gyermek volt.
Az összes kivégzettek a megszállt terület lakosságának 8,2%-át alkották. Nem
tudom, Ungváry úr mennyiben foglalkozott hadtörténeti jellegű munkák tanulmányozásával, de figyelmébe ajánlom, hogy 1943 elejéig, a sztálingrádi
csata második periódusáig a német
megszállók (akiket valamely rejtélyes
okból Ungváry úr szeret) csaknem kétmillió négyzetkilométert foglaltak el,
ahol a német támadást megelőzően 88
millió ember élt. Könnyen belátható,
hogy e populáció egyharmadát a német népirtás áldozatának kell tekintenünk. Az összes itt közölt adat csupán
a dokumentálható minimum-számot
jelzi, a valóságban például jóval több
gyereket végeztek ki. 'Iöbb mint ötmillió hatszázezer embert deportáltak a
náci Németországba a Szovjetunióból,
s csak egy elenyésző töredékük került
haza. A szovjetunióbeli náci népirtás
egyik legfontosabb eszköze a kiéheztetés módszeres, szisztematikus megszervezése volt, jóllehet a korabeli legmagasabb civilizációs vívmány - a WC
mellett (amely egyébként angol találmány) - az emberek gázzal való kiirtása. A szervezett éheztetés és a járványok következtében a jelzett területen
8,5 millió ember pusztult el. Ez több,
mint a teljes német emberveszteség. A
II. világháborúban hárommillió kilencszázezer német katona halt meg, és
kétmillió háromszázezer német polgári
személy esett a harcok áldozatául. A
náci népirtás következtében a Szovjetunió megközelítőleg 19 millió civil polgárát veszítette el, ami a megszállt teriiletek lakosságának köriilbelül 25%-át
tette ki. S akkor hol vannak még a katonák? A Népszabadságnak és a Kritikának a Győzelem 50. évfordulója alkalmából a 10 millió szovjet katonáról és
a 19 millió szovjet polgári áldozatról illenék elsősorban megemlékeznie, nem
pedig arról, hogy Ungvary úr mennyire szerette a német megszállókat. Az
egyik közügy, a másik magánügy.
Mindenesetre mi a történelem tapasztalatainak fényében úgy véljük,
hogy történjen ma bármi is, nem változtathatja meg a Győzelem szovjet áldozatainak és a német gyilkosoknak a
megitélését a humanista elkötelezettségű emberek szemében.

Krausz Tamás
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