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Európai média
Mi mennyi?
1200

Lézer lemez, CD-ROM és CD-I, video
CD meg 3 DO diszk. Jobb megtanulni
a fogalmak jelentését, mert magyar nevük úgysem nagyon lesz (sajnos). A
multimédia olyan új eszközei ezek,
amelyek Európa fejlett országaiban, no
és persze Japánban meg az Egyesült
Államokban a hagyományos celluloid
szalag és filmközvetítés igazi riválisai.
Számunkra sem a távoli jövőt jelzik,
hanem az információs társadalom, a
multimédia világ pillanatokon belül elérhető valóságát. Lássuk a tényszerű
bizonyítékokat. Lézer lemez. Az USÁban 1993-ban 7.500, Japánban 13.150
film jelent meg ezen a hordozón. Franciaországban, amelye téren Európában
élen jár, 1994-ben elérték az 150O-as
számot. A németeknél és a briteknél is
elég jól megy ez az üzlet, forgalmuk
millió ECU-kben mérhető. De ma már
nem ez hozza izgalomba azokat, akik a
filmet csúcstechnikán szeretik fogyasztani. Hanem mondjuk a CD-ROM.
1993-ban kb. 100 millió diszket nyomtak a világon és tavaly még 50 százalékkal többet. Ennek 70 százaléka az
Egyesült Államokban készült, de az
Európára jutó 25 százalék sem kevés.
Az 1994-es év nagy vívmánya volt,
hogyaCD-ROM-on megjelent a film.
Áprilisban Chaplin-rövidfi1mekkel és
Fritz Lang Metropolisával indult meg a
folyamat. Összel egy amerikai cég már
70.000 példányt adott el az Egy nehéz
nap éjszakája című Beatles-film CDROM-jából. Nagy-Britanniában csak
CD-ROM kiadóból van 206, Németországban pedig 102. A CD-I még ennél

is újabb újdonság. A Philips Interactive
Média cég 1994 tavaszán 147 cimet,
ezen belül is 11 filmet jegyzett ezen a
hordozón. Az év végén ugyanez a társaság 43 video CD-t kínált Franciaországban, s ekkor már a britek is jelen
voltak a piacon. A 3 DO Interactive
Multiplayer rendszer (csak körülíró
magyarításra vállalkozom: háromdimenziós kép- és hangközvetítő rendszer, melynek befogadásakor a nézőhallgató maga is alakíthatja az élvezett
művet) 1993 októberében robbant be
az amerikai piacra. Már azévben 340
ilyen programot jelentettek meg a világon: 244-et az USÁ-ban, 54-et Japánban és Európában is 42-t. Persze ezeknek csak egy része, kb. ötöde az interaktív film, a többi egyéb szórakoztató
program.
Ennyi talán elég is annak érzékeltetésére, hogy valami nagyon izgalmas
és ritkaságnak számító olvasmányom
akadt. Az Európa Tanács audiovizuális
információs központja. az Obszervatórium a Statisztikai évkönyuét lapozgatom. Ez az első számottevő kísérlet
igyekszik feltérképezni, hogy mit jelent
ma Európában az audiovizuális kultúra, hogyan és milyen irányokban fejlődik a régióban és az egyes országokban (viszonyítási pontként igen gyakran megadja az amerikai és a japán
példákat). Az évkönyv felelős kiadója
Ismo Silvo, szerkesztője André Lange.
A kötet három nyelven jelent meg (angolul, franciául és németül) 280 oldalon. A hagyományos statisztikai évkönyvek től leginkább azzal tér el,
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hogya közölt táblázatokhoz és grafikonokhoz rövid magyarázatokat (nem
értékeléseket!) fűz. Ezekben a metodológiai kommentároknak nevezett bekezdésekben további információk találhatók például az adatok forrásairól, a
feldolgozás esetleges nehézségeiről,
szélsőséges vagy egyedi jelenségekről.
A követhetően szerkesztett évkönyv
a trendeket illetve az arányokat grafikusan is megjelenítő formában adja
kézbe az európai médiáról összegyűjthető adattömeget. Ahol lehet és indokolt, tíz évre is visszatekint a számok
alakulására, sok helyütt 1994 első félévi adatokat is hoz, sőt veszi a bátorságot, hogy a közeljövőre vonatkozóan
becslésekbe is bocsátkozzon. Másik érdeme inkább elvi jellegű, de nem kevésbé fontos: végül is sikerül a kísérlet,
mely egységes rendszerbe foglalja il/
országonként eltérő statisztikai feldolgozásokat. Természetesen ahol és amikor az adatgyűjtési szempontok eltérnek, eredményeik kevésbé rendelhetők
egymás mellé, így az egyes országok
kimutatásai nehezebben hasonlíthatók
össze. Akármilyen hiányosak is egyes
táblák (Kelet-Európa kevesebbel tudott
hozzájárulni a kötethez, mint a Nyugat, sőt egyes országok szinte alig szerepelnek), jelentős lépés, hogy elkezdődött az adatok harmonizálása, s biztos
vagyok benne, hogy ennek az első tanulóévnek a tapasztalatai nyomán még
pontosabb és arányaiban kiegyensúlyozottabb évkönyv re számítha tunk jövőre. Az adatszolgáltatóknak, nekünk
is le kell vonnunk a konzekvenciákat.
úgy kell alakítanunk az információgyűjtés körét, tartalmát és ütemezését,
hogy az adaptálható legyen az európai
szabványba. Csak így értékelhetök objektíven a hazai folyamatok. Vagyis az
európai igény a mi igényünk.
Nemzetközi adattárakat böngészve
nekem mindig az az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy Magyarország hogyQ.Iljelenik meg abban, s az a kép
egyezik-e az általam kialakított képpel.
Az Obszervatórium évkönyvében elfogadhatóan képviseltetjük magunkat.
Nem a számokra gondolok, hiszen a
nagyságrendek miatt úgysem rúghatnánk labdába, hanem a tényre, hogy
elég sok helyen ott van a H betűnk, (A
leggyakrabban megjelölt magyar adatforrások az MKM, a KSH és az MTV.)
A 4. fejezetben (The film industry) abszolút korrekt szereplők vagyunk. Az
egy főre jutó mozibajárási gyakoriság
mutatójával (1,4-1,5) például a jó középmezőnyben helyezkedünk el Európában. A mozijegy átlagárával is menetelünk fel a lista aljáról. 1994-ben is
sokat haladtunk. (Persze kétes dicsőség.) A televízióval foglalkozó fejezet-
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ben is érdemiek a magyar adatok.
Nem mondható el ez azonban a video
ágazatról. Ott, ahol a kötet a kalózkodással foglalkozik, csak az MPEAA
(Amerikai Mozgókép Exportálok Szövetsége) becsléseire hagyatkozhat egy
táblázat kimutatja, hogy mennyi lehet
az egyes országok nemzeti filmiparának vesztesége a kalózkodás miatt. A
feketézés elsősorban a video szektorra
jellemző, de a televíziózásban (jogdij
nélküli sugárzások, illegális dekóderek
stb.) és a moziüzemeltetésben is (előadások vagy nézőszámok elsikkasztása)
is fellelhető. Az MPEAA szerint tehát a
magyar filmipamak évente kb. 25 millió dollár veszteséget okoz a kalózkodás. Majdnem Iő-ször ennyi a kára az
olaszoknak. Más ország, ha a lakosságszámokat is figyelembe vesszük, alig
előz meg bennünket.
Végül egy példa arra, hogy a számok mennyire viszonylagosak. A legnagyobb audiovizuális cégek listájából
az következik, hogya legtöbb nagy
cég brit illetűségű (23%), s őket a franciák (19%) és a németek (16%) követik.
Csakhogy ha nem a cégek számát, hanem a forgalom nagyságát vesszük,
akkor a listán szereplő 100 cég közül a
németek viszik el a forgalom 26%-át, a
briteknek 25, a franciáknak 12% jut.
Szóval óvatosan kell bánnunk a számokkal. De minél több van belőlük és
minél sokoldalúbban és részleteiben
tükrözik a folyamatokat, annál nagyobb esély van arra, hogy objektív
képet nyerjünk. Az Obszervatórium
évkönyve sok segítséget ad ehhez.
Kozma Ilona
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Az egy főre jutó mozibajárási

gyakoriság

(198So1993)

Semmiképpen sem fogtunk volna válaszcikkünk megírásához, ha Ember
Judit kritikájában (Koldusfilmek. Filmkuliúra, 1995, május, 39.0.) pusztán esztétikai ítéletekről volna szó. Nincs
okunk, se jogunk, hogy bárki ízlésítéletét kétségbe vonjuk, megcáfoljuk. "De
gustibus non est dísputandum." Ha a
disputát el is vetnénk az esztétikum területén (lévén az esztétikai ítélet szuverén), a diskurzust feltétlenül szükségesnek tartjuk. Joggal érdekelhet bennünket egy jelentős dokumentumfilmes alkotó véleménye a munkánkról.
Ahhoz azonban, hogy bármely esztétikai tárgyról párbeszéd folyhasson. elkerülhetetlen, hogy a róla való állítások pontosak és helyesek legyenek.
Arisztotelész a Nikomakhoszi etika
hatodik könyvében kifejti, hogy "a léleknek három olyan megnyilvánulása
van, ami a cselekvésben és az igazság
megismerésében dönt: az érzékelés, az
ész és a kívánság". Amennyiben az
igazság megismeréséhez akarunk eljutni - fejtegeti később =, a kívánságnak
helyesnek kell lennie, s annak, amit a
gondolkodás állít és a kivánság elérni
akar, azonosnak kell lennie. A hamis
kivánság könnyedén hamissá teheti a
gondolkodást és az érzékelést is. Egy
prekoncepció például teljes mértékben
manipulálhatja a tárgyat, méghozzá
oly módon, hogy nem vesz tudomást a
tárgy tényleges, érzékelhető valóságáról. Látni fogjuk például azt, ahogy a
kritika írója cikkében egy nappali jelenetet éjszakaiként interpretál, hogy
bennünket, a Ha megeszünk egy hódot. ..
film készítőit hamisítással vádolhasson.
Ha teszem azt, valaki célzatosan kihagyja a Piroska és a farkasból azt a jelenetet, amikor a farkas felfalja a nagymamát, s csak azt látjuk, hogya két nő
meg a vadász milyen kegyetlenül pakolja meg szegény jószág hasát, bizonyára minden erkölcsi erőnkkel a farkas mellé állnánk, s gyűlölnénk a vadászt, Piroskát, s kiváltképp a nagymarnát, aki ilyen öreg korára sem szokott le a gonoszságról. Vélelmünket
még inkább megerősítené, ha a mesélő
úgy adná elő a történetet, mintha a
nagymama ette volna meg a farkast.
Érzésünk szerint efféle útra tévedt a
kritika írója is.
Vessük tehát össze a kritikában leírtakat a könnyen ellenőrizhető tényekkel:
1. "És láthatunk még (... ) éjszakai
tisztasági fürdés t (Tényleg azt hiszik,
hogy a budapesti fürdök nyitva tartanak éjjel? Még a Köjál fertőtlenítő részlegei sem ...) - olvashatjuk Ember Judit
írásában, miközben felvetődik bennünk a kérdés: vajon ugyanazt a filmet
látta-e a cikk szerzője, mint amiről ír.
Hisz az említett jelenetet nappal,
még a fürdő nyitvatartási idejében forgattuk. (Erről mindenki meggyőződhet
a filmből itt közölt négy fotó alapján).
2. w •• 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 kis-

Ki hamisít?
lányt. És néhány snittel odébb ez a
család beköltözhet egy lerobbant, de
tágas, világos lakásba. Szóval a rendőrség 1994-ben nemcsak lelkifröccsöt
oszt, hanem lakást is!(?)" - folytatja a
kritika írója.
A "nevelési tanácsadóként" aposztrofált jelenet nem más, mint egy éjszakai razzia, mikoris az önkényes beköltözőket a rendőrség újra, még az önkormányzat által végrehajtott kilakoltatás előtt távozásra szólííja fel. "Horváth úr figye/jen ide, a múltkor is megmondtam már, menjenek el, mert a gyereket elviszi a gyámhatóság" - mondja a
filmben Sz. törzszászlós.
Valószínűleg a cikk írójának a figyelmét elkerülte az a jelenet is, amikor a szóban forgó Horváth családot
az önkormányzat kilakoltatja az említett éjszakai razzia után. Ezt követően
rokonaikkal egy újabb üresen hagyott
lakásba költöznek be. Honnan veszi a
cikk írója vajon, hogy ezt a lakást Horváthék a rendőrségtől kapták? (Lát-e
jelenetben rendőröket, vagy történik-e
erre valamiféle utalás? Nem. Ezzel
szemben a következők hangzanak el:
" ... aztán addig elvagyunk benne, míg ki
nem dobnak (... ) csak jobb, mint kint
aludni a.keletibe vagy a nuugatiba."
3. "Csak tíz percet adjon, Drága! Csak
egy napot, hogy elbúcsúzzak a fiaimtól! Nem egy percet se ! Egy percet se!" próbál a filmből idézni Ember Judit,
csakhogy ez éppoly pontatlan, mint a
többi idézet, és ez még önmagában véve nem is volna tragikus, ha ezzel nem
a szóban forgó jelenetet hamisítaná
meg. Hiszen semmiféle búcsúra nem
kért és nem kapott engedélyt a szegény asszony, egyszerűen csak maradni szeretett volna még a romos lakásban, s ezért sírva könyörgött végrehajtókhoz, öngyilkossággal fenyegetőzött... ("Lehet, hogy a végrehajtónő
azért ilyen szigorú, mert filmezik, és
lehet, hogy azért ad mégis lehetőséget
a búcsúra, mert filmezik" - írja Ember
Judit. A jelenetben semmiféle búcsúról
nem esik szó, sem a végrehajtók, sem
az asszony részéről - ezt sem "a filmes
képzelet" szülte, hanem inkább a cikk
írójáé.
"Mindenesetre a következő jelenetben csodálatos megvilágításban (vajon
mennyi ideig tarthatott ilyen dicsfényesre bevilágítani a szobát?) az aszszony három halott fiához fohászkodva elbúcsúzik a világtól, elsiratja önmagát."
A szóban forgó jelenet forgatása során semmilyen lámpát nem használtunk, tehát semennyi ideig nem tartott
a "bevilágítása". Világosítója egyébként nem is volt a filmnek (lásd vége
főcím), kameraerősítéssel dolgoztunk,
olykor egy akkumulátoros kézilámpával
a rendező világított az operatőrnek.
4. "Tipikus adósmagatartás, az illető

bezárja az ajtót a végrehajtó előtt.
Ugyanis nem hiszi, hogy nélküle is
végrehajtható a végrehajtási határozat"
- idéz Ember Judit. De vajon honnan?
Egy másik filmből, egy tanulmányból?
Hisz ilyen szöveg a filmünkben nem
hangzott el. A cikk kontextusából mégis azt érzi az olvasó, mintha onnan
származna.
5. w ••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, ír egy
jegyzőkönyvet, hogy a lakásban ilyen
és ilyen értékű ez meg az van. És kifejti abbéli véleményét, hogy addig jó,
amíg van mit foglalni, mert ha már
nem lesz semmi, akkor következik il
kilakoltatás."
Ebben a jelenetben szóba sem kerti I
a kilakoltatás: a végrehajtó egy vélt
tartozás fejében ingóságokat foglal le, s
azok elszállítására utal. A 'kilakoltatás'
szó tehát sem a végrehajtó, sem il7
adós szájából nem hangzik el, megjcgyeznénk, a jelenet sem erről szól: e/
nem interpretációbeli különbség, mindössze a szövegben nem szerepel, íg\
abból nem következhet az, amit Ember
Judit gondol és leír.
"Egy barátnőm figyelmeztetett: ezt
a filmet nem úgy kell nézni, ahogy én
látom. Az egészben az a szép, hogy
nem igaz" - írja a kritika szerzője, hisz
neki szüksége van egy "jóindulatú"
külső véleményre is, amely az ő érvrendszerét explikálja, támasztja alá
(hisz akinek tetszett a film, az sem
tartja igaznak, hitelesnek).
Léteznek a filmről azért más vélemények is. A Strasbourgi Nemzetközi
Filmfesztiválon az Európa TanácNemzetközi Emberi Jogok Intézetének
zsűrije a filmnek ítélt díját a következőkkel indokolta: "A bemutatott játék- ""
dokumentumfilmek válogatásából a zsűri II
Ha megeszünk egy hódot cimű fibllt'l
tartotta díjra érdemesnek, a témaválasztás
aktualitása miatt, mely bemutatja KözépKelet-Európa megrázó társadalmi és gazdasági átalakulását. A film ugyanakkor
utal a társadalmi kirekesztettség jelenségére, mely egyre tfirhetetlenebb módon érinti
saját társadalmainkat is. A zsűri különösen értékelte az élesen megfigyelt realitás
mértéktartó és elfogulatlan ábrázolását."
Hamis és igaz állítások terén különös szereppel bír a kritika, hiszen itt
korántsem csak arról van szó, hogy
valaki tévesen észlelt és dolgozott fel
egy filmet vagy jelenetsort. hanem ezt
a téves észlelését - önmaga megcsalásán túl - arra használja, hogy mások
észleléseit is deformálja, s ilyen módon
alakítsa mások esztétikai ítéletét. (Hiszen hányan emlékeznek a kedves nézők és olvasók közül arra, hogy például egy fürdőzési jelenet éjszaka vagy
nappal zajlott?) Utólag a hamis interp-

retációk során megjelenik egy olyan világ, amely ugyan az eredeti filmtől távol esik, de azért az olvasókban kételyt ébreszthet vele szemben.
Moldoványi Ferenc - Kardos Sándor

Alighanem
Széljegyzetek

A kortárs magyar filmről gondolkodva
elsőként Glonci bácsi jut eszembe a Paramichából: "Keresem, de nem lelem."
Nem mintha nem lennének magyar filmek - végtére is az 1989 óta készült
több mint száz alkotás csinos corpust,
tekintélyes számot jelent, az efféle empirikus bizonytalanság tehát távol áll
tőlem. Száz film alapján már nyugodtan lehetne osztályozni, csoportokat és
irányzatokat
felállítani, katalógust
szervezni, hiánytalanul felsorakoztatva
e darabokat. Filmjeink többségét azonban a gyártási éven kívül vajmi kevés
köti össze - lehetőséget nyújtva ezzel a
kritikusi kreativitásra és az osztályba
sorolás szabadságára.
Napjainkban egyre kevésbé tartható
a nemzeti filmgyártás elve, hiszen
nemzetközi, összeurópai pénzekhez
jutni csak koprodukcióval (gyakran
hármas együttműködéssel) lehetséges.
Kényszerűen halványulni kezd tehát a
nacionálé fontossága, legalábbis egyértelműsége. (Egy svájci német kanton,
egy délnémet illetve nyugati osztrák
tartomány által közösen finanszírozott
alkotás például egynyelvű, mégis nemzetek feletti lesz.) Mind nehezebben
meghatározható, hány darabot is értünk "évi magyar filmtermés" alatt.
(Nem pusztán a nemzeti hovatartozás,
de a hordozó tekintetében: előfordulhat, hogy a közeljövőben egyre
több film videón készül el, és pénz hiányában nem kerül át celluloidra.)
Mindez nem jelenti azt, hogy magyar
film ne létezne, sem pedig, hogy ne
lenne aggasztó az évente Magyarországon készülő filmek csökkenő száma. E
termés áttekintése problémákat vet fel,
bizonytalan vagyok a stílustendenciákat illetően, mégis meglep Sneé Péter
véleménye a csoportosítás eleve lehetetlen voltáról. ("Soványabb termés
esetén fölösleges nyomozni az egyes
törekvések után, és kategorizálni sincsen mit. Valamennyi rnű a maga elszigeteltségében
vizsgálható
csupán.
Amit az egymásra vonatkozásokról
sejdítünk, az pusztán belevetítés.
Hasztalan meditálunk azon is, tarka-e
az összkép, vagy szürke, ha egyszer
nincsen elegendő anyagunk a követ-

az elmúlt

keztetések levonásához. Ahány alkotás,
annyiféle próbálkozás." Filmkultúra,
1995, március.) A bővebb termés kétségtelenül növelné a remekművek
megszületésének statisztikai valószinűségét (mint arról Kovács András Bálint
írt a februári Filmvilágban), és a csoportosítást is könnyebbé tenné, az elmúlt évek rendelkezésünkre álló szűk
mintája mégsem zárja ki az összehasonlítás lehetőségét. Nincs ugyanis
kontroll-csoport, nem áll rendelkezésünkre virtuális filmkínálat, amihez képest meghatározhatnánk a megvalósult
művek helyi értékét. Az adott év termése esetleges ugyan, időben hátrálva
azonban bővíthetjük a mintát, és talán
az esetlegességek rendszerének felvázolásával is megpróbálkozhatunk. Kőbe véshető következtetések levonására
ugyan alkalmatlan a helyzet (szerencsére), de írásom nem is ezt célozza
meg. A felkérés egy kvázi-sorozat folytatására szóit, hozzászólásra a nyolcvanas évek végének, kilencvenes évek
első felének magyar filmjeiről szóló
szövegekhez. Szükségesnek látszik tehát legalább azokat a témákat összefoglalni, amelyek a kortárs magyar
filmről szóló beszédet uralják, körülhatárolva egyben azt a területet, amelyről
bővebben szólnék.
A film megszűnt a legfontosabb

évek magyar filmjeihez

művészet lenni, ám továbbra is a legköltségesebb művészeti ág maradt. Ennek megfelelően az írások többségében
megjelenő alapproblémák: a gyártás és
a finanszírozás, a szakma intézményeinek helyzete, a forgalmazás gondjai, és
a közönség szinte teljes elveszítése. Bizonytalanságom és zavarom egyik fő
oka, hogy jelen dolgozatból e témák
hiányozni fognak. Felelőtlenség, de
legalább e cikk "erejéig" szeretnék elfeledkezni a szakma strukturális átalakításáról, a filmtörvényről, a filmoktatásról, a mozik és a filmklubok gondjairól. A korábbi írások hangsúlyosan
szóltak a korszakolás problémájáról
(fordulatot jelentett-e 1989 a magyar
filmben), és ezzel összefüggésben a
nemzedéki csoportosítás lehetőségéről
(beszélhetünk-e fiatal magyar filmről).
Hozzászoktunk ahhoz (és nem véletlenül), hogy a politikai rendszerváltozások évszámaival egyúttal művészeti
stílusfordulatokat is jelöljünk Abban
mégis többé-kevésbé konszenzus látszik kialakulni, hogy 1989 nem hozott
magával döntő átalakulást a magyar
filmben: sem tematikai, sem stílusbéli,
sem szemléleti fordulatot nem jelentett.
A fiatal magyar film kategória is ponta tlannak tűnik, hiszen nem beszélhetünk
határozott profilú pályakezdő generációról, ellentétben a hatvanas évekkel,

de még a hetvenes évekkel is. (Hiszen
a debütáns filmek is általában harmincéves kor felett születnek.) A publicisztikus szemlélet továbbélését Tanner
Gábor elemzi részletesen (FilmkIlItúra,
1995,január). Ez a virulencia kétségkivili alapjellegzetesség (és 89 mint korszakhatár elvetését erősíti), bár én az
alkotói attitűdök egyértelmű polgári
értékrendjéről kevéssé vagyok meggyőződve. Jellemzőbbnek, egyben a
késő Kádár-korszak hagyományának
tartom az értékbizonytalanságot. Mintha Tanner is e mellett szólna a rendszerváltozásnak kiszolgáltatott, főként
pedig a vállalkozásba belebukó hőstípusok elemzésével. A magyar film fősodrát évtizedeken keresztül meghatározó társadalomkritikai realizmus (filmográfiák kedvelt kategóriájával: a
társadalmi dráma) mostanra művészi
értelemben légüres térbe került. Bocsánat a hanyag kifejezésért, de e filmek
némelyikét jószerivel csak túlinterpretálni lehet. A tisztességes szándék ellenére döbbenetes az az árnyékharc,
amit az alkotók többsége a képzelt valóságképpel folytat. A didaktikusság és
a túlbeszélt felszínesség révén ellentettjére fordul az akarat, és ezek a darabok már-már a "fontos film paradigma" felszámolását jelentik Ez a rnűfaj(?) még mindig az éves termés jelen-

tős részét teszi ki, ezért elkeserítő,
hogy jelentéktelenné válása a közeljövőben a magyar film középmezőnyének kiesését eredményezheti. Úgy tűnik, egy-két kiemelkedő alkotás megszületésére sokkal nagyobb az esély,
mint a fentebb emlitett közép mezőny
megerősödésére. (Hiszen legalább két
film, Az én Xx. századom és a Sátántangó mindenképp maradandó alkotások.)
Végképp felbillenhet ezáltal a kínálat,
a szerzői filmek mellett a tömegfilm
hiánya, valamint az önmagát érvénytelenítő középműfajú társadalmi dráma
jellemezheti. Mindez fesztiválsikerekkel kecsegtethet ugyan, de a közönség
visszahódításával aligha. Ráadásul az
elmúlt években a jobb híján "szerzői
kommersz" -nek nevezhető filmek is hiányoztak. (E kategória alatt főként
Sándor Pál, András Ferenc, Bereményi
Géza, Gárdos Péter és Tímár Péter hetvenes években, illetve a nyolcvanas
évek első felében készült munkáira
gondolok.) Leginkább az egy-két idei
kísérlet (főként a Torvénytelen) kínos,
mert valószínűleg nem minősíthető
szándékos önparódiának.
Megújulásról tehát semmiképp sem
beszélhetünk, új színfoltról esetleg. Ez
alatt az amatőrfilm különféle árnyalatainak a "hivatalos" palettán való feltűnését értem. A magyar film elmúlt
bő harminc éve során szinte évtizedenként jelentkezett egy-egy olyan csoport/generáció/irányzat,
amely helyzetéből. szernléletéből, formakísérleteiből következő külső pozícióból képes

volt a mindenkori fősodortól eltérő, de
érvényes beszédmódban alkotni. Így
robbantak be a frissen végzett főiskolasok a hatvanas évek elején a Balázs Béla Stúdiós kisfilmekkel. Nem pusztán a
hangvétel, a személyesség és frissesség, de maga az új forma, a rövid történet, az etűd határozott váltást jelentett. Ez a generáció néhány év alatt beépült a magyar filmbe, és a hatvanas
évek .egyik arculatteremtő csoportja
lett. A fiatal magyar film útjai című írásában Bódy Gábor a moralizmust és a
lírát nevezi az évtized kulcsfogalmainak. A moralizmus szerinte két irányzatban, az intellektuális melodrámákban (Bacsó, Kovács, Mészáros, Kardos), illetve a történelmi parabolákban
(Jancsó és "szinte míndenki") jelentkezett, míg a líra főként Szabó, Huszárik
és Makk esztéticizmusában. Ehhez képest jelentett áttörtést, szemléleti váltást az 1969-es Szociológiai film csoportot!-kiáltvánnnyal
jelentkező dokumentarizmus (lényegében generációs csoportként). Ez a valóságközeli filmezés
megtermékenyitette a következő évtized fikciós filmjeit is, majd egyik vonulata szervesen váltott át a hetvenes
évek közepén kibontakozó filmnyelvi
kísérletekbe (a formaelemzés és a formateremtés
együttes
szándékával).
Ezek a kísérletek korántsem periférikus igénnyel születtek: "A terveknek
és munkáknak ki kell terjedniük a
filmgyártás
egész
kontextusára."
(Bódy) Már maga a "K/3" csoport neve közművelődési, komplex kutatáso-

kat jelölt. A hetvenes évek második felében azután a dokumentarizmus
újabb problémákkal szembesült, a minél teljesebb és pontosabb valóságközeliség széthúzta a terjedelmi korlá tokat. A nyolcvanas évek első felében berobbant új érzékenység egyik legfontosabb eleme a képzőművészeti indíttatás volt (Huszáriktól Bódyig persze komoly hagyománya volt ennek is), és a
személyesség illetve a hatásközpontúság társításával találta meg a töredékesség érvényes kifejezését. A radikális
reménytelenség (Szilágyi Ákos) professzionális reménytelenségbe fordulását Gelencsér Gábor írta le az évtized
végén készült három filmmel kapcsolatban (Meteo, Szédülés, Potyautasok.
Filmkultúra, 90/2). Ennek a váltásnak
volt egyik eleme a múfajfilmek iránti
érdeklődés. Szász és Xantus (Szoba kiáltással) a thriller, Sőth (A nagy posta rablás) a burleszk sablonjait próbálta meg
egyéníteni. Más utat választott Enyedi
ildikó, aki az új érzékenységet új játékosságba mentette. Eredetiségét a holisztikus szemlélettel párosuló kedves
és frivol természet- illetve történelemkép, valamint a szirnultaneitásra építő
narratív forma adja.
A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején tehát úgy tűnt, az
amatőrfilm. a non-professzionális filmkészítés szakítja át a konvenciókat. Hiszen Szomjas György és a kőbányai
műhely, az innen indult Szőke András
és Ács Miklós, majd pedig a Közgáz
Vizuális Brigád markáns, de koránt-

sem egyszínű irányzatként tűntek fel.
Csoportként, ám rétegfilmekkel. A
KVB idei szemlén való bemutatkozása
(Ilyen az élet) pedig lényegében a határok átjárhatóságát deklarálja független
film (amatőrfilm) és "hivatalosság" között. Ács Miklós munkái (Éhes ingovány, Éljen anyád), valamint az ő főszereplésével készült Where (Gabor Zabo
filmje) a kisköltségvetésű független filmek dacát, csiszolatlan és eldolgozatlan kifejezésmódját hozták a magyar
filmbe. A KVB darabjainak eredetiségét
(igaz, néha a túlhasználtságig hajtva)
az önreflektivitás, a humor, a pontos és
hangsúlyos zenehasználat, valamint a
konceptuális jelleg egymásra találása
adja. Az elegyesség és vegyesség nyílt
vállalása, a kidolgozott spontaneítas.
Mind Szomjas György, mind pedig
Szőke András az amatőrfilm és a nonprofessional műhelyek
szemléletét,
technikáit használják. A stilizáció
mindkettőjük munkáiban jelentkezik,
mégis, a két rendező mintha eltérő
irányb ól közelítene. Míg Szomjas "lefelé" formázza dokumentarista ihletésű,
ironikusan kezelt történeteit, műfaj-toposzait az amatőrfilm illetve egyfajta
godard-i technika segitségével, Szőke
éppenhogy "felfelé" stilizálja dekomponált amatőrfilm-vázait a groteszkbe
hajló, túlrajzolt dokumentarizmus révén. Szomjas mintha egyre inkább elfeledkezne a történetről (csak a műfajváz
maradjon), Szőke azonban aVattatyúk
barátságosan rendezetlen és esetlen
kisrealista történetétől mozdult el az
Európa kempingen át a Kiss vakond feszesebb történetmeséléséig.
Szomjas alkotótársa, Grunwalsky
Ferenc legutóbbi filmjeivel Jeles András, Tarr Béla és Szirtes András mellett
az elmúlt évtized egyik legkövetkezetesebb és leginkább egységes sorozatát
mondhatja magáénak. Földközeli, kihagyásos történeteiben, sorsdrámáiban
az emberi arcot, a premier plán feszültségét helyezi vissza jogaiba. A dekomponált kompozíció, a rontott képek, az elesettek és reményvesztettek
életének bemutatásából következő drámaiság révén művei eszközhasználatuk és témáik szintjén Parti Nagy no-

velláival rokoníthatók. A hibás és rontott beszéd ekképp a nyelvi szinten is
jelentkezik.
Az "elvonatkoztatás útjára" lépő
műveket, az elmúlt évtized magyar
filmjének talán egyetlen meghatározó,
egységes stílusközeget teremtő irányzatát legrészletesebben Győrffy Miklós
(Filmkultúra, 92/1) és Gelencsér Gábor
(Balkon, 1995/3) elemezték. Győrffy
meglehetősen tágan értelmezte a kategóriát, hiszen ő egy-két év össztermésében mutatta ki e tendencia jelentkezését. Néhány évvel később, a példák
szaporodtával Gelencsér már az elmúlt
évtizedre visszatekintve, a fekete-fehér
filmek tárgyias stilizációjára szűkíthette figyelmét, ahol az anyagválasztás
nem pusztán stílusbeli, de szemléleti
kérdés. Az irányzat lényegét a publicisztikusság elutasításának és a valóságközeliség megőrzésének együttesében látta. "A színessel ellentétben a fekete-fehér kép határozottabban jelöl ki
egy darab valóságot a film számára."
A kulcsszó tehát ez a filmvalóság - egyfajta dokumentáris vízió létrehozása. A
széttartó irányok összebékítése ezért
lesz sarokköve ezeknek a filmeknek. A
Céllinxildéoet: a visszafogott és gazdaságos képszerkesztés ellenére a dokumentatív elemek (a főszereplő fiú gyerektársainak és a csak pillanatokra feltűnő szomszédnak hangsúlyosan "kortárs, kültelki" szövegei) néha kibillentik az egyensúlyt. Az Woyzeckben az
aktualízáló elemek (a rendőr figurája, a
szétlapított pénzérme, a cigányok szerepeltetése) nem szervülnek a sorstörténettel, így az egyensúlyt sem teremthetik meg. Az Arnyék a havon és a
S:iirkiil<,1 esetében az elvonatkoztatás

az erőteljesebb (a dosztojevszkiji bűntörténet, illetve a tudás és megismerhetőség lehetőségeivel szembesítő ontológiai dráma révén). A részleg kihagyásos
narrációval teremti meg a valóságközeliség és a stilizáció egyensúlyát. Ebben
a filmben a létmód, a szabadság drámátlan drámájába a helytállás, az önmagunknak történő megfelelés erkölcse vegyül. Az irányzat remekműve, a
Sátántangó puritánságával a Kárhozat
"expresszív stilizációját" (Kovács András Bálint) húzza szét az időben, és
lesz az intenzív figyelem (és fegyelem)
filmje.
Talán az új érzékenység személyességtől megfosztott hatásközpontúsága

él tovább Deák Krisztina filmjében. A
Köd modoros és önállósuló látványvilága (nevezzük bár "neoszentimentalizmus"-nak), magát misztikussá stilízált
Gozsdu-adaptációja azonban meglehetősen öncélúnak tűnik. A Kieslowski
által kikisérletezett misztikus szentimentalizmus pedig, úgy tűnik, elindítója egy kontinentális "új érzelmes"
hullárnnak. Az ehhez a hullámhoz,
hangulathoz való csatlakozás az egyik
lehetséges út a kilencvenes évek rnűvész-kommersze
számára.
Pacskovszky József Esti Kornél. .. -ja mintha
ezt az utat választaná: egyszerre hangolódni a hetvenes évek magyar esztéticizmusának és a kilencvenes évek

szentirnentális
élményközpontúságának hullámhosszára. Az elmúlt évek
magyar filmmúvészetét, úgy tűnik, inkább alátványvilág stilízációja foglalkoztatja szemléletének formába öntése
során. Ehhez pedig laza, kihagyásos
szerkezetet, elbeszélésmódot választ. A
narráció megújítása nincs napirenden.
Ezért nehezen sorolható irányzafba az
a néhány film, amelyik rákérdez arra
is, hogy milyen elbeszélésmódban, miféle narrációval lehet érvényeset mondani napjainkban. Így tesz Enyedi,
Tarr, Jeles és Szederkényi, és ebbe az
öntörvényú kísérletek alkotta csoportba sorolható Szirtes András tevékenysége is. Saját útjukat járják mindannyian. Talán Szederkényiről ez még kevésbé egyértelműen mondható el, de
pusztán azért, mert eddíg csak egyetlen munkával jelentkezett, a Paramichaval, az emlékezet sebességének különös tudatfilmjével. E mű személyességet és önreflektivitást, elvonatkoztatást
és dokumentarizmust felvonultató diffúz cselekményszála a történetmondás
lehetetlenségét a végpont, a halál által
megvilágított történetben mondja el.
(Ha Wenders jutna eszünkbe e filmmel
kapcsolatban, az csakis A dolgok állása,
és nem a "kézenfekvőbbnek" tűnő A
világ végéig lenne.) Szederkényi rohanó
filmje a történetekre emlékezik, miként
hőse is, Glonci Miklós. S addig, amíg
ki nem találjuk, mit tehet a sem válság,
sem megújulás súlytotta magyar film a
"kezdet végén", nekünk sincs más tennivalónk, mint a történetekre emlékezni. Ez adatott. Ezek vannak. Ezek a
történeteink.
Varga Balázs

f

;

I

m

AnT
Vágyakozás
Az elképesztő bőségnek hála ismétlésre kényszerülök. amiért megkövetem
az olvasót. Három filmről is beszámoltam másutt, egyről "morálfilozófiai értekezés" gyanánt, kettőről meg a
Szemle kapcsán. Örömest eltekintenék
újabb taglalásuktól. de mi marad akkor a havi art-kínálatból?
Ugyanazon gonddal küszködünk,
mint amivel a literatúra kritikusai egy
ideje: nincsen miről írnunk. Hiányoznak az említésre méltó, szóra, töprengésre érdemes filmek, mert úgy amúgy
elég akad, győzzük csak idegekkel és
pénztárcával. A ritka kivételekre azután lecsapunk. hiszen. azon lapok,
melyek még hajlamosak közölni valamit a mozgóképről, joggal várják el tőlünk, hogy súlyos rnűvekről szóljunk,
ne holmi kótyonfittyekről. Így esik meg
rendszerint, hogy túlírjuk magunkat, ~
értékénél több figyelemben részesítünk
egy alkotást. Quentin Tarantino

belé. Nem panaszkodhatunk, csakugyan jut az utóbbiból. A Ponyvaregény
filléres krirnik és olcsó képregények sivár és kifejezetten durva fantázia-alvilágában játszódik, és fájón nélkülözi a
rejtői humort, bájt. Nyoma sincsen
benne jóságos érzelmeknek, vagy a
szelíd szellemnek. Ami két rablás, valamint a kiadós gyilkolászás közé hézagpótlónak, időkitöltőnek befészkelődik, az nem egyéb alpári viccelődésnél.
gépiesen ledarál t szövegelésnél. Tarantino hősei verhetetlenek ebben, unott
félmosollyal "lökik a rizsát", mintegy
álomban. Abban a kábulatban, amiben
a metrón lapozgató ringathatja magát
különféle sokszorosítványokkal, vagy a
moziban kérődző az ilyen filmek láttán
(ha drog nincsen kéznél éppen).

épülnek ezek a képzeletünkbe. Mert
falhatom én napestig a comicsokat,
mégsem valószínű, hogy úgy látom
kömyezetemet, mint megavárosát egy
Superman. Saját törvényem szerint fájok, szeretek vagy dolgozom, s talán
éppen azért keresem e műveket. Szeretnék kipillantani magamból, más világokra is kiváncsi volnék. Visszaforgatni a tekintetemet fölösleges ilyenkor, legföljebb annyit árulhat el, hogy
fáradt vagyok bár, de érdeklődésemet
megőriztem.
Ha komolyan veszem a filmet, akkor úgy hihetern, hogy a nekem felkínált, majd kikapcsolódásként rárnsózott sztorikat gondolatvilágom jellemzőjeként tálalja elém, noha korántsem
hivto-, hog" cnnvi rafinéria rejlik alko-

Nézői tudatunk terében mozognának e figurák, s akként viselkednek.
ahogyan előírjuk nekik a tömegkommunikációs szakemberek véleménye
szerint. Ók a sikeres művek elemzésébői indulnak ki, annak szabályrendszereit vizsgálják, s az így nyert összefüggéseket ajánlják az alkotóknak követésre méltó példák gyanánt. Figyelmük
azonban nem terjed ki arra, hogy mit
élvezünk, mit kedvelünk az egyes
mozzanatokban, s valójában miként

tójában. Az annyit emlegetett történetmondási újdonság legenda csupán,
gyengén egybemasszírozott novellákból állt össze a Ponyvaregény. Tarantino
nem bírt hármójukkal. csupán egy negyedik keretében volt képes úgyahogy összerendezni őket. Így szó szerint az utolsó pillanatokban kap némi
gellert az a golyó, amit az egyik gyilkosság során haszontalan lőttek ki.
Hirtelen megnemesülne a semmi, és
nagyon kapálódzik, hogy valamivé le-

Ponyvaregény
-ét (Pulp Fiction) azonban nemcsak ,l
keserű nélkülözés miatt emlegetem újfent, hanem példázat gyanánt: mennyire elütő vélemények születhetnek
egyetlen műről. A kedvező hazai fogadtatás helyett inkább a nemzetközi
sikerre utalok. Sillabuszában tíz rangos
díjat említ meg a forgalmazó, köztük
olyat, mint a cannes-i Aranypálma.
vagy az Aranyglóbusz. és akkor az Oscarról még nem szólt. Kaphat-e szebb
elismerést egy kezdő? Egyöntetűen dicsérik szüzséjét, vakmerő szereplőválasztását, újszerű színészvezetését és
egyáltalán mindent, amit csak lehet.
Igaz, a diadal nem teljes, néhány fontos kitüntetés elmaradt, ám nem feledik el kiemelni, hogy ennek ellenére
hangvételével. látásmódjával - és nem
utolsó sorban költségvetésének szerénységével - radikálisan újat hozott.
Ha úgy tetszik: utat mutatott.
A Magyar Szem/ében hosszan fejtegettem már aggályomat, hogy Quentin
Tarantino nem éppen kedvező irányba
fordítaná a filmrnűvészetet, amennyiben a legcsekélyebb köze volna hozzá.
Szerencsére nincsen, vagy annyi csak,
amennyi a címben jelölt nyomdai terméknek a szép irodalomhoz. Miként a
boltjainkat megtöltő könyvszerűségek,
melyek színes borítóval és összemaszatolt oldalakkal tennének eleget a műfaj
követelményeinek, puszta utánzás ez
is. Méltatói szerint éppen a vásári forma révén újítja meg a halványra sápadt művészetet: életet, vért pumpál

gyen. A szellemi mélységeitől megfosztott papirosvilágot már nem a föld.i értelem és az eszrnélkedés, hanem egy
metafizikai sugallat hatja át, a lélektelen sötétet transzcendens derengés világítja be, és a pozitív emberi érzésekre
képtelen figurákat hirtelen elborítja a
ráismerés öröme. Mire is? Talán arra,
hogy ezzel az erővel akár ember módjára viselkedhetnének, vagy túlvilági
gondok jelenlétét kapiskálják? - nem
tudom.
Mindenesetre félelmetes, dosztojevszkiji tehetség szükséges ahhoz,
hogy egy ekkora átbillentés sikerüljön,
valamint hihetctk-nül
gondos. alapos

mennyire esetlenek. ha magukra hagyják őket. Mint csetlenek-botlanak a fáradozásuknak értelmet adó irányitás
híján, milyen kitalálatlan itt minden.
Szomorú film.
Annál
ígéretesebb
Pacskovszky
Zsolt műve, az

Esti Kornél
csodálatos utazása
munka. Quentin Tarantino képességeinek megítélése nem az én dolgom, a
Ponyvaregényből
azonban
hiányzik
mindaz, amit nagyralátó szándéka feltételez, illetve amit jóindulatú méltatói
elvámak tőle. Mintha a rendező nem
bírna rálátással művére, és maga sem
érzékelné a világát hús-vér valóságként. Akkor csillantja meg egyedül a
talentumát, amikor a műfajon, illetve a
dizájnon ironizálhat. Vélhetően ezekkel
találkozott csupán, az élet eddig elkerülte.
András Ferencnek régen kisujjában
a szakma, és mégis úgy tesz, mintha
Bereményi Géza Turnéjához készítene
illusztrációkat. Mindazt megmutatja a

Magam ismételgetésével nem untatok
tovább senkit, azt erősítem meg csupán, hogya legkevésbé sem osztom a
fanyalgó véleményeket, mivel a rendezö-operatőr páros tehetségének jeleire
ismerek mindenütt, még a film azon
jeleneteiben is, melyek hosszúak, és
túlságosan
rátelepednek
irodalmi
anyagukra. S noha Kosztolányi értelmezésükkel nem értek egyet, továbbá
fenntartásaim vannak a címszereplőt
megformáló Máté Gábor alakításával

nyafában: egy hatalmas, laktanyát díszítő vörös transzparens mögül rozzant orosz parasztszekéren moslékot
hord elő Ivan Csonkin közkatona. Mulatságos és megrendítő kompozíció,
emblematikus szépségében tárja elénk,
amit a sztálini korszakról tudni érdemes egyáltalán. A film persze folytatódik, s kegyetlen-szép tündérmesévé
oldja a múltat. Nem mintha bármilyen
nosztalgiát érezne a rendező iránta, éppen ellenkezőleg. Azon kevesek egyike, aki sem megbocsátást, sem feledést
nem ismer. Keményen, pontosan ítél,
és a legcsekélyebb engedményekre
sem hajlandó, ám az avíttság finom
fátylával borítja be művét az idő.
Noha a Szigorúan ellenőrzött vonalak
története szintén a múltban jászódott,
aktualitása vitathatatlan volt. Nem is
kedvelték érte Menzelt a hivatalosságok. Ahelyett, hogy színpadi hősöket
álmodna filmre, köznapi figurákat keres, akik mintegy mellékesen: jellemük,
sorsuk kényszeréből tesznek szert tör-

lőirányzatok szerint dolgozó NKVD-s
halálbrigádot. Ám az őrszolgálatos ellenáll nekik, foglyul ejti a rohamosztagot, és az erősítésül küldött ezredet is megfutamítja, hogy azután kedvesével az oldalán röpüljön el a
mennyország felé.
A felemelő vég egy fergeteges, noha
ugyancsak fekete vígjátékra tesz pontot. Szokásához híven Menzel kitűnően
választja meg figuráit, jellegzetesen
egyéni karaktereket formál. A termetes
postáslányt és hóna alatt bujkáló kedvesét csupán a történetmondás szeszélye emeli főszereplövé. hozzájuk hasonlóan izgalmasak a falubéliek mind:
így a Micsurin nyomdokain járó szomszéd feltaláló, a szovjet propaganda
eleven, és ezért semmire sem becsült
sztárja; a tapasztalt öregasszony, aki a
háborús hír hallatán rohan a vegyesbolthoz. hogy fölvásárolja készletét.
vagy a brigádvezetővé
szekularizált
pópa. Mutasson bár mást a küllemük,
mindannyiuknak megvan a magához

téneti
emelkedettségre,
egyébként
eszük ágában sincsen tetteiket jelentőssé stilizálni. Az [van Csonkin ... -ból már
hiányzik ez a frissesség. Korrekt emlékezés csupán, nem mához szóló alkotás, vagy ha igen, legföljebb annyiban,
amennyiben az újabban ismét lábra kapott diktatúrás álmodozások veszélyére figyelmeztet.
Ivan Cson kín közlegény megtörhetetlen kedélyű orosz kisemberként
szolgál a Vörös Hadseregben.
Egy
kényszerleszállást
végre hajtot t ócska
kis vadászgép őrzésére rendelik ki a
világvégi Vörösfalvára. és ottfelejtik a
háború kitörése előtti pillanatokban. Ö
pedig azonnal megleli helyét a postáskisasszony oldalán. Boldogságuk szemet szúr az ilyesmitől elszoktatottaknak. Megindul a feljelentések áradata,
ami mozgásba lendíti a szigorú terve-

való esze. Azért játsszák az ostobát
csupán, mert nem tudnak másként védekezni a rettenetes nyomás ellen, ami
rájuk nehezül. Látják, hogy mennyire
ostobák a feletteseik. de bölcsen tűrnek
és szótlan engedelmeskednek
parancsaiknak: vetnek hóba, gyülekeznek
vezényszóra, s megállják a helyüket
bárhol. Még a lágert is meg lehet szokni - dörmögi az egyik ottjárt. Csak túl
kell élni - teszi hozzá kesernyésen. Erre rendezkedtek be valamennyien. A
félkezű párttitkár szüntelenül a telefonnal bajmolódik, utasítást vár, nehogy hibázzon. a kolhozeLnök megállás nélkül vedel, mert nincsenek illúziói arról, hogy elkerülheti-e a sorsát:
előbb-utóbb úgyis lecsukják. vagy kivégzik.
Bájos, idilli világ ez a nyomorúság
közepén. DaloLnak is benne, meg sze-

Törvénytelen
-ben, amit ott kifiguráztak. Hiánytalan
a leltár, csupán munkájának értelme
marad homályban: mi végre fáradott?
Amit látunk, az egy nyári buli képbe
fagyott emléke. Seregnyi kiváló színész
ruccant le a Balaton partjára, ahol ma
drágább az élet, mint a Lidón, és forgatás címén eltötyögött néhány napothetet. Mivel közülük nem egynek helyben a nyaralója, úgy is mondhatnám:
összekötötték a kellemest a hasznossal.
Irigylésre méltó állapot, remekül
szórakozhattak, gondot az jelenthetett
csupán, hogy valamit rögzíteni kellett
a szalagra közben. Munkácsi Miklós
tréfája kevés segítséget kínált ehhez,
jobb híján a műfaj parodizálásával próbálkoztak hát. Ki így, ki úgy, ahogy
éppen kedve szottyant. Akadt közöttük a figuráját komolyan vevő éppúgy,
mint gondolatban a másnapi teendőkkel elfoglalt rutinos. Ahányan voltak,
annyiféle stílusban, felfogásban fúj 0gatták a szerep helyett kiosztott luftballonokat. A sok kék-sárga-zöld nyúl,
hernyó és ki tudja még milyen alakú
léggömböt kellett volna azután mutatós csokorba szednie az utómunkálatoknak. Nem sikerült.
Nem is sikerülhetett. híszen minek
alapján kerüljenek egymás mellé eltérő
szerepfelfogásokat tükröző, és az adott
történet szálaira nehezen fűzhető jelenetek? Egyetlen olyan rendező elv sejlett föl csupán, ami már a forgatásnál
is megvolt: lássék a szponzoráló cégek
jelenléte. Itt egy címke, ott egy felirat
diszeleg. Csakhogy a reklámfilmek
hossza ritkán éri el a másfél órát. Az
időt pedig ki kell tölteni valamivel. És
kitöltötték. A közönség nevet. Sajnos,
nem azon, amit jobb sorsra érdemes
művészeink mutatnak, hanem rajtuk:

szemben, tiszteletre méltónak tartom,
amit végeztek, egyes részeiben pedig
kitűnőnek. Ha rajtam állt volna, alighanem nekik adom a 26. Filmszemle
főd.íját. Szerencsére nem kérdeztek
meg. Így csak reménykedhetem abban,
hogy hallok róluk még, s főként újabb
alkotásaikkal is találkozhatom majd a
mozikban. Az

Ivan Csonkin
közlegény élete és
különleges
kalandjai
gyönyörűen kezdődik. Amit Jirí Menzel művel, ahhoz foghatót talán csak
Vaszilij Suksin produkált a Vörös ká-

relmeskednek, és amikor arról értesülnek, hogy a hazájukat megtámadták,
készek fegyvert ragadni érte. Egyedül
hivatott őreik rettennek meg. Ók viszszavonulnának nyomban, s hogya bőrüket mentsék, szívesen átállnának az
első adandó alkalommal. Külön epizódként még egy közismert adomát is
beiktat Menzel arról a vargáról, akit
egyedül neve ment ki a hóhérok karmaiból. Mindez remeklés, csak kissé
idejétmúlt. Mintha megrendelésre készült volna, pontosan és szépen kidolgozott, tisztes munka. Mondandója
igaz, és mégsem hat úgy, mint ami fojtogatná, akiben bentragad.
Negyed százada, kamasz fejjel láttam hasonlót, mint az

Egy apáca szerelme

A Romeo és Júliát adták, Shakespeare
nyomán. Annak dundus kis hölgye és
kamasz lovagja leste oly ártatlan mohósággal a szerelmet, mint Giovanni
Verga regényének hősei. Szívbe markoló történetük azt susogta, azt susogja:
ne szalaszd el a kedvező alkalmat! Élj
a pillanatnak, és örülj! S tanácsolhat-e
aktuálisabbat valaki a nézőteret megtöltő tizenéveseknek ebben az öröm- és
reménytelen világban a carpe diemf-nél?
Amelyiküknek esze van, ráébred arra
úgyis, hogy a kevéssé vonzó María és
az inkább dzsigolónak, semmint jurátusnak kinéző Nino esete éppen attól
válik emlékezetessé, ami történetükből
kimarad.
Mi lett volna, ha a kolerajárvány
miatt zárdájából szélnek eresztett lányka enged a kísértésnek, és éjnek évadján szobájába ereszti az ifjút? Legföl-

jebb egy esküvő, olyasféle, mint ami
húgával köti össze később az ügyvédbojtárt. A lakomára jön majd a gyerek,
vele érkeznek az anyagi gondok, meg
az elhízás, s hamar előrunnek a ráncok
is az erős szicíliai napon. Románcukat
még valami elválasztja a szokványostól: két azonos súlyú személyiség keresi egymást.
Mint a naturalisták általában, az
olasz verizmus leghíresebb képviselője
addig kutatja a valószerűt, míg eljut a
színtiszta valószerűtlenséghez. Mert elképzelhető-e ritkább eset annál, hogya
szenvedély ne csak egyikbe, vagy másikba sűrűsödjék össze, hanem egyenletesen oszoljon el kettejük között? Az
angol színpadon még hihető a dolog,
végtére is néhány éjre-napra azsúrba
kerülhetnek a fiatalok, ám hogy hónapokig, évekig gyötrődjenek különválasztottan egymás mellett, az a lehetet-

lenséggel határos. Következzék bár a
múlt század közepi népélet tüzetes,
hív leírása, úgy bámuljuk csak, akár a
mesét, hol óriások és törpék csatáznak.
A jó Zeffirelli mester pedig mondja,
mondogatja kitartóan, évtizedek óta
már. Hibátlanul keveri a színeket, pazar freskót ügyeskedik a két szenvedő
mögé. A szicíliai táj ragyogó hátterében, narancsligetek közepén nemesi
udvarházak emelkednek, ahol még
tudják ekkortájt, mi a jó élet titka.
Pompás termekben, drága és tetszetős
ruhákban mulattatják egymást, s úgy
lélegzik be a drága múlt nehéz parfümjét, valamint a gondtalan jelen illékony legét, mintha a kénkőszagú sötét
jövendőről nem is volna tudomásuk.
Igaz, a halál képeivel nyit a film: terhétől roskadozó, billegő kordéra dobálják
a járvány áldozatait, és tömegsírba te-

metik el őket, de valamennyi hulla
után keresztet vetnek, mert nem mocskos tárgyat látnak még a kadávere kben, hanem tiszteletre méltó emberek
maradványait. A járvány Isten haragja,
vagy a természet ballépése, reszkethetnek tőle és elegendő munkát ad nekik,
de níncsen közük hozzá. Szigora nem
oszlatja el életük derűjét, és nem borítja föl a dolgok példás egyensúlyát.
Zeffirelli Szicíliája már-már a földi Paradicsom maga. Harmonizál benne táj
a lélekkel, érzés az alkalommal, véletlen a szándékkal, miként jel a képpel,
vagy kifejezés a mondandóval. Mi hiányzik? Egy kevés tökéletlenség talán,
hogy ne legyen annyira teljes minden.
Ha tüzetesebben megvizsgáljuk, rájövünk, hogy ezen óhajunknak is engedett a gondos mester, és apró hibákkal
szórakoztat. Nem arra gondolok, amikor kétszer vet keresztet az egyik szol-

gálólány, mert az figyelmetlenség legföljebb; a szándékolt elnagyoltságról
beszélek: a felületességről. Úgy választja meg figuráit, hogy nehéz párban elképzelni őket, s így eleve tudatja
velünk: a hajdani bizsergető érzékiségre ne számítsunk. Azután beéri a
könnyen kínálkozó jelképekkel. A szerelem gyötrő kísértésekor fölbukkan a
füstölgő Etna, s az odakint tomboló
életörömmel szemben akként jelenik
meg az egyébként csinos zárda, mint
egy emeletes temető. Minden a kifejezésért van, a kedvünket szolgálja. Úgy
hajlítgatja a teret, akár egy kartondobozt: szép legyen, formás és tetszetős.
Kivált szembeötlő ez a templom körül,
ahol a hősnőnk húgának esküvőjét
tartják. Egyszer az utca túloldaláról
nyílik rálátása a bús szerelmesnek, ki
az ablakból leselkedik, majd hipp-

hopp, az utca innenső felére kerül zárdája, hogy közelebbről szemügyre vehesse az eseményeket, végül - nehogy
szemhatáron kivül maradjon véletlenül
- oda keveredik az ifjú pár otthona is
valahogyan.
A flexibilitás csodája ez? Inkább a
szorgos véletlené, mely nem szűnik
meg beavatkozni hőseink életébe. Bűvöletes, hogy mennyire kapóra jön itt
minden. Egyedül és kizárólag rajtuk
múlik, mihez kezdenek magukkal és
egymással. A sors kegyes, a sors segít,
tőlük függ, kit és mit választanak. Szabadabb embereket nem hordott hátán
még a föld. Ám kötetlenségük mit sem
ér, hiszen a lelkük zsarnokoskodik fölöttük (a Hamupipl5kéből
kölcsönkért
gonosz mostoha hiába ágál boldogságuk ellen, ha amellett döntenének,
aligha állítja meg őket bárki is). S hogy
kétségünk se lehessen, miként határoznak majd, a derék mesemondó kézen
fog bennünket, és úgy vézet, pedig nemigen tévednénk el ezen a tájon, ahol
minden-minden visszaköszön már. Ismerős a szó, és olajnyomatokból, valamint idegenforgalmi irodák prospektusaiból emlékezünk a képekre. A sűrű
aláfestő zene valósággal a szánkba rágja, hogy mi következik. Ha egymáshoz
közelítenek a fiatalok, sejtelmes, szívbemarkoló melódiák zengenek föl, ha
az átkozott kötelesség lesz úrrá felettük,
sírmélyi, tompa dobok szólalnak meg.
Úgy alakul a történet, ahogyan várjuk. Nem csalás, nem ámítás. Semmi
sem marad titokban előttünk, tudunk
mindenről, és mindennek megkapjuk a
magyarázatát. Nemcsak ismétlünk, néhány apró megfigye1éssel is gazdagodunk: csodáljuk az apácák erős sminkjét, ámulunk a rosszul beállított statiszták ügyetlen téblábolásán és szaporán
törülgetjük meghatottságunk nyomait
zsebkendőnkkel. Pontos tempóvételű,
precízen előadott múlt századi darabot
látunk, valamikor az 1854-esesztendők
tájáról, amikor ilyennek tűnhetett az
élet még vidéki portákon.
Hogy giccs ez, merő ostobaság? Ne
használjunk csúnya szavakat az elveszett teljességről, melynek ilyen erőtlen, suta rajza maradt csupán, mivel
halvány sziluettjében is emlékeztet arra, ami után nem szűnünk epedni.
Sneé Péter

Tommy Lee Jones

Született

gyilkos

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

Oliver Stone fáradhatatlan következetességgel mesterkedik (sic!) egy új
amerikai mítosz megteremtésén. pontosabban azon, hogy a régi, kihűlt vázra aggatott elemekből friss, elevenen
ható, hús-vér kreatúra váljék. A Szakasz, mindamellett, hogy naturalista érzékenységével átértékeli a vietnami háború dicsőséges romantikáját, a western-filmek hőskultuszára épül; a Született július 4-én egy szociálisan mellőzött, kisemmizett réteg történelmi, politikai és erkölcsi rehabilitációja a társadalmi drámák szabályai szerint, pátoszrealista tálalásban; a Tfusdecápák az
üzleti élet farkastörvényeivel megküzdő, önerőből fölemelkedő hős ábrázolásán keresztül nemcsak a generációváltást mitízálja, de az Amerikai Álom
aszott testébe is életet lehel; a The
Doors Jim Morrisonjának misztikus-entellektüel alakjával a polgárpukkasztó.
kívülálló, öntörvenyű értelmiségi is bevonul az USA halhatatlanjainak panteonjába, ugyanakkor az önpusztító művészfigura a korlátlan szabadságeszme
közvetítője is; a JFK-ban a legamerikaibb elnök legendáriumát ötvözi egy
politikai krimi izgalmával, ezáltal az
igazságkeresés a demokrácia mennyei
magasságába
emelkedik,
Garrison
ügyész tulajdonképpeni bukása pedig
a tisztességes észak-amerikai honpolgár erkölcsi megdicsőülésévé válik.
Stone tehát a 60-as évek értékválságából, mítoszrombolásából és társadalmi
átalakulásából kiindulva az átértékelés
és az újjáformálás igényével lép föl,
egy hatalmas tudati és érzelmi űrt betöltve eszményképeket teremt az egykor forradalmi, mára konszolidálódott
korosztály és gyermekeik számára;
ugyanakkor filmjei alapos, keményen
kritikus történelmi látleletek az új
Amerika hőskoráról. mintegy a maga

dialektikájában örökítik meg a teremtés/ születés pillanatát.
A legújabb film, a botrányosnak tartott Született gyilkosok - amely abszurd
parabola a médiában elhatalmasodó
bornírt és amorális sztárkultusz s a főként a televízióban tomboló erőszak lehetséges következményeiről - látszólag
megszakítja a rendező mítoszépítő céltudatosságát, hiszen olyan örüleng fokozott, riasztó képet fest, amelyben valamiféle pozitívum még csírájában sem
jelenik meg, ámde ott van benne az
előző művekre jellemző kettősség. A
film világa ugyanis oly mértékben a
média által sugalmazott virtuális valóságra épül, hogy a könyörtelen bírálat
ellenére mégiscsak a médiát mitizálja
(azt a médiát, amely hatásmechanizmusában a nyolcvanas évek közepétől
az amerikai mítosz részének tekinthető
hollywoodi Álomgyár helyébe lépett, s
köztudott. hogy az ezredforduló fogyasztói társadalmában élő ember létformájának abszolút meghatározója
lett).
Pillanatnyi kétségünk sem lehet afelől, hogy Stone mit is akar tulajdonképpen, nem takargatja szándékát,
nem készít az értelem számára is csalogató csomagolást, egyenesen a médiára jellemző kíméletlenül erőszakos,
tudattorzító és léleksorvasztó hatással
zúdítja nézőire képeit. Még a film címe
sem jelenik meg a vásznon, máris
olyan félelmetes vehemenciával indít,
mintha az erőszak esztétikáját a nézhetetlenségig akarná hajszolni. Mickey és
Mallory pillanatok alatt mészárszékké
változtatják a sztráda menti gyorsbüfét, mindez klipszerűen előadva, a vágóolló őrjöngve vitustáncot jár, a kamera epileptikus rohamban vonaglik,
ha éppen fényképez, mert itt-ott videoés ipari kamera is helyettesíti, ferde és
fejtetőre állított, színes és fekete-fehér
képek villódznak-vibrálnak rettenetesen, s közben nemcsak a látvány
emészthetetlen, de földbedöngölő hard
core zene párosul hozzá. Totális iszonyat és borzalom, a filmművészet "legjobb" elrettentő hagyományait is túlszárnyalva. a mozinézőnek annyi, kapott belőle az agyába, a gyomrába, a
lelkívilágába, sőt talán még a nemi
szervébe is, mint Mickey egyik áldozata, ott kushad pszichésen. mentálisan
megalázva a médiamocsokban.

Természetesen az Stone előtt is világos volt, hogy ezen a szinten képtelenség tartani a filmet, de azért nem árt a
nézőt - potenciális gyilkost és áldozatot egy személyben! - in medias res
megfürdetni szennyben és tébolyban.
hogy tudja, a későbbiekben sem számíthat semmi jóra. Rafináltan ugyan,
de visszavesz magából, hogy a következő két órában lepergethesse javítónevelő célzatú rémálmát. a televíziós
műfajok és a hollywoodi akció-horrorthriller esztétikájával túlrajzolt, kisebbnagyobb adagokban mért szörnyűségeket. Meg is kapjuk a velejét mindannak, amitől álszent módon tévéfotelben tehénkedve. nassolva. sört szipózva, hasat vakarva nap mint nap bódulunk, mint például az aláröhögős tévékomédia durva paródiáját, a szappanopera vérgőzös változatát, egy hiperrealista reality show-t és annak agybajos kulisszatitkait, öldökléssorozatot híradófelvételeket idéző előadásban, és
még sok más ad absurdum torzított
klisét a pokol hetvenhetedik bugyrából. S ez még nem minden, nem csupán a történetmesélés van médiásítva,
hanem a tágabb környezet is. Mindaz,
ami a szerepiőket körbeveszi. médiaelemekből áll: a falfelületeken. az ablakés ajtókeretekben különféle tévéadások
peregnek, video- és reklámklipek villognak, hír- és show-műsorok jelennek
meg, semmi másra nem nyilik kilátás,
mintha egy hatalmas képernyő uralná
a teret. Nincs menekvés, ez az egyetlen
létező valóság, ebből nem lehet kilépni, legföljebb átmenni egy másik csatornára, ahol ugyanaz a romlás tenyészik, s ami ugyanoda vezet az elembertelenedett zűrzavarba.
Mickey és Mallory otthonosan mozognak ebben a médíavilágban, hiszen
itt nőttek föl, nek.ík ez a természetes
közegük (Mallory egyenesen egy tévésorozat-család tagja), tudják, hogyan
lehetnek sztárok, rendeznek hát egy
szórakoztató-önmenedzselő
ámokfutást. A háromhetes kurzus hozama ötvenkét áldozat, s csak azért nem több,
mert közben tudatosan építik-formálják tükörarculatukat, az image-t, ezért
meghagynak egy-egy szemtanút az
elektronikus és az írott sajtó számára.
Jön is a siker, népszerűségi indexük r0hamosan emelkedik, a média mítoszgyártó mechanizmusa hibátlanul mű-

ködik, az őrület a tetőfokára hág, például fiatalok "Gyilkolj meg, Mickey!"föliratú táblákkal visítoznak az utcán,
amit a tévé szintén közvetít. Nem kétséges, hogy Stone ezen a ponton a pillanatnyi hatásra és minél nagyobb
anyagi haszonra törekvő, tulajdonképpen kizsákmányoló, elbutító, elvtelen
hőstermelést állítja szembe saját állhatatos, kultikus, értékteremtő (és -mentő) eszményével, csakhogy az elborzasztás eszközével élő művészi önígazolását kissé túlzásba viszi. Bárménynyire is nyilvánvaló célja az erőszak illetve a hatásvadászat végletes poentírozása, hogya káros következményekre figyelmeztessen, ábrázolt világa oly
töményen romlott, hogy abban a Mickey-Mallory páros gyilkosságsorozata
csak eleinte hat szörnyűségnek, később
már csupán csínytevésnek tűnik, aztán
jellegtelenné silányul, belesimul az undoritó közegbe, hogy végül ne egyszeruen indokolttá, hanem szinte jogossá,
megérdemelt biintetéssé váljanak az
utolsó emberölések. Csakhamar kiviláglik, hogy a Stone-féle apokalipszis
csak a felszínen (stilárisan) kaotikus, a
mélyben (strukturálisan) nagyon is homogén. Mallory apja egy mocskos,
vérfertőző disznó, az anyja sem sokkal
különb, asszisztál a papának, szóval,
hányingert keltő páros. A népszerű
szerelmespárt elfogó rendőr, Jack Scagnetti egy szadista szörnyeteg, perverz,
gonosz és erőszakos, mit sem számít,
hogy ő történetesen megveti, gyűlöli a
médiát. McCulsky börtönparancsnok
szintén egy brutális vadállat, sőt még a
debilitás jeleit is fölfedezhetjük rajta,
akárcsak primitív beosztottjain. Wayne
Gale, a legnépszerűbb sztárriporter
gátlástalan, erkölcstelen alak, nem riad
vissza semmitől, hogy célját elérje, ráadásul megrészegül a vértől, s majdnem elélvez attól, hogy öldökölhet.
Utálatos figurák mindannyian, köztük
Mickey és Mallory már mintha egy kicsit áldozatok is lennének, frusztráltak,
megtévesztettek, akárcsak a néző, nem
hiába szimpatizál velük a tömeg. A
többi szemétládát a kutya sem sajnálja,
amikor csúfos véget érnek, csak az
igazságos sors sújt le rájuk Mickeyék
fegyverei által. Világos, mit akar mondani Stone Gale kivégzésével: a teremtmény, a torzszülött büntet, s a legtökéletesebb és leghitelesebb utolsó

szemtanúnak ott a kamera, maga a tererntőeszköz, a médiaarkhé. Ez egy
olyan csapda, olyan ördögi kör, ahonnan a legnagyobb manipulátor sem
menekülhet. Azzal azonban nem számolt a rendező, hogy negatív mítoszának kétségkívül logikus levezetése
folytán ő is saját csapdájába esik: semmi különbség nincs közte és az általa
ostorozott televízió vagy sajtó között
azon a szinten, hogy adrasztikum
misztifikálásával a haldokló civilizációs kultúra és életforma neobarbarizmusban való újjászületésének hamis
reményét kelti.
Az a riasztó, botrányos kép, amit
Oliver Stone őszinte indulattal és zseniális stílusbravúrral tár elénk a konzumtársadalmak médiavalóságáról a
Született gyi/kosokban, több szempontból is hiteles, sőt talán az is megkockáztatható, hogy az egyes részletek elméleti síkon mind hitelesek. azonban
pont azt nem mondja ki (még súgva
sem) - éppen a mitizálás miatt =, hogy
itt minden hazugság, sőt a részelemekből-Ievonható következtetések szinkretizmusával ennek az ellenkezőjét sugallja. Többek között pontos annak a
lélektani és szociológiai motiválása,

hogy Mickey és Mallory miért válhattak sorozatgyi1kosokká, ugyanilyen
alapossággal méri föl a rendező a média és a társadalom interaktív rendszerének a mindennapokban jelentkező
hatását, s nem téved akkor sem, amikor egy életforma tüneteként diagnosztizálja az erőszakot, vagy amikor egy
egyedi létállapot lényegeként absztrahálja a bűnt ("Született gyilkosok vagyunk" - mondja Mickey Gale-nek).
Az már azonban durva dramaturgiai
megfontoltság, hogy Mickeynek erre a
kijelentésére eszelős, véres börtönlázadás tör ki. Persze ez a filmben valahol
logikus következmény, ami annak a jelenetnek a szellemiségéből eredeztethető, amelyben a szerelmespár az öreg
indiánnal találkozik. Ebben az epizódban Stone megpróbál ezoterikus mélységet adni a történetnek; a vén varázsló Jóról, Rosszról, bűnről, szabadságról
és megtisztulásról fecseg, ezáltal teljesen átértékeli az addig látottakat, majd
Mickey lázálmában lepuffantja az öreget, s ezzel az égi hatalmak, az indián
démon ai is lassan átszállingóznak az
örök vadászmezőkről a tanmesébe.
(Nem idegenek ők a rendezőnek. volt
már velük dolga a The Doorsban, bár

ott sem voltak túlságosan meggyozoek.) Ezek után - már a börtönben Mickey azt mondja, hogy a "gyilkosság megtísztít", aztán jön a "született
gyilkosok
vagyunk"
mélyértelmű
"igazsága", amit az elállatiasodott
Scagnettitől a börtönlázadáson át az
értelmiségi Wayne Gale-ig mindenki és
minden látványosan alátámaszt, s végül, miután mindenki elnyerte méltó
büntetését, a megváltó ifjú pár boldogan - megtisztulva? kegyelemben? =,
immár bűn nélkül éli életét, és nemzi
utódait.
Stone jelenkori káosza, s benne a
vérengző Mickey-Mallory duó Kronosz
Uranosz elleni Iázadásához, vagy az
Apokalipszis hatodik pecsétjének föltörése utáni állapotokhoz hasonlatos, a
világ rothad és pusztul, uralkodik a
Gonosz, de mindez a Teremtő predesztinációja, ott csírázik benne a megváltás (no meg a megtorlás), s utána más
sem lesz, csak szeretet. Ami nem jelenik meg a filmben, az egy meghökkentőnek szánt logikai csavarintás folytán
végkövetkeztetésként levonható.
S tartok tőle, hogy mindez nem szatíra, a rendező komolyan gondolja.
Csak az nem derül ki belőle, hogy ez a

hite, vagy csak szomorú jóslata. A
grand guignol köré épített médiavilága
oly tökéletes, hogy ő maga is elveszett
benne: miután nem tudta - talán nem
is akarta - megtagadni önmagát, az új
amerikai mítosz építgetését, néhány
oda nem illő szilánkot is elszórt, amelyeket a mindenevő szörny befalt, és
gleichschaltolva átértékelt. Sajnos Stone ezzel a filmjével úgy járt, mint az
öreg indián példázatában az asszony a
keblen melengetett kígyóval. A médiafilm nyugodtan rászólhatna a rendezőre: te hülye, tudtad, hogy kígyó vagyok.
Szárnyas Gábor

"

REJTELYES HATALMAK?
az ízlésem tiltakozna az ilyesmi ellen,
mégis kénytelen vagyok leírni, hogy
remélem nem úgy alakulnak majd a
dolgok a magas politikában, mint a
filmben; és nem lesz katasztrófahelyzet, mire ezek a sorok megjelennek,
mert ha mégis, akkor engesztelő bonbont kell küldenem a Warner Brosnak.
A mostani helyzettől persze nem
lett jobb a film, hiába hivatkoznak
majd arra, hogy mennyire fontosak az
ilyen és ehhez hasonló figyelemfelkeltő
(ál)valóságalapú művek. A tévében vasárnap este vetített mozifilmek kategóriájában csoportelső lesz, ehhez nem
fér kétség.
A filmnél jóval érdekesebb a híradó,
amelyből arról értesülhettünk, hogy a
zairei kórház orvosai nem engedték be
az operatőröket forgatni, mondván:
"valóban fontos a keserves kínok között elhunytak holttestét mutogatni?!".
A kilencvenes évek médiatörténetében
példa nélküli az eset. Ez május IS-én
történt, mire a júniusi Filmkultúra az
utcára kerül, addigra nagy valószínűséggel minden a megszokott módon
fog zajlani, és közeliket
kapunk a

Aki a megszokottat
nem veszi
mint egyedül lehetségeset tudomásul, megütközhet azon a felmérhetetlen pazarláson, ami a [ilmkészitést övezi, és az a benyomása alakulhat ki, hogy bizonyos rejtélyes
hatalmak óriási összegeket hajlandók áldozni arra, nehogy a filmben valami művészi megjelenjen.
Más művészeteken
nevel8döttek
elképedve látják, mit kell a film terén művészetnek tekinteniük, mig
lassan az üres látványosságot
mint műfaji sajátosságot veszik
tudomásul és hálásak a történetnek, ami leköti 8ket. (Erdély
Miklós)
Ezek a filmek rettenetesen rosszak.
Ezek a filmek hibátlanok.
Ezekről a filmekről teljesen mindegy, hogy mit állitunk: mert 1/ a kutyát sem érdekelik ilyen filmek; 2/
mert ezek a filmek, ha a fene fenét
eszik is - eladják magukat, eladják
őket; 3/ mert ezek nem filmek.
Van a moziban látható dolgoknak
egy olyan halmaza, amelynek az elemeit ugyanúgy filmeknek szokás hívni, mint a Filmeket. De ezek nem
filmek.
A nyersanyag megegyezik,
vannak szereplők, van forgatókönyv,
rendező, zene, díszlet, jelmez, blablabla, egyebek, és van a PRODUCER. A
mindenható producer. Mivel a producer a mindenható, ezért talán nem is
szorul magyarázatra, hogy a végtermék miért nem nevezhető filmnek. A
sok (több-kevesebb) pénzből több-kevesebb munkával elkészült valami.
Olyan valami, amit moziban lehet vetíteni, amiről reklámklipeket lehet készíteni, újságcikkeket lehet írni, a másfél
óra alatt többé-kevésbé jól lehet szórakozni, aztán azon nyomban el lehet
felejteni.
Ajánlok egy jó kis párjátékot. egyben a feltételezésemet is igazolva láthatják, Vegyenek elő egy moziműsort.
Lapozzanak a címmutatóhoz. Feleltessék egymást a filmeknek nevezett valatnikből. A címről jusson eszükbe a történet, a szereplők, a hangulat, a megszámlálhatatlan mennyiségű poénok
egyike, a kidolgozott látvány bármelyik részlete. Gyakorlatilag
sem-

mire sem lehet emlékezni

belő-

halottakról.
Az izgalmak és a fantasztikus mesék kedvelőinek jön a

Streetfighter
lük. Amelyikről három momentumnál
többet sikerül felidézniük, azt bátran
emlegethetik Filmként.
A moziban egyre többször lehet jól
szórakozni, egyre több a tökéletes mű.
Hibátlanok, beleköthetetlenek, a kéSZÍtők ismerik az összes elvárást, azoknak
megfelelnek. A filmek pedig egyre
összetéveszthetőbbek.
Bár a hazai mozik későbbre tervezik
a

Vírus
bemutatását, mégis ezzel kezdem a júniusi csócsálást. Kedden délután láttam az elővetítését, szerdán meséltem
róla valakinek, csütörtökön pedig viszontláttam a tévéhiradóban. A híradó
a vírust mutatta, azt amelyik a filmben
szerepel.
.
Arikában. majd rövid időn belül az
Egyesült Államokban is tombol a 'MOTABA-vÍrus által terjesztett véres láz.
1967-ben már tarolt egyszer a vírus,
akkor katonapolitikai szempontok miatt nem tettek ellene semmit. Most ismét ez történik. Ha egy bizonyos terű-

leten kellő arányú a fertőzöttek száma,
akkor megkezdődhet a várva várt takarítási akció, az évtizedek óta rejtegetett biológiai bomba kipróbálása. A fertőzést meg lehetne állítani. ha elkapnák a vírusgazdát (egy majmocskát).
De a katonapolitikának nem érdeke az
életmentés. Belekeveredik a Fehér ház,
a sajtó, az orvosok, a köjál, végül győz
az igazság. Ez nem jelenti azt, hogy ne
terjedne tovább a véres láz. Fertőzni
fertőz, de van ellenanyag. Akik meg
eddig szétrohadtak (mert ez történt a
fertőzöttekkel), azoktól bocsesz. Dustin
Hoffman orvosaiezredesként a jó, Donald Southerland katonaként a gonosz,
ezt akár fixre lehetne venni a stáblista
láttán.
A filmben nem lenne semmi érdekes, tökéletes mása a többi hasonlónak, ha az "élet" nem szállt volna be
a reklámkampányba. A forgalmazóknak bejött, az tuti. Afrikában fertőz a
hetvenhatban már felfedezett, véres
lázzal járó Ebola-vírus. Európa és
Amerika tanácstalan a karanténkérdésben. A híradó által bemutatott vírus
megegyezik a filmben láthatóval. Bár

(Harc a végsőkig), az utolérhetetlen Jean Claude Van Damme és Kylie Minogue főszereplésével. Aki életében egyszer videójáték közelébe került már, az
tudja, hogy mi fán terem a 5treetfighter. Persze nem az otthon gémbojozókra gondolok, nem is az önjelölt tetrixbajnokokra. Az "igazi" videójátékosoknak készült ez a film. Akik tudják,
hogy miért őrület; akik tudják, hogy
mi van most az egykori Eötvös-klub
pincéjében. A 5treetfightert - az eredeti
videójáték-verziót - az elmúlt évben
többen látták, mint a Dallast a kezdetektől a múlt hétig. Azért az valami.
Egzotikus ország áttekinthetetlen
polgárháborús helyzetében egymást
irtják a ninják, a rendesek, a kéksisakosok, az ellen- és a -forradalmárok, a ki
tudja kicsodák, a pro és kontrák. Ahányan csak harcolnak, azok egy cél által
vezérelve néznek előre: megmenteni
a világot. A filmváltozatban a mi
szánk íze szerint mentődik meg a világ.
A hazai mozisoknak ajánlok egy
vállalkozást, majd elmutyizunk a hasznon: A nézők kezébe adjanak joystickot, a filmre pedig vetítsék rá a videójátékot. A nézők választhassanak
maguknak szereplőt, és avatkezhassa-

CSAK A FILMEK EGYFORMÁK!
Richie Rich,
de mondhatnánk azt is, hogy Csekkben a tenger - Biankó bankó. A két
film - a lényeg és a kisfiú szempontjából - egy és ugyanaz. Gazdag és magányos, koraérett gyerek, később jutalomképpen igaZSZÍVűbarátok, a nézőknek gyerekszájtátó
látványosságok.
Szupermodern bizgentyűk veszik körül a filmbeli gyerekeke t, de én hajlamos vagyok azt hinni, hogy normális
embergyerekek nem álmodoznak hasonlókról, mert dög unalmas lenne
.úgy az élet. Ki szeretne privát vidámparkban lakni? Miért lenne jó számolatlanul enni a hamburgert? A kiskarnaszok tudják a legjobban, hogy öt

nak bele. Kellően vegyes közönség esetén egészségesen megoszlanak az erőviszonyok. Ha véletlenül mégsem a
forgatókönyv szerint haladnának a nézök, akkor a gépész egyszerűen lekötné őket az áramkörről. egérutat adna
rev. Damme-nak és a rendezőnek. aztán újraindítaná a közönséget. Erre aztán mindent lehetne mondani, csak azt
nem, hogy virtuális valóság. Virtuális
moziság.
A Streetfighter már nem az egyetlen
vászonra vitt videójáték. A nyári, ősz
eleji filmkínálat alkalmával még szót
ejtünk róluk.
Az amerikai szórakoztatógyár kedvenc témája saját kreatúráinak sikertörténetén nyammogni. Például a

Funny Bones.
Mérhetetlenül ellenszenves emberek
gusztustalan környezetben és elviselhetetlen helyzetekben kerülnek elénk,
nekünk pedig szíviink összes melegével arra kellene gondolnunk, hogy a
szüleink is abban az időben voltak fiatalok, és ők is "hogy oda voltak ezekért a cuki pofákért". Igenám, csakhogy nem voltak oda értük.
A politikai, gazdasági, történelmi
miértekbe most ne menjünk bele, elég
annyi, hogy a hollywoodi műanyagagyú "nevettetőkön" sem akkor,
sem most nem nevetett nálunk senki.
A .szfvszorítöan szomorú és tanulságos" életükön is maximum forgó gyomorral szörnyillködni lehet. Pedig a
filmbe belerángatták a cirkuszvilág
nagyjait, a színészek is jók, az operatőr

minden szempontból

korszerű.

Korszeru film, amelyhez nincs köziink.
És nem azért, mert nem ismerjük őket.
Azért, mert hazugok. Évezredek telhetnek el, generációk jöhetnek, mehetnek,
a filmek jó része mégis az Álomgyárról
és a szereplőiről fog szólni, arról, hogy
a mese szól tovább, hiszen az emberek
vágynak rá, hiszen sikeresek ezek a
torzszülöttek, szeretettek, istenitettek.
Mintha Magyarországon anyagiakat és
sztárokat nem kímélve évente készülne
film a hallatlanul sikeres, és aggkori
szenilitás ukban is zseniális magyarnóta
énekesekről. akiket a CD-kor lemosni
készül a színről, de a szakmai tudás és
a közönség ragaszkodása mindenek ellenére újra és újra feljuttat a csúcsra. A
fiatalok próbálják ellesni az apró fogásokat, mert ők is vágynak a fénybe és
a csíllogásba, de csak a legtehetségesebbekből lesz valóban sikeres és ünnepelt magyamóta énekes. A történet
bizony hamisnak tetszik. Ezt tudja felmutatni a Funny Bones, magyar eimén
a Röhögj, ha fáj!
Megtalálható az előírt negyvenkét
poén, a fura mellékszereplők, a jellemfejlődés, mindaz, amit az amerikai forgatókönyvíró-iskolák esti tagozatán belevernek a tehetséges hallgatókba. Lehet, hogy jobban járnánk azoknak a
munkáival, akik kibuknak ezekből az
iskolákból. Talán lenne esélyünk valami kevésbé iskolázott, ámde kevésbé tökegyforma filmre.
Egy iskolázatlan rendező talán a tenyérbemászó Macaulay Culkinnak is
találna megfelelő szerepet, hogy ne
kelljen egészen a nagykorúsága pillanatáig ugyanazt a szerepet játszania.

perc alatt bármit meg lehet unni, kivéve a Streetfightert.
Mellesleg - bizonyos szempontból ez is tökéletes film. Ha el tudunk tekinteni attól, hogy milyen rettenetesen
rossz. Az általános iskolások értékelni
fogják a bedobott trükköket, és azt a
valóban szellemes záró jelenetet, amikor a pénzéhes titkár lézerágyú segítségével próbálja lelőni a dúsgazdag

Rich család tagjait, akik a róluk készült
hegynyi gipszszobron menekülnek.
"Aki a megszokottat nem veszi
mint egyedül lehetségeset tudomásul,
megütközhet azon a felmérhetetlen pazarláson, ami a filmkészítést övezi, és
az a benyomása alakulhat ki, hogy bizonyos rejtélyes hatalmak óriási összegeket hajlandók áldozni arra, nehogy a
filmben valami művészi megjelenjen.
Más művészeteken nevelődöttek elképedve látják, mit kell a film terén művészetnek tekinteniük, míg lassan az
üres látványosságot mint műfaji sajátosságot veszik tudomásul és hálásak a
történetnek, ami leköti őket." (Erdély
Miklós)
Kuczogi Szilvia

Enrico Lo Vel'lO
Carmelo Dl Mazzarelli
Michele PlaclOo
Piro Milkani
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Lamerica
színes olasz film
írta: Gianni Amelio, Andrea Porporati, Alessandr
fényképez te: Luca Bigazzi
zene: Franco Piersanti
rendezte: Gianni Amelio
Cecchi Gori Group, Tíger, Arena Fil
Magyarországon forgalmazza a Buda

A halott hadsereg túlélője
Attól, hogy valaki nem ért egy forradalmat, még nem kell feltétlenül oktalan rovarnak nézni a benne résztvevőket - próbáltam a moziból kifelé jövet
humanista szellemű véleményt fogalmazni Gianni Amelio LamericájáróL
Még ki se állt a zsibbadás a Iábamból,
amikor nagy szerencsémre eszembe jutott, hogy ezt a szöveget már hallottam
valahol: Mario Vargas Llosa nyilatkozott úgy a film premierje után, hogy
az albánokat a Lamericában olyanra csinálták, mint a rovarok. Azután az örök
Nobel-díj várományos, párizsi albán,
Ismail Kadare utalt a sajtóban tapintatosan arra, hogy akit - Amelióhoz hasonlóan - albán fiúbaráttal ajándékozott meg a sors, az tanúsíthatna nagyobb önmérsékIetet a nemzetgyalázás
terén. A neves író később azzal büszkélkedett baráti körben, hogy az ő acélos érvei mentették meg a filmet az
OscartóL
Mi tagadás, kis híján én is a szellem
nagyjainak uszályába kerültem. mert
az ember azért titkon mindig örül, ha zös motívurn, hogyatúlszervezett táraz efféle hiszékenységgel megspórolhat sadalom egy kisebb vagy nagyobb bemagának egy kis gondolkodást. A ha- avatkozás hatására barbár hordává
zai kritikusok is meglehetősen takaré- vedlik, melynek egyetlen alapszabálya
kosan bántak szellemi tökéjükkel. ami- az egyéni túlélés. A derék olasz rendekor a Lamericát igyekeztek értelmezni ző még rá is tett egy lapáttal a kételye(lásd pl. Filmkultúra,
1995/április). imre, amikor a filmben a nyugatiak
Ezeknek a szövegeknek ellenben meg- gátlástalanságával felsorakoztatta az
van az az előnye, hogy egyfelől az el- összes létező albán sztereotípiát: mind
foglalt átlagolvasó megismerhette belő- ki akar vándorolni, mind tolvaj, korlük a sztorit anélkül, hogy a moziban rupt, de a szíve mindnek színarany
gémberedett volna, másfelől pedig ne- (lásd a velejéig romlott Kruja ügyvékem sem kell részleteznem a filmbeli det, aki megmenti a veteránt a verésesemények menetét, ha már egyszer től, amikor utóbbi levizeli az autóüúgyis megírták. Egyedül egy konku- lést), az utolsó pár cipőjüket, falat kerens lapban jelent meg értelmes cikk, nyerüket is odaadják, mindet degenede ennek a szerzője, Bashkim Shehu rálta Enver Hoxha diktatúrája, működalbán és valódi író, tehát a fenti meg- tek táborok, betiltották a vallást, minjegyzéseim nem érvényesek rá. Vissza- den családnak volt bunkere, budi vitérve az uszályra: Amelio áldokumen- szont sehol... Meg azon is elhűltem
tarizmusa láttán bennem is felrémlet- egy pillanatra, amikor a szocreálból
tek Zamjatyin, Platonov. Huxley, vagy desztillált, hiperrealista eszközökkel
akár Karinthy Ferenc (Epepe), illetve elénk tárt közkórházban a doktornő
Szathmáry Sándor (Kazohínia) antiutó- . azt fantáziálja a forgatókönyvírói konpiáinak hagymázas jelenetei, a világvé- cepció kedvéért, hogy a háború után a
ge után játszódó "neobarbár", rend- hadifoglyokat a kommunístákvagy tászerint kocsmai videókon élvezhető borozni vitték, vagy kivégezték. A vafantasztikus filmek képei. Ezekben kö- lóságban a véletlen túlélőket ugyanis

fogolycserével
visszaszolgáltatták
Olaszországnak. Albániában dokumentálhatóan egy sem maradt. A látványos
sületlenségek közé tartozik még az,
amit a végtelenül empatikus vizsgálótiszt állit Gino kihallgatása közben, nevezetesen, hogy a tiranai olasz követségen egyetlen talján sem maradt, mert
az épületet elfoglalták a menekülő albánok - ilyesmi azért még Albániában
sem fordulhat és fordult elő.
Meglepő módon éppen ez a hiperrealizmus-dilemma lendített túl a hírességek sommás ítéletein. Eszembe jutott a nemrégiben megboldogult Jurij
Lotman egyik alapmondata, miszerint
"a művészet azért teremt szabályokat,
hogy megszegésük jelentést hordozhasson. rr A Lamerica nem a film formai
szabályait rúgja fel, hanem egy alapvető erkölcsi normát hág át, mely valahogy úgy foglalható össze, hogy "egy
emberekből álló populációt (népet) állatiként ábrázolni rasszizmus". A dokumentarista forma, a hitelesség illúziója csak fokozza a szentségtörés, a
"norma áthágásának" súlyát. A kérdés
nem kerülhető el: mire való ez, minek

a nevében "áldozza föl" a rendező
ilyen csúful az amúgy sem lsten választott népe hírében álló albánokat?
Különös, hogy éppen Kadaréban
nem merült fel ez a kérdés, helyette
hagyta magát elragadni - amúgy is
túlburjánzó - hazafias érzelmeitől, s
felháborodásában lehülyebuzizta Gianni Amelio rendezőt. Ezzel a snassz riposzttal olyasmit akarhatott kifejezni,
hogy a hajlamai miatt érzett tudattalan
bűntudatot a rendező ne egy teljes nép
kárára szublimálja; vagy legalább igyekezzen elfojtani. ha már nincs benne
annyi szeretet, amennyi átsegítheti személyes válságain. Pedig ki másnak,
mint Kadarénak kellett volna észrevennie, hogy Amelio éppen azt a művet
gondolta és írta tovább, pontosabban
arra a könyvre válaszolt, amivel Kadare a '60-as évek végén világszerte befutott, azzal a különbséggel, hogy a Lamerica egy egészen más típusú mesét
kínál, mint A halott hadsereg tábornoka
című regény. Kadare első jelentős műve alaposan frusztrálhatta annak idején
az olaszokat, nem véletlen, hogy akkor
adták ki olaszul, amikor már gyakorla-

tilag minden európai nyelven megjelent. A történet úgy foglalható össze,
hogy másfél évtizeddel a háború után
egy olasz katonaembert elküldenek Albániába. hogy tárja fel az ott elesett
ducekatonák sírjait és szállíttassa haza
a tetemeket. A tiszt azzal a kultúrfölény-tudattal érkezik, amivel annak
idején a megszálló olasz hadak vonultak be Tiranába (ezt valódi mozihíradós dokumentumon láthatjuk Amelio
filmjében azzal a korabeli kommentárral, hogy civilizálni jöttek ezt az országot), s végül megtörten és összezavarodva távozik: végleg nem tudja, ki a
barbár és ki a civilizált. Az olvasó
azért sejti...
A mesét az imént nem a maszlag értelemben használtam. A halott hadsereg
tábomoka tényleg mese, amennyiben
annak tekinthető egy megkésett, stilizált fejlődésregény, melynek hőse
hosszas vívódás után eljut az egyik fejlettségi fokról a másikra. Ameliónál
nincs tipródás, csak események vannak, melyek a vezeklés útjára térítik a
hőseit, s addig nem hagyják őket nyugodni, míg meg nem váltják közösségüket (jelen esetben az olaszokat) a közös bűntől. A Lamericában a rendező
megismétli előző filmjének, a Gyerekrabiáknak az üdvtörténetét.
csupán más
helyszínt választ, és ezúttal még egy
csavarral bonyolítja a szerkezetet, amikor a vezeklés és üdvözülés nemzedéki "átadhatóságáról" igyekszik meggyőzni a mesével. A mindkét filmben
kitűnő Enrico Lo Verso a GyerekrabIákban csendőrt alakít, aki azt a parancsot
kapja, hogy kisérjen el két gyereket,
egy kisfiút és egy prostitúcióra kényszerített kislányt a nevelőintézetbe. A
gyerekeket sehol sem akarják befogadni, így az utazás kalandossá válik, az
ifjú csendőr minden szituációban megvédi a gyerekeket, a legtisztább szeretet érzése ébred fel mindannyiukban,
azonban éppen azért, mert a külvilág
félreértelmezi ezt a szeretetet, az ifjú
kénytelen búcsút mondani előbb egzisztenciális, majd a karrierjét illető álmainak, s feltételezhetően a végén még
le is csukják. A Szent Kristóf metafora
itt teljesen tiszta: a csendőr (Szent Kristóf a legenda szerint eredetileg katonaember, aki rnindenáron a jó szolgálatába akar szegődni, de végül úgy dönt,
hogy akkor a leghasznosabb. ha embereket visz át a folyón) elvállalja egyedül a két gyerek átszállítását, akárcsak
a mondabeli Kristóf a kis Jézusét, de
az út felénél elbukik, mert nem tudja,
hogyagyerekekkel
együtt a társadalom bűneit is a vállára vette (mint
Szent Kristóf Jézussal a világ bűneit).
A Lamerica meséjében nem a "kis Jézust" kell az Enrico La Verso alakította
Ginónak az egyik helyről a másikra kísérnie, hanem a halott olasz hadsereg
túlélőjét, a Michele Talarico névre hallgató "lelki szegényt" (Carmelo Di
Mazzarelli). Az öreg tizenhét éves korában vonult be, rögtön dezertált, és

ötven évet töltött albán börtönökben tehát hatvanhét éves, vagyis a krisztusi
kornak éppen a dupláját érte meg, mire az ordas szándékkal érkezett olasz
üzletemberek véletlenül kihozzák a
gondozónak nevezett pokolból (újabb
adalék a hiperrealizmushoz: egyetlen
volt börtönt vagy tábort sem alakítottak Albániában aggok házává). Gino,
aki csak alkalmazott az Albánia kifosztására alakult vállalatnál. igen rosszul
indul: undorog mindentől, főleg az albánoktól. kitalálja a vezércselt. misze-

megérti, kivel áll szemben: "Neked
nincs szükséged senkire, Elnök" mondja, amikor elválnak, pedig akkorra már rég kiderült, hogy az egész
kóklerség megbukott, nincs cég, az
öreg már formálisan sem elnöke a cégnek. Az "Elnök" ezen a helyen szaba-

rint egy névtelen csavargót kell kinevezni a vállalat élére, akivel azután
nem kell sokat bejlódniuk. hisztizik,
tombol, amikor palira veszik, vagyis
éppenséggel van mit levezekelnie,
igaz, a mondabeli Szent Kristóf is rnindenkit kiszolgált, mielőtt az emberek
szolgálatába állt volna. A vállalati elnöknek kiszemelt öreg megjelenését folyamatosan krisztusi attribútumok kísérik: először egy Tereza anya-féle
gyermekmenhelyen akarják elhelyezni,
ahol a számos madonna között egy
Szent Kristóf szobor is felbukkan, mindenét széfosztja (az öltönyét a menhely
gondnokán fedezi fel Gino), utazás
közben a teherautó platóján meghalt
albánt megpróbálja feléleszteni kenyérrel, majd a film legvégén kenyeret oszt
agyerekeknek. Michele Talarico nemcsak az egész "olaszság" vétkeiért bűnhődik félhülyén a börtönben, de szabadulása után még azoknak a gyerekeknek a bűnét is magára veszi, akik őt, a
megtisztultat és szentet kamaszos kegyetlenséggel meg akarják ölni. A legnagyobb csoda, amit véghezvisz az,
hogy könnyeivel sikerül lecsillapítania
Cino, az őt önös érdekből kísérgető ficsűr indulatait és hisztériáit, alázatossággá és szeretetté változtatnia gyűlöletét. Amikor azután egy tömegszálláson a reszketeg Michele beáll rakodni
az ebédlőbe, hogy a beteg Ginónak
élelmet szerezzen. a kísérő végleg

don behelyettesíthető a Mester szóval.
Gino valódi vezeklése a tiranai börtönben kezdődik, ahol (feltehetően
nem jószántából) mindenét szétosztogatja, majd útlevelét is "bevonják". Gino itt lemegyalbánba, olyanná válik,
mint azok, akiket eddig a legmélységesebben lenézett, úgymond rovarré. Leül az olaszul tanuló gyerekek közé talán albánul tanulni.
Erre áldozta hát fel Amelio a szerencsétlen albánokat, azért mutatta be
a rovásukra a "gyűlölet" világát, a káoszt, hogy az igazi szeretet zsendülésének a látványa még megkapóbb legyen. Így persze élesebb a kontraszt
aközött, hogyalegázolt
albánok olaszok akarnak lenni ("igazi olaszok",
ahogy Toto Cutugno dalolja), miközben a feloldozásra ácsingózó olaszok
albánná válnak. Kadarénak nyilván
nem volt elég humora ehhez, vagy talán túl komolyan vette a hiperrealizmus ósdi trükkjét. és persze az sem kizárt, hogy azért orrol, mert ő még nem
írhatta le büntetlenül az előző mondat
első felét. Abban pedig végképp nem
vagyok biztos, hogy ezért érdemes volt
kavarnia Oscar-ügyben, már amennyire ez valóban módjában állt.
Egy jó mozi végén az ember rendszerint retteg a befejezéstől. amit a legnagyobbak is képesek elbarmolni. Az
Albánia és Olaszország partjai között
közlekedő Partizani bárka madártáv-

latból jó nyitás, a fürtökben lógó menekültek még mutatósak, majd amikor
a visszavonhatatlanul
kenyérosztó
krisztusi pózba véglegesült Michele újra találkozik a kellően lerongyolódott
Ginóval, s az öreg a vállára hajtja a fejét, úgy tűnik, semmi sincs elszúrva,
minden a helyére került - Gino-Szent
Kristóf, igaz némi késéssel, átviszi a
vállán a "halott hadsereg túlélője"-Jézust a vizen, vele együtt cipeli az olaszok és az albánok összes bűnét, a rengeteg albán menekültet, akik szintén
az ő olasz nyakukon fognak élősködni
járulékos vezeklésként. Áldás, békesség, közös hajóban evez albán és olasz,
itt a vége, fuss el véle, ez így toleráns
és humánus. Ezután azonban jött az
élő rettenet: utasportrék növekvő IQ-t
sugárzó sorrendben; a bel-albániai utazásokból emlékezetes pofák után végre
derűs, kedves (főleg gyerek)arcok, melyek szinte súgják-búgják a néző fülébe, hogy semmi vész, van itt azért genetikai potenciál, majd kirúgjuk magunkat, mint pulcsi a szárítókötélen.
A film elején a főgengszter, Fiore
(Michele Placido), aki direkt fosztogatni jött Albániába, egy cinikus félrnondatban megjegyzi, hogy az albánok
gyerekek. Azután szinte minden helyszínen feltűnnek a kölykök (egyszer
még meg is kérdezik Ginótól, nem viszi-e haza a tehetségesen reppelő kiscsajt). A hajón utazó öreg Michele, aki
az olaszok háborús bűneiért vezekelt,
majd magára vette az albán "kisdedek" bűneit is, valamint a harácsoló
szándékát levezeklő, az előtte járó
nemzedékek bűnét is vállaló Gino az
ígéret földjére kíséri az albánokat. ahol
majd mindenki bevalthatja a befejező
képsorban már meglobogtatott "genetikai ígéretet". Az olaszok történelmi feladata eszerint az, hogy az albánokkal
szembeni bűneik vezekléseként vezessék át őket a megváltást jelentő Európai Egyesült Államokba ("Lamericába"), a ma élő nemzedék vezekelje le a
(nagy)apák bűnét ezzel a szent kristófi
gesztussal. A fenenagy humanizmus,
az üdvtörténeti mese itt vált gejlre: a
civilizált alázatos a barbárral (minél
barbárabbnak ábrázoljuk a barbárt, annál nagyobb az alázat értéke), aki miatta maradt meg vadságában. Ebben a
messiáskodásban nincs rossz szándék,
sandaség. érdek, Kadare is hasonló válasz reményében írhatta meg A halott
hadsereg tábornokát, csak éppen szirup
van benne, mint minden irónia nélkül
tálalt megváltási stratégiában.
Krasztev Péter
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A Berlinben folyó óriási építkezéseket
figyelve úgy tűnik, a város végérvényesen túllendült történetének azon az
abszurd drámába illő szakaszán (lásd
Mrozek Ház a határon című színrnűvét), melybe az 1947-6 majd 1961-es
megosztás juttatta, illetve azon a kirakat jellegen, amely a két világrendszer
versengése miatt lett osztályrésze. Talán a város e sajátos miliője is közrejátszott abban, hogya Haus der Kulturen
vagy a Zoo Palast nézőterén ülve a napok múltával mind nyomasztóbbá vált
a vetítővásznakon pergő világok talmisága. Egyre erősödött bennünk a benyomás: a filmkészítők valójában nem
érzik fontosnak, hogy munkáikban a
valósághoz fűződő viszonyukról is
számot adjanak. A tézistörténetek, bohózatok, szépen stilizált melodrámák
között alig sejlett fel egyszer-egyszer
valamilyen többrétegű cselekményszál,
egy árnyalt jellem, vagy egy több oldalról körüljárt probléma. A látott filmeket hat tematikai egységbe tudtuk
csoportosítani, melyek közül kettőben
már a rendezők témaválasztása, illetve
az adaptációra kiszemelt dráma megközelítése is magán viseli a műviség, a
kimódoltság jegyeit.
Két filmrendezőt "ihletett meg" a
mozi századik évfordulója. Az egyik
ilyen alkotás német produkció volt, A
rendezők éjszakája (Die Nacht der Regisseure). A Heimat-sorozat rendezőjeként ismertté vált Edgar Reitz ebben a
filmjében egy képzeletbeli filrnmúzeumot épít fel München belvárosában.
Az épület nemcsak vetítőtermekből áll:
van itt könyvtár a világ filmtörténetéről, adatbázis, valamint egy százezer
filmet tartalmazó archívum, mely nem
egyéb, mint a "huszadik század audiovizuális memóriája". A film ünnepe alkalmából az alkotó egy digitális számítógépes program segítségével egymás
mellé ültet a mozi nézőterén ismert és
kevésbé ismert német rendezőket, színészeket, keletieket és nyugatiakat.
hogy mondják el, mit jelent számukra
a német film általában, s milyen morá-

lis problémákat vetett fel a hitleri korszak. Werner Herzog, Leni Riefenstahl,
Hanna Schygulla, Volker Schlöndorff
és mások vallanak saját szerepükről,
miközben részletek villannak fel a német film kiemelkedő alkotásaiból. A
mozi születésnapját ünneplő másik filmet Agnes Varda írta és rendezte. Varda szerint "ha meg akarjuk ünnepelni
a mozit, legjobb, ha csinálunk egy filmet". Százegy éjszaka (Les cent une
nuits) címmel kerekített hát egy bohózatot, amelyben Simon Cinema (Michel Piccoli), az egykori híres színész,
rendező és producer csaknem száz
évesen a filmművészet élő szimbólumaként fogadja kastélyában barátait.
Legjobb és leggyakrabban látott barátja
Marcello (Marcello Mastroianni), de hírességek egész sora tűnik fel a vásznon
Gina Lollobrigidától Belmondóig, miközben különféle pletykák hangzanak
el, utalások történnek a filmvilág belső
titkaira, természetesen filmrészletekkel
tarkítva. Mindkét születésnapi alkotás
azt bizonyítja, hogy a legjobb szándék
rnellett, a legjobb színészeket és rendezőket felvonultatva is lehetetlen vállalkozás feltérképezni száz év filrnművészetét. Többet tudunk meg a dologról,
ha megnézünk egy Fellini-filmet.
Michael Blakemore úgy írt Csehov

Ványa bácsijának felhasználásával forgatókönyvet, hogy gondosan kigyomlálta a szereplők közötti viszonyrendszerből a pszichologikus vonatkozásokat. Így a valóság sajátos szempontú
feldolgozása helyett egy komikus elemekkel átszőtt melodrámát láthattunk
a Váratlan utazás című ausztrál tévésorozat stílusában. A Vidéki élet (Country Life) színhelye egy megkopott
juhfarm valahol Ausztráliában. Alexander Voyseynek (ő a filmbeli Szerebrjakov) azért kellett elhagynia Angliát,
mert színházi kritikusként valami botrányba keveredett. Rigolyáival szándékosan bosszantja környezetét. A birtok
értékesítésének gondolatát is csak azért
veti fel, hogy élvezhesse a többiek felháborodását. A fiatal feleségébe beleszerető Jack Dickens egy bohókás, borissza vidéki paprikajancsira formált
Vojnyickij, aki érzelmeit komikus jelenetek sorát produkálva kisérli meg kifejezni. A hosszú egyedüllét miatti furcsaságaitól csak még vonzóbb, jó humorú orvos, Dr. Max Askey életbölcsességként citálja Asztrov szavait:
"...Amikor hallom, hogy zúg az én fiatal erdőm, amelyet a saját kezemmel
telepítettem, akkor tudom, hogy az éghajlat egy kicsit az én hatalmamban is
van, és ha ezer év múlva boldog lesz

az ember, akkor ebben nekem is lesz
egy kis részem." A filmben nyoma
sincs olyan művészi dísszonanciáknak,
melyek a Csehov-darab struktúráját
alapvetőerr meghatározzák.
A másik Ványa-adaptációt Ványa a
42-ik utcából (Vanya on 42nd Street)
címmel Louis Malle rendezte. Malle
négy évvel ezelőtt barátságot kötött
egy New York-i színházrendezővel,
André Gregoryvel, aki társulatával
hobbiból kezdte játszani a Ványa bácsit.
Négy éven át adták elő több alkalommal barátaik jelenlétében a New Amsterdam nevű romos revűszinház egyik
termében. Amikor ezek az összejövetelek furcsa pszichodrámává kezdtek
alakulni (mivel minden szereplő saját
életét is bele-beleszőtte a Csehov-darabba), Louis Malle azzal állt elő, hogy
miért nem veszik mindezt filmre? Az
amerikai szlengben előadott, feszült
kamaradarabban a szereplők saját, az
idők során többször átértelmezett,
majd letisztult kapcsolataikat élik meg
a vásznon.
E két adaptáción túl meglepő. hogy
a fesztiválon bemutatott filmek jórészében a XIX. század végi realista drámák talán leggyakrabban alkalmazott
dramaturgiai megoldása érhető tetten.
Az tudniillik, hogy a szilárdnak tűnő

kapcsolatrendszereket felborítja valamilyen eltitkolt vagy elfelejtett múltbeli esemény váratlan felszínre kerülése.
Ez a hasonlóság persze csak látszólagos az olyan filmek esetében, amelyek
a főhős deviáns viselkedését magyarázzák a múlt fel-felvillanó emlékképeivel. Ez történik a Szívlökések (Los
vueJcos del curazón) című filmben is.
Egy dohos mexikói kisvárosban vagyunk az 1940-es évek elején. José
csaknem egész nap öntudatlan részegségben fekszik az ágyon, rémálmok
gyötrik, és mindig engedelmesen áttántorog a cselédlépcső emeleti fordulójába, amikor RaqueJ, a gondját viselő
prostituált egy-egy újabb kuncsafttal
hazaérkezik. Az emlékekből kiderül,
hogy José korábban a kommunista
párt teoretikusa volt. Pártutasításra került Mexikóba, ahol beleszeretett a
szintén aktivista Aurórába. Elhatározták, hogy Görögországba menekülnek,
ám szándékuk kitudódott, s José csak
úgy maradhatott életben, hogy a párt
utasításának megfelelően végzett Aurórával. Bármily furcsa, tette rettenetesen nyomasztja. Mitl Valdez filmjében
az idő semmilyen összefüggésében (a
múlt eseményei kronologikus sorrendben következnek) nem alakul ki prousti szimultaneitás. Az idősíkok változtatásának funkciója pusztán annyi, hogy
valamelyest ébren tartsa a nézők figyeImét.
Régóta titkolt családi probléma felderítésével bukkanhat rá egy nyomozó
is egy gyilkosság indítékára. Persze
nem mindegy, milyen logikai vagy
pszichológiai ok-okozatok vezetnek el
a megoldásig. A Csendes oszben (Silent Fali) Bruce Beresfordnak (á jegyzi

az Oscar-díjas Miss Daisy sofőrjét is)
nem sikerült eredeti felhangokkal árnyaJnia a fenti krimisémát. Ez a filmje
csak abból a szempontból nem érdektelen, hogy pontosan demonstrálható
vele a bevezetőben felvetett hipotézis.
1989-ben Arany Medvével jutalmazták
Berlinben Barry Levinson Esáemberéi,
melynek koncepcióját csak elismerés illetheti. amiért még a film végén sem
mutatkoztak az autista Raymondon a
gyógyulás jelei. A happy endet igénylő
hollywoodi dramaturgiát felborították
az alkotök. és hagyták érvényesülni a
valóság törvényeit. A Silent Fal/-beli
autista kisfiú egy hirtelen jött ötlettől
vezérelve megmenti életveszélybe sodródott pszichológusát, majd leleplezi a
gyilkost, végül pedig összekacsint újdonsült mostohaszüleivel.
Úgy látszik, a múlt század végi dramaturgiának leginkább a családi konfliktusokról mesélő filmekben van létjogosultsága. A Felkarcsont (Funny Bones, r: Peter Chelsom) USÁ-ban illetve
Angliában élő két főhőséről humoros
és szomorú események, valamint flash
backek után derül ki, hogy apjuk révén féltestvérek. De nem szűkölködik
családi rejtélyekben A folyó királya (El
rey del rio) cÍIDú spanyol film sem,
amelyben három gyereket testvérként
nevelnek, pedig egyikőjük csak unokatestvére a másik kettőnek. Manuel Gutiérrez Aragon munkájához fűződik a
fesztivál legemlékezetesebb dramaturgiai megoldása. Egy közeli beállitásban
látjuk szeretkezni Césart (ő az unokatestvér) és régi nagy szerelmét, Elenát.
Az aktus közben Elena bevallja, hogy
másnap feleségül megy egy apja által
kiszemelt gazdag fiúhoz. A következő

jelenetben César becsapva, magányosan áll az erdőben. A háttérben feltűnik Ana, a két testvér egyike, aki régóta reménytelenül szerelmes a fiúba.
Odalép hozzá és azt mondja: Elena
nem érdemli meg, hogy őt szeresd. César megsimogatja a gyerekkori "testvér-pajtás" arcát: igazad van, és te sokkal szebb is vagy. A következő snittben
már Ana és César szeretkezik.
Az izraeli versenyfilm alkotója,
Shmuel Hasfari több éves színházi
múlttal rendelkezik (színműíró, rendező). A Sh'chur első játékfilmje. amely
1994-ben elnyerte a Legjobb Izraeli
Film díját, és részt vett az Oscarért folyó versenyben is. A film egy észak-afrikai zsidó család mindennapjairól ad
közelképet. Az apa vak, az anya mindent megtesz, hogy összetartsa a családot a régi hagyományok szerint. Fia
vállalja a családfő szerepét. Két nővére
közül az egyik szellemileg elmaradott,
a másik Izraelben tanul. Ez a lány
húsz év múltán találkozik újra nővérével, apjuk temetésén. A találkozás felidézi gyermekkorát, a családi rítusokat, kuruzslásokat, titkokat. A forgatókönyvet Hana Azoulay-Safari színésznő, a rendező felesége írta saját élményei alapján. Szerepét a közkedvelt Gila Almagor játssza, akit a nálunk is bemutatott Avia nyarából ismerhetünk. A
film helyenként érzelgős, helyenként
túljátszott. meseszövése pedig sajnos
túlzsúfolt. Hasfari műve a családi hagyományok fenntartása és a modern,
érzelmek és titkok nélküli világ közötti
választás kérdését veti fel.
A hongkongiak is csináltak egy
identitás-filmet Vissza a gyökere khez
címmel (Back to Roots, r: Ray Leung

Pun Hei). Egy fiatal, luxus életet élő
hongkongi maffia-tag megsebesít valakit az ellenbandából. Feljelentik a rendőrségen, ezért egy időre el kell tűnnie. Kínában, egy kis faluban rejtőzik
el. Először bizalmatlan a falusiakkal.
ám az emberek őszinte, tiszta közeledése és segíteni akarása arra készteti,
hogy szakitson addigi életformájával.
Jelentkezik a rendőrségen, letöIti büntetését, majd visszatér a kínai faluba. A
filmből árad a naiv jószándék, de így
is kevéssé hiteles ez a tanrneseszerú,
érzelmes történet.
A mai huszonévesek helyzetével
foglalkozó filmek témaválasztásukból
adódóan közel állnak a valósághoz,
egyes jeleneteikben kifejezetten dokumentarista hangvétel érhető tetten. Daniel Calparsoro. Dominique Deruddere, Bertrand Tavernier és Giacomo Battiato látásmódja nem áll távol egymástól: fiatal szereplőik a társadalom perifériáján élnek, de kivülállásukat nem
tudják olyan értékekkel megtölteni,
mint amelyek a hatvanas évek, a Szelíd
motorosok hippi nemzedékét jellemezték. Némiképp jelképesnek is tekinthető, hogy míg Billyvel és Wayattel, a két
motorossal végez egy teherautó kocsikisérője, mert nem bírja elviselni irritáló szabadságukat, a mostani filmekben
a fiatalok követnek el gyilkosságokat,
erőszakos cselekedeteket.
Az Ugrás a semmibe (Salto al vacio,
r: Daniel Calparsoro; 1. kép) cÍIDúspanyol film szereplői számára az agresszió mindennapos dolog. Egy metropolisz külvárosában élnek, lerobbant
bérházak, szemetes konténerek, sínpályák, alagutak és csatornák rendszerében. A film elején a hősnő, Alex
bandája minden különösebb ok nélkül
brutálisan kivégez egy rendőrt. Majd a
kamera hosszasan kocsizik alsó gépállásban a nézőre nehezedő mocskos
bérházak előtt - ebből a közegből nem
lehet kitörni. Alex ugyan arról álmodozik, hogy egyszer új életet kezd. Omladozó vakolatú szobájában egy játékrepülőgép himbálódzik ágya felett, amitőllefekvéskor el-elmereng. Ugyanak-

kor VOID (semmi) feliratot nyírat hátul a hajába, mert titkon érzi: az ő életében nincs helye a vágyaknak vagy il
gondolatoknak. A túlélésre kell koncentrálnia. A Suite 16 (r: Dominique
Deruddere) Chrise harmadmagával lézeng a Cöte d'Azuron. Társaival
együtt gazdag középkorú hölgyeknek
nyújtott szexuális szolgáltatásokból él.
Egy ilyen alkalommal összeverekszik
kuncsaftjával, mert az túl keveset akar
fizetni. Az asszony egy törött lámpabúrával megvágja Chris arcát, mire il
fiú belöki a hálószoba állótükrébe. Éppen ekkor csenget a boy, így Chrisnek
nincs ideje meggyőződni arról, áldozata életben maradt-e, menekülnie kell. A
szállodából nem tud kijutni, pár emelettel feljebb egy tolókocsis férfinál,
Glovernél talál menedéket, aki jó ötven
éves és hihetetlenül gazdag. Lelki küzdelem kezdődik kettejük között, s ennek végén kiderül, hogy Chrisben még
élnek emberi érzelmek. Agresszivitásáért tehát elsősorban a körülmények felelősek. Mikor kilép a szállodából és
buszra száll, észrevétlenül leül mögé
egy fiú, akinek bátyját Chris a film elején lopás miatt leütötte. A fiú bosszút
akar állni - folytatódik tovább a küzdelem az életben maradásért.
Az Arany Medve-díj is azt mutatja,
hogy Bertrand Tavernier sikeresen állította össze néhány tematikus előzményből és közhelyes megállapításból
A csalétek (L'appát) történetét, amely
három mai francia fiataIról (két fiúról
és egy lányról) szól. Naphosszat nem
csinálnak egyebet, mint nézik a videófilmeket. Az egyik fiú apanázsából
tartják fenn magukat, valamint abból,
hogy a lány esténként üzletembereket
szórakoztat különböző vendéglőkben.
Ám Bruno apja rossz anyagi helyzetbe
kerül, és kénytelen megvonni fiától a
támogatást. A fiatalok számolnak: ahhoz, hogy életképes vállalkozásba
kezdhessenek Amerikában, 10 millió
frankra lenne szükségük. Ki kell tehát
rabolni Nathalie gazdag ismerőseit.
Megölnek egy ügyvédet és egy üzletembert, de pénzhez nem jutnak, mert
az emberek ma már nem háziszéfben
tartják a vagyonukat. A rendőrség a
második gyilkosság után órákon belül
letartóztatja őket. Nathalie, Eric és Bruno persze valahol szimpatikusak, akárcsak Bonnie és Clyde. Irántuk érzett
rokonszenvünket csak növelheti, hogy
egy vállalkozás beinditásához lenne
szükségük a pénzre. Aztán hogy miért
nem alakultak ki bennük morális gátak? A szilárd családi háttér hiánya
mellett talán az erőszak-filmek is fe-

lelősek lehetnek ezért. (A fiúk ugyanis
a rablások előtt thrillereket vásárolnak
a videotékában, hogy tanuljanak a nagyoktól.) És hát Nathalie-nak még
érettségije sincs.
Az Egy erőszakos szerelem krónikája (Cronaca di un amore violato, r:
Giacomo Battiato) főszereplőjének tettei csak személyiségének partikuláris
dimenziójában értelmezhetők. Luca
ugyanis idegbeteg. Az alkotóknak nyilván az lett volna a céljuk, hogy egy
környezetével kommunikálni képtelen
fiú sorsát mutassák be.
A kelet-európai országokat kétféle
filmtípus képviselte a fesztiválon. Egyrészt olyan mozik, amelyek a rendszerváltást nyugatra szánt bohózatként
dolgozzák fel. A lengyel Kazimierz
Kutz Visszafordulás (Zawrócony) című filmjének középpontjában például
egy hosszú, chaplini burleszkre emlékeztető menekülési jelenet áll: egy katowicei kisembert (aki csak érdeklődőként figyelte a Szolidaritás-tüntetést)
vesznek üldözőbe a demonstrációt
szétverő rendőrök. A másik típus
"kommersz art filmnek" nevezhető.
ilyennek tűnt a fesztivál első napján
vetített német versenyfilm, Margarethe
von Trotta Oscar-díjra is jelölt Az ígéret (Das Versprechen) című munkája.
A rendezőnő úgy nyilatkozott, hogy
ezzel a filmmel nemzedékének és saját
magának tartozott. Nem sokkal a berlini fal felépítése után egy lánynak sikerül csatornákon át Nyugat-Berlinbe
szökni. Szerelme, Konrad azonban a
keleti részen marad. Az elválás végzetes, a fiatalok huszonnyolc év alatt
mindössze négyszer tudnak találkozni
egymással. Mikor a fal leomlik, újra
egymásra találnak, de fiatalságuk már
a múlté. A film vegyes fogadtatásban
részesült. Voltak, akik elmarasztalták,

mondván, hogy túl szentimentális,
olyan, mint egy női magazin. Mások
viszont saját sorsukat vélték felfedezni
benne. A mű mindenképpen jelentős,
hiszen az elmúlt évtizedek egyik legabszurdabb történelmi szituációját
dolgozza fel. Hasonló szemlélettel készült, bár teljesen más témát dolgoz fel
Vagyim Abdrasitov új alkotása, melyben már nyoma sincs a "létező szocializmus" bírálatának. Talán ezt értékelte
a zsűri, amikor Ezüst Medvével jutalmazta az igencsak vontatott Utasdarab
(Pjesza dlja passzazsirát). Főhőse,
Nyikolaj már nem politikai tevékenységért, hanem feketézésért ül börtönben. A film kiszabadulása utáni boszszúját meséli el, de a cél nem valamiféle társadalmi panoráma felrajzolása,
hanem egy múltjával szembenéző férfi
belső drámájának kibontása.
Tanner Gábor - Surányi Vera

2.
Panorama art & esszé szekció
Tartok tőle, hogy egy ilyen nagyléptékű fesztivál, mint a berlini, még csak
megbukni sem tud. Bár a sajtóközpontban idén a méltatlankodóké volt a
meghatározó szólam (főként a versenyprogram érdektelenségét bírálták
sokan, de a média is fanyalgott, jóllehet ennek fő oka az volt, hogy a nagy
sztárok nem jelenlétükkel, hanem hiányukkal "tisztelték meg" a szemlét), a
szervezők könnyen visszaverhették
ezeket a támadásokat. Elég volt a kriti-

kusokat a fesztivál "átfogó" jellegére
emlékeztetni, arra, hogy a Berlinale a
naprakész filmkinálat lehetőség szerint
teljes spektrurnát kívánja megjeleníteni, és ez az elegáns gesztus máris a
kortárs film(művészet) felé fordította
az elégedetlenkedőket.
Négy és fél évtizedes története során a berlini fesztivál atmoszférája és
fontossága mindenesetre nem monumentalitásában, hanem sokkal inkább
politikusságában gyökerezett. Adja bár
<l
hidegháború, a Fal világbotránya
vagy a műértéknél magasabbrendű elveket és célokat követő válogatás az
ideológiai muníciót, Berlin nem lehetett nem politikus, a kultúra (és a kultúrpolitika) legjobb esetben is csak oldhatta a feszültségeket. Míg korábban a
két világrend szembenállása volt a
meghaladni kívánt adottság, manapság
az amerikai moziipar és az európai
film ellentéte a legfontosabb rendezőelv, bármennyire igyekezzenek is a
szervezők ezt a többi földrész filmjeinek méltányos szerepeltetésével (így a
néhány éve kezdődött és máig tartó távol-keleti felhozatallal) ellensúlyozni.
A fesztiválnyüzsgés középpontjában
évről évre természetesen a versenyprogram korrekt unalma áll. A konvencionális ábrázolásmód eluralkodása
már korábban is az érdeklődés befulladásával fenyegetett, a szervezők ezért
1970-ben a Fórum szekcióval bővítették a programot. Ez a válogatás (teljes
nevén a Fiatal Film Nemzetközi Fóruma) volt hivatott a másságot, az ínventív formakísérleteket, a személyesebb
hangvételű alkotásokat reprezentálni egyben mindenkori üdvöskéket felfedezni (köztük Jarmusch, Kaurismáki,
Egoyan szerepelt, hogy csak az elmúlt
évek néhány nagy nevét említsem). A
választékot a nyolcvanas években tovább bővítette a Panoráma szekció bevezetése (információs programként),
amely mára külön fesztivállá terebélyesedett a mindenevő berlini műsorban.
Vetítéssorozatában ott a helye a fősodornak (a nem különösebben frappáns
"Special" fedőnevű blokkban a nagyobb közérdeklődésre számot tartó
játékfilmek szerepelnek), de külön sáv
jutott a dokumentarizmusnak és az
"art & esszé" filmeknek (a Panoráma
Fórumjának) is.
Ez az elnevezés elsősorban a kísérletezésre, az oldottabb narrációjú filmek
szerepeltetésére utal. A fesztiváligazgató bekőszöntője szerint az idei berlini
program toleranciát, türelmet és előítéletmentességet kíván a nézöktől. ennek
jegyében a Panoráma válogatása, különösen a most tárgyalt art & esszé szekció nem annyira a stiláris újszerűséget,
hanem a tematikai érzékenységet (kisebbségek, szubkultúrák, alternativitás)
helyezte előtérbe. A program így döntően a leszbikus, meleg, valamint az
AIDS-szel foglalkozó, főként amerikai

és kanadai filmekre. illetve egy "másfajta másságot" reprezentáló, négy-öt
darabból álló izraeli blokkra épült.
Túl a kisebbségek harcos önmegfogalmazó kiáltvány-filmjein. sőt némileg a politikai korrektség végletes patikamérleg-elvű darabjain, ezek a filmek
magától értetődő természetességgel,
bevettséggel kezelték témájukat, gyakran a műfajfilmek szabadon kezelt kereteit felhasználva. Marita Giovanni
filmje, az átütő közönségsikert aratott
Bárleányok (Bar Girls; 2. kép) szellemes dialógusokkal dolgozó társasági
(és társalgási) kamaravígjáték egy leszbikus bár vendégeiről. szerelmekről és
csapodárságokról. Mintha egy Woody
Allen-művet látnánk, annak értelmiségi neurotikus tünetei nélkül, az iróniát
azonban megtartva.
Az irónia volt az elsődleges hatáseszköze Wally White Feküdj le a kutyákkal (Lie Down with Dogs) című
filmjének is. Az offenzív, érezhetően
klipeken iskolázott plánozással és dinamikus vágással megbolondított naplófilm a "fiatal, meleg, attraktív és intelligens" Tommy története, aki amelegek
kedvelt nyaralóhelyére, Provincetownba
utazik partnert keresni. A lendületes
indítás után azonban hamar önismétlővé válnak a kalandok, az ironikus naplójegyzetek és egyes szám első személyű kommentárok pedig önmagukban
képtelenek az egész filmet összetartó
struktúrát építeni a széthulló szkecsesekből.
Hasonlóképp epizodikus volt a kanadai Napfogyatkozás (Eclipse, r: Jeremy Podeswa) szerkezete is. A napfogyatkozás élettani hatásait példázó,
egyestés flörtöket és egymásbaérő viszonyokat ábrázoló filmben a történetek kapcsolódásait mindig az egyik
szereplő továbbvitele és új partnerrel
való kapcsolata biztosította. Ez a lebegtetés egy biológiai ismeretterjesztő
film paródiája és a véletlenszerűen
egymás mellé rendelt hétköznapi portrék között mégis élvezetes, bár kissé
felszínes filmet, mondhatni egyestés
moziflörtöt ("könnyen jön, könnyen
megy") eredményezett.
A belgrádi B92-es csoport vezetőjének, Zelirnir Zilniknek korábbi munkáival már találkozhatott az Örökmozgó
közönsége. Legújabb filmje,a Márványsegg (Marble Ass; 3. kép) krimibe, olykor könnyű viccelődesbe oltott transzvesztita-történet Merlinről és Dzoniról,
akik a zűrzavaros Szerbiában próbálnak túlélni, érzelmeiket és kötődéseiket vállalva fennmaradni. (A káoszt és
a vérmocskos kulisszát mindazonáltal
nem a háború, hanem egy maffia-leszámolás képviseli.)
A szekció címében jelzett "art &
esszé" kategória pusztán két, a program élére helyezett filmre volt megszorítás nélkül alkalmazható. Az egyik
Godard 1993 decemberi önportréja, a
JLGIJLG (Jean-Luc Godard Jean Luc
Godard-ról). Alig több mint egy órás
töprengés, hangos meditáció, ahol a
Tocqueville-től Wittgensteinig húzódó
idézetsort és a szabad asszociációláncot maga a gesztus tartotta össze, a
rendezői megnyilatkozás direktsége és

őszintesége, a helyzetek hétköznapisága. Csak véletlen lehet, s épp ezért érdekes, hogy vele majdnem egyidőben
Greenaway is Genfet, illetve a Genfi
tavat választotta helyszínnek és apropónak egy filmjéhez. (Stairs 1 - Geneva;
Lépcsők 1 - Genf. A filmet csak összehasonlításként idézern. a berlini programban nem szerepelt.) 6 többévesre
tervezett sorozatának, gigantikus fikci-

tumdarabjai. filmesszéi kivétel nélkül
az Egyesült Államok-beli afro-amerikai
kisebbséggel foglalkoznak. Mindenféle
rassz-sztereotípia ellen fellépve, Riggs
az afro-amerikaiak különbözőségét kívánta megmutatni, munkáiban a személyességet és poétikusságot megtartva lesz korrekt analízis eredménye ez
az önkép. (A szélsőjobboldali elnökjelölt-aspiráns Pat Buchanan 1992-es

ós cncik lopédi.ijánnk

karnpánva

kczdődarnbjakőnt

szerepelteti Genfet, hatalmas muveszet- és kultúrtörténeti hordalékanyaggal dúsítva a képeket, a város helyszíneit. Egy tökéletesen steril és repetitív
struktúrát tölt meg élettel, minden
egyes helyszínre ugyanis egy-egy perc
(ráadásul általában fix beállítás) jut.
Godard szervezőelve az organikus
építkezés, a személyes vallomás és
megnyilatkozás. A helyszínek mindkettőjüknél bölcseleti tartalom hordozói, mindketten a felmérhetetlenül bőséges európai kultúrát és civilizációt
használják trambulinul, csakhogy amíg
Greenaway kívülről szemléli és a rá
oly jellemző katalógusba-regiszterbe
rendezi a példatárat. Godard változata
sokkal fragmentáltabb és a személyesség fénytörésén keresztül megmutatkozó szerkezetet hozott létre.
Két éve már szerepelt a Berlinaién
az amerikai Marlon T. Riggs, No Regret
(Nem bánok semmit sem... ) című filmjével. Az egy éve AID5-ben meghalt
Riggs az elmúlt évek dokumentarizmusának egyik legeredetibb alakja,
Magyarországon tökéletesen ismeretlen. Riggs nem pusztán rendező volt,
egyetemen is tanított. Lírai dokumen-

során ~pp Rigg~ l\g~'ik film-

jéből, a Tongues Untiedből [Kiengedett
nyelvek] használt fel részleteket annak
bizonyítására, hogy a Bush-adminisztráció az adófizetők pénzéből botrányos
és nem-művészeti alkotások megszületését támogatja.) Az 1992-es Colour Ad[ustment (Színpasszítás) a feketék megjelenítését vizsgálta a médiában, főként
a televíziós hőskorban. az ötvenes-hatvanas évek sorozataiban. A No Regret
öt meleg és AID5-beteg férfi megrendítő vallomása, most látott filmje, a Fekete-fekete: igen-nem (Black is...
Black aint't; 4. kép) szintén HIV-pozitív
meleg fekete férfiak (köztük a rendező)
vallomássorozata
az
afro-amerikai
identitás változatairól - önmaguk vállalásáról, őszinteségről és következetességről. Arról, hogy a másság vizsgálatát csak az önmagunkkal való szembenézéssel lehet elkezdeni.
A fent emlitett filmek inkább rétegközönséget érintenek, s forgalmazásuk
sem az Egyesült Államokban, sem pedig Európában nem biztosított. A fesztiválszereplés tehát a figyelemfelhívás,
a megmutatkozás biztosítása révén
gesztusértékű a szervezők részéről.
Különösen helyénvaló pedig egy olyan

világvárosban. amely amúgy is szívesen tüntet többértékűségével, barátságos lepusztultságával, csúfságával, az
eltérő, a nem konvencionális iránti bizalmával - egy olyan városban tehát,
amely fontosnak tartja az alternativitást, az eltérő arculatot. Mindez különösen érvényes napjainkban, Németországban, de mindenhol másutt is. Az
idei álomkóros Berlinaiéből ezért is érdemes kiemelni a másság darabjait, az
általános szürkeségből legalább valamennyire kitűnő legtisztább árnyalatokat.

Varga Balázs

Az Olsen bandán túl
Dán filmekröl

egy filmhét

ürügyén

Interjú
Michael WIkkével .&
és Steen Rasmussennel .,
az Orosz Pizza Blues rendezőivel
• Ez az első mozifilmetek,

Mivel

foglalkoztatok
ezt megelőzően?
.& Elmondhatjuk. hogy Steen és

én lassan 10 éve dolgozunk
együtt. A dán állami televízióban
találkoztunk, akkoriban mindketten ott dolgoztunk. Beszélgettünk
erről-arról, elsősorban azokról az
ötletekről. amelyekről úgy éreztük, az állami TV keretein belül
nem kivitelezhetők. Filmekről társalogtunk, és kiderült, hogy gyakran vannak hasonló elképzeléseink. Úgyhogy felmondtunk, saját
céget alapítottunk. majd csináltunk egy tévésorozatot. Ma már
nyolc közös sorozatunk van.
• Rájöttünk arra, hogy aki fizet a
zenéért. el is dönti, melyik számot
kell játszani. Aki fizet a filmért,
biztosítja az anyagi hátteret, szintén eldönti, hogy mi legyen a
filmben. Ezért határoztuk el már a
kezdetekkor, hogy magunk leszünk a saját filmünk producerei.
Nem azért, hogy pénzt keressünk,
hanem mert mi akartuk eldönteni,
mi legyen benne. Ezért duplán
örömteli, hogya film anyagilag is
sikeres, hiszen ketten voltunk a
producerei, ketten írtuk, ketten
rendeztük. Ketten irányítjuk a társaságot, azaz önmagunkat. Nincsenek alkalmazottaink. Ha szükség van segítségre, akkor toborzunk operatöröket. adminisztrátorokat.
• Milyen volt a film dániai fogadtatása?
• Jó, nagyon jó. Behozta a kiadásokat, és rengeteg helyre tudtuk
eladni úgy, hogy senki sem ismert
minket a film előtt.
.& Ismertek voltunk a TV Scandinaviánál, de ez a film valami
olyan hangulatot talált el, ami
rengeteg különböző
emberre hatott, függetlenül a nemzeti hovatartozástól. A fantasztikus az,
hogy el lehetett találni egy hangot, amit nyilvánvalóan mindannyian szeretünk.
• Mennyire szándékos a Jim [armusch filmekkel
való hasonlóság?
.& Nem hasonlítottuk össze, de

Mindig nehéz olyasmíről írni, aminek
mozaikdarabjai kellően ismertek, de az
egész áttekintése különböző
okoknál
fogva majdnem lehetetlen. Pedig a
filmheteknek - főleg, ha egy aránylag
ismeretlen, periférikus helyzetben lévő
nemzet filmgyártásáról van szó - az is
célja, hogy a bemutatott alkotásokon
keresztül képet kapjunk arról, ami az
adott ország filmkészítésében karakteres. A nemrégiben lezajlott dán filmhéten az 1989-től 1994 nyaráig Dániában
legnagyobb sikert elért négy alkotás
mellett egy különböző fesztiválokon
eredményes film (Orosz Pizza Blues), és
egy kuriózum (Liv Ullmann első rendezése) került bemutatásra. Valamivel
a filmhetet megelőzően az Örökmozgó
Skandináv körkép sorozatában további
három régebbi alkotást láthattak a különlegességek kedvelői (összesen talán
harmincan).
E kilenc film részletesebb tárgyalása
mellett kitérnék még érintőlegesen
azokra a (részben) dán filmekre. amelyek az utóbbi években nálunk is láthatók voltak, továbbá említést kap néhány olyan jelentős munka, melyek
(még) nem szerepeltek Magyarországon, de fontosak a kortárs dán, sőt bizonyos esetekben az európai film
szempontjából.
1906-ban Ole Olsen a Nordisk Film
beindításával a világ legnagyobb mozgóképes vállalkozását hozta létre, megalapozva a dán film első aranykorát,
ami csúcspontját 191O-ben,Asta Niel-

sen megjelenésével érte el, ám az L világháborút követően fokozatosan bekövetkezett a hanyatlás. A hangosfilm
térhódítása sem hozott megújulást, leginkább a provincializmus, a kommersz
műfajok átvétele és a konzervativizmus jellemezte az északi ország fiImtermését.
1956-ban az ötvenéves Nordisk Film
megpróbált méltó módon emlékezni az
évfordulóra. Megtört a jég (Qivitog)
címmel, az igen fiatal Erik BaIling rendezésében elkészült az első Crönlandon játszódó, színes játékfilm. Negyven év távlatából elmondható, hogy az
előbb említett filmtörténeti tényen kívül más értéket nemigen hordoz ez a
mű, Tipikusnak mondható ugyanakkor, hogy mindaz tettenérhető a vásznon, ami egészen a hetvenes évekig érdektelenné és jelentéktelenné tette a
dán mozit. Az 1956-ban elkészült film
ugyanis tökéletes folytatása a 30-as, 40es évek amerikai filmmúvészetét jellemző szentimentális, érzelgős vonulatnak, melynek kiemelkedő darabja az
Elfújta a szél. Szerelmi történetet látunk
a jéghegyek közt, ahol a környezet
csupán dísz, az őslakos eszkimók bemutatása pedig nem haladja meg a
gyarmattartók részéről minimálisan elvárható együttérző lenézést. Az egymásra találó hősök természetesen dánok, akik banális értékeikre tanítják a
bennszülötteket. majd elnyerik jutalmukat. A szánalmas produkció egyetlen figyelemre méltó aspektusa a ren-

mindig
kedveltük
[armuscht,
akárcsak Aki Kaurismakit,
• Másokat is kedvelünk, szeretjük például Woody Allen egyes
filmjeit, de azt hiszem, önmagunk
vagyunk, megtaláltuk saját stílusunkat. Elmondható, hogy eddig
minden egyes új produkciónál
megpróbáltuk kijjebb tolni saját
határainkat. Némely tévé-sorozatunk elég sikeres volt, sokan kérték, hogy folytassuk őket, de mi
nem kívántunk ugyanabban a
műfajban dolgozni. Mindig váltani akarunk.
.& Igazad van abban, hogy létezik
most egy új hullám a filmben, néhány ember, akik függetlenül dolgoznak. Jarmusch is több mint tíz
éve a pályán van, Kautismaki is és egymás létéről nem is tudnak.
Pedig azt hiszem, ez egy mozgalom. Valami újat szeretnénk, új tipusú történetmesélést akarunk
csinálni, amely nem speciáJisan
amerikai eredetű. Mi nagyon európai filmet csináltunk, és [armusch is eléggé európai filmeket
készít, annak ellenére, hogy ő
amerikai.
• Hogyan fedeztétek fel az orosz
ezerepléket?
.& Ez egy furcsa história. Tudtuk,
milyen történetet akarunk elmesélni az orosz apáról és lányáról,
akik elveszve bolyonganak, de
nem ismertük még a színészeket,
pedig általában az a gyakorlatunk, hogy tudjuk, kire írjuk a
szerepet. Régebben nagyon belemásztunk az ilyesmibe, anyagi
okokból, mert a költségvetésünk
egyszeruen nem bírt el ismert színészeket. Most történt meg először, a két orosz kapcsán, hogy
írás közben nem ismertük még a
szereplőket. Már kész volt a
könyv, amikor egyik barátunk,
egy koreográfus meglátta Szergej
Gazarovot, és azonnal telefonált,
hogy megtaJálta azt, akire szükségünk van. Később is rengeteg ötletük volt a filmmel kapcsolatban,
az egészből egy nagyon jó együttműködés lett.
• Hogyan jutott eszetekbe egyáltalán az orosz téma?
• A film alapötlete az, hogy az
utóbbi 10 évben Európa nemzetközi lett, ledőlt a fal. Korábban
mindnyájan saját kicsiny vilá-
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Díjak
A szazeves film legjobbjai - a
Time Out szerint
Orson Welles klasszikus alkotását, az Aranypolgárt
(Citizen Kane) választották a producerek és rendezők
az évszázad filmjének. Az 1941-ben Oscar-díjjal kitüntetett film a Time Out magazinnak a mozi születése 100. alkalmából rendezett körkérdésén nyerte el
a legtöbb szavazatot.
A legjobb filmszínésznő Katharine Hepburn. a legjobb színész Marion Brando lett. A rendezők között
Alfred Hitchcock áll az élen. A szavazáson részt vett
két nagynevű hollywoodi rendező, Billy Wilder és
Fred Zürrnemann ffi.

•
Három magyar film Cannes-ban
Három magyar film vesz részt az idei cannes-i filmfesztiválon, melyet május 17-28. között rendeznek.
Cakó Ferenc A homok dala című filmje a rövidfilmek
versenyében. Gothár Péter A részleg című mozija az
Un Certain Regard szekcióban, Kabay Barna és Petényi Katalin Európa messze van című játékfilmje a
Cannes Junior szekcióban kerül bemutatásra. A 48.
cannes-i filmfesztivál zsűrijének elnöke Jeanne Moreau. Tagjai: az irodalmi Nobel-díjas Nadirne Cordimer, a producer Norma Hayman, Maria Zvereva, Gianni Amelio, a színész-rendező Jean Claude Brialy, a
történész Emilio Garcia Riera, Gaston Kaboré, az
opera tőr Philippe Rousselot és a rendező John Waters. A hivatalos verseny keretében 24 filmet - köztük hat arnerikait, négy angolt és három franciát mutatnak be.

•
Mispál Attila filmje indul a
diák -Oscarért
Mispál Attila, a Színház- és Filmművészeti Főiskola
harmadéves rendezőhallgatója Hajszál és csengettyű
című kisjátékfilmjével nevezett az idei diák-Oscar-díj
versenybe. Mispál Attila Gazdag Gyula osztályában
kezdte tanulmányait, jelenleg Herskó János növendéke.
Az idei diák-Oscár versenyben, amelyet immáron
huszonkettedik alkalommal rendeznek meg, huszonhárom ország főiskolasai vesznek részt, összesen
harmincöt alkotással. Először nevezett filmmel Horvátország és Románia. A diák-Oscar-díj nyertesét az
Amerikai Filmakadémia egy hétig vendégüllátja Los
Angelesben. A díjkiosztás a Beverly Hills-i székházában lesz június ll-én.

•
Kiállítás
Képek a pesti mozi múltjából eimmel nyílt kiállítás a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főépületében.
Az intézmény Budapest gyűjteményének anyagából összeállított tárlata a kezdetektől kiséri nyomon a magyarországi filmgyártás és filmvetítés történetét. A látogatók csaknem kéttucat - javarészt a "lü-es, '20-as
évekből származó - mozíplakát, számtalan belépőjegy, fényképfelvétel, valamint eredeti dokumentumok segitségével kisérhetik végig a mozgókép hazai
diadalútját. A mozi születésének 100. évfordulóját
köszöntő kiállítás június közepéig tekinthető meg a
könyvtár épületében.

•

Április 26-án átadták a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének művészeti-kulturális
díjait,
melyet a művészeti kategóriákban Igó Éva SZÚ1mŰvésznőnek és Illés György operatőrnek ítéltek. A díjakat Nagy Sándor, az MSZOSZ elnöke adta át az
érintetteknek.

•
Lakitelek Alapítvány
filmszemléj e
A Lakitelek Alapítvány filmszernléjére beérkezett 329
pályamű közül az előzsűri 30 alkotást talált méltónak arra, hogy a május 25-26-án lezajló versenyen
szerepeljen. A szemlét a mozi százéves jubileuma alkalmából, a kisközösségi televíziók számára hirdették meg. A tévésekből. filmesekből. újságírókból álló
előzsűri 90 óra anyagából válogatta ki a pályázati
feltételeknek megfelelő legjobb műveket.
.

•

Magyar filmek külföldön
Missouri
Film Fesztivál
(Kansas
1995.05.05-11 - Szász János: Woyzeck

City)

Seattle Nemzetközi Filmfesztivál - 1995.05.18 06.11 - Szomjas György: Csókkal és körömmel
Zlini Nemzetközi Gyerekfilmfesztivál - Kabay
Barna, Petényi Katalin: Európa messze van 1995.05.08-12
Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995.05.17-28
- Kabay Barna, Petényí Katalin: Európa messze van;
Cakó Ferenc: A homok dala; Gothár Péter: A részleg
Forrás: Magyar Filmunió

Bafta-díjak
A brit Oscarnak is nevezett Bafta-díjak idei nyertesei
közül néhány: A négy esküvő és egy temetés öt díjat
kapott, köztük a legjobb film, a legjobb férfi szereplő
és a közönség díját. Quentin Tarantino a legjobb forgatókönyvért kapta az elismerést (Ponyvaregény), és
Robert Redford Quiz Show-ját is kitüntették.

•
Kimnowak az MTV döntőjében
A Kimnowak együttes Hol van az a nyár? című felvétele képviselte a magyar színeket az MTV Europe
Eurovideo Grand Prix döntőjében május 13-án. A
döntést a zenecsatorna nézői hozták, miután telefonon szavazhattak a Magyarországról benevezett három klip megtekintését követően.

•
Tévémentes hét Amerikában
Lezajlott az első országos tévémentes hét Amerikában - csak mivel a televíziók az eseményt nem közvetítették. senki sem vette észre. A Tévémentes Amerika nevű, nemrégiben Washingtonban alakult szervezet felhívására mostantól minden év áprilisának
utolsó hete televíziónézés nélkül telne. Am hiába
ajánlottak a lelkes szervezők negyven gyermekprogramot és 10 családi időtöltéstippet, az 1600, éjjel-nappal sugárzó tévécsatorna nézettsége jottányit sem
csökkent. Az adatok szerint a 262 millió amerikai
évente 120 milliárd órán át ül a képernyő előtt.
A felmérések egyértelműen bizonyítják, hogya kizárólag tévét néző gyerekek olvasási és absztrakciós
készsége gyengébb az előző nemzedékeknél. tájékazottságuk viszont nagyobb. Már az óvodások heti 40
órát tévéznek. A tévé kimutathatóan rontja a legfiatalabb korosztályalkotókészségét,
csoportalakító képességét is.
Mintegy nyolcezer amerikai családnak szándékosan nincs televíziója. tapasztalataik szerint a gyerek
leszoktatása átlagosan három - "pokoli nehéz" - hétig tart. Előfordul, hogy a kamaszgyerek a tévé megvonása miatt bepereli szüleit, és a bíró igazat ad neki.
Egyébként a tévémentes hét népszerűsítésén az
sem segített, hogy jó néhány csatorna helyt adott a
szövetség reklámjának, és közvetítette a Kapcsold ki!
mozgalom felhívásait.

,
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A Szellemkép Szabadiskola meghirdeti
fotós és filmes művészeti alkotótáborát.
Helyszín: Pacsa, 1995. augusztus

18-27.

Jelentkezni 17 éves kortól lehet a
következő kurzusokra:
portré-, dokumentum- és riportfotó,
autonóm fotó, 88-as filmkurzus.
Kurzusvezetők:
Fuchs Lehel, a szellemkép szerkesztője,
Gulyás Miklós és Záhonyi Tibor,
a Magyar Iparművészeti
Főiskola fotószakának tanárai,
Bollók Csaba filmrendező,
Kardos Sándor operatőr
Rész/etes információ: Szellemkép, 1072
Budapest Dob u. 20. T.:121-3637
Jelentkezési

határidő: 1995. június 10.

Gyász
83 éves korában elhunyt Ginger Rogers
amerikai szrnésznö. a páratlan táncos-kornik us, Fred Astaire filmbéli partnere. 1976ban még kőzős zenés show-t indítottak, de
Fred 1987-ben bekövetkezett halála óta Ginger visszavonultan élt.
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AzMMA
(Magyar Mozgókép Alapítvány)
egyes szakkuratómainak döntései
az 1995. évi támogatásokról

A játékfilmes szakkuratórium döntései
Előkészítési kölcsönben részesülnek a következő műhelyek: Agora Alapítvány, a Balázs Béla Stúdió, az EuroFilm Stúdió, a FocusFilm, a Globe Film, a Hétfői
Műhely, a Magic Media, a MIT, az Objektív Stűdió és
az Új Dialóg Stúdió.
Egyéni eItJkészítési kölcsönben részesülnek a következő egyéni pályázatok: Thernesz Vilmos: Tekintet
szemből (Budapest Stúdió), Worrnser Tamás: Ködön
át (Goess Film), Röhrig Géza - Themesz VIlmos Rohonyi Gábor: Mesefilm (NovoFilm), Tarr Béla:
Wercloneister harmóniák (Goess Film), Dr. Horváth
Putyi: Egy ügyész a történelem viharában (VidArt
Stúdió).
Gyártási támogatásban illetve támogatási szándéknyilatkozatban részesülnek a következő pályázatok: Bollók Csaba: Don Quijote (BBS),Gyarmathy Lívia Böszörményi Géza: Szökés (BGB Film), Bujtor István: Három testőr Afrikában (Buda Film), Szász János: A Wittman fiúk (Budapest Film), Fehér György:
Szenvedély (Budapest Film), Janisch Attila: Hosszú
alkony (Budapest Film), Grunwalsky Ferenc: Shakespeare gyermekei, a Színház és Filmművészeti Főiskola m. éves hallgatóinak vizsgafilmjei (Hunnia
Filmstúdió), Berernényi Géza: Levédia (EuroFilm),
Erdőss Pál: Ponyvaregény (Hétfői Műhely), Sopsits
Árpád: Derengő (Hunnia Filmstúdió), Surányi András - Kőszegi Edit: Carmen (Hunnia Filrnstúdió),
Pacskovszky József: A változás mámora (Hunnia
Filmstúdió), Jancsó Miklós: Nekem lámpást adott
kezembe az úr (Pesten) (Kreatív Média Műhely), uli
Edel: Kacagás a sötétben (MAFILM), Simó Sándor:
Franciska vasárnapjai (Neuropa), Makk Károly: A
játékos (Objektív Filmstúdió), Kern András: Sztracsatella (Objektív Filmstúdió), Ascher Tamás: Kínai
védelem (Objektív Fi1rnstúdió), Sára Sándor: A vád
(Objektív Filmstúdió).
Forgalmazói támogatást nyertek a következő pályázatok: Bűvös vadász (Budapest Stúdió), Vörös kolibri (Filmex), Megint tanú (Focusfilm), Az igazi Mao
(Globe Film), Muzsikus portrék I-II. (Goess Film),
Csókkal és körömmel (Hunnia Stúdió), A részleg
(Hunnia Stúdió), A brooklyni testvér (Hunnia Stúdió), Esti Kornél csodálatos utazása (Hunnia Stúdió), A fantom ász (MIT).

A népszerű tudományos
szakkuratórium döntései
Sors Tamás: Közelkáposzta (Dunatáj Alapítvány),
Dr. Tardy János: A holtukban is szolgáló nádasok
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(Kép-Világ Alapítvány), Kormos ildikó: Kelepcék
(Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány), Lugossy István: Tóth Menyhért (Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány), Lakatos Iván: Praedicate et
docete (Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány),
Tiefbrunner László: A kút (Krónika Alkotóközösség
és Filmalapítvány), Lakatos Iván: A Magányos Cédrus (Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány),
Kabdebó György: A teremtő tudós (Magyar Tudományos Média Műhely), Vitéz Gábor: A budai várnegyed (Magyar Tudományos Média Műhely), Főiskolás vizsgafilmek: Kaptárkövek a Bükkalján (Magyar Tudományos Média Műhely), Belenykij Alekszander: Hogyan gondolkodnak a kutyák (Magyar
Tudományos Média Műhely), Rák József: A pontosság bűvöletében (Magyar Tudományos Média Műhely), Kis Klára: Fogadós (Uránia Kht.-Helios Stúdió), Duló Károly: Zsolnay (Uránia Kht.-Helios Stúdió), Zöldi István: A füst eloszlik (Uránia Kht.-Helios Stúdió).

A dokumentumfilmes
döntései

szakkuratórium

Sülyi Péter: Lívia, maga egy álom, Tímár Péter Önhajlékbemutató, Balázs Béla Stúdió: Művészeti dokumentáció, Kistamás László - TIli Attila - Forgács
Kristóf: Vákuum TV, Forgács Péter: Privát háború III., Forgács Péter: Privát szocializmus, Schiffer Pál:
Munkásélet, Almási Tamás: Bomlás, Almási Tamás:
Szívügyem, Dénes Gábor: Mixtura pectoralis I-II.,
Jelenczki István: Úton a halállal, Liling Tamás: A
bárka, Bartus László - Elbert Mária - Jávor István Upor Péter: Tizenkét portré, Elbert Mária - Upor Péter: A szer, Róna Péter: 68 ellenfényben, Magyar József: Európából gyalogszerrel Európába , Kőszegi
Edit - Szuhay Péter: A csicskás, Siklósi Szilveszter:
Vándormozi, Káldor Elemér: Pesti kalap, Káldor
Elemér: A Kádár, Simó Sándor: Wesselényi, Durst
György: A lét mindennapi szinterei, Kisfaludy András: Károly utca - képek a 60-as évekből. Kovács
László: Agymosás - fokozott mosóerővel, Ladányi
György: SZarajevo tetralógia I-IV., Macskássy Kati:
Volt egyszer egy csodagyerek és Volt egyszer egy
iskola, Katits Kálmán: Messze ott, hul nap szentül e,
Osmo A. Wtlkuna: A tücsök háborúja, Maurer Dóra
Életformák, Sörös Ferenc - Hartyándi Jenő: Nyolc

közül egy, Szolnoki József: A hasbeszélő, Mihók
Barna: Hol vagy, fekete vonat?, Műhely Kulturális
Egyesület: Budapest különböző társadalmi csoportjainak térbeli elhelyezkedése, Moldoványi Ferenc:
Chinatown, Kovács András: A nehéz emberek ma,
Vincze Zoltán: Állatforma, Fekete Tóth Eszter: Az első, Fekete Tóth Eszter: A tánc, Tényi István: Karin
és László, Schmidtné Balázs Eszter: A dadogás terápiája, Gaál István: Róma a hét domb városa, Gere
Mara: Az ötvenedik születésnap, Dr. Varga Rudolf:
A cigányság helyzete az észak-magyarországi régióban, Gulyás Gyula: Mire megy itt a játék?!, Domokos János: Határok, Doszpod Béla: Egy nap, Hevér
Zoltán: Genesis, Szobolits Béla: Oktatással kapcsolatos tüntetések.

Az animációs szakkuratórium döntései
Kriszbai Judit: Exemplum (Animációs Team Bt.), Dobóki László: Zongoraverseny (Animációs Team Bt.),
El Massan Róza: Szobaóra (Balázs Béla Stúdió Alapítvány), Cakó Ferenc: Homok-óráink (C.A.K.Ó. Stúdió Kft.), Hegedűs 2 László: Fedezékben (Kecskemétfilrn Kft.), Hegedűs 2 László: Henri Rousseau, a
festő (Kecskemétfilm Kft.), Nikolai Ivanov Neikov: A
nyár szemei (Kecskemétfilm Kft.), Mechler Mónika:
Hőslány (Kép-Árnyék Bt.), Richly Zsolt:: Magyar képek (Pannónia-Grácia Alkotócsoport), M. Tóth Éva:
Szerelem a székraktárban (Pannónia-Grácia Alkotócsoport), Kiss Iván: A tánc (Pannónia-Grácia Alkotócsoport), Vajda Béla: Halhatatlan operák haladó hősei (Pannónia-Pamina Alkotócsoport), Temovszky
Béla: Egérút (Pannónia Film Kft.), Jankovics Marcell:
Az ember tragédiája (Pannónia Film Kft. - Phoenix
Alkotócsoport), Élet és amináció (Pannónia Film Kft.
- Talent Animációsfilm Iskola), Halász Péter: Comedia dell' arte (Varga Stúdió Kft.), Milorad Kristic:
My Baby Left Me - végelszámolás (Varga Stúdió
Kft.), Diplomafilmek elkészítéséhez 5 film összesen
22 perc (Diplomafilmek Megvalósításáért Alapítvány), Granasztói Szilvia: Animációsfilm-készítés
tantárgyi lehetőségei (Pannónia Film Kft. - Talent
Animációsfilm-Iskola), Dr. Bartók István - Bleier
Edit:: A magyar animációsfilm története (Pannónia
Film Kft. - Talent Animációsfilm-Iskola).
Animátor képző iskola (Vezető tanár: Cakó Ferenc) támogatására (Animációs Team Bt. és Pupet Team Kft.).

BURLESQUE
"ALTER-NATIVE III" Nemzetközi Filmfesztivál
TG. MURES (MAROSVÁSÁRHELYl, ROMÁNIA, 1995 Október 12-15
MI, az ALTER-NATIVE III. Nemzetközi Filmfesztivál szervezői erős 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
bánn ilyen 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 fesztivá1katal6gus összeálütásakor nem nélkülözhetjük 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 re.ndezőinek ingyen szál,~ást,és
ebédet biztosítunk a fesztivál teljes időtartamára - vacsora helyett pedig hangversenyeket, eloadasokat és sok komédiázás t kapnak.
Csak együttes erővel fogunk tudni CSENDET háboritani!
FESZTIVÁUGAZGATÓ: 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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A szombathelyi
ORSZÁGOS MOZGÓKÉPOKTATÁSI KONFERENCIA
ZÁRÓDOKUMENTUMA
A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, a
Magyar Mozgókép Alapítvány és a Mozgókép
az Oktatásban Munkabizottság felhívására az
iskolai mozgóképoktatás előkészftésében közreműködő pedagógusok,filmes, közművelődési
és tömegkommunikációs szakemberek 1995.
április 20-22-ig tanácskozást tartottak.
A tanácskozás résztvevői (92 fő) örömmel
üdvözölték.
hogyamozgóképkultúra megjelent a Nemzeti Alaptanterv tervezetében.
Az elektronikus jeltovábbításon alapuló tömegkommunikációs rendszerek térhódítása
befolyásolja gondolkodásunkat és átalakítja a
társadalmi érintkezés bevett formáit. Tudásunk minőségén múlik, hogy az új kommunikációs eljárások a korlátlan ismeretszerzés
és a kapcsolatteremtés feltételeit teremtik
meg, vagy éppen ellenkezőleg a kiszolgáltatottságét, és az elszigetelődését.
Az iskola feladata, hogy az új audiovizuális
környezet értő szuverén használatára neveljen. A hazai közoktatás most teszi ebbe az
irányba az első, elhatározó lépéseket.
A tanácskozás résztvevői áttekintették azokat
a problémákat és tennivalókat, melyek a
mozgóképkultúra iskolai oktatásának bevezetésévei jelentkeznek.

felelő személyi és tárgyi feltételek megteremtésének mértékében találhat otthonra az iskolában.
3. A képzés módszertani megalapozását sikeres iskolai tantárgykísérletek készítették
elő. A továbbiakban kívánatos volna a pedagógiai, film- és médiatudományi műhelyek
együttműködése.
4. Képzett pedagógus, tanterv és tankönyv
nélkül iskolarendszerünk nem tehet eleget a
rövidesen életbe lépő Nemzeti Alaptantervben megállapított kötelezettségeinek. A legsürgősebb tennivaló a tanárok felkészítése
az új kultúrterület közvetítésére.
A szakirányú képzés feltételeit a felsőoktatásban nappali és posztgraduális formában
párhuzamosan kell megteremteni, különös
tekintettel a pályán működő pedagógusok továbbképzésére.
A mozgóképelmélet és pedagógiai szakok
megalapításához nélkülözhetetlen a kulturális
kormányzat adminisztratív, anyagi és erkölcsi
támogatása, valamint az egyetemek és főiskolák együttműködési készsége. (Hivatalos
engedélyezést kíván pl. a szakalapítás, a készülő tantervek, tankönyvek szakbizottsági
jóváhagyása, a tanári diplomák, jogosítványok kiadása.)

1. A tanácskozás résztvevői megvitatták a
készülő Nemzeti Alaptanterv idevágó szakaszát. Egyetértettek a tervezet koncepciójával,
amely kifejezésre juttatja az új műveltségi terület összetettségét. A nyelvi-kommunikációs
készségfejlesztés, művészeti és művelődéstörténeti ismeretek ugyanúgy helyt kapnak benne, mint a tömegkommunikációs
rendszerek működési törvényszerűségeit feltáró "elektronikus környezetismereti" megközelítés.
Az egyes iskolák, tanárok elhatározásán rnúlik tehát, hogy az előírt kereteken belül milyen arányokat tartanak majd kívánatosnak a
különféle részterületék között, valamint az is,
hogy önálló tantárgyként, vagy más módon
illesztik tanrendjükbe a mozgóképkultúrát,
amely tárgy összetettségének megfelelően
számos ponton érintkezik a NAT-ban megjelenő más műveltségi területekkel (ember és
társadalom, informatika).
A konferencia résztvevői javaslatokat tettek a
tervezet pontosítására. A szerkesztők ezek,
valamint a NAT szerkesztőbizottságához érkezett iskolai visszajelzések alapján készítették el a véglegesnek szánt szövegváltozatot.

5. A konferencia számba vette a folyamatban
lévő fejlesztéseket. A résztvevők megismerkedtek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
mozgókép-oktatási programjával, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán
és az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán működő specializációkkal, valamint számos középiskolai tantárgyi kísérlettel. Bemutatásra került a Magyar Mozgókép Alapítvány által támogatott
tankönyvcsalád tervezete, és a készülő sorozat néhány darabjának kézirata.
A résztvevők elhatározták, hogy aktív szerepet vállalnak a tantervek kidolgozásában. A
tankönyvcsalád kialakításánál követett modul-rendszert javasolják a tantervkészítésnél
is. Ez a megoldás változatos kínálatot biztosít a felhasználóknak, és lehetővé teszi, hogy
saját tanmenetüket szakszerűen kidolgozott
elemek felhasználásával, de a pedagógusok
és a diákok érdeklődésének megfelelően alakíthassák ki - alkalmazkodva a helyi lehetőségekhez.

2. A vita során számos észrevétel támasztotta alá, hogyamozgóképkultúra csak a meg-

6. A tanácskozás résztvevői javasolják, hogy
a 6-12 évesek képzésében is jelenjenek meg

a médiakultúrával kapcsolatos témák, programok. A tanítóképző főiskolák jelenlévő képviselői ennek kidolgozásához felajánlották
szakmai segítségüket. A résztvevők javasolják, hogy a terület tantárgyi kereteken túlmutató jelentőségére az Alaptanterv bevezető
fejezetének kommunikációval foglalkozó szakasza hívja fel a figyelmet.
7. A tanácskozás alátámasztotta, hogy a
mozgóképoktatás eszközigénye nem ró az
iskolafenntartókra elviselhetetlen terheket. A
képzés nem nélkülözhet ugyan egyes technikai eszközöket, de megvalósítható költséges
berendezések nélkül is. (A kreatív gyakorlatokhoz kívánatos videotechnika már egyre
könnyebben hozzáférhető.)
Törekedni kell a művészmozi hálózat fejlesztésére legalább a nagyobb városokban, hiszen teljes értékű művészi élményt a filmalkotások esetében csakis a vetített kép nyújt.
(Ezen a téren elsősorban az önkormányzatokra, a Magyar Mozgókép Alapítvány és a
Filmklubszövetség közreműködésére számíthatunk.)
Létre kell hozni a képzés műveltségi törzsanyagát. A szakértők által javasolt alkotások
egyre nagyobb része férhető hozzá videón,
ezért kívánatos volna iskolai vagy területi videotárak kialakítása. (Ehhez a Nemzeti Kulturális Alap már eddig is számottevő segítséget nyújtott.)
Feltétlenül szükséges, hogya hazai és nemzetközi filmművészet klasszikus alkotásai celluloidon is hozzáférhetőek legyenek, legalább
a felsőoktatás számára. (Ez mindenekelőtt a
Magyar Filmarchívum kópiaállományának felújítását kívánja meg.
A film- és médiaelméleti szakirodalom magyar nyelven nehezen elérhető. Az alapművek megjelentetése a felsőfokú képzés nélkülözhetetlen feltétele.
8. A mozgóképoktatás egyes mozzanatai nehezen illeszkednek a hagyományos iskolai
keretekbe (kreatív gyakorlatok, műalkotások
közös megtekintése). E keretek rugalmas alkalmazásának azonban számos módszere
terjedt el az utóbbi időben: összevonás, intenzív tanítási ciklusok, stb.
Az. itt vázolt tennivalók megállapítására és
összehangolására
koordinációs
bizottság
létrehozását javasoljuk a szaktárca és a
munkabizottság képviselőinek részvételével.

Szombathely, 1995. április 22.
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Lengyel Kulturális Intézet
1065 Nagymező u 15.
Telefon: 111-5856

Lengye/ filmtörténeti

végkiárusítás

Minden eladó
június l .. csütörtök 19.00
Kezeket fel! (Rece do Góry, 1967-81)
Rendezte: Jerzy Skolimowski
június 8. csütörtök 19.00
Hajókirándulás (Rejs, 1970)
Rendezte: Marek Piwowski

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

Drehort: Stadt - Forgatási helyszín: A város
június 1. csütörtök 18.00
Búcsú a tegnaptól (Abschied von gestern, 1966)
Rendezte: Alexander Kluge
június 6. kedd 18.00
Végveszélyben halálos a középút ( In Gefahr und
höchster Not bringt der Mittelweg den Tod, 1974)
Rendezte: Alexander Kluge, Edgar Reitz
június 8. csütörtök 18.00
Redupers - a körkörösen redukált személyiség (Die allseitig reduzierte Persönlichkeit - Redupers ,1978)
Rendezte: He1ke Sander

június 13. kedd 18.00
Berlin felett az ég (Der Himmel über Berlin, 1987)

Rendezte: Wim Wenders
június 15. csütörtök 18.00
Emberek vasárnap (Menschen am Sonntag, 1929) Rendezte: Robert Siodmak
június 20. kedd 18.00
Ketten egy nagyvárosban (Zwei in einer grosen Stadt,
1942)
Rendezte: Volker von Collande
június 22. csütörtök 18.00
Christiane F.: Mi, gyerekek az Állatkerti Pályaudvarról
(Cristiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof 200, 1981)
Rendezte: Ulrich Edel
június 27. kedd 18.00
1. vonal (Linie 1.,1988)
Rendezte: Reinhard Hauff
június 29. csütörtök 18.00
Berlin Alexanderplatz (1931)
Rendezte: Piel Jutzi

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

Az amerikai film a "Hőskortó/" a "Vágyig"
Bérletes filmklub minden hétfő este 20.00 órától
Ritkán látható filmek, ínyenceknek - érdeklődni a moziban

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

A/ain Resnais retrospektív
június 1. csii!örtök 18.30
Van Gogh (1948)
Rendezte: Alain Resnais
Paul Gaugain (1950)
Rendezte: Alain Resnais
A szobrok is meghalnak (Les statues meurent aussi, 1950)
Rendezte: Alain Resnais és Chris Marker
A tizenötös műhely titka (Le mystere de I'atelier quinze, 1950)
Rendezte: Alain Resnais
A műanyag éneke (Le cant du styrene, 1950)
Rendezte: Alain Resnais
június 2. péntek 20.30
Guernica (1950)
A háborúnak vége (La guerre est finite, 1966)
Főszereplők: Yves Montand, Genevieve Bujold. Michel
Piccoli
június 3. szombat 20.30
Sötétség és köd (Nuit et brouillard, 1955)
Szerelrnem, Hiroshima (Hiroshima, mon amou r, 1958)
Főszereplők: Emmanuelle Ríva, Eiji Okada

június 4. vasárnap 20.30
A világ emlékezete (Toute la mémoire du monde, 1956)
Tavaly Marienbádban (L'année derniere á Marienbad,
1961)
Főszereplők: Delphine Seyrig, Giorgo Abertazzi
június 6. kedd 20.30
Szeretlek, szeretlek
t'aime, je r'aime, 1968)
Főszereplők: Claude Rich, Olga Georges-Picot
június 8. csütörtök 20.30
Muriel (Muriel ou temps d'un retour, 1963)
Főszereplők: Delphine Seyrig, Jean-Pierre Kerien, Nita
Klein
június lD. szombat 20.30
Stavisky (1974)
Főszereplők: Jean-Paul Belrnondo, Anny Duperey
június 11. vasárnap 20.30
Gondviselés (providence, 1976)
Főszereplők: John Gielgud, Dirk Bogarde
június 13. kedd 20.30
Amerikai nagybácsim (Mon oncle d'amérique, 1980)
Főszereplők: Gérard Dépardieu, Nicola Garcia
június 15. csütörtök 20.30
Az élet kész regény (La vie est un roman, 1983)
Főszereplők: Vittorio Gassman, Geraldine Chaplin,
Fanny Ardant
június 16. péntek 20.30
Halálos szerelem (L'amour á mort, 1984)
Főszereplők: Sabine Azéma, Pierre Ardati, Fanny Ardant
június 17. szombat 20.30
Melodráma (Mélo, 1986)
Főszereplők: Sabine Azéma, Pierre Ardati, Fanny Ardant
június 18. vasárnap 20.30
Haza akarok menni
veux renrer á la rnaison, 1989)
Főszereplők: Adolph Green, Laura Benson
június 19. hétfIl 20.30
Smoking (1993)
Főszereplők: Sabine Azéma, Pierre Arditi
június 20. kedd 20.30
No smoking (1993)
Főszereplők: Sabine Azéma, Pierre Arditi

ae

ae

Fi/mern/ékezet
június 29. csiitörtök, 18.30
Jómadár (magyar, 1943)
Rendezte: Ráthonyi Ákos

NyJ1thétvégi fi/mk/ub
Válogatás Marion Brando szerepeiből
június 3. szombat 16.30
Oroszlánkölykök L-II. (The Young Lions, amerikai,
1958)
Rendezte: Edward Dmytryk
június 4. vasárnap 16.30
Üldözők(The Chase amerikai, 1966)
Rendezte: Arthur Penn
június 5. hétfő 19.00 (örökmozgó Galéria)
A vágy villamosa (A Streetcar Named Desire, amerikai,
1951)
Rendezte: Elia Kazan
június lD. szombat 16.30
Viva Zapatal (amerikai, 1952)
Rendezte: Elia Kazan
június 11. vasárnap 16.30
A rakparton (On the Waterfront, amerikai, 1954)
Rendezte: Elia Kazan
június 17. szombat 19.00 (Örökmozgó Galéria)
A vad (The Wilde One, amerikai, 1953)
Rendezte: László Benedek
június 18. vasárnap 16.30
A csúnya amerikai (The Ugly American, amerikai, 1%3)
Rendezte: George Englund
június 22. csiitörtök 19.00 (Örökmozgó Galéria)
A missouri fejvadász (The Missouri Breaks, amerikai, 1976)
Rendezte: Arthur Penn
[únius 23. péntek 17.00 (örökmozgó Galéria)
A missouri fejvadász (The Missouri Breaks, amerikai, 1976)
Rendezte: Arthur Penn
június 24. szombat 16.30
Férfiak ( The Men, amerikai,195O)
Rendezte: Fred Zinnemann
június 25. vasárnap 16.30
Apokalipszis most (Apocalypse Now, amerikai, 1979)
Rendezte: Francis Ford Coppola
június 30. péntek 19.00 (Örökmozgó Galéria)
Az utolsó tangó Párizsban (L'u1timo tango a Parigi,
francia-olasz, 1972)
Rendezte: Bernardo Bertolucci

MOVEAST
Kelet-európai filmfórum
június 6. kedd 18.30
Dráma a vadászaton (Moj laszkovij i nyezsnij zver,
szovjet, 1978)
Rendezte: Emil Lotjanu
június 13. kedd 18.30
A 6-os szám ú kórterem (Paviljon 6, jugoszláv, 1962)
Rendezte: Lucian Pintilie
június 20. kedd 18.30
Ványa bácsi (Gyagya Ványa, szovjet, 1971)
Rendezte: Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
június 27. kedd 18.30
Három nővér (magyar, 1991)
Rendezte: Lukáts Andor

Kétszeri vetítési jogga/
június 24. szombat 20.30
Találkozunk agyászhírekben
(Vidimo se u citulji,
szerb dokumentumfilm, 1995)
Rendezte: [anko Baljak
Párizstól keletre, Bécs alatt (Istocno od Pariza, nizvodno od Beca, szerb dokumentumfilm, 1995)
Rendezte: Goran Radovanovic
Marble Ass (szerb, 1995)
Rendezte: Zelimir Zilnik
A vetítés után a rendezővel, a foszereplovel és Vera
Konjoviccsal beszélgethetnek az érdeklődök.
június 25. vasárnapi 20.30
•Találkozunk agyászhírekben
(Vidimo se u citulji,
szerb dokumentumfilm, 1995)
Rendezte: [anko Baljak
Párizstól keletre, Bécs alatt (Istocno od Pariza, nizvodno od Beca, szerb dokumentumfilm, 1995)
Rendezte: Goran Radovanovic
Marble Ass (szerb, 1995)
Rendezte: Zelimir Zilnik

Toldi mozi
1054 Bajcsy-Zsilinszky út 36.
Telefon: 131-8129

Lindsay Anderson retrospektív
(A British Council és a BBS Toldi estéje
szervezésében)
június 1. csiitörtök 20.30
Ünnepség közben (In Celebration, 1974)
(Nyilvános nyitó díszelőadás)
június 2. péntek 18.30
Ha ... (U ..., 1968)
június 3. szombat 18.00
Egy ember ára (His Sporting Life 1%3)
június 4. vasárnap 17.30
Szerencsefia (O Lucky Man, 1973)
június 5. hétfll 18.15
Britannia gyógyintézet (Britannia Hospital, 1982)
június 5. hétfIl 20.45 (Kisterem)
Találkozás az "úttörökkel" (Meet the Pioneers 1948)
Wakefield Express (1952)
Álomvilág (O Dreamland, 1953)
június 6. kedd 19.00 (Kisterem)
Minden nap karácsony kivételével (Every Day Except
Christmas, 1957)
Csütörtöki gyerekek (Thursday's Children, 1954)
Az éneklecke (The Singing Lesson, 1967)
június 6. kedd 21.00 (Kisierem)
A fehér busz (The White Bus, 1%7)
A fehér busz forgatása közben (About the White Bus,
1968)
június 7. szerda 20.30 (Kisterem)
Hát ez minden? (Is that all There Is?, 1992)
Lucky Man (Az utolsó filmdokumentum Lindsay Andersonról, 1994)
A retrospektív záróestjének vetítése a nagyteremben
lesz megtartva, ha David Robinson el tud jönni vendég előadónak.
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Duna TV
június 1. csütörtök
Májusi vihar ( német-osztrák 1987, 91 perc)
Rendezte: Xaver Schwarzenberger
Főszereplők. CabríellBaryllí, Claudia Messner, Michael
Stöger
június 2. péntek
Videoblues (magyar, 1%7, 93 perc)
Rendezte: Sopsits István
Főszereplők: Horváth Lajos Ottó, Epres Attila, Dányi Judit
június 4. vasárnap
Általános iskola (cseh 1991, 97 perc)
Rendezte: Jan Svérák
Főszereplők: Jan Triska, Zdenek Svérák, Libuse Safránkova, Rudolf Hrusinsky
június 6. hétf6
Jobb szépnek és gazdagnak lenni (lengyel-német-magyar-ukrán, 1989, 93 perc)
Rendezte: Filip Bajon
Főszereplők: Daniel Olbrychskí, Adrianna Biedrzynska,
Marek Kondrat
június 7. szerda
Tórténetek a magyar filmről (1982, 87 perc)
.
Portréfilm Radványi Géza filmrendező pályajaról
Rendezte: Nádassy László
június 8. csütörtök
Az éjszakai vonat ( lengyel, 1959, 93 perc)
Rendezte: Jerzy Kawalerowicz
Főszereplők: Lucyna Winnicka, Leon Niemczyk
június 9. péntek
A doktor és az ördögök (The Doctor and the Devils, angol, 1985, 89 perc)
Rendezte: Freddie Francis
Főszereplők. Julian Sand s, Stephen Rea, Phyllis Logan
június 10. szombat
Fiatal és ártatlan (Young and Innocent. amerikai, 19???,
83 perc)
Rendezte: Alfred Hi tchcock
Föszereplök: Nova Pilbearn, Mary Claire, Basi! Radford
június 11. vasárnap
A vidéki lány (francia-svájci, 1987, 91 perc)
Rendezte: Claude Goretta
Főszereplők. Nathalie Baye, Angela Wmkler, Bruno Ganz
június 12. hétf6
Vórös grófnő (magyar 1985, 110 perc)
Rendezte: Kovács András
Főszereplők. Básti Juli, Bács Ferenc
június 13. kedd
Szeszélyes nyár (Rozmérno léto, csehszlovák, 1%7, 98
perc)
Rendezte: Jiri Menzel
Főszereplő: Rudolf Hrusinsky
június 15. csütörtök
Ördögi kör (Beat the Devil, amerikai, 1954, 93 perc )
Rendezte: John Huston
Főszereplő: Humprey Bogart
június 16. péntek
Az áldozat (magyar dokumentumfilm, 1994, 102 perc)
Rendezte: Lugossy István
június 17. szombat
Madarak (Birds, amerikai film, 1963, 114 perc)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Főszereplők. Rod Taylor, Tippi Hedren
június 18. vasárnap
Miért húzzák a harangokat? (román 1981, 104 perc)
Rendezte: Lucian Pintilie
június 19. hétfIJ
Én is jártom Isonzónál (magyar dokumentumfilm, 198286)
Rendezte: Gulyás Gyula-Gulyás János
június 20. kedd
Hideg napok (magyar, 1966, 112 perc)
Rendezte: Kovács András
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Darvas Iván
június 22. csütörtök
Káosz I. (Kaos, olasz, 1966, 112 perc)
Rendezte: Paolo és Vittorio Taviani
Főszereplők: Margarita Lozano, Enriea Maria Mudugno
június 23. péntek
Káosz II. (Kaos, olasz, 1966, 112 perc)
Rendezte: Paolo és Vittorio Taviani
Főszereplők: Margarita Lozano, Enriea Maria Mudugno
június 24. sZJJmbat
Nyom nélkül (magyar, 1982, 102 perc)
Rendezte: Fábry Péter
Főszereplők. Cseh Tamás, Székely B. Miklós
június 25. vasárnap
Lepkevadászat (La chasse aux papillans, francia, 1991,
120 perc)
Rendezte: Otar Joszeliani

Föszereplők: Alexander Teherkassof Pienett Pompom
Baillache
A Duna TV a músorváltoztatás

jogát fenntartja!

HBO
június 1. csütörtök
június 7. szerda
június 13. kedd
Forrónyomon (The Hot Spot, amerikai, 124 perc)
Rendezte: Dennis Hopper
Főszereplők. Don Johnson, Virginia Madsen, Jennyfer
Cornelly
június 2. péntek
június 11. vasárnap
Sok hűhó semmiért (Much Ado About Nothíng, amerikai, 106 perc)
Rendezte: Kenneth Branagh
Főszereplők: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves
június 2. péntek
június 18. vasárnap
A keselyű három napja (Three Days of The Conder,
amerikai, 116 perc)
Rendezte: Sydney Pollack
Szereplők: Robert Redford. Faye Dunaway, Max von
Sydow
június 3. szombat
június 9. péntek
Howards End (amerikai, 136 perc)
Rendezte: James Ivory
Főszereplök: Anthony Hopkíns, Vanessa Redgrawe, James Wilby
június 4. vasárnap
június 19. hétf6
Az igazak (The Right Stuff, amerikai, 153 perc)
Rendezte: Philip Kaufman
Főszereplők. Sam Sheppard, Scott Glenn, Dennis Quaid
június 5. hétf6
Túsarok (High Heels, spanyol, 109 perc)
Rendezte: Pedro Almodovar
Főszereplők: Victoria Abril, Miguel Bose
június 5. hétf6
Aljas utcák (Mean Streets, amerikai, 107 perc)
Rendezte: Martin Scorsese
Főszereplők. Robert de Niro, Harvey Kietel, David Carradine
június 6. kedd
június 11. vasárnap
június 17. szombat
A szeretet földje (Love Pield, amerikai, 101 perc)
Rendezte: [onathan Kaplan
Főszereplők. Michelle Pfeiffer, Dennis Haysber, Peggy
Rea
június 7. szerda
június 10. szombat
június 18. vasárnap
június 30. péntek
Mozimánia: Az amerikai film - Film noir
(1982, 55 perc)
június 9. péntek
Svindlerek (The Grifters, amerikai, 105 perc)
Rendezte: Stephen Frears
Föszereplök: Anjelica Huston, John Cusak
június 13. kedd
Kiáltás és kiáltás (magyar, 85 perc)
Rendezte: Kézdi-Kovács Zsolt
Főszereplők: Varga Mária, Andorai Péter
június 13. kedd
június 19. hétf t!
június 24. szombat
június 27. kedd
Semmi ágán (Trust, amerikai, 90 perc)
Rendezte: Hal Hartley
Főszereplők. Adrienne Shelly, Martin Donovan, Merrit
Nelson
június 17. szombat
június 20. kedd
június 26. hétf6
Könnyű altató (Light Sleeper, amerikai, 101 perc)
Rendezte: Paul Schrader
Főszereplők: Willem Dafoe, Susan Sarandon, Dana Delaney
június 18. vasárnap
június 24. szombat
Chaplin (amerikai 140 perc)
Rendezte: Richard Attenborough
Szereplők: Robert Downey, Pierre Brosnan, Dan Aykroyd
június 22. csiitörtök
Tüske a köröm alattt (magyar, 89 perc)

Rendezte: Sára Sándor
Főszereplő: Cserhalmi György
június 23. péntek
Mocskos zsaru (Bad Lieutenant, amerikai, % perc)
Rendezte: Abel Ferrara
Főszereplők: Harvey Keitel, Frankie Thom, Anthony
Ruggerio
június 25. vasárnap
Kutyaszorítóban (Reservoir Dogs, amerikai 94 perc)
Rendezte: Quentin Tarantino
Főszereplök. Harvey Kietel, Tim Roth Steve Buscemi,
Michail Madsen
június 27. kedd
Visszaszárn1álás (Countdown, amerikai, 97 perc)
Rendezte: Robert Altrnan
Főszereplők: Robert Duvall, James Caan, [oanna Moore
június 29. csütörtök
Jézus Krisztus horoszkópja (magyar, 89 perc)
Rendezte: Jancsó Miklós
Főszereplők: Básti Juli, Cserhalmi György

MTV
TVl
június 2. péntek
A kém utolsó akciója ( The Spy who Carne in from the
Cold, angol, 1966, 112 perc)
Rendezte: Martin Ritt
Főszereplők: Richard Burton
június 3. sZJJmbat
Faust (Lekce Faust, cseh, 1993, 90 perc)
Rendezte: Jan Svankrnajer
Főszereplők: Petr Cepek
június 4. vasárnap
Dolgozó lány (Working girl, amerikai, 1986, 113 perc)
Rendezte: Mike Nichols
Főszereplők. Harrison Ford, Sigoumey Weaver
június 9. péntek
Vigyázat banditák! (Attention Bandits, francia, 1987,
103 perc)
Rendezte: Claude Lelouche
Főszereplők. Jean Yanne, Patrick Bruel
június 10. szombat
Segítség! (Help!, angol, 1%5, 92 perc)
Rendezte: Richard Lester
Főszereplő: a Beatles
június 13. kedd
Gyűlölöm a színészeket ae hais les Acteurs, francia,
1986, 100 perc)
Rendezte: Gerard Krawczyk
Főszereplő: Bernard Blier
június 15. csütörtök
A játékos (The Gambler, angol, 1974, 109 perc)
Rendezte: Karel Reisz
Főszereplők. James Caan
június 16. péntek
Rossz vér (Mauvais Sang, francia, 1985, 117 perc)
Rendezte: Léos Carax
Föszereplők: Juliette Binoche, Denis Lavant
június 20. kedd
Falak (magyar 1967, 90 perc)
Rendezte: Kovács András
Főszereplők: Gábor Miklós, Latinovits Zoltán
június 23. péntek
Romlott viszonyok (La Garce, francia, 1984, 98 perc)
Rendezte: Christine Paseale
Főszereplők: Isabelle Huppert, Richard Berri
június 27. kedd
Kölyökbanda (La Petite Bande, 1983, 105 perc)
Rendezte: Michel Deville

TV2
június 10. szombat
Maddalena, magatartásból elégtelen (Maddalena, Zero
In Condotta, olasz, 1940, 89 perc)
Rendezte: Vittorio De Siea
június 10. szombai
Eltávozott nap (magyar, 1%8 100 perc)
Rendezte: Mészáros Márta
Főszereplők: Kovács Kati, Horváth Teri
június 22. esi/törtök
Nosferatu (német, 1922, 63 perc)
Rendezte: F. W. Murnau
Főszereplők: Max Schreck
Az MTV a músorváltoztatás

jogát fenntartial

Toldi

Örökmozgó

MTV

intézetek

Duna

HBO

TV
Forrónyomon

Májusi vihar (Duna)

18.00 Búcsú a tegnaptól (Goethe)
19:00 Kezeket fel! (Lengyel)

18.30 Van Gogh; Paul Gaugain;
A szobrok is meghalnak; A tizenötös műhely"titka; A rnűanyaq éneke

20.30 Ünnepség

20.30 Guernica;
A háborúnak vége

18.30 Ha ...

16.30 Oroszlánkölykök
20.30 Sötétség és köd;
Szerelmem, Hiroshima

18.00 Egy ember ára

3

4

16.30 Üldözők
20.30 A világ emlékezete;
Tavaly Marienbadban

17.30 Szerencsefia

V-

Általános iskola (Duna)
Dolgozó lány (TVl)

H-

5

18.15 Britannia gyógyintézet
20.45 Találkozás az "úttörökkel";
Wakefield Express; Álomvilág

Jobb szépnek
(Duna)

K-

6

SZ -

7

CS -

8

p-

9

CS -

1

p-

2

SZ -

19.00 A vágy villamosa

(Galéria)

18.30 Dráma a vadászaton
20.30 Szeretlek, szeretlek

közben

Kulturális

Videoblues (Duna)
A kém utolsó akciója

19.00 Minden nap karácsony
kivételével; Csütörtöki gyerekek;
Az éneklecke; 21.00 A fehér busz

SZ - 10

V-ll

Howards

. Faust (Lekce Faust, TVl)

18.00 Végveszélyben
középút (Goethe)

és gazdagnak

lenni

Tűsarok
Aljas utcák
A szeretet

Történetek a magyar filmről: portréfilm Radványi Gézáról (Duna)

18.00 Redupers - a körkörösen
dukált személyiség (Goethe)
19.00 "ajV"" a"Julás (Lengyel)

re-

End

Az igazak

halálos a

20.30 Hát ez minden?; Lucky Man
(filmdokumentum
Lindsay
Andersonról)

20.30 Muriel

Sok hűhó semmiért
A keselyű három napja

(TVl)

földje

Forrónyomon
Mozimánia: Az amerikai
Film noir

film -

Az éjszakai vonat (Duna)

A doktor és az ördögök (Duna)
Vigyázat banditák! (TVl)

Howards End
Svindlerek

16.30 Viva Zapata!·
20.30 Stavisky

Ratal és ártatlan (Duna); Segitség!
(Help!, TVl); Maddalena, magatartásból elégtelen; Eltávozott nap (TV2)

Mozimánia ...

16.30 A rakparton
20.30 Gondviselés

A vidéki lány (Duna)

Sok hűhó semmiért
A szeretet földje

Vörös grófnő (Duna)
H -

12

K -

13

18.30 A 6-os számu kórterem
20.30 Amerikai nagybácsim

18.00 Benin felett az ég (Goethe)

20.30 Az élet kész regény

18.00 Emberek

Szeszélyes nyár (Duna)
Gyűlölöm a színészeket!

(TVl)

Forrónyomon
Kiáltás és kiáltás
Semmi ágán

SZ - 14
vasámap

(Goethe)

CS - 15
20.30 Halálos szerelem

p-

16

SZ - 17

V -

18

H -

19

K-20

. ,

Ördögi kör (Duna)
A játékos (TVl)
Az áldozat (Duna)
Rossz vér (TVl)
A szeretet földje
Könnyű altató

19.00 A vad (Galéria)
20.30 Melodráma

Madarak

(Duna)

16.30 A csúnya amerikai
20.30 Haza akarok menni

Miért húzzák a haragokat?

20.30 Smoking

Én is jártam

Isonzónál

(Duna)

(Duna)

A keselyű három napja
Mozimánia ...
Chaplin_
Az igazak
Semmi ágán

18.30 Ványa bácsi
20.30 No smoking

18.00 Ketten egy nagyvárosban
(Goethe)

Hideg napok (Duna)
Falak (TVl)

Könnyű altató

19.00 A missouri fejvadász
(Galéria)

18.qO Christane F: Mi, gyerekek
az Allatkerti Pályaudvarról (Goethe)

Káosz I. (Duna)
Nosferatu (TV2)

Tüske a köröm alatt

SZ - 21

CS - 22

P-23

SZ - 24

V-25

Mocskos

zsaru

17.00 A missouri fejvadász
(Galéria)

Káosz II. (Duna)
Romlott viszonyok

16.30 Férfiak
20.30 Találkozunk agyászhírekben;
Párizstól keletre, ... ; Marble Ass

Nyom nélkül (Duna)

Semmi ágán
Chaplin

16.30 Apokalipszis most
20.30 Találkozunk agyászhírekben;
Párizstól keletre, .: Marble Ass

Lepkevadászat

Kutyaszorftóban

(TVl)

(Duna)

Könnyű altató
H-26
18.30 Három nővér

18.00 1. vonal (Goethe)

18.30 Jómadár

18.00 Berlin Alexanderplatz
(Goethe)

K-27

Kölyökbanda

(TVl)

Semmi ágán
Visszaszámlálás

SZ - 28

CS - 29

P-30

19.00 Az utolsó tangó Párizsban
(Galéria)

Jézus Krisztus

Mozimánia ...

horoszkópja

JÚNIUSI ART BEMUTATÓK
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VIDEÓMEGJELENÉSEK
TÓIVénytől sújtva (Down by Law) Fekete-fehér,
feliratos. amerikai film, 1986 (107 perc) Rendezte: Jim
Jarmusch. Főszereplök. Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni. Forgalmazza: Odeon
Folyó szeli ketté (A River Runs Through) Színes,
színkronizált amerikai film, 1992 (118 perc) Rendezte:
Robert Redford. Szereplők: Craig Sheffer, Brad Pitt,
Tom Skerritt. Forgalmazza: InterCom
Silkwood Színes, szinkronizált amerikai dráma,
1983 (128 perc) Rendezte: Mike Nichols. Szereplők:
Meryl Streep, Kurt Russel, Cher, Fred Ward, Ron SiIver Forgalmazza: Flamex

Ed Wood
Színes, feliratos, amerikai film
1994 (90 perc)
Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker
Írta: Scott Alexander, Larry Karaszewski
Fényképezte: Stefan Czapsky
Rendezte: Tim Burton
Forgalmazza: InterCom
Nyakunkon az élet
(Reality Bites)
Színes, feliratos, amerikai film,
1994 (98 perc)
Winona Ryder, Ethan Hawke, Janeane Garofalo.
Írta: Helen Childress
Fényképezte: Emmanuel Lubezki
Rendezte: Ben Stiller.
Forgalmazza: UIP-Duna Film
Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai
(The Adventures of Priscilla, Qeen of the Desert)
Színes, feliratos, ausztrál musical-komédia-road-movie
1994 (102 perc)
Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce, Bill Hunter.
Írta és rendezte: Stephan Elliott (Szigorúan piszkos ügynök).
Fényképezte: Brian J. Breheny
Forgalmazza: Budapest Film
Rabló hal
(Rumble Fish)
Fekete-fehér, feliratos, amerikai film
1982 (94 perc)
Mickey Rourke, Matt Dillon
Írta: Francis Ford Coppola és S. E. Shinton
Fényképezte: Stephen H. Burum
Rendezte: Francis Ford Coppola
Forgalmazza: Budapest Film

Vórös Colibri magyar-olasz film, 1995 (99 perc)
Rendezte: Böszörményi Zsuzsa. Szereplők: Barbara
De Rossi, Remo Girone, Branislaw Tesanovic Forgalmazza: Flamex
Más mint a többiek (Little Man Tate) Színes,
színkronizált amerikai filmdráma, 1991 (96 perc)
Rendezte: [odíe Foster Szereplők: Jodie Foster, Dianna Wiest. Forgalmazza: InterCom
Végzet (Damage) Színes, szinkronizált angol-francia dráma, 1993 (100 perc) Rendezte: Lois Malle Szereplők: Jeremy Irons, Juliette Binoche Forgalmazza:
UIP-Dunafilm
Három szín: Piros (Trois Couleurs: Rouge) Feliratos francia-lengyel film 1994 (96 perc) Rendezte:
Krzysztof Kieslowski Szereplők: Irene Jacob, Jean Louis Trintignant Forgalmazza: Odeon
Három szín: Kék (Trois Couleurs: Bleu) francialengyel film 1994 (91 perc) Rendezte: Krzysztof Kieslowski Szereplők: Juliette Binoche, Benoit Regent,
Florence Pernel Forgalmazza: Odeon
Három szín: Fehér (Trois Couleurs: Bianc) francialengyel-svájci film 1993 (100 perc) Rendezte:
Krzysztof Kieslowski Szereplők: Zbigniew Zamachowski, Julie Delphy, Janusz Gajos Forgalmazza:
Odeon
Ipi apacs, egy, kettő, három (Un deux trois Soleil)
Színes, feliratos, francia film, 1993 (105 perc) Rendezte: Bertrand Blier. Szereplők: Anouk Grinberg, Marcello Mastroianni, Olivier Martinez. [ean-Michel Noiret Forgalmazza: Odeon
Vigyázz a kend ödre, Tatyjána! (Piela huivista kiini Tatjána) Fekete-fehér, feliratos. finn film, 1993 (65
perc) Rendezte: Aki Kaurismaki. Szereplők: Kati Outinen, Matti Pellonpaa, Kirsi Tykkylainen, Mato Vlatonen. Forgalmazza: Odeon
New York árnyai (Shadows) Fekete-fehér, színkronizált, amerikai film, 1958-59 (87 perc) Rendezte:
John Cassavetes. Szereplők: Ben Carruthers, Lelia
Goldoni. Forgalmazza: Odeon
Viridiana Fekete-fehér, színkronizált, spanyol-mexikói film, 1961 (91 perc) Rendezte: Luis Bunuel. Szereplők: Silvia Pínal, Francisco Rabal, Fernando Rey.
Forgalmazza: Odeon
Puszta formalitás (Una pura formalita) Színes,
szinkronizált, olasz-francia film, 1994 (108 perc) Rendezte: Giuseppe Tornatore. Szereplők: Gérard Depardieu, Roman Polanski. Forgalmazza: Odeon
Szerelmem, Hirosima (Mon amur, Hiroshima) Fekete-fehér, szinkronizált, francia-japán film, 1958 (91
perc) Rendezte: Alain Resnais. Főszereplő: Emmanuelle Riva. Forgalmazza: Odeon
A per (The Trial) Színes, amerikai film, 1993 (100
perc) Rendezte: David Jones. Szereplők: Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins. Forgalmazza: MIRAX
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Pacskovszky József:
ESTI KORNÉL CSODÁLATOS UTAZÁsA
MAGYAR NEMZET
Esti Kornél csodálatos utazása
Az élet elmúlik. Nagyjából erről szól Pacskovszky
József első játékfilmje, az Esti Kornél csodálatos utazása. Nagy téma, örök téma, a kérdés csak az, hogy
~gy élhetjük-e át a filmben, mint eddig még soha.
Átélhetjük-e egyáltalán? ...
... Pacskovszky József és Gózon Franciscó szellemesen, játékosan vetítik egymásra az ifjú és a férfi
Esti Kornél párhuzamos, egymásba érő vonatútját. A
két marienhofi epizód például úgy összeolvad, hogy
egy-egy beállításon belül is változik a két idősík. Talán éppen ezek az átmenetek, a síkok összecsúsztatásanak technikai megoldásai sikerültek a legjobban a
filmben. Bátran és ötletesen éltek az alkotók a filmes
elbeszélésmód olyan maguk képezte irónikus fordulataival, amelyek olykor "kosztolányisnak" hatnak,
olykor nem. ilyenkor egy kicsit "szinbádosak" vagy
"enyedisek" vagy éppenséggel lehet, hogy majd
"pacskovszkysnak" bizonyulnak. De Kosztolányihoz
képest azért a film egésze vérszegény és banális ...
... Az eredeti összefüggéseikből kimozdított motívumok olyan drámai szerkezet részévé válnak,
amely - hiába a vonatút - nem nagyon halad előre,
többé-kevésbé ugyanazt variálja. Mindjárt az utazás
elején felismerhető a párhuzamos szerkezet alapelve,
sőt sejthető a "mondanivaló" is: az ifjú és a férfi közös útja az "életút", amely egyszer köztudomásul véget ér, itt és most nyilvánvalóan a film végén. Talán
verselvű akart lenni ez a motívumvariáló építkezés,
de akkor minek a banális drámai keret? Versnek különben mindenképp hosszú is, meg vontatott is Pacsovszkyék filmje. Egyszóval azt a keveset, amit
megtudtunk Esti Kornéljukról. hamar megtudjuk és
attól fogva már főleg csak az irónikus stílusbravúrokat nyugtázhatjuk. Emberi-drámai ötletet Máté Gábor nyújt. Esti Kornél életútja az, amit Kosztolányi
elmondott róla, leginkább az ő arcán követhető nyomon.
Györffy Miklós
ÉLET ÉS IRODALOM
Játszani halált
... Az író (Máté Gábor nem eljátssza szerepét, hanem beleszületik. egész lényét adja kölcsön, vagy talán ő veszi kölcsön Kosztolányi alakját, mostantól
fogva egyek ők, ahogyan Szinbádot sem tudom Latinovits óta másnak elképzelni sem) ...
... Pacskovszky József filmje (nekem az utóbbi
évek legszebb magyar filmalkotása) a rezignált küzdés apoteózisa ...
Bányai Gábor
FILMVILÁG
Álarc, halálarc
... Mert könnyű préda Pacskovszky Józsefet, ezt az
érzékeny, nagyon tehetséges elsőfilmest Kosztolányi
elé vetni, ha már volt oly balga és merész, hogy Esti
Kornélt jutott eszébe filmvászonra álmodni. Lusta bírálónak nem is lenne más dolga, mint összevetni az
írásos és képi matériát. S megállapítani - ami igaz,
Pacskovszky sem gondolhat mást =, hogy a Kosztolányié jobb, gazdagabb, játékosabb és súlyosabb. Kar
felemelve, kiütés győzelem. Ha ez bokszmeccs volna.
Pacskovszky azonban inkább keringőzne a szorítóban. Graciőz, kecses tánclépésekkel. Van érzéke Esti
Kornélhoz. A léhasághoz.
a vándorlásokhoz.
a
könnyed zsúrfiús eleganciához. Akár barátok is lehetnének. Szinte mindent tud az álarcról. de még
csak nagyon keveset - szerencséjére, hiszen fiatal - a
halálarcról ...

SAJTÓFIGYELŐ

... Pacskovszky küzd a formával, kiszabadulni vágyik az irodalmi adaptáció ketrecéből, s e küzdelemben figyelemreméltó eredményeket ér el. Mindent
tud, ami a szakmában megtanulható, s rokonszenves
becsvággyal törekszik afelé, ami megtanulhatatlan.
Stílusérzéke az utolsó pillanatig nem hagyja cserben,
talán csak a tenger és a fiú "egyesülése" megbicsakIás a filmvégi képsorokon. lévén túl kézenfekvő és
banális ...
... Minden finoman cizellált és igényesen kidolgozott ebben a filmben; a szűk vonatkupé szándékosan
színpadias, virtuális tere, az idősíkok váltogatása, a
csiszolt színészi összjáték, Gózon Franciscó intim
megvilágítású enteriőrjei. Olyan erényekkel tündököl
tehát Pacskovszky debütáns munkája, amelyek feltűnően váltakoznak az újabb magyar filmekből. Szép
film az Esti Kornél csodálatos utazása, a Kosztolányi
számára oly fontos "sekélyességekről", a "víg álarcról", melynek gondos kidolgozású
ornamentikája
mögül erőtlenül dereng elő a "halálare" ...
Báron György
NÉPSZABADSÁG
Az elröppenő élet
... Az időjáték. a személyiség megkettőződése - a
forgatókönyvet Matuz János készítette a rendezővel
közösen - kitűnő lehetőséget kínál a szerzőnek ahhoz, hogy az eltűnt esztendők nyomába eredjenek s
felvillantsák ,a változásokat. Élnek is vele. A korok
lelke és a jellem mozgása egyaránt feltárul a jelenetekben. Beszédesek a tekinetetek és mosolyok, a sóhajok és ámulások, a szem csüggedt sugarának keresése és a narcisztikus tetszelgés. Filozofikus igényű a
visszapillantás, nosztalgikus bájjal átitatott az ernlékidézés, a szituációk refrénje. A "film a filmben" -betét
stílusbravúr. Az Esti Kornél csodálatos utazása egyszerre játékos és mélyértelmű dráma. A homo ludens
sziporkái éppúgy megtaláhatók benne, akárcsak a
bús férfi panaszai. A játékosan cseng6-bongó rímek
megférnek a tudat eltitkolt régióinak feltérképezésevel. Pacskovszky József könnyedén szövi a laza cselekmény szálait. pedig elég szerény a történésmuníció. Mértéktartó eleganciával jellemez karaktereket,
kapcsolatokat, helyszíneket. tárgyakat. Stílusegységet
teremt. Egészséges a humorérzéke. Beszélteti a kontrasztokat. Nagy figyelmet fordít a részletekre. Talán
egy vonatkozásban lehetne fegyelmezettebb: a vizualitás és a verbalitás egyensúlyának megtervezésében.
Az operatőri munka igazi remeklés. Gózon Franciseónak nem kis része van abban, hogya látvány logikája és varázslata megteremtődik a vásznon. A színdramaturgia kidolgozottsága káprázatos. Victor Máté
hangulatos zenével festi alá az intellektuális kalandokat. Máté Gábor ideális esti Kornél: tűnődő és rezignált, okos és visszafogott, vágyakozó és lemondó. Erdély Mátyás Kosztolányi fiatalkori alteregójaként üde
jelenség. Könnyed természetesség sugárzik lényéből.
A színészi együttes többi tagja szintén illúziókeltően
alakítja szerepét ...
Veress József

04 10. - 05.10

Beszélgetések, interjúk
BBS - Szirtes András, Thernesz Vilmos, Bollók Csaba
Filmvilág - május. Újra: vajúdás vagy haláltusa
(Simándi Júlia)
BBS - Szirtes András, Bollók Csaba, Gózon Franciscó, Szederkényi Júlia
Népszabadság 04.22. BBS: egy alig létező stúdió
(Sós B. Péter)
Foster, [odie
Cinema - május. Kreatív, okos és változatlan (Scott
Orlin)
MMA - Szomjas György
Magyar Nemzet 04.12. A támogatás a felére csökkent (hanthy)

Máté Gábor
Népszava 05.03. Esti Kornél hosszú gyógykezelés
alatt áll (Lóránth Ida)
Mediawave - Czabán György
Milgyar Narancs 04.20. Lesz 5, 500 és 5000 forintos
jegy (-pálfi-)
Mediawave - Hartyándi Jenő
Magyar Hírlap 05.06. Hartyándi Szalonnás Fluxus
Jenő egy kockázatos fesztiválról (Bihari László)
Pacskovszky József
Népszabadság 04.12. Film Kosztolányiról és Estiről
(Sós B. Péter) Magyar Narancs 04.27. "Jó napot a
Lumíére-galaxisban" (Bakács Tibor Settenkedő)
Rózsa János
Népszava 05.09. Befejezetlen a sztárok filmje (Lóránth Ida)
Temesváry Balázs - maszkmester
Népszava 05.05. EMI-díjra jelölték a maszkmestert
(Lóránth Ida)
Tavernie~ Bertrand
Filmvilág - május. Nem vagyok bíró (Le Nouvel
Observateur alapján)
Tarantino, Quentin
Magyar Narancs 04.13. "Arra számítanak, lovagolni
megyünk" (Rolling Stone alapján)
Woo, John
Filmvilág - május. East Side Story (Entertainment
alapján)

Kritika
Ivan Csonkin közlegény élete és különös kalandjai
Biciklitolvaj - április. Hülyék sorakozó (Nemecek
Erika); Aprójószág a vérzivatarban (Bori Erzsébet);
Egy megrögzött destruktív (Ardai Zoltán) Új Magyarország 05.04. Szigorúan ellenőrzött Csonkinok
(takács) Milgyar Nemzet 05.04. Ivan Csonkin közlegény élete és különös kalandjai (Szabolcs Imre)
Magyar Hírlap 04.27. A mi kis szovjet falunk (Baló
Péter) Népszava 04.27. Ivan Csonkin közlegény élete és különös kalandjai (Bársony Éva) Magyar Narancs 05.04.
a bánat telje szerét" (Tóth Péter
Pál) Népszabadság 04.28. Katonatörténet (Veress József) Élet és Irodalom 05.05 Svejk falun (Bányai Gábor)
Esti Kornél csodálatos utazása
Népszava 04.13. Lehet, hogy ez egy JO magyar
film? (Szabó Z. Levente) Népszabadság 04.13. Az elröppenő élet (Veress József) Élet és Irodalom 05.05
J~tszani halált (Bányai Gábor) Filmvilág - május.
Alarc, halálarc (Báron György) Magyar Nemzet
04.20 Esti Kornél csodálatos utazása (Györffy Miklós)
Pulp Fiction - Ponyvaregény
Biciklitolvaj - április. A cowboy, a téboly és a barackfagyi (Turcsányi Sándor) Filmvilág - április.
Az erőszak léhasága (Kovács András Bálint) Magyar Nemzet 04.21. Visszatérés a szegény filmhez
(Sz. L) Népszava 04.19. Ez ma a legnagyobb siker
Pesten? (Végh Attila) Népszabadság 04.27. Alvilági
panoktikum
(Almási Miklós)
Magyar Narancs
04.13. Két film hét dollár (Vágvölgyi András) Új
Magyarország 04.14. Pulp Fiction - Ponyvaregény
(Zsugán István)
Egy apáca szerelme
Filmvilág - április. Egy apáca szerelme (Tamás
Amaryllis) Biciklitolvaj - április. Zeffirelli és a nők
(Cs. J.) Magyar Narancs 04.20. A dögnehéz fityula
(Turcsányi Sándor) Új Magyarország 04.21. Szeretni
Sziciliában (Takács István) Élei és Irodalom 05.05
Játszani életet (Bányai Gábor)
rr •.•
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gunkra ügyeltünk, Magyarország
ugyanúgy, mint Dánia, és hirtelen
minden tele lett idegenekkel. A
film az idegenekről szól. Számunkra lényegtelen, hogy milyen
idegenek. A férfi, aki 16 évig nem
látta a testvérét, elhagyatva érkezik egy városba. Van, aki más országból jön, az egyik szereplő űrlényekkel találkozik. A film témája tulajdonképpen az ...
• ...hogy a világ kisebb lett, és
mindnyájunknak ezen a világon
kell élnünk. Itt vagyunk mindannyian, és nem hihetjük, hogy
bármit is megold, ha csak magunkkal törődve falakkal vesszük
körbe magunkat. Ez az út nem
járható már. Ezért akartunk különböző embereket összegyűjteni,
hogy megnézzük, tudunk-e közös
világot teremteni egy helyen, egy
éjszakán.
• Az, hogy oroszok, végül is véletlen. A fontos az volt, hogy találjunk egy idegen hangulatot. Kihívás volt számunkra, hogy ismeretlenekkel dolgozhattunk.
• A befejezés nagyon optimista.
Úgy gondoljátok,
minden ilyen
simán fog alakulni?
• Nem tudjuk . .De mindig azt
mondjuk, hogy nem arról akarunk filmet csinálni, hogy milyenek a dolgok, hanem arról, hogy
milyenek lehetnének. Ez egyfajta
lelki felirat sok mindenen, amit
csináltunk. Kell hogy legyen remény, annak
ellenére, hogy
mennyi szörnyűség van a világon.
Kell hogy legyen egy forrás az
emberek belsejében, amely reménykedik. Ha ez nincs, akkor
olyan mindegy. És isten mentsen
minket attól, hogy bármi is mindegy legyen. Ezért optimista a film.
(Mannheim, 1993. november)

dező személye. Erik Balling ma a dán
filmesek nagy öregje, aki Olsen-banda
filmjeivel (13 rész 1968 és 1981 között)
világhímevet szerzett a dán filmkomédiának (gyakorlatilag az Ölsen-banda
filmek hatalmas bevételeiből épült fel
az új, modem filmstúdió Koppenhága
külvárosában), elkészítette a két legnézettebb dán tévé-sorozatot, majd 1984ben, 70 évesen a tizen-huszonévesek
máig legnépszerűbb generációs filmjével a Midt om nattennel (Az éjszaka közepén) állított emléket az akkor 10
éves Christianianak. a koppenhágai jobb szó híján - hippik szabad "városállamának", nem kis szerepet vállalva
a negyed lebontása elleni küzdelernben. 30 évesen konzervatív, 70 évesen
"forradalmár. n
Carl Theodor Dreyer már a némafilmes korszakban elismert rendező,
meggyőződése, hogy változatlan eszközökkel is állandó sikereket lehet elérni. Utolsó filmje, az 1963-as Gertrud
is ennek jegyében készült el, aratott elismerést Párizsban, és bukott meg odahaza. Mindkét reakció érthető, hiszen
az agg rendező filmje ókonzervatív,
nagyobbrészt a hangosfilm előtti eszközökkel él, ami igen nagy bátorságra
vall. Dreyer a századfordulón írt svéd
színdarabból egy tökéletesen korhű
mozgóképet álmodott meg, gyakorlatilag visszament kamerájával abba az
időbe, amikor a darabot bemutathatták. Úgy forgatta le a filmet, ahogyan
akkor vették volna fel. Lenyűgöző,
mennyire színházszerű ez a mű, a szereplők párbeszédei a kamerán keresztül bonyolódnak, tekintetük a legritkább esetben találkozik. A jelenetek
között a némafilmből ismert inzertek
helyén versidézetek állnak eligazítás
gyanánt. A film dániai bukása nem
meglepő. mert a nézők mást vártak a
rnoziban, mint amit megszoktak a folyamatosan nemzeti klasszikusokat
színpadra állító színházakban.
A film megújulása Dániában egyértelműen a 70-es évekre tehető, leginkább az 1968-at követő társadalmi
megújulás hatására. Kikerülhetetlenné
vált a társadalmat megosztó problémák megfilmesítése, egy jóval inkább
"földhöz kötött" látásmód kialakulása.
Az irodalomban ez elsősorban egy kissé sematikus, erősen baloldali realizmusban jelentkezett eleinte, ami azonban a filmekben szerencsére párosult a
máig oly jellemző iróniával, és valamifajta édes közösségi szentimentalizmussal. E filmek jellemző darabja a 60as években debütáló rendezők egyikének, Henning CarIsennek A StTllCC kávéház vendégei (Man sku' vaere noget
ved musikken, 1972) című filmje,
melynek szereplőit a kilátástalan, de
leginkább unalmas hétköznapoktól a
kávéházi együttlét, az estéről estére
megszólaló bárzongora hangja szabadítja meg.
A
nyolcvanas-kilencvenes
évek
egyértelműen a virágzás jegyében telnek. Ez többek közt az 1981-es filmtörvénynek köszönhető, melynek következtében gyakorlatilag megszűnt(!) a
kommersz filmek állami gyártása, de
legalább ennyire fontos tényező a hatalmas nézői érdeklődés (egy-egy év 23 legjobbnak tekinthető hazai filmjét

átlagosan 300-S00 ezren nézik meg).
Akárhogy is, megjelent egy új generáció, és egyéni hangú, népszerű filmjeivel átvette a szellemi irányítást az idősebbektől. A legfeltűnőbb az a siker,
amit ezek a filmek a közönség körében
aratnak. A magyarázat nem csupán
filmspecifikus. A dánoknak döbbenetesen homogén felfogásuk van a kultúráról, létezik egyfajta közös értékmérő,
etalon, és az ennek megfelelő alkotások (nem csak filmek) gyakorlatilag az
egész lakosság körében ismertek és elismertek. (A dolognak persze az a há- gazdag otthonba, de végül persze
tulütője, hogy még a szakma által megszökik Ami a filmet az átlagos
agyondicsért filmek sem kerülhetnek
gyerekmozik fölé emeli, az az apró,
széles nyilvánosság elé, ha "nem fér- hétköznapi dolgok érzékeny bemutatánek bele ebbe" az egyébként meglehesa mellett az a nosztalgia, amellyel az
tősen széles körbe.) A siker másik oka apa ifjúsága, azaz Elvis Presley felé
pedig - ez talán a dán film legnagyobb
fordul.
erénye - a társadalmi problémák indiLiv Ullmann első rendezését, az
viduális, életszerű kezelése, erős lélek- 1992-ben készült Sofie-t előzte meg tatani, pszichologizáló háttér felrajzolása, lán a legnagyobb várakozás a filmhéami mindig izgalmassá teszi az alkotá- ten. A csalódás nem azért jelentős,
sokat, s egyben fogyaszthatóbbá a szé- mert a véresen komoly mű egyes jelelesebb néprétegek számára.
netei a korai német expresszionizmus
Az első - nemzetközileg is hangos paródiájaként hatnak, hanem mert látsikerek klasszikus regényadaptációk, a hatóan minden feltétel adott volt egy
Babette lakomája (Babettes gaestebud, r: jó filrnhez. Egy novella a századforduGabriel Axel, 1987), és az azóta Hollyló koppenhágai zsidóságáról (valamewood felé kacsingató Bille August Hólyest utánérzése a Nobel-díjas Henrik
dító Pelléje (Pelle erobreren, 1987). Pontoppidan regényeinek), Peter PoulMindkét film egy-egy személy életé- sen, a korhoz leginkább közelálló dán
nek, sorsának bemutatása, ahol a társa- költő, közíró forgatókönyve, nagyszerű
dalmi változások, mozgások a háttérszínészek (Erland [osephson és a már
ben vannak jelen. (Nem véletlen, hogy
emlitett Ghita Norby), és egy tagadhaAndersen Nexo tetralógiájának csak el- tatlanul érzékeny szemű rendező. Az
ső, aktualitásokkal nem teleszött részé- olló hiányzott, de az nagyon. A téma ből készült a Pelle.) Az ismert, lélekta- egy zsidó asszony boldogtalan élete nilag jól kidolgozott regények filmvál- érezhetően oly sokat jelentett Ullmanntozatainak dániai sikere egyáltalán
nak, hogy nem volt szíve vágni.
nem meglepő, az országhatárokon túli
A szerelem fáj (Kaerlighedens srnerte,
elismerés oka a kissé hatásvadász képi r: Nils Malmros, 1992) volt talán a legvilág mellett talán a cselekményből
ellentmondásosabban fogadott film.
áradó őszinteségben. sőt naivitásban
Dániában hatalmas sikert aratott a szekereshető.
retetre szomjazó lány története, aki
Az 1989-es Keringő Regitzéuel (Dan- mindent és mindenkit megszerez,
sen med Regitze, r: Kaspar Rostrup)
mégis öngyilkosságba menekül. Nincs
szintén díjakat nyert, de mindez nem elég szeretet. Zavaró volt a film, mert
volt elég ahhoz, hogy a film elkerüljön
kelet-közép-európai
értékrendünkkel
hozzánk, amit igazán sajnálhat mintársadalmi
magya ráza tot keresünk
denki, aki a nem amerikai film válsá- mindenre, a mániákus depresszióra is.
gáról sápítozik. A film nagy része Itt nem találunk. Nehéz elfogadni,
flash-back, idős férfi emlékezik életére, hogy tetteinkért csak mi vagyunk femely elválaszthatatlan feleségétől, a lelősek, hogy önmagában is létezhet,
csupa élet és erő Regitzétől (Ghita amit a főszereplő mond: "nem vagyok
Norby, az egyik legjobb dán színésznő
alkalmas az életre". Nem a történelem,
alakítja, láthattuk Bille August Legjobb
nem a család, nem a nevelés, nem a
szándékok círnű Bergman-adaptációjákörnyezet, csakis az én határoz.
ban is), aki mintegy beoltotta gyámolAz Orosz Pizza Blues (Russian Pizza
talan és nyámnyila férjét életszeretetéBlues, 1992) a filrnhét egyetlen olyan
vel. Az egymásra asszociáló jelenetek
munkája, amelyet már szélesebb köfeszesek, az átmenetek remekül meg- zönség is láthatott a Duna TV-n. (Igaz,
komponáltak. Az emlékeket belengi a 100 perces filmet 3 részre darabolva
valami kesernyés derű, mellyel furcsa adta le a műholdas közszolgálati.) Mikontrasztot teremt az emlékező lelkiál- chael Wikke és Steen Rasmussen alkolapota, aki igen szomorúan üldögél a tása erősen emlékeztet Jírn Jarmusch
feleségétől hangos, vidám asztaltársaMistery Trainjére. 5 történet játszódik
ságban. A film végére kiderül: az aszszony halálos beteg. Az utolsó képsor
újra az első, mindent eldöntő találkozás felelevenítése. Megrázó köszönetnyilvánítás ez a film a szeretett nőnek
és a vakvéletlenül megtalált boldog
életnek.
A jeges medvék tánca (Lad isbjomene
danse, r: Birger Larsen, 1990) megkapóan aranyos történet egy bűnrossz
kiskamaszról, akinek a szülők válása
után az anyát kell követnie egy új,

ugyanazon az éjszakán, s véletlenszerűen, csak a néző számára felfedezhetően kapcsolódnak
egymáshoz. A burleszkszerű
elemek, a mindegyik
epizódban feltűnő, medvének öltözött részeg, a bugyuta tévé-show mindenünnen kiszűrődő fényei feloldják
a hamisan motivált,
céltalanul
bolyongó
szereplők
szomorú
magányosságát,
hogy mindez egy ugyanilyen bugyuta
happy endbe torkolljék ... A cselekedetek végső oka talán Zanzibár, akár Alfred Andersch egészen más közegben, a
fasizmus alatt játszódó, 1957-ben írott
regényében. A filmben Monica Zetterlund Zanzibár című slágere szól, az
egyik szereplő
épp ott vakációzott,
többször feltűnik a Zanzibár szálló, a
gyártó pedig a Zanzibar Pictures. A
két rendező-komikus
bemutatja, emlékeztet rá, hogy a Jarmusch és Kaurismaki nevével fémjelezhető elbeszéléstechnika - legalábbis írodalmi - gyökerei elég régiek
Sokatmondóan
nem
igaz tehát a filmben elhangzó mondat:
"A rock and rollt Vologyával találtuk
ki ketten 64-ben, Moszkvában".
A tavalyi év szenzációja volt a dán
mozikban
az Éjswkai ügyelet (Nattevagten, 1994) című pszicho-thriller.
A
szintén elsőfilmes Ole Bomedal filmje
több, mint tökéletes rémfilm. Szándékosan eltúlozva jelennek meg benne az
elvárható, kötelező műfaji panelek (A
gyilkos kést tartalmazó fiókot nem kinyitják, hanem feltűnően kirántják) Jó
20 perccel a befejezés előtt mind a nézők, mind a filmbéli szereplők tudják,
ki a gyilkos (természetesen a rendőrfelügyelő), a feszültség mégis fenntartható, fokozható,
hiszen a megoldás,
a
végkifejlet várat magára. A karnerabeállítások, a vágások többet árulnak el,
mint az egyébként pazarul megírt forgatókönyv. Azt a jelenetet, amelyben a
bilincsbe zárt hős rájön, miként szabadulhat, muszáj leírni. Szóval, a hős bilincsbe zártan. Vágás. Asztalon kés.
Vágás. Mutatóujj közeli. Vágás. Új jelenet. Egyszerűen lenyűgöző, tanítaniváló. A film másik erénye a szereplők
igazán európai gondolkodása,
az effajta filmektől szokatlan
szatirikus
humor. Ez utóbbit hiányolni fogjuk majd
a már készülő amerikai változatból. kizárt ugyanis,
hogy egy hollywoodi
thrillerben a hős belehányjon a szenteltvíztartóba.
Az új változat bizonyosan siker lesz, nálunk is megy majd, és
nem sokan fognak emlékezni az euró-

pal osre. (Miért is haldoklik az Eurofilm? Talán még nem késő, tessék ezt a
filmet bemutatni!)
Mindenki arra számított, hogy Ole
Bomedal filmje besöpri az összes létező dán filmdíjat. Am a karácsonyt
megelőző négy pénteken megszűnt az
élet Andersen honában. mert Lars von
Trier tévé-sorozatát
vetítette a királyi
televízió. Az alkotás (valószínűleg 280
perces hossza miatt) nem szerepelt a
filmhéten, de kihagyhatatlan,
megkerülhetetlen. A fiatal rendező számtalan
elismerést ara tott már külföld ön, elég
csak a nálunk is sikerrel játszott ElIrópára gondolni,
ám a dán közönség
előtt mind ez ideig jószerével ismeretlen maradt.
A Riget (A Birodalom,
1994) igencsak népszerűvé
tette, régi
filmjeit is telt házzal adják, nem tud lekerülni a lapok címoldaláról. Mindez
az "északi Twin Peaks" hatására. A
Központi - dánul birodalmi - Kórház
hatalmas
épülettömbjének
szokásos
életét kísértetek zavarják meg. Tudományosság és babona. Az ősi hiedelmek
visszatérése
egy szándékoltan
mesterséges és mesterkélt formavilágú
filmben.
Minden
jelenet
filmszerű,
amivel egy dolgot sugall folyamatosan
a rendező: ez nem a valóság. Az igazi
élet még misztikusabb - mondja Trier
az egyik epízód végén, amikor szokásához híven "belép" a stáblista elé,
hogy kommentálja
a látottakat. Van-e
haladás, ér-e valamit a tudomány,
a
kutatás? - teszi fel a kérdést a film alig
fél évvel a finn-svéd filozófus, von
Wright fejlődést megkérdőjelező
műve,
A haladásról megjelenése után. A 4. rész
végén persze nem következik egy végső megoldás, nem csillapodnak
a helyenként horrorisztikus
izgalmak, folytatás ősszel (újabb 9 rész). Lars von
Trier addig mozifilmet forgat, majd új
életet kezd. A közelmúltban
jelentette
be a Dogme 95 csoport megalakulását
a film megmentése érdekében. Tíz "parancsolata"
többek közt tiltja a nem
"organikus"
díszleteket, a cselekmény
csak jelenidejű lehet, csak szines filmmel lehet forgatni, és csak kézikamera
használata engedélyezett.
Újabb vihar,
csodálkozás, de az örökké vibráló rendező ezt is megteheti, mert jelenleg
mintegy ötmillió rajongója van.
Ez lenne hát nagyjából, amit a dánok jelenleg a filmmel csinálnak. Nem
hiszem, hogy mélyreható következtetéseket lehetne levonni egy szükségszerűen mozaikszerű,
elnagyolt helyzetkép alapján. De azért jó tudni, hogy
Dániában sosem készül 8 filmnél több
évente, hogy a siker titka nem a pénz,
hogy a viszonylag alacsony költségvetéshez általában jó forgatókönyv
és
professzionális
kivitelezés
tartozik,
hogy a kesernyés humor elengedhetetlen, és hogy a dánok tódulnak meg tekinteni a hazai filmeket. Ennyi.
Galambos

K. Attila

.Mélabús svédek", "kedélyes dánok", "rámenős norvégok", "zűrzavaros finnek" és "őrült izlandiak". Ezek a
jelzők nem Szabó István Találkozás Vénusszai című filmjének emlékezetes jelenetéből valók - bár ott is elhangozhattak volna -, hanem az évszázadok
óta békében élő skandináv népek egymás nemzeti
karakteréről
kialakított
sztereotípiáit tükrözik. Az idei Tavaszi
Fesztivál Északi fény című rendezvénysorozatának keretében a "kedélyes dánok" és az "őrült izlandiak"
utóbbi
években készitett játékfilmjeivel ismerkedhettünk meg. Skandináviának
ezt a
- Peröer-szigeteket leszámítva - két
legkisebb területű államát fontos politikai, közigazgatási
és kulturális szálak
kötik össze. Izland ugyanis több mint
fél évezredig - 1944-es függetlenségéig
- a dán királyság fennhatósága
alatt
állt. Az Európa észak-nyugati peremén
fekvő, hazánkkal közel azonos terüleru, de csak 260 ezer lakost számláló Izland körülbelül annyira egzotikus és
ismeretlen vidék egy átlagos műveltségű európai
ember
számára,
mint
mondjuk Albánia a földrész ellenkező
peremén. Míg azonban a szkipetárok
földjét az utóbbi évtizedek politikai elszigeteltsége tette érdekessé, addig Izland földrajzi elzártsága, és különleges
természeti jelenségei mia tt ismeretlen
és misztikus számunkra.
Az ország történelme a 9. század
végén, norvég bevándorlók letelepedésével kezdődött, majd a világ első parlamentjeként számontartott izlandi Althing l00Q..ben határozatot hozott a kereszténység felvételéről. Aszigetország
közel egy évezred óta őrzi a nyugatiskandináv nyelvi állapotot. ezért a világ talán egyetlen olyan állama. ahol a
kisiskolások is eredetiben olvashatják a
középkori vers- és prózairodalmat.
hiszen a szókincs és a mondatszerkesztés szinte semmit sem változott. Európa legarchaikusabb
nyelvébe
ma is
csak ritkán szivárog be egy-egy jövevényszó, egyedülálló
módon még a
'nemzetközi film' kifejezést is izlandiul
mondják
(kvikmynd).
Az izlandiak
szorgalmasan
ápolják hatalmas középkori írott örökségiiket:
a saga-irodalmat és a skald-költészetet.
Az iskolákban kötelező tantárgy a versírás. az
egy főre jutó irodalmi művek terén világelsők.
A film - a földrajzi távolság miatt viszonylag későn érte el az országot,
az első vetítést csak 1903-ban tartották
Reykjavíkban. Skandináv és angol filmesek azonban már a némafilm idején

is gyakran forgattak a gejzírek és kopár sziklák zord szépségű országában.
Hazai filmgyártás
- néhány amatőr
dokumentum-felvételtől
eltekintve
nem létezett. Az 1948-ban készült első
izlandi hangosfilm után hébe-hóba forgattak ugyan egy-egy művet. de rendszeres filmgyártás csak 1978-ban kezdődött. Az Izlandi Film Alap és a
Filmintézet
megalapításának
a hazai
"hetedik művészet" iránti egyre növekvő érdeklődés volt az oka. A nyolcvanas évek elején a szigetország lakói
egyszerre akarták bepótolni a nemzeti
filmgyártás terén elért több évtizedes
elmaradásukat.
Rendezőik és operatőreik az akkori hazai képzés hiányában
külföldön - főként Dániában, Svédországban, Amerikában és Ausztráliában
- sajátították el a mesterség fogásait, és
az eredmények hamarosan jelentkeztek
is. A nyolcvanas évek közepetől jutnak
el filmjeik a nemzetközi fesztiválokra,
és az átlag évi két produkcióval
büszkélkedő ország azóta jó néhány díjat és
elismerést mondhat magáénak.
A legjelentősebb
közülük
Fridrik
Thor Fridriksson A természet gyemlekei
(Böm Náttúrunar, 1992) című filmjének
Oscar-díjra jelölése 1993-ban. Az Oscar
helyett "csak" Félix-díjat nyert alkotást
láthattuk a filmhét megnyitó estéjén.
Az eddig több mint hatvan fesztiválon
bemutatott,
huszonöt különböző díjat
nyert mű az idén negyvenéves
Fridriksson második játékfilmje. A gyermekkorától
megszállott
mozirajongó,
magát autodidakta
módon képző rendező kordokumentum
értékű amatőrfilmekkel kezdte pályáját, melyek rendőrségi rohammal végződő reykjavíki
rockkoncertekről.
kábítószeres fiatalok
.Amerika-bódulatéról"
tudósította k. A
hullámos vörös hajkoronájú, szakállas,
szerény
fiatalember
mára - Vigdis
Finnbogadóttir
köztársasági
elnöknő
mellett - a második legismertebb izlandivá vált a nagyvilágban. "Jól elmesélni egy jó történetet" - ez a rendező ősi
irodalmi hagyományokat
idéző ars poeticája, és ez jellemzi eddigi három játékfilmjét is. A természet gyennekeit három szóban így jellemezte: "idős emberek road-rnovie-ja". A hosszú beállításokat tartalmazó, lassú tempójú történet két idős ember - hajdani szerelmesek - szökéséről
szól a reykjavíki
öregek
otthonából
vissza
a természetbe, a szeretett szülőföldre. Fridriksson azt nyilatkozta, hogy az idős emberek és a természet irán ti tisztelete
motiválta a témát, de álmaiban sem
gondolta volna, hogy a film olyan si-
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Eszak fényei
Izlandi

kert arat, melynek korábban hazai rnozidarab a közelébe sem jutott. Több
mint ötvenezer izlandi látta a filmet,
amely nálunk kétmilliós nézőszámnak
felelne meg. Geiri és Stella meghatóan
szép története a Föld bármely civilizált
országában játszódhatna - hiszen il/
idősek számára az emberhez méltó élet
biztosítása mindenütt probléma -, dl'
nem valószínű, hogy mondjuk Németországban is ekkora tömegeket vonzana a mozikba egy ilyen témájú film.
Nyilvánvalóan arról van szó, hogy eg\"
olyan ősi természeti nép, mint az ii'landi, jóval fájdalmasabban éli meg ,1
faluról, tanyáról való elszakadást. mint
Európa más vidékein a kis települése"
lakossága, amely évszázadok óta a kőzeli városok vonzáskörében él. A tcr
mészet gyermekei arra az ellentétre épül,
amely az otthonosság érzését biztositani kívánó, valójában luxusbörtönnek
tűnő reykjavíki szociális otthon sivá r
szervezettsége, és a szép tájakon, 8/
érintetlen természetben megélt szabadság és spontaneitás között áll fenn.
Rendkívül kevés dialógus hangzik el,
ez a szuggesztív képek és néma gesztusok filmje. Az idős Geiri - Gísli Halldórsson kitűnő alakításában - olyan
belső tartással bir, amely hajlott háta,
nehézkes járása ellenére is feledteti korát. Külön emlékezetes a film kezdő
negyedórája, mikor Geiri feszámólja
tanyáját - amit nem tud tovább fenntartani -, azzal a szándékkal, hogy lányához költözik a fővárosba. A néma
jelenetsorban ugyanolyan lassan, megfontoltan. de céltudatosan tevékenykedik, mint a film végén, mikor a halott
StelIának ácsolja a koporsót, és eltemeti a fagyos földbe. Nemcsak ebben az
alkotásban, hanem a bemutatón látott
többi filmben is erős hangsúlyt kap a
nagyvárosi - elsősorban reykjavíki - és
a világtól elzárt kistelepülésbeli életforma ellentéte. Az alkotók szimpátiája az
utóbbi felé hajlik, annak ellenére, hogy
(vagy éppen azért, mert) Izland lakosságának hatvan százaléka a fővárosban
él. Reykjavík a filmek többségében az
alvilági élet, a kábítószer, a prostitúció,
az emberi kapcsolatok kiüresedésének
bűnös városaként jelenik meg. Sodoma,
Reykjavík címmel mutatták volna be
Óscar Jónasson 1992-ben készült alkotását ebből a témakörből. de mivel a
film nem érkezett meg, csak írott információkra hagyatkozhatunk.
Ásdis Thoroddsen Ingaló című filmje (1992) nagyrészt egy kisvárosi kikötőbe árut szállító halászhajón játszódik.

filmhét

a Szindbád

Ide szegődik el szakácsnőnek. illetve
fedélzeti szolgának egy tizennyolcéves
lány, Ingaló és öccse, akik mozgalmasabb életre vágynak az apjuk nyomorúságos halászbárkáján való segédkezésnél. A lány egyik matrózzal folytatott szerelmi kapcsolata ellentétet szít a
legénység és a falubeliek között, amely
az öcs tragikus halálához vezet. A lassan kibontakozó, vontatott dráma azon túl, hogy megismerhetjük egy izlandi halászfalu életét - az érdektelen
filmek közé tartozik. Jóval izgalmasabbnak bizonyult a fiatal rendezőnő,
Gudny Halldórsdóttir két műve: A jég
alatt (1989), illetve a Férfikórus (Karlakórrin Hekla 1993), melyekben az izlandi humorból kaptunk ízelítőt. A jég
alatt bűnügyi történetként induló, majd
abszurdba átcsapó komédia, melynek
teológus hallgató főhőse, püspöke
megbízásából, különös ügyben nyomoz a Snaefell gleccser vidékén. A hiedelem szerint a gleccser mélyén egy
jégbezárt holttest rejtőzik. Az igazság
felderítése helyett azonban - a helybeli
furcsa népség kikérdezése során - ő is
elkötelezett résztvevőjévé válik a bizarr történetnek. A filmhét közönségsikere volt a Férfikórus című vígjáték,
melyben az izlandiak remek iróniával
mutatják be magukat, illetve a svédeket és a németeket, akikhez a címsze-

moziban

replő kórus turnézni indul. A Hekla
férfikar azért utazik Svédországon keresztül egy Köln melletti faluba, hogy
a turné előtt váratlanul és fiatalon elhunyt, szeretett német származású karnagyuknak szobrot állítsanak szülőföldjén, illetve felkeressék rokonságát.
Meglátogatják Max édesanyját, ő azonban hallani sem akar két évtizede eltávozott fiáról, és főleg arról az eshetőségről. hogy "az Északi-sarkon" bármit
is örökölhétne utána. A kórus koncertet ad, s halott barátjukat pillantják
meg az első sorban. A filmhét szorgalmas nézői hozzászoktak az izlandi csodákhoz, ezért elfogadták volna ezt a
szokványos befejezést is, de kiderü!:
Max ikertestvére ü! a nézőtéren. A film
szerint az izlandiak tudatában vannak
európai ismeretlenségüknek, és ezen
viccelődni is tudnak. A kórus fogadására a kölni polgármester és felesége
viking-sisakban jelenik meg, amit előző évi dán társasútjukon szereztek be
jutányos áron. Egy svéd kisvárosban
kínai étterembe térnek be az énekesek,
ahol a kórus vezetője eszkimó származású régi iskolatársára ismer a "kínai"
főpincérben.
Az izlandi filmek - legalábbis a
most megismertek - annyira jellegzetesek, hogy néhány perc után már megállapíthatjuk nemzetiségiiket. Elsősor-

ban képi világuknak köszönhető ez: az
egzotikus izlandi táj mindig cselekvő
részese a filmek történetének. Meghat.irozó elemeik még a középkorból
öröklött csodák és babonák, melyekben
,1 lakosság többsége szilárdan hisz ma
is. A természet gyermekeIben két alkalommal is felbukkannak. Az idős pár
kocsija az őket üldöző rendőrautó elől
hirtelen "felszívódik" a semmibe, mire
,l rendőrök elképedés helyett higgadtan nyugtázzák: csoda történt. "Nem
kell megijedni, ez csak egy szellem" közli az öregekkel a motorcsónak vezetője, rámutatva a tóparti sziklán hirtelen feltűnő, majd szertefoszló meztelen női alakra.
Mivel lzlandra még manapság is
körülményesebb eljutni, mint a Kanáriszigetekre, vagy New Yorkba, mindenképpen köszönet illeti a Budapest Filmet az első izlandi filmhét ötletéért és
megszervezéséért. Azt azonban nem
értem, hogy a filmek eredeti címét miért nem közölték a műsorfüzetben. Az
angolból forditott magyar címek után
mindenütt az angol cím állt a zárójelben, és ugyanez volt a helyzet a dán
filmhét kiadványában is. Közel egy
időben jelentette meg a Budapest Film
a ill. Lengyel Filmtavasz műsorfüzetét,
melyben nem angol, hanem lengyel
filmcímek szerepelnek. Annyi tisztelet
megillette volna az ízlandi és dán rendezőket, hogy filmjeik eredeti címe is
megjelenjen valahol. (A kéthavonként
megjelenő, angol nyelvű Skandinaoian
Film Newsban megtalálhatók az új
skandináv filmek, így az izlandi ak
adatai is.)
Czakó Ágnes

Az imposztor
Képmutatók cselszövése
Színház

A színházi világnap alkalmából, talán
nem is véletlenül, mindkét magyar televízió a kolozsvári színház egy-egy
előadását mutatta be. Az pedig szinte
biztosan nem véletlen, hogy mindkét
előadás a színházról szólt. illetve a
színház és a hatalom viszonyáról. Legalábbis ezt gondoltuk volna még hathét évvel ezelőtt is. Pontosabban gondolkodás nélkül mondtuk, írtuk, ha
akár Bulgakov Moliere-drámája, akár
Spiró Boguslawski-anekdotája szóba
került.
Ma már nem árt némi óvatosság.
Kétségtelen persze, hogy mindkét darab, az Alszentek összeesküvése, illetve
Képmutatók cselszövése (a kolozsváriak
ez utóbbi címet, Karig Sára fordítását
választották) éppúgy, mint Az imposztor, önkényuralom viszonyai között játszódik. És mindkét darab sokszoros áttétellel próbálja megfogalmazni mondandóját. Az 1930-as évek moszkvai
Bulgakovja XN. Lajos korában és udvarában keres párhuzamokat a maga
szenvedéseihez, az 1980-as években
Budapesten élő Spiró pedíg a múlt
század elején a cár birodalmában élő
lengyelek sorsát idézve mond véleményt a művészet helyzetéről, lehetőségeiről.
A párhuzamok és áttételek még

a képernyőn

megsokszorozódnak azáltal, hogy a
Moliere-t többször is megidéző Bulgakov művei a hatvanas-nyolcvanas évek
színházában sokszor nyújtottak alkalmat a tiltakozást, a leleplezést, a szabadságvágyat megfogalmazó előadásokhoz, amelyek nyilván hozzájárultak
Spiró darabjának megszületéséhez, hatásához. értelmezéséhez. Egyébként is
mindkét darabban nemcsak hogy Molíere áll a cselekmény középpontjában
- Bulgakovnál ő a főhős, Spirónál az ő
hősét játssza a darab hőse -, de mindkettő cselekménye éppen a Tartuffe körül forog. A képmutató alakjának megidézése, ábrázolása váltja ki a képmutatók cselszövését Bulgakovnál, és Boguslawski Tartuffe-elemzése
pezsdíti
meg legalább egy próba időtartamára
a vilnai színház tespedt szellemét.
A nyolcvanas években könnyedén
vezettük le a mindkét darabban sokoldalúan ábrázolt emberi, művészi nyomorúságot, erkölcsi elnyomorodottságot, megalázottságot az önkényből. a
hatalomnak való kiszolgáltatottságból,
a totalitárius rendszerből. Csakhogy az
a rendszer már jó fél évtizede nem létezik, a két darab viszont mit sem veszített elevenségéből. A vergődés, a kiszolgáltatottság, a nyomorúság ugyanis változatlannak mutatkozik. Csak éppen kitűnik, hogy a két darabban ábrázolt viszonyok sem feltétlenül és kízárólagosan kötődnek az önkényuralomhoz. Bulgakov Moliere-jét védelmezi
az uralkodó, amíg érdekei engedik.
Spiró darabjában pedig meg sem jelenik a cár, csak a képmása. A gubernátor képviseli persze, de vajon csak ő
képviseli? Képviseli természetesen a
direktor és a bennfentes kritikus, képviselik a besúgók, és ha jobban meggondoljuk, egy kicsit mindenki, aki folyamatosan megalkuszik a körülményekkel. S a megalkuvásban nincs kivétel. A lázadás is hű tükre a viszonyoknak. Maga Boguslawski is alkalmazkodik, s éppen akkor a leginkább,
amikor az önkényt leleplező csínyt el-

követi. 6 a legnagyobb képmutató az ímposztor.
S ezek a viszonyok nem múlnak el
a politikai rendszerreL Hiszen az sem
egészen biztos, hogy abból következnek. Az sem kizárt, hogy az összefüggés fordítva áll: ezek a nyomorult
anyagi és erkölcsi életfeltételek szülik
meg az önkényt, teremtik meg a totalitárius rendszerek előfeltételeit. Az elmaradott, periferiális térségekben az
emberek akkor is kiszolgáltatottak maradnak, ha eltűnik a látható, a személyes uralkodó; akkor is megalázottak
lesznek, ha nincs, aki megalázza őket.
Mert alapvetőert nem valakinek kiszolgáltatottak, hanem a viszonyoknak, a
nyomorúságnak - s leginkább egymásnak.
Az ünnep alkalmából a magyar televíziók elmaradott, periferiális társadalmak periferiális színházáról szóltak.
Egy periférián működő, ámde igényes
és színvonalas színház által. A színház
nyomoráról szóló előadások amúgy
természetesen a társadalom nyomorúságáról szólnak. Azok a darabok, amelyek egykor az önkény súlya alatt vergődő társadalomról beszéltek, most a
szabadság, a születőben lévő demokrácia kínjait idézik meg.
Kár, hogy Tompa Gábor démoni
mélységekbe és magasságokba szárnyaló Bulgakov-rendezése valószínűleg teljesen alkalmatlan arra, hogy a
képernyőn megjelenjen. A sejtelmes sötétek nemcsak hatástalanok maradnak,
de el is rejtik a történést, a vörös-fekete
tablók csak illusztrálják a poklot, de
nem érzékeltetik. A televízióban hasonló hatásokat nyilván egészen más eszközökkellehetne elérni. Ráadásul ezúttal a hangerő, illetve a sajátos színházi
akusztika és beszédmód problémáival
sem sikerült megküzdeni (vagy talán
meg is feledkeztek róla?), az Elbert János és Karig Sára fordításából összeállított szöveg negyede-harmada titok
maradt a televízió nézői számára. Érvényesült viszont Csíky András hatal-

masan szenvedő és kínlódásain éppúgy, mint környezetének jobb-rosszabb
figuráin hatalmasan felülemelkedő
Moliere-je,Boér Ferenc sátáni érseke és
Bíró József blazírt humorú királya.
A Duna TV választása televíziós
szempontból alighanem szerencsésebb
volt. Árkosi Árpád rendezésében Spiró
darabja jobban tudott alkalmazkodni a
képernyő igényeihez. A kamera tudta
közvetíteni az emberi kapcsolatokat, a
színészi jellernformálást, a premierlázas színház izgalmát. Boér Ferenc és
Bíró József kiválóan jelenítette meg a
reménytelen alkalmazkodás és a még
reménytelenebb lázadozás végpontjait,
Orosz Lujza erőteljesen képviselte a
"régi iskolát", Spolarics Andrea pedig
az újat. Az előadás nagy nyeresége különben, hogy meg sem próbálta felidézni a Major Tamás számára írt címszerepben Majort. Ács Alajos egészen
más alkat, más jellem, teljesen más szinészi iskola nagyja. Játéka bizonyítja,
hogy a szöveg, a történet más főhőssel
a középpontban is eleven lehet. Nem a
színész Boguslawski változik meg persze, művészetében ez is, az is kérleLhetetlen, hanem a magánember. Nemcsak
a teste, de a lelke is gömbölydedebbnek mutatkozik. Amoral
insaniti, a
gátlástalan játékos tréfás kedvű nagyapóvá szelídül. Ez némiképp leegyszerűsíti a darab alapviszonyait, ami egyfelől persze lehet esztétikai veszteség,
másrészt viszont alighanem segíti a
produkció közvetlen hatását. A darab
anekdotikus jellege jobban kidomborodik, az összbenyomás pedig inkább
felemelő, mint lesújtó.
A világnap megünnepléséhez tartozott még mindkét televízióban sok-sok
interjú is az alkotókkal meg más színházi emberekkel. Ezek azonban csak
azt bizonyították, hogy a legrosszabb
színházi közvetítés is jobb, mint ha beszélnek a színházról.

Zappe László
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A Magyar Televízió szilveszteri műsorai 1959 és 1989 között

málódó televíziójáról, fényképen rnutatja meg, hol tart a bukaresti stúdió építése, és első tévé-kritikának is értelmezhető írását a m~gy~r és
csehszlovák televíziós "szokások" összehasonlításának szenteli, rruszerint a szórványos magyar kísérletek a "távszínjátékkal" - azaz a helyszíA hőskor fél évtizedig tartott. Ha hozzászámítjuk azt az időt is, amikorni közvetítéssel - nem kecsegtetnek eredménnyel, tehát érdemes tanulni
ra a hazai kultúrpolitikát alakító hatalmi körök tudatosítják, hogy egya csehszlovák példából: a "tévé-színház" - ,:agyis a tévéjáték - ott már
beesésekre építő stratégiájuk bevált, és hogy erre már nemcsak bíztató
létező gyakorlatából... (Békés István, Rádió Uieág, 1957. II.évf.16.)
jelleggel, brosúra-szövegekben lehet hivatkozni, hanem ténylegesen épíA h~ai sajtó Mogyarországot
természetcsen
elsősorban a Nyugatt~
teni is - akkor ugyanez a hőskor a hatvanas évek közepéig nyúlik.
szemben - vagv a Nyugat szemében - igyekszik úgy meghatározni,
mint a "mi" m~gkülönböztetett, politikailag pozitíve-ncgatíve egyaránt
számon tartott országunkat, illetve - ha a szövegben disszidensekről
Már elárultuk: arról az egybeesésrőllesz - lehet - csak szó, mely a kaesik szó, úgy megfelelő pátosszal - hazánkat ... Meglepő, hogy mind az
baré reneszánsza, a magyar televíziózás hőskora és a politikai konszoli57-ben születő É/et és lrodaloni, mind <I napilapok - például az 58-as Népdáció bizonytalan kezdetei között fönnáll.
szabadság több alkalommal is reflektál <1Z ugyancsak frissen in.duló emi~A három konstelláló jelenség természetesen eltérő társadalmi fontosráns irodalomra, sajtóra. Az olvasó többek közőtt megtudhatja. hogy leságú, ugyanakkor nem függ össze minden tekintetben. A televízió n~tezik Nemzetőr című lap, és hogy ez szemleletében
m.is, mint a párizsi
ván egy prolongált Rákosi-rendszerben is megszületett volna, a kabaré,
Irodalmi Újság. Ami azonban ennél fontosabb, a cikkek szerzői már-már
illetve az általában vett összekacsintó humor jelentősége pedig akkor is
rokonszenvező ernpatiával ismertetnek minden olyan emigráns kesermegnőtt volna a minimális politikai közmegegyez,é~rt is kétsé~~,eesetyugat felelőssHé~é:ől
ten harcoló hatalom számára az ötvenes-hatvanas evtized fordulóján, ha gést, amelyik ,l Magyarországot cserbenhagyó
szól. Groteszk módon kétféle "mi" kap ilyenkor egyszerre megerősítést:
nincs televízió - ha csak rádió, ha csak színház, ha csak írott sajtó léteegy globális, "nyitó" jellegű, és egy "nemzeti-szűkítő" jellegű többes-elzik.
ső személy.
Természetesen a "hőskor" egybeeső jelenségei hol eszközként, hol köAz előbbit szolgáló sorok közti üzenet nem kevesebbet állit, mint
vetelményként, hol kedvező feltételként kínálják magukat a kultúra illehogy a világ keleti és nyugati fele már-már megtalálta a béke és megé:tékes formálói számára. Leegyszerűsítve: a konszolidáció cél, a televízió
tés útját: nem is maradt senki igazán egyedül, éppen csak azok, akik
lehetőség - a kor hozta "kedvező feltétel"-, a kabaré csak eszköz, egy a
számára egy másik, már nem létező, fantom "mi" a fontos. Ezek volnások közül.
nak a reakció régi szolidaritásában bízó szánalmas disszidensek, és ittTudjuk, a korszak politikai törekvéseinek sok m~s "szerencsés, egyb,ehon maradt elvbarátaik. Egy jellemző karikatúra az 1959-es Ludas MatyIesés" is kedvezett. Az évtizedforduló a Hruscsov-EIsenhower csucstalálból: New Yorkban disszidensek demonstrálnak - nyilván a Kádár-korkozók jegyében telik el, és az egymásra, úgymond, békésen licitáló
mány, vagy az éppen a megbocsátani kész Egyesült ~~e.tek.~~en., Az
szputnyik-kísérletek jegyében, ami példá;U a haza~ !)U?licis~~á~an ~s
egyik tiltakozó dühösen hessegeti az ENSZ-palota korül ropdoso bekemeghozta a világrendszereket összefogo nagypolitikai "mI nevmas
galambokat: nem lehet tőlük nyugodtan tüntetni...
..
igen óvatos újrafelfedezését. Ebben a tekintetben mindegy, hogy utólag
Bármilyen furcsa, ez a "nyitó" többes szám, mely udvanas blZalo~:
honnan számítjuk a hidegháború végét és az enyhülés kezdetét, ha a
mal kínálja meg a Nyugatot, és elidegenítő szánakozásal a nyugaton elo
kortárs reflektálók éppen innen számították.
magyarokat, szépen megfér - akár egy íráson belül is, sőt, azonos konkKülönös módon maga a politikai elszigetelődés is kedvező feltétele a
rétumokból következtetve - a másik, a "nemzeti-szűkítő" üzenettel. Ez
"mi" képzet kulturális megerősödésének. Szerencsés egybeesés, hogy
felidézi és az ötvenhatos jelenre alkalmazza azt a közhelyet. melyet a
ezekben az években Magyarországot valóban kiemelik és elkülönítik.
magyar történelem más fontos .pillanataira volt szokás - megfelelő patriakár úgy, hogy államként megszégyenítik, kiközösítéssel fenyegetik az
ENSZ-ben, akár úgy, hogy népként csodálják. mint az egyetlen forradalmár nemzetet a Vasfüggöny országai közül. A korabeli hazai sajtó ezeket a politikai sugallatokat vegyesen idézve, felhasználva - néha egyenesen bátornak mutatkozva - erősíti az országos "mi" képzetét. mintha
csak az "egyedül vagyunk" jobboldali jelszavát élesztgetné, természetesen minden fajvédő, nacionalista tartalom nélkül. A vezércikkeket
kivéve, például egyre ritkábban esik szó a szocialista táborról általában,
és egyre többször, udvarias összehasonlító jelleggel, Magyarországról és
a testvérországokról. Többek között a televíziózás lázas előkészületei is
jó ürügyet adnak e~ekre a megkülönböztető ön-definiáló ö:sz~v:t~ekre:
Az 1957-es Rádió Ujság riportot közöl Kína és az NDK mukodo es for-
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óta daccal - hangoztatni: a Nyugat nem segít és nem fogad be "minket", sem képletesen, mint nemzetet, sem világosan, rnint egyéneket.
Eszerint az emigráns kesergések, bár megkésettek, és bár továbbra is a
Rossz Ügy apropóján kapnak hangot - alapvetően jogosak. Lám, az idegenbe szakadt ellenség saját kárán ugyanarra a következtetésre jutott,
amire a hazai kommunisták és a bölcsen beletörődő pártonkívüliek. A
Nyugatnak nem kellünk - disszidensként és hazai elégedetlenkedőként
sem igazán -, tehát mégiscsak létezik egy olyan összmagyar "Mi", mely
disszidenst és hazai elégedetlenkedőt, útitársat és elkötelezettet egyaránt
összefog.
A korabeli sajtó - a napilapoktól a képes magazinokon át az irodalmi
folyóiratokig - rendszeresen közli csalódott, hazakívánkozó disszidensek leveleit, valószínűtlen élménybeszámolóit. Minden ilyen írás a .mi =
egyénenként becsapott, nemzetként kiközösített magyarok" című üzenetet
nyomatékosítja.
Maradjunk a humornál: ugyancsak 59-ből való az a Ludas Matyi-karikatúra, mely egy magyar menekült-Iágert ábrázol valahol Nyugaton. A
kép címe: "Fogdába vele!" A rajzon megbilincselt férfit kísérnek a rendőrök. Az eseményt két másik alak nézi, kommentálja: «: haza akar
menni és nem hiszi el, hogy otthon lecsukják!... " A rajz nem értelmezi
igazán a bámészkodó-kommentálókat - akik nyilván maguk is disszidensek =, de mintha még az ő arcukon sem az egyetértés, inkább zavar
és kirekesztettség tükröződne. A karikaturista szándéka szerint itt a
"mi" elsődleges "beavatottsági köre" a szerző és az értő hazai olvasók
összessége. Ez a beavatottsági kör azonban nyitott: mindenekelőtt a vicc
szenvedő magyar hőse, de talán még a két tanácstalan interpretáló honfitárs felé is. Aki viszont bizonyosan nem fér bele, az a két sematizált
vonásokkal ábrázolt, egymáshoz tudatosan hasonlóvá tett, ellenszenves
egyenruhás: a külföldiek. ..

Nagyon fontos lesz éppen ez a "mi" a következő évtized kabaréja szempontjából ."ilyenek - ennyi félék - vagyunk": ez az egyszerre szemléletet is
sejtető tág témamegjelölés szinte minden színházi- rádió- és televízió-kabaré, továbbá a korszak jellegzetes füzéres szerkezetű filmvígjátékainak
dramaturgiáját meghatározza. A humorban pedig hamarosan a politikai
merészség nem hivatalos fokmérőjévé válik a bevatottsági kör tágíthatósága. Meglehet, az egyes jelenetekben a kiválasztott "magyar típusok"
kinevetésre ítéltetnek, de az elmaradhatatlan keret, az említett "ilyenek
vagyunk" üzenettel mintha a kinevetettekkel is megengedné az összenevetést. Bátor tehát - a korszak lehetőségeihez mérten - az a kabaré,
amely a maga konkrét dramaturgiai, vagy csak képletes szemléleti többes-elsőszernélyű körébe olyan összenevető-kinevetetteket von be, akik
korábban kiközösített-kinevetettek voltak. Jól megfigyelhető, hogy a Rákosi-korszak terminológiája szerinti ellenség kiközösítő kinevetése, különösen ha magyar anyanyelvű. kortárs ellenségről van szó, egyre inkább
divatjamúlt anakronizmus, az élő humor közvetítői számolnak le vele
először, azaz eltűnik a rádió- és a színpadi kabaréból. a televízióban pedig meg sem jelenik. Magától értetődő: az ismert hús-vér színészek a
humoros jelenetben, mely más humoros jelenetek közé ékelődik, aligha
képesek a figurával együtt saját magukat is taszítóan idegenné tenni,
miközben a műsor egésze - a jelenetek nagyobbik hányada - az összenevetésre kondicionálja a nézőt ... A Rákosi-korszak humorosnak szánt
jelenetfüzérei annak idején éppen a nevetés tárgyától való illő távolságtartásra kondicionálták a nézőt, s ez ugyancsak az arányok következtében többé-kevésbé homogenizáló formaként is működött: hiába került
be a kártevők panoptikumába egy-egy lógós munkás, nehézfejú bürokrata, a néző addigra már elsajátította a műsor "élvezeti szabályait":
négy jelenet kötelezően kirekesztő nevetése után nem váltott át összenevetésre az ötödiknél - ha nevetett egyáltalán.
Az évtized-forduló környékén tehát már bármely humorhordozó - az

önálló kabaré-jelenettől a karikatúráig - ha más humorhordozók mellé
kerül, vagyis ha kabaré epizódja, ha műsor vagy sajtótermék kínálatának egy darabja - nem sugallhat kirekesztő nevetést anélkül, hogy ne
hasson az adott közegen belül idegen zárványnak. kínos formai következetlenségnek.
Más kérdés persze, hogy egy sajtótermék esetében a forma többé-kevésbé gyorsan alakítható konvenció, amit akkor is hamar megszoknak a
lapot naponta-hetente olvasók. ha anakronizmusokat kell kerűlgetniük.
föltéve, hogy az olvasás élvezete amúgy megéri a sajátos használati szabályok elsajátítását.
A Ludas Matyi szerkesztői például mintha szándékosan úgy helyezték
volna el az elmaradhatatlan külpolitikai tárgyú karikatúrákat, hogy zárvány-jellegük különösen föltűnjön a lap alapvetően összenevetést sugalló közegén belül, illetve hogy ne lehessen kikerülni őket: hiszen ugyanúgy előfordulhatnak az első oldalon, ahogy az utolsón is. Mai szemmel
nézve megdöbbentő. hogyan kerülhettek egymás mellé a világesemények hivatalos napi értelmezéséhez rossz értelemben vett frissességgel
igazodó rajz-illusztrációk és olyan karikatúrák. amelyeknek témáját
szerző és olvasó valóban együtt élte meg, és amelyek egyike-másika ma
is közölhető volna ...

A "mi" köre természetesen fokozatosan tágult, egyáltalán: az összenevető-nevettető szemlélet nem egycsapásra vált általánossá a konszolidációs
humorban: furcsa hibridek, különös, tudathasadásos humor-termékek
születtek menet közben.
Minden bizonnyal a közírói tevékenység egészét érinti ez a néha kissé
csikorgó szemléletváltás. Mindjárt egy "televíziós" példa: egy 57-es Rádió Újságban olvashatunk tudósítást a Tévé-székházban folyó építkezésről. A cikk könnyed stílusú, képes hetilapba kívánkozó írás. A tőzsdepalota régi hangulatána k rövid, hiteles felidézésével indul, aztán a szerző
sietve hozzáteszi, hogy az ott üzletelő emberek eltűntek, senki sem kívánja őket vissza, és hogy ő, személy szerint, annak idején sosem járt
ebben az épületben, ahogy "nyilván önök sem" - szólítja meg újra, eredeti hangjához visszatalálva a pesti polgárt, akit érezhetően írása címzettjének tekint, és aki magától értetődően sokféle rendű és rangú, világnézetű embert jelent. Ezek az emberek, nyilván a szerző szerint is, érdekeltek a magyar televíziózás megszületésében - leszámítva ebből a többes-első személyű sokaságból a hajdani tőzsde-alkuszokat...
Egy másik, hasonló módon "szemléletváltó" karika túra a Ludas Matylból, 59 tavaszáról. A rajz címe "Tájékozódni kell". Három szereplője
van: ketten beszélnek a közeledő harmadikról.
,,- Vajon miért olvassa el az újságot ez a Kövessházy mielőtt diskurálni kezd velünk?
- Mert a múltkor azon vette észre magát, hogy egyetért a kormánynyal ... rr
A beszélő névvel "megver t" Kövessházy régies szabású, sötét, prémgalléros télikabátot visel. A korábbi sémához igazodva, amolyan brosúra-reakciósnak öltöztette a rajzoló. Ráadásul a háttérben van, elkülönítve
a két beszélgetőtől. Egyébként is: a beszélgetők egymásnak, és közvetve
nekünk, olvasóknak mondják a poént; "mi" együtt vagyunk és nevetünk őrajta: valakin, aki számunkra harmadik személy ... És mégis: Kövessházy arca már nem különbözik jelentősen attól a kettőétől. aki róla
beszél: azok sem "dolgozó" fejek a régi karikatúra-protokoll szerint, és
az övé sem a jól ismert "úri" arc. Tehát három pesti polgárt látunk, akik
közül az egyik éppen csak szigorúbban néz, mint a másik kettő, és furcsa, ide nem illő maskarát visel. A helyszín valószínűleg egy eszpresszó.
Kövessházy közeledik. hamarosan "diskurálni" fog a másik kettővel,
miként - a szöveg is ezt tanúsítja - rendszeresen diskurálni szokott. Ha
Kövessházy nyolc-kilenc évvel korábban bukkan föl a vicclapban. mint
igazi osztályidegen, legfeljebb hasonszőrűvel akart volna diskurálni, és
azok, akik a vicc sugallata szerint átlátnak rajta, ugyancsak nem akartak
volna diskurálni vele. Az 59-es karikatúra üzenete szerint Kövessházy
duzzogó monomániás, akinek véleménye nem áthághatatlan osztálykorlátaiból következik, hiszen lám, ha egy pillanatra feledi ostoba előfeltevéseit. máris egyetért a kormánnyal. Implicit következtetés: Kövessházy
egyszer még abba is hagyhalja a duzzogást, de legalábbis, értelmes duz-

zogó módjára, láthalja magát kívülről duzzogás közben, kinevetheti magát, azaz összenevethet velünk, azaz nevethetünk vele, "mi"; együtt ...
Hasonlóan tanulságos a Ludas Matyi főszerkesztőjének, Földess
Györgynek az újévet köszöntő jegyzete 1957-ből.
Egy főszerkesztől jegyzet, különösen ha olyan hangsúlyos történelmi
pillanatban jelenik meg, mint 1957 januárja, nehezen képzelhető el ebben a korszakban jó és rossz irányok, és ebből adódóan jó és rossz személyek és tipusok elkülönítése, azaz útmutató "kirekesztés-befogadás"
nélkül. Földess viccesnek szánt jegyzete Huligán Elekről szól. Huligán
Elek magától értetődően rossz úton járó rossz ember: az, akit kirekesztünk. Huligán Elek - ez csak az írás végén derül ki - disszidált, ma már
külföldön él. De nem ez a bűne, ez inkább jelzés: segít őt - utólag is megkülönböztetni magunktól. Huligán Elek elment, "mi" itthon maradtunk. Vélhetnénk: Huligán Elek amolyan brosúra-ellenség, aki eddig is a
humoristák kirekesztettei között szerepelt. Nem így van. A cikk Huligán
Elek honi múltját foglalja össze: ebben semmi sincs, ami osztályidegen
előéletére utalna. Egyáltalán, Huligán Eleknek - akit pedig, a beszélőnév
később megszilárduló jelentése ellenére inkább középkorú, mint fiatal
embemek mutat be a szerző - nincs "történelmi múltja": nem tudjuk,
mit csinált negyvennégyben, negyvenötben, negyvenkilencben. Sőt, azt
sem tudjuk, mit csinált ötvenhatban. Földess nem használja ki ezeket az
évszámokat a figura pártos-didaktikus befeketítésére. Helyette egy kortárs kabaré-hőst rajzol: olyat, aki fúrja kollégáit, aki hol hangosan hőbörög, hol gyáván meghunyászkodik. Kapzsi, halmozza az állásokat, közben sír, hogy éhenhaL.. Egy későbbi humoreszk, kabaré-tréfa ugyanezen fogyatékosságok alapján már "összenevetésre ajánlaná" Huligán
Eleket. Egy-egy szófordulatból kiderül, hogy Földess is érzi: az általa leírt figura határán van annak, hogy "egy legyen közülünk." Márpedig a
szerző nem pesti svihákot akart ábrázolni, hanem igazi ellenséget, akitől
elhatárolódunk. Végül azonban az okozat válik úgy-ahogy hitelesíthető
okká: minthogy Huligán Elek itthagyott bennünket, ő kívül van, "mi"
belül; és mert döntését nyilván jellem-fogyatékosságai magyarázzák,
"mi" talán mégsem vagyunk, nem is voltunk azonosak az ilyen emberrel: az ilyen ember nem tartozhat kozénk, Im egyszer saját akaratából nincs is
közöttünk. Mindebből már következne is, hogy kik vagyunk "mi", akiknek, akárhány félék is, joguk van összenevetni. és akikre a kádári konszolidáció rábízatott: "mi" azok vagyunk, akik közé Huligán Elek nem
tartozik. ". ..nem lehet rá haragudni. Csak utálni lehet. De azt nagyon ... "
A szigorú Földess tehát kirekeszti a disszidens Huligán Eleket. De
mint említettük, már ekkor keletkezőben van egy olyan "összmagyar"
humor-kontextus, melybe behelyezve Huligán Elek közénk - "mihozzánk" - tartozik. Meglehet, 57-ben ez az értelmezés nem kap politikai
zöld utat, és egyelőre a "komoly" közvéleményt sem ebben az irányban
formálják, ugyanakkor már születőben van a hazalátogató disszidens archetípusa, akinél éppen a "kint és bent" helyzetek bizarr egymásutánja
a legfőbb humorforrás. A folyamat - a "mi disszidensünk" humoros, és
politikamentes rehabilitációja a hatvanas évek végéig tart: ezúttal akár
konkrét időpontot is kijelölhetünk: humoros publicisztikai teljesítmény,
vagy emlékezetes kabaréműsor helyett egy igen sikeres magyar filmvígjátékhoz kötheljük a pillanatot. Ez volna a Hintsch György rendezte A
veréb is madár, 1968-ból. A filmben Kabos László kettős szerepet alakít:
ikertestvéreket. akik külsőleg mindenben hasonlitanak egymásra. Az
összes különbség csak abból következik, hogy az egyik Nyugaton, a
másik idehaza él, illetve azon tulajdonságokból, melyek következtében
az egyik kiment, a másik itthon maradt. Nagyjából ez a "mi" körének
összmagyar-irányú bővítésében rejlő humoros maximum, egészen a
nyolcvanas évek végéig. Ami persze nem jelenti azt, hogy a nem populáris kulturális csatornák nem segítettek volna egyetlen közös beavatottsági körbe vonni az itthoniakat és az emigránsokat, illetve ilyen irányba
alakítani a társadalmi közmegegyezés t, ilyen közelítéssel tesztelni és tágítani a hatalom tűrőképességét. A veréb is madár disszidens-interpretációja számára a hatalom toleranciáját nemcsak a fokozatosan bátorodó korábbi szórakoztató produkciók harcolták ki, hanem például éppen a
"komoly" magyar. filmművészet: Herskó János Párbeszédjétől Szabó István Szerelmesfilmjén át Kovács András Falakjáig ...

Visszatérve az évtizedfordulóhoz: érdekes összevetni egymással Dobi
István rövid újévi köszöntőit, melyek még jó ideig csak a rádióban és
nem a televízióban hangzottak el. Ezek a köszöntök ritkán élnek durván
kirekesztő szófordulatokkal, talán az egyetlen - 1959-es - kivételével .;
nem jellemző rájuk sem a szocialista országok összetartásának. sem az
ellenséges tábor fenyegetésének túlhangsúlyozása.
Dobi - vagy beszédirója - mintha évenként váltogatná a Földess cikkében megismert .rni, sokféle, de tisztességes iithoniak" - az "országos mi" szemléletét az "összmagyar mi" halványabb, és óvatosabban kezelendő
képzetével.
Példa az utóbbira 1960-ból:
"Jusson el üdvözletem mindenüvé, ahol ezen a Szilveszteréjszakán
magyarok ünnepelni összegyűltek."
Példa az előbbire 1963-ból:
"Magyar hazánkban békességben és biztonságban mind szebb körülmények között élünk és dolgozunk. TIsztelete van a törvénynek, az
igazságnak, a munkának, a tudásnak, a szorgalomnak, az egyéni és közösségi becsületnek, az igazi, mély szocialista emberségnek."
A korai konszolidáció humora tehát már igen korán kétféle "mi" képzettel - két táguló beavatoúsági körrel operálva próbálja az összenevetést - mint a jó vicc politikailag is feltétlenül támogatott jutalmát - biztosítani. A politikai támogatás természetesen csak elvben biztos, a sokat
idézett jelszó, az "Aki nincs ellenünk, az velünk van" szintjén. Ami a
gyakorlatot illeti, a hurnoristákat, a szilveszteri rádiós és tévé-kabarék
szerzőit is beleértve, a kritika rendszeresen gyávának ítéli. "Langyosan
óvatos műsort kaptunk" - állapítja meg az első televíziós szilveszter bírálója, éppen az MSZMP napilapjában (Népszabadság, 1960. január 4.).
"Ami hiányzott: egy kis csípős íz" - írja a kritikus 1961-ben, és nagyjából ugyanezt írja 1962-ben, 1963-ban. Mindebből így utólag azonban
mégsem a szerzők, sokkal inkább a megrendelők gyávaságára kell következtetnünk. melyhez az alkotói öncenzúra ezekben az években viszonylag gyorsan, biztos reflexek által vezérelve alkalmazkodott. A
megrendelő - a kulturális hatalom - nyilván mégsem vállalta a kockázatot, hogya "nincs ellenünk" minősítést teljes nagyvonalúsággal alkalmazva, túl gyorsan tágítsa az összenevetök beavatottsági körét. Márpedig a bátorság mindkét "mi" képzet használata esetén a kör tágítását jelentette.
Az összmagyar összenevetés lehetséges cenzurális határairól már
szóltunk: ezt jelölné ki A veréb is madár. Az "országos mi", a határon belüli összenevetök körének bövítése ehhez képest fokozatos: nem több,
mint egy-egy új karakter alkalmankénti befogadása. A befogadás vagy
azt jelenti, hogy a humorista hajlandó kinevetve-összenevetni azzal, akit
addig csak megvetően kinevetett. illetve meg sem említett, vagy hajlandó összenevetve-kinevetni azt, akivel eddig csak udvariasan összenevetett, illetve meg se mert említeni. A kör tágulása itt valóban - évszám
szerint - mérhető: ki tudjuk majd keresni, mikor szerepel a televízió
szilveszteri kabaréjában először valóságos KB-tag vagy miniszter, mellette színésznő játszotta prostituált, esetleg egyenruhás katonatiszt, mellette köztörvényes fegyenc...

Még ha nem is meghatározó, ne feledkezzünk el a "mi" olyan olvasatáról sem, amely - ahogy utaltunk rá - az enyhülést siettetve, a vasfüggönyt nemlétezőnek tekintve, valamilyen globális beavatottságot sugall.
Nem kell feltétlenül külföldit szerepeltetni a karikatúrán, humoros jelenetben, hogy ez a mindennél tágabb többes elsőszemély "ajánlatként"

hatni tudjon. Íme egy Ludas Matyi-karikatúra 59 nyaráról, melynek
apropója az újságfeliratokkal díszített trikók-ruhák divatja.
A karikatúra címe: "Ellentétes világnézet". Fiatal férfi és nő látható
rajta, a lány ruháján "Népszabadság, Rudé Pravo, Pravda, L'Humanité
és Ludas (!) felirat, a férfi ingén Daily Mail, New York TImes, Paris 50ir...
A "globális (kozmopolita?) mi" ugyan nem határozza meg egyetlen
vidám est teljes dramaturgiáját sem, nem úgy, mint a különbözőképpen
értelmezett országos- és össznemzeti magyarság-tablók, viszont annál
inkább nyomatékosítja azt a ki nem mondott, és a Kádár-rendszer évtizedeiben jó okkal soha nyíltan be nem vallott eszmei előfeltételt, mely
nélkül az említett magyarság-tablók sem születhettek volna meg. Eszerint: "túl vagyunk a politikán". Esetleg ennél is merészebben értelmezve:
"az ideológián is túl vagyunk."
Ha pedig a világ jobb és baloldali újságjainak címfelirataival éppen
itt, Magyarországon ékesítette magát egy szerelmi csatára készülő fiú és
lány, ez - tovább interpretálva az üzenetet - annyit tesz: .mi, magyarok
már nem politizálunk", Vagy másképpen: "magánemberként játéknak tekintjük a politikát és ideológiát". Minthogy ez korábban, mondjuk 53, de legalábbis
56 el6tt nem lett volna lehetséges, az "összenevet6s" hazai kabaré és kabarékomponens legtitkosabb mögöttes üzenete így fogalmazható meg, még ha utólag
is: .mi, magyarok ötvenhat óta nem politizál unk, és ha mégis, mert kényszerítve vagyunk, úgy ezt magánemberként nem vesszük komolyan ... "
Ez a szemlélet szükséges ahhoz, hogy egy szigorúan pártos vezércikkel kezdődő újság belső oldalain ne hasson anakronizmusnak a nyegleségig játékos karikatúra, és hogy a kabaré színpadán valóban a "mi" körébe soroltassék prostituált és miniszter, fegyenc és katonatiszt.

Különös, hogy éppen ez a "globális mi" mint kabaré hangulat csakis bizonyos kirekesztéssel teremthető meg: egy csipetnyi .bergsoní nevetéssel". Ehhez keresni kell valakit, aki éppen azért nem tartozhat a politikán-ideológián túliak (külső, rosszalló és ideologizáló közelítéssel: "kispolgárok" - belső, maguk használta megneveéssel: "egyszerű emberek") körébe, rnert maga rekeszti ki magát azzal, hogy politizál és ideologizál.
Valóban bergsoni ez a nevetés, minthogy .mí", az új originális helyzetet felismerők - tehát politikán túliak - kinevetjük az ember-automatát, aki régi, ide nem illő reflexek szerint beszél és cselekszik.
Természetesen ilyen ember volnil il kora-ötvenes évek értékrendjének
megkésett hirdetője. Ennek ellenére ,1 szektás politikus \'ilgy a politizáló
közember kortársként még jó ideig nem bukkan föl a magyar kabaréban. Még akkor is ritkán találkozunk vele. amikor az "L'zen már túl vagyunk" fölényes üzenetével Bacsó Péter hatvanas évek "égi Tanúja már
az egész korszak ideológiai-automataként való bergsoni kinevetésére
bíztat, sugallva, hogyatúlélőknek
és kinevetőknek nevetésünk közös
tárgya okán össze is illik nevetni, megerősítve magukban az apolitikus
utókor "mi" -képzetét.
Az ötvenes-hatvanas évtized fordulóján a hazai humor mindenesetre
még elsősorban külföldön keresi a kortárs politizáló ember-automatákat.
Szerencséjére a világpolitika ebben a tekintetben is egyre-másra kedvező
helyzeteket hoz. A külpolitikai karikatúrák ugyan, ahogy említettük, továbbra is idegen zárványként hatnak a többi rajzos vicc között, de
szemléletük hirtelen megváltozik. Nem azon kell derülnünk. hogy valamelyik nyugati politikus a szocialista tábor gyengítésén mesterkedve
önmagában nevetségessé válik, hanem azon, hogy ugyanaz a politikus
társaihoz - szövetségeseihez - képest válik nevetségessé. Az új politikai
viccek ugyanarra a sémára épülnek, mint a békegalambot hajkurászó
disszidenseket ábrázoló karikatúra. Ezúttal azonban valóságos szemé-

lyek - természetesen országukat, kormányukat képviselve - maradnak
le, rekednek kívül.
A Ludas Matyi mellett a karikatúrát közlő országos napilapok is kapva-kapnak az új szemlélet adta lehetőségen, így hosszú ideig az ilyen
viccek egyre fantáziátlanabb variánsai szinte azonossá válnak az amúgy
változatlanul anakronisztikus külpolitikai karikatúrával.
A megfelelő nyugati államférfiak váltakozva lehetnek lemaradó kinevetettek, és felzárkózó potenciális összenevetök.
A külpolitikai humor ötvenkilences esztendeje például a MacMillen
karikatúrák jegyében telik. Az angol miniszterelnök hajlandó fejleszteni
kereskedelmi kapcsolatait a Szovjetunióval. Ezúttal ő a "tiszteletbeli
összenevető" Eisenhower és a többiek akinevetettek. MacMillen a nyugati zenekar zenésze, Eisenhower a karmester. "Mi az MacMillen kartárs, maga más szólamot fúj, amikor én harci indulót vezényelek?!" Ehhez a nem túl kreatív képhez és szöveg-aláíráshoz számos hasonló születik: MacMillen mint ügyes, eladási tilalmat kijátszó boltossegéd, mint
csapodár szerelmes stb.
Minthogy azonban ugyanez az év a csúcstalálkozók éve, hamarosan
Eisenhower is pozitív szerepbe kerül: a nyugatnémet kancellár, Adenauer lesz a lemaradó-kirekesztett. Adenauer könnyek közt panaszkodik a
rossz tévé-műsorra, miközben a csúcstalálkozó televíziós képeit nézi.
Adenauer Cézárként "Te is fiil111 , Brutust-t" kiált, arnikor értesül róla,
hogy De Gaulle is találkozni fog Hruscsovval. DE' Gaulle egyébként
mint külön úton járó nyugati politikus, néhány évvel később hosszú
időre a külpolitikai karikatúrák
pozitív hőse lesz. Adenauer viszont
ugyancsak hosszú távra megmarad negatív figurának: elsősorban ő lesz
az, aki rossz automatizrnusok embereként a rajzok és szöveg-aláírások
szerint mindig le van maradva ,1 többiektől. nevetséges, mert nem ismeri föl az originálisan újat. Mindjárt két újat nem ismer fel: a megváltozott európai viszonyokat és az általánc», enyhülést.
Az előbbi vádból következik, hogy előszeretettel ábrázolják gyerekként, náci hatalmi jelvényekkel, fegyverekkel játszadozve. Az utóbbi vád is több esetben gyerek-Adenauer rajzolására ihlette a karikaturistákat: jellemző kép, ahogy
egy nyugati csúcstalálkozó
kerek asztalánál ismert politikusok ülnek, és
rászólnak a matrózruhás Adenauerre: "Konri1d, ha rossz leszel, nem
maradhatsz a szebában. .imikor il felnöttek beszélgetnek ... rr

Figyelmesen megnézve ezt a karikatúrát, egy másikat juttat eszünkbe.
Azt, a bizonyosat, amelyiken a zord tekintetű prémgalléros elolvasta az
újságot, nehogy egyetértsen a kormánnyal. Adódik a sejtés: a korai Kádár-rendszer egyik embléma-figurája maga a Duzzogó. Olyan személy,
akinek duzzogását a többiek - "mi" és persze a hatalom - türelmes derűvel végigvátja. Dobi például ötvennyo1cas újévköszöntőjében mintha
megenyhült. jobb belátásra tért duzzogókat köszöntene:
a művész értelmiség is mindinkább szocialista hivatásra talál..."
Természetes, hogy a .zní" körének tágítása közepette a humoristák is
különös érzékenységgel viszonyultak a "kirekesztős-befogadós helyzetekhez, és valószinűleg ösztönösen, tehát nem csak a hatalom tudatos
kiszolgálójaként keresték az olyan alakokat, akik "kint vannak ugyan,
de bent is lehetnének". Ennyiben amatrózruhás Adenauert ábrázoló
külpolitikai karikatúra szimbolikus-belpolitikai is: a duzzogó, harcias
külhoni gyerek alakján keresztül még egyszer ki kellene nevetnünk a
duzzogó, harcias itthoni felnőttet ...
(folytatjuk)
tr»
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Televíziós logotípiák

A Magyar Televízió őslogója ösztönösen eltalálta azt az érzelmi-tudati
állapotot. amit az egész televíziózás jelent. Az 1953-as kísérleti adások
műsorindító jele egy dinamikusan iramodó koncentrikus kör minden
felirat nélkül, csupaszon, mely szinte erőszakosan húzza a néző tekintetét a készülék középpontja felé. Ha a Je/képtárat (Hoppál Mihály, [ankovics Marcell, Nagy András és Szemadám György könyvét) lapozgatjuk,
ez az ábra meglepően hasonlít például az ókori útvesztők stilizált rajzaihoz, vagy azokhoz a malomábrákhoz, melyek több nép számára a mindenséget és a bőséget jelképezik. A kábakő pedig, az iszlám világkép
"közepe" pontosan olyan, mint a régi, fekete-fehér televíziós beállítóábra, a monoszkóp. Műsorelválasztó, szünetkitöltő ábráiban a korai televíziózás rögtön rátalált a legegyszerubb, legősibb geometrikus formákra,
oválisok, gömbalakok, koncentrikus körök keretezték az olyan feliratokat, mint szűnet, képhiba, hanghiba.
Aztán a 60-as években a televíziózás olyan vicces-vidám-komolytalan
dolog lett. Talán csak a felejthetetlenül ronda Intervízió akart nagyszabású és méltóságteljes lenni. A műsorfelkonferáló ábrácskáknak (főcímeknek) nem volt még ilyen tekintélyes nevük: logotípia. És - videotechnika meg computergrafika híján - semmiképp sem egy kinetikus festmény-dreamhez akartak hasonlítani, mint a maiak. Többségük rajzos
animáció, stílusuk visszaköszön a Ludas MatYIból, a Pannónia Stúdió alkotói által készített gyerek- és ismeretterjesztő filmekből meg persze a
korabeli rajzos reklámokból. Sajdik, Nepp, Kaján vonalvezetései ékítik a
szüneteket, magazinokat, sportműsorokat. Egyszerű, kicsit bumfordi, de
barátságos világ ez, kötelezően vicces-humoros, és - akkor még egységes nemzetközi trend híján azt is elmondhatjuk. hogy - valószínűleg sajátosan magyar.
Az utolsó öt évben a logotípiára elkeresztelt főcímekkel ugyanaz történt, mint a komolykodó an tudományossá váló reklámokkal. Tempójuk
szélsebes. közölnivalójuk megtöbbszöröződött. Viszonyítási pontunk a jó

öreg Tévé Maci, a Magyar Televízió e pillanatban legrégebbi műsorfőcíme, mely komótos, ráérős, konzervatív - legalább a szekrénysorát kicserélhette volna, mondjuk az Ikeában -, egyszóval egészen más korok
üzenetét hordozza. A Maci körül a logotársak színpompásak, fontoskodóan zsúfoltak, dagályosak. Egyre humortalanabbak. Szeretnének határozott ízlést, sőt stílust mutatni, az eredeti ötleteket azonban többnyire a
gép generálja, s a látvány minden nóvuma másodpercek alatt szánt végig az öt kontinens valamennyi televíziós látványtervező teamjén. Ha
valamelyik csatorna kissé eltér a szabványtól, az merő provincionalizmus, s a fejletlen gépparkról árulkodik. Mert a logo-divatot végső soron
a computergrafika, illetve a videotrükkbázis technikai eseményei határozzák meg ...
A tökélyre fejlesztett látvány, a tűéles formák és rafinált áttűnések, a
filmes kameramozgásoknál sokkal bonyolultabb, hibátlanul végrehajtott
mozgásfajták sorjáztatásával minden logotípia azt sugallja, hogy a televíziózás félelmetes erő, hatalom.
Az erőfitogtató kivitelhez képest viszont nyilván fel sem tűnik, hogy
a logo tipikus történése végtelenül egyszerű: Egy ismert jel, ábra, pl.
óra (Tízórai), földgömb (Tv5 hírműsora), boríték (Meghívó nélkül) stb ...
vagy leggyakrabban maga a címfelirat (Múzsák, Híradó, Panoráma) - természetesen alaposan stllizálva - elemeiből összeáll. Majd esetleg a műsor végén széthullik (A jelenleg futó relkámblokk golyói pedig be-, majd
kipattognak ... ). Ezt az egyszeru eseményt tupírozza fel a tervező, gyakran mértéktelenül. A legfrissebb logo-izgalom tárgya, hogy a fantasztikus textúrák és terek labirintusában összetalákozik-e végül egymással a
Stúdió vagy a Múzsák hat meghajszolt betűje? Az effajta logo-történés
üzenete világos és evidens, és csak kicsit nagyképű: a televízió az, ami
összerakja számodra a világot. Neki köszönheted, hogy használható fogalmaid és ismereteid lesznek valamiről, nélküle bizony semmire sem
mennél. ..
A logo a reklám édestestvére. Képpé stilizált betűivel, civilizációnk
meg más civilizációk összehordott, összelopkodott ősi jeleivel folyamatosan informál, rábeszél, súg, üzen valamit, elsősorban annak az óriási
ipari háttérnek aktuálisan potens szereplőiről, mely életed minőségét
szavatolja.
A televíziós logo, akárcsak a márkajel, alaposan összemosódik a reklámmal. A legújabb műsorismertetők például pontosan úgy épülnek fel,
mint egy reklámblokk, ahol a főcímlogo feladata a másnapi műsor reklámozása. A csatorna-jelek, a hivalkodó, vagy diszkrét betű- és számkombinációk (A tv, Tv3, Tv5), vagy például kazetta állományod ékkövein, a patinás magyar filmeken diszelgő méretes, kék hullám imitációk

losan komoly dolgokról van szó - háborúk, robbantgatások, külügyminiszterek, plusz virágkiállítás - hanem ami ennél fontosabb, az egész televíziós műsorpiramis királyát, legrangosabb műsorát kell ugyebár méltón(!) felkonferálni.
A magazinok logói, kűlönösen, ha értelmiségi a megcélzott közönség,
diszkrétek, olyan "délelőtt", illetve "délután" színük van. Szeretik a stúdióképpel harmonizáló formákat és színeket (Tízórai, Stúdió 95). Petrányi
Judit például az egyik utolsó Studió 95-ben a főcímmel tökéletesen meg(Duna Tv) is reklámtermészetűek. Folyamatosan emlékeztetnek rá, hogy egyező színárnyalatokat hordta a pulóverén.
A showfőcím tervezőjére egyértelmű feladat hárul, fel kell ráznia, pezsmelyik televíziós társaságnak köszönheted, amit látsz.
Ha egy tévétársaságot individuális tulajdonságokkal ruházunk fel, ak- dítenie az este 8-9 óra tájban már kissé zsibbadt nagyérdeműt. Szemtelenül, harsányan, ha kell agresszíven. Természetesen ez is nagyon kötött
kor a csatorna - logo inkább a szignó - a művész nevébő l .Jogotipizált"
kézjegy műfaji utóda. A szignó rendes helye évszázadok óta a kép jobb feladat, mert itt a logónak a showmanre kell épülnie. Az első Friderialsó sarka. Michel Butor szerint (A szavak a festészetbm) az olvasás irá- kusz-show designere például rátalált arra az egyszerű gesztus ra, amellyel
nyának logikájából következően. A tévé persze sokkal rátartibb, mint a világosan érzékeltetni lehetett azt a - mint utóbb kiderült, (magyar) téfestők. A jobb sarok, ahol a jel a legkevésbbé feltűnő, csak többnyire a vétörténeti - pillanatot, amikor a televízió nálunk is végre látványosan
szabályt erősítő kivétel (Studio aperto). Viszont sok nagyképű televíziós elszakadt a valóságos dolgoktól: Friderikusz mágusi pózb an, kezének
társaság természetesnek tartja, hogy a bal felső sarokban, a csatorna-jel- egyetlen rodolfói mozdulatával egy új univerzumot teremt. A betűk
lel kezded a "képolvasást" (ARD, RTL, DSF, 3SAT). A magyar csatornák mindehhez: hidegen elegánsak. A bejáratott show-nak persze már nincs
a legzavaróbb, legfeltűnőbb jobb felső sarkot szeretik (Duna TV; A3, szüksége az ilyen markáns állításokra. A legfrissebb Friderikusz-logo a
nagy cégek emlékeztető típusú reklámjaira hasonlít. "Megint itt vagyok,
TV47).
A főcím/ogó a filmes főcím rokona. Része a műsornak, mint ahogyan a jól tudjuk, ki vagyok, imádjuk egymást. .." TIzedmásodpercekre felvillafilmfőcím is fontos tartozéka a filmnek. Mindkettő akkor van jól kitalál- nó nosztalgiázó képek: közönség, showman, sztárvendégek, a ki tudja,
va, ha nemcsak a produkció címéről tájékoztat, de azt is megsúgja, mi- mióta zakatoló show ...
Azok a kategorikus állítások, miszerint egyre inkább egy képi kultúlyen műfajba csöppentél, horrorfilmbe. társadalmi drámába. politikai vitaműsorba, vagy monstre showba. Egyik is, másik is álló- és mozgóké- rában élünk, valószínűleg elnagyoltak. Hiszen hihetetlen mennyiségű
pek, szövegek, grafikus elemek és zenei motívumok szabad és játékos szöveges információt traktál ránk a környezet, természetesen a televízió
vegyüléke. Legalábbis volt valamikor, vagy lehetne. Mert a filmfőcímek is, a tisztán írásbeli kultúrákéhoz képest annyi különbséggel, hogy a
szöveghez minden esetben segítségül hívja a képet. Kép nélkül unalmas,
fárasztó, olvashatatlan a szöveg, szöveg nélkül viszont csúszkál a kép
jelentése. A könyv talán ma kevésbé fontos számunkra, mint száz éve,
de a szöveg, a betű - a középkori iniciálék mintájára képpé stilizált betű
_ például a logókban és a reklámokban önálló életet él. A logotípia éppenséggel talán a legszemléletesebb műfaja annak az új kapcsolatnak,
melyre szöveg és kép éppen napjainkban lép.

Logotípia tévében, utcán, mindenütt ...
beszélgetés Szirányi István grafikusművésszel

évtizedek óta inkább élőhátteresek. Olyasfajta vizuális játékok, mint
amiket Godard művelt filmjei főcímével. ma szinte ismeretlenek.
A televíziós logók pedig műsorfajták szerint sablonokba rendeződtek.
A legújabb főcímlogók műfajilag tökéletesen stílustiszták.
A sorozat/ogó gyakran olyan, mint egy családi fénykép album. Kedvenceink állóképes inzertjét láthatjuk, a szeretett, ismerős pózokban. Dallas,
Famílía: Károly aggódik, Cliff dühöng, ( Jockey valószínűleg újra borsot
tört az orra alá), Pamela derűsen közelír. Szépné Ágica viszont teljesen
ki van borulva .... Talán - mint oly sok mozgóképes látványelemnek, ennek is - Orson Welles a szülőatyja, legalábbis nála láttam a legkorábbi
"fényképalbum főcímet", az egyébként családregényszerű Ambersonok
tündöklése (1942) végén.
A hírműsorok logóinak évtizedek óta szigorú, meghatározott kánonja,
jelkészlete van: földgömb, térkép, űr, hírközvetítő szondák fényképei
vagy grafikus ábrái, kötelezően hidegkékben, nagyritkán a sietős stáb. A
legfrissebb darabokban reprezentatív átlagarcok bukkannak fel a szörnyű híreket elviselni kényszerülő tömegből. A híradó-logók az egész televíziózás legzordabb, legünnepélyesebb darabjai. Hiszen nemcsak halá-

• Hogy kicsit szemléletesebb legyen a televíziós emblémák, logotípiák,
föcímek világa, játsszuk azt, hogy én vagyok a megrendelő, aki különböző műsorok arculatát, föcímét szeretném veled megterueztetni. Te pedig hangosan gondolkodva elmondod nekem, hogy merre, miluen színek,
formák, betűtípusok irányába indulnál el a tervezés során. Rendben?
Jó,lássuk. ..
• Indul egy délutáni gyerekműsor, a címe: Mindent tudni akarok. A héttíz éves korosztálynak szól, izgalmas földrajzi, élettani, történelmi ismereteket nyújt 15 percben ...
Hát, valószínűleg vidám lexikonjellegű emblémákat használnék a főcímhez. nagyon mozgalmasan. Gyikot, Himaláját, őskövület képét, távcsövet... Nagyon jól olvasható betűket alkalmaznék ... s szeretném eltalálni a tempót, hogy azért ne legyen nagyon zaklatott. Kerülném az infantilis gügyögést. A csöpögősség egyébként nagyon gyakori a televíziós
látványelemekben, nálunk az egész napközbeni televíziózás gyerekközpontú, vagy inkább gyermeteg. Bár a felnőttek is szeretnek játszani, s erről a logotervezők is tudnak. A homo ludens szereti a mütyűrkéket, a
multipliket, hogy ott csörög a kulcstartóján valami bigyó. Egyébként lehet hogy azt csinálnám. amit a nagy cégek, pl. repülőtársaságok újabban
egy-egy új logotípia tervezése előtt, hogy gyerekekkel csináltatnám meg
a logo elemeit, mert ők még frissek, vannak ötleteik, és abból majd a
szakember - ez esetben én - válogatnék.
• Kicsit nehezebb feladvány: új showműsor indul, amelynek az a lényege, hogy a showman láthatatlan. Van közönség, felhajtás, elegáns stúdió, beszélgetőpartner, a showman viszont csak egy hang az űrből ...
Hű, ez nehéz dolog, itt nem ugrik be azonnal egy klisé, túl formabon-

tó az ötlet, hiszen a show shoman nélkül ugyebár ...Talán az Úr hangját
érzékeltetném felhőkkel, esetleg visszhangosítással, de hogy mi helyettesítené az arcot. ..
• Esetleg egy égő csipkebokor computerizált változatban?
Ha misztikusan közelítünk, nem is rossz. Az ötletnél persze fontosabb
a megformálás ... hogy hogyan ... gyerekrajzzal, fotóval, filmmel, montázzsal, állóképpel, animációval. .. Esetleg mégiscsak megmutatnék valakit showmanként, úgy, ahogyan a bűnözőket újabban, különböző raszterekkel torzítanék el egy arcot, vagy a computer technikának köszönhetően egy plazmatikus arcot mutatnék, amelyen állandóan változik a
fej...
• Szóval ez még elég képlékeny ... A következő egy délutáni fejtörő,
me ly ismeretlen keleti játékokat fog bevezetni, a keleti kultűrák iránt
fogékony gyerekekre, illetve felnőttekre számít ....
Itt nyilván a betűkkel lehetne nagyon sokat játszani, keleties kalligráfiát adni a főcímnek. vagy valami olyasmit, ami az MTV-ben mostanában divat, hogy keverik a nyelveket... Horizontálisan és vertikálisan
olyan szavak úsznak be iszonyatos tempóban, melyek szinte olvashátatlanok, kínai betűszók, cirill betűk, mert annak még mindig van valami
pikantériája... szóval egy ilyesfajta montázzsal nyitnám esetleg ezt a
műsort ... Nyiván úsztathatnánk alatta mindenféle keleti játék formáját,
kínai sakkot például, ami teli van állatfigurákkal. ..
• A legnehezebb feladvány következik: abból a vad fikció ból kiindulva,
hogy megszületett a Médiatörvény, a magyar televíziónak új emblémára van szüksége.
Az egyes számnak szerepelnie kell benne?
• Nem, mert a törvény értelme'ben csak egy csatorna van.
Ez nagy kár, mert a szám mindig nagyon jó fogódzó lehet a tervezésben ... Hát, én nem gyötörném agyon ezt az új jelet, mert szerintem az
egyszerű dolgok a hatásosak és jók. Úgy értem, nem kellene torzítani,
megcsavarni, feje tetejére állítani ezt az emblémát, ahogyan mostanában
szokás.
• Természetesen valamilyen szimbólum használata elkerülhetetlennek
látszik ... Parlament, Lánchíd, zászló, vagy esetleg épp ezeket kellene
elhagyni?
Igen, nemzeti szimbólum kell, de mértéktartóan ... Szóval biztos, hogy
nem szerenesés nemzeti színű pántlikával átkötni a betűt. Viszont ott a
félelem, hogy akkor unalmas lesz... Valahogyan igyekeznék összehozni
egy értékőrző. komoly dolgot a lendülettel. .. Nem könnyű ...
• Említs nekem néhány olyan logót a tévéből, ami megfogott, amire
képzőművészként azt mondod, ez rendben van. Vagy nincs rendben, de
izgalmasan rossz.
Ezeket tulajdonképpen nagyon kérdéses minősíteni, általában nem is
gondolkodom igazán azon, hogy jók-e vagy sem. Addig szoktam eljutni,
hogy hat-e rám ... Utoljára azt hiszem a Múzsák emblémája fogta meg a
szememet. És nemcsak a műsort felvezető logotípia, hanem az egész arculatterv. A kellemes szitárzene, ezek a kicsit posztmodern, szűrt pasztellszínek, a transzparenciajátékok. Aztán a betűje, egy ilyen elrajzolt hasas M, egyébként az olvashatóság határán. Ez talán nem is túl szerenesés, de végül is nem bántó. Olyan kellemesen divatos az egész.. Mint
embléma jól működik, mert annak a közegnek, amit megcéloz, megmondja, hogy mire számithat. ..
Ezekben az új emblémákban egyébként fontos az egység ... nemcsak
az a pár másodperc, amíg a logó meg a szignál lefut, hanem a ruha, az
arc, a háttér egysége. S szerintem az nagyon jó törekvés, hogy ne szakadjon le az inzert a- műsorról.
Aztán sokadik megnézésre persze kiüresedik a dolog számomra. Talán túl gyorsan megöregszenek, elunhatóak ezek a kis darabok, még
egy olyan meghökkentő logo is, mint mondjuk az Objektívé.
• Elemeznéd egy kicsit?
Itt sem választható le a logo az egész designról. Ami azokat az ablakokat illeti, azokat a Nemo kapitányos hajóablakokat, az nekem elég zavaró - ráadásul van egy francia utazási magazin, a Thalassza, amiben
nagyon hasonló kerek ablakokat lehet látni ... Színeiben az egész látvány
hideg, divatos, kék. Manapság az információ színe a kék. Tér, levegő,
Yves Klein, Gagarin, ilyeneket tudok a kék színre mondani ... Yves Klein
például mítoszt csinált az egyik kékből. A kék egyébként nagyon jó
szín, egy stúdióban háttérnek például kitünő. Pláne, ha nem olyan merev kék, hanem kicsit színátmenetes, mert akkor még inkább az égre, a
levegőre emlékeztet.. ..

• És Gagarin?
Gagarin? Mikor visszatért az űrből, megkérdezték tőle hogy milyen a
föld. S azt válaszolta: kék.
• Bármilyen kérdéses, vonjuk össze egy beszélgetés erejéig az álló- és
mozgóképes márka- és cégjeleket, műsorfodmeket. Hiszen hatásmechanizmusuk hasonló. S ez a divatos szócska, a logotípia jelenleg mindkettőt jelentheti.

Maga a szó nem túl régi. Én hat-nyolc évvel ezelőtt hallottam nálunk
először ezt a kifejezést. De meg kell, hogy mondjam, ha kollégáimat kérdezem, hogy szerintük mi is a logo, nem igazán tudják pontosan megnevezni, mert tulajdonképpen eléggé elszakadt attól az eredeti jelentéstől, hogy márkajel. Sok ilyen elnevezés bukkan fel egyébként, elsősorban az angolból mostanában: lay-out, szkennelés, aztán a design kifejezés... pedig sokszor jó lenne, ha ezek a fogalmak tisztázódnának. Ma
valaki azt mondja: design, és a másik is azt mondja: design, és a két ember teljesen mást ért alatta.
• Egy-egy kifejezés karrierjéről van ilyenkor szó, nemde?
Igen. Pontosan. A grafikusok logotípia alatt a szöveges márkajelet értik. Azt mondom például: Humanic ... és akkor egy markáns betűformába töltött piros-kék-sárga szöveget látsz, amely rögzül az agyadban, és
egyszercsak ismerősként köszön vissza.. A logóban persze a szövegen
kívül lehet rajzos elem, fotó, montázs, tulajdonképpen bármi ...
• Ennek a kis alkalmazott műfajnak elengedhetetlen eleme a szöveg.
Igen. Mert ha megfoszljuk a szövegtől, akkor már átfordul egyszerű
jellé, például piktograrnmá, amellyel a köztereken irányítanak bennünket. Férfi wc, ruhatár, reptér ...
• Hiába érezzük ízig-vérig mainak, azért biztosan vannak ennek a műfajnak ősei. Akár a hieroglifák, vagy a kínai képírás ... hiszen ezek is képes szövegek.
Hát igen... esetleg ... hogyan is közelítsük ezt meg? ... Akár úgy, hogy
mondjuk a kortárs művészetből indulunk ki, és megnézünk egy gesztus
jellegű festőt (Nádlert Istvánt például, aki egyebek közt zenére dolgozik), és ha a gesztust kimerevitjük és a kalligráfiához hasonlítjuk, azonnal eszünkbe jut a kelet művészete, a kínai vagy a japán kalligráfia, a
betűírás ... és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy számtalan jelet

• És hány zöld? IObb tucat?
Meg kellene számolni, de valószínűleg. Persze a színeknek is megvan
a maguk története, s számtalan kutatója. [ohannes Itten és művésztársai
a Bauhausból, vagy mindjárt Goethe, aki írt egy fantasztikus könyvet a
színekről, tudományosan teljesen helytálló egyébként, s gyönyörű dolgokat ír a színek érzelmi szerepéről, ami a logotípiában alighanem a
legfontosabb.
nem értünk egy kalligráfiában, egyszerűen csak élvezzük, hogy szép ...
Pedig a jelentés is ott bújkál a képen ...
• Kép és betű változatos kapcsolatára tudsz-e mondani olyan művészeti korszakokat, amelyek szerették, használták a betűt, illetve a szöveget a képben. Mert talán ezek is logo-rokonok ...
Hát persze. Vissza lehet nyúlni akár a középkori festészetig. Dürer
például szép, metszett antikvákat festett a Szentháromság imádása című
képre. S a szöveg itt a kép szerves része. Egyébként Dürer híres AD monogramját is tekinthetjük a logotipiák egyik ősének ... A betűknek persze
történetük van. Dürer a latinbetűs írásból vette a betűit, és ezek ismerősnek tűnnek számunkra is, a híres római műemlékről, Traianus oszlopáróI. Szöveg és kép számtalan egyéb példájával is szolgál persze a középkori művészet, a szentek nevét gyakorta beírták a glóriába vagy
mondatszalagokat írtak a képre, mint egy képregényben, szöveges kiegészítőket adtak meg a modell rangjára, rövid utalásokat élettörténetére vonatkozóan, stb ... Aztán a 20. század elején a kollázs művészeknél,
az avantgard festők munkáiban, Braque-nál, Klee-nél reneszánszát éli a
betű a képen. Vagy például Majakovszkijnál. Kurt Schwitters neve is
fontos itt. A "merz-bildeknél" nagyon sokszor beugrik a szöveg, de itt
talán már eltávolodunk a logótól, mert itt a szöveg csak képépítő elem.
Egy képzett mai tervező tehát, amikor megkap egy megrendelést,
rengeteg előképpel, múfajőssel rendelkezik. Lapozgat mindenféle albumokban, válogat a betűklisék közül, mert a logók - ezt fontos hangsúlyozni - tervezett dolgok, egyetlen megrendelésre rengeteg variáció készül el, s az improvizációnak elég kevés szerep jut. Az ötletnek viszont
annál inkább ...
• A betűknél maradva: ha a Bajcsy-Zsilinszky
úton végigmész, legalább százféle betű akar közölni veled valamit ...
Ez jó is, meg rossz is. Mindenesetre nem véletlen, hogy mindig vannak olyan tervezők, akik a tisztítás hívei, ez is jogos. Hogy mondjuk
legalább az utca táblák legyenek egységesek ...
• Ki lehet találni olyan betűtípust, ami még nem létezik?
Hogyne. Ma is terveznek betúket, teljes új ábc-ket, talán ezekben a
percekben is. Aztán ezeket megfelelő bizottságok elfogadják vagy nem,
mint új tervezett betűt. A tervező persze általában visszatér a már meglévő, jól bevált, ismert betűtípusokhoz. mint a talpas antikvák (Bodoni,
Times) a futura, és a többi. Legfeljebb azokat torzítgatja, hogy kicsit divatosabb legyen, nyújtja, ritkítja, pontokat tesz közéjük, stb ... Az új betűk mindig frissítik egy kicsit az új látványt ... A betűben is van divat
persze ... A betúk tálalása, a ritkítás, torzítás, gyakran divatfüggő. Most
például a gépi világgal összekacsintó betúfajták a menők, amiket gyakran nagyon nehéz elolvasni ... Divatos a negatívba forgatott betű, az alányomás, vagy a transzparencia-hatás, a televízióban is, de a sajtóban is.
Ez persze megint túllőhet a célon, mert olvashatatlan ...
• Van e műfaj körül némi nagyzolás, mégiscsak .. Tényleg olyan fontos,
hogy milyen az Adidas-jel? Végül is a cipő számít ...
Nem! Ez nagyon fontos. Az emblémának egy kis műremeknek kell
lennie.
• És az Adidas például az ?
Kétségtelenül, nagyon meg van tervezve ... kurrens betűk, a futurából
kialakítva, rendkívül markáns az egész ... , s valamilyen áttételes módon
a sportról szól...
• Mert hogy olyan frissek a szine i, gondolom ...
Ez a furcsa zöld most tényleg nagyon berobbant... De erről aztán
végképp elég nehéz beszélni ... mert mondhatom azt, hogy fűzöld, vagy
nyers zöld, vagy hidegzöld, vagy mondhatok egy számot a Pantoneskáláról. .. A designerek és logotípia tervezők, hogy egyértelmű legyen,
melyik színre gondolnak, a Pantone-skála számait adják meg... ez a
nemzetközi színskála a színkeverésekre vonatkozó arányokat szabja
meg.
• S hány szín van rajta?
Több száz.

Sokfelé elkószáltunk itt most a logotípiák kapcsán. Az ornamens, az
írás, a díszítés a kalligráfia, a gesztus, a betű ...- ezek mind-mind szorosan a témánkhoz tartozó dolgok.
• Mindezeket a képzőmővészeti elemeket a logóban a megrendelő személye kapcsolja össze. Illetve az az ipari háttér, ami egy-egy megrendelés mögött van, s az a nagyon határozott üzenet, amit a logónak közvetítenie kell ...
Természetesen. Ez nagyon célirányos műfaj. A logotípia funkciója,
hogy egy márkát, egy céget megismertessen. S a tévében ugyanígy: egyegy új műsort, vagy csatornát kell bevezetnie.
• Egyébként képzőművészként hogyan éled meg, hogy ezek a kis célzatos látványelemek évtizedek szürke városképe után most meg teljesen
elborították az utcákat, s a tévé tucatnyi csatornája révén benyomulnak a lakásokba is?
Változóan. Van, aki már információs környezetszennyezésről beszél a
jelenség kapcsán, és kétségtelen, hogy eléggé csiricsáré város lett a miénk az utóbbi pár évben. Felbukkannak egyébként ízléses és rossz dolgok vegyesen, nehéz szétszálazni őket. A látvány kétségtelenül vidámabb, mint tíz, vagy tizenöt éve, de persze itt művészetről szó sincs. A
tervezők is elkülönítik magukat a "grand arttól". Itt lehet szó pénzről,
pszichológiáról, esztétikai hatáskeltésről is, de művészetről - leszámítva
talán néhány nagyobb, exkluzív, arisztokratikus csoportosulást, mint a
New-Yorki Memphis például- nemigen. Ez alkalmazott múfaj. Mesterség, tervezés.
• Mit gondolsz, el tudják olvasni a logotípia "közleményeit" az emberek? Vagy az történik itt is, mint a reklámban, ahol például Ogilvy szerint számtalanszor kiderül, hogy a gondosan megtervezett reklámok jelentős részét nem értjük. Vagy nem jól értjük.
A logo esetében ez nem feltétlenül baj, mert nem úgy kell elolvasni,
mint a reklámot. Az érdekes az egészben éppen az, hogy az eszkimó is
érti az Adidast. Ami például a gyakran olvashatatlan szöveget illeti, egy
művész adott esetben betúket olvaszt össze, és ezt szabad. Sokszor ettől
lesz izgalmas egy embléma ... Tehát nemcsak egalizálhatja. kiegyensúlyozhatja a tervező a betúképet, hanem merész összeolvasztásokat,
összevonásokat is tehet. Ebben az esetben egy képet látsz, nem pedig
egy jelet, s az egész múfajnak ez a lényege. Játék a betűvel, meg a képpel.
A televízióban mindez a mozgás lehetőségével gazdagodik, s szinte
végtelen a játékok lehetősége. A televíziós logókban inkább az a trend,
én azt észlelem, hogy ezeket a játékokat a tervezők sokszor túlpörgetik,
túlcsavarják, a kevesebb általában több lenne. A logo gyakran azt akarja
megmutatni, hogy mi mindent tud a gép. A tervező megtekeri a látványt, hirtelen szétesik az egész, aztán egy másik dimenzióban összeáll,
majd átfordul más színűvé, és hirtelen lesz belőle egy épület, vagy egy
kakadu, a szimulált kamera efölött szédítő gyorsaságal elsiklik, iszonyatos enyészpontokba fut be, végül az is megtekeredik ... Az egész be akar
szippantani. Gyakran keltenek ilyen szívó hatást ezek a logók, hogy
szinte ne is tudd letépni magad róla, tapadj oda a látványra. Gondolom
ez a cél. Mindez azonban csak a computer korszak gyerekbetegsége talán.

.A FILM MARADJON
" TISZTA"!
Epstein az első a filmről gondolkodók sorában, aki szenvedélyes érdeklődéssei kutatja az idő filmi kifejezésének eszköztárát. lehetőségeit. Vizsgálja a beállítások időtartamának és váltakoztatásának kérdését. Oldalakat szentel a lassítás, gyorsítás problémájának, valamint mindazon eljárásnak, amely lehetővé teszi a valóság szabad szemmel nem érzékelhető
aspektusának láthatóvá tételét.
Delluc megérzéseit Epstein tovább mélyíti. A film rendeltetéséről vallott
Nemcsak kijelenti - mint Canudo teszi -, hogy a film nyelv, de indo- nézeteiben következetes: pályáján mindvégig amellett foglal állást, hogy
kolja is megállapítását. "A film nyelv, és mint minden nyelv animista, a filmnek a valóságot kell tükröznie, de nem mindegy, hogyan teszi.
azaz az élet látszatát kölcsönzi a leírt tárgyaknak, sőt életet lehel belé- Szembehelyezkedik a "szubjektív" filmekkel, a "tiszta film" irányzatájük. Minél kevésbé kialakult egy nyelv, megelevenítő jellege annál erő- nak képviselőivel, elítéli a szürrealisták és a festők absztrakt filmkísérleteljesebb. Nem szükséges bizonygatni, hogy a filmnyelv ma még teit. A felvevő- és vetítőgép - vallja - nem efféle játszadozásokra szolgámennyire kezdetleges. Ne csodálkozzunk viszont, hogy képes életet le- ló eszköz, hanem a valóság elemzésére (elemeire bontására) rendeltetett
helní holt tárgyakba, amelyeket feladata ábrázolní. Gyakran hivatkoz- találmány. A filmbeli szereplö és a környezet egyenértékű, mindkettő az
nak a film ezen majdnem istení képességére, amely legnyilvánvalóbban
ábrázolás eleme. A túl bonyolult cselekményt sem kedveli, mivel az
a közeli, a test egy-egy részletét felvillantó beállításokban nyilvánult megfosztja a filmet valóság-jellegétől. "Azokat a filmeket szeretern, amemeg." (Epstein, Jean: De quelques conditions de la photogénie. ln: Le ci- lyekben kevés dolog történik (... ), amelyekben a legapróbb részlet töbnématographe vu de l'Etna. Paris, 1926.)
bet mond el a drámáról, mint a cselekmény."
A film azért több egyszerű mechanikus másolásnál, mert hozzátesz vaEpstein - mint elméletalkotó és rendező - célkitűzése, hogy kiszélesítlamit a látottakhoz. képes felfedezní - például a nagy közelivel - a való- se az ábrázolás lehetőségeit, s az irodalomban és a zenében tapasztalt
ság egy-egy részletét. "A fiókban rejtőző revolver, a földhöz csapott lélektani és költői finomságok kifejezésére alkalmassá tegye a mozgóüvegpalack, a kitáguló szembogár a film csodálatos képessége révén a fényképet. Egyike azoknak, akik ahelyett, hogy idegenkedtek volna tőle,
dráma szereplőjévé válik, és a dráma szereplője lévén élettel telítődik. örömmel üdvözölték a hangot, mert új reménnyel töltötte el őket, új leMég azt is meg merném kockáztatni, hogya film politeista, teogén. A hetőségeket kínált számukra. "A film - évek hosszú során át - a látást
közöny homályából drámai szereplővé emel ki tárgyakat, élettel tölti követte, és a leképezés formája akkor épp úgy szükségszerű volt, mimeg őket, bár ez az élet aligha hozható kapcsolatba az emberi élettel. ként meghaladott ma. Ma ennél többet igyekszik nyújtani: beállítások
( ...)
sorozatában, a ritmus, a tér különböző formáit segítségül híva, a szint és
a hangot felhasználva, a látványt térben és időben tagolva igyekszik újat
adni. Aligha akadna bárki is, aki kivetnivalót találna abban, hogy a hangosfilm a fül kielégítésére törekszik, ha nem találkozna hibás nézetek
doktrinává emelt rendszerével. (... ) Volt idő, amikor a párhuzamos képés hangfelvétel megoldhatatlan volt, és ez megbénította, leláncolta a felvevőgépet. Ezt a nehézsé get azonban le lehetett küzdení, és le is küzdötték. A felvevőgép bármikor visszanyerheti mozgásképességét. A míkrofon is követheti, vagy a gép mögött, vagy vele párhuzamosan. A képés hangcsík tehát egyidőben alakítható ki. Szinkronba hozásuk csupán
az alkotó szándékától függ, értéke drámai. Ma már az sem elképzelhetetlen, hogya mikrofon mozgását távolból irányítsuk egy szerkezet segítségével, néhány fokkal hol ebbe, hol abba az irányba fordítva. Az így
felvett hang tükrözi a hangforrások egymás közti távolságát, jelzi különbözőségüket. (... ) Nem a leegyszerűsített hangzás zárt világában születA film az élettelen tárgyaknak is biztosítja a halál előtti legnagyobb nek majd az érdekes kísérletek és eredmények. Ki kell vinni a mikrofoélményt: az életet. Ráadásul ezt az életet legmagasabb megnyilvánulási
nokat a valóságba.( ... )" (Epstein, Jean: Le cinématographe continue. Ciformájában nyújtja, azaz személyiséget kölcsönöz.I ... ) A revolver nagy néa-ciné pour tous. Paris, novembre 1930.)
közelije személyiséggé avatja a fegyvert, amely egy csapásra a vágy,
vagy a lelkiismeretfurdalás, a kudarc, vagy a várható öngyilkosság kifejezőjévé válik.(... ) A vászon jellemmel, emlékekkel, lélekkel ruházza fel.
Egyedül az objektív képes arra, hogy így meglepje, és a maguk bensőségességében megmutassa a dolgokat. A jelleg fotogéniáját a véletlen felfedezésnek köszönhetjük ugyan, de a tudatos szemlélet egyre újabb és
újabb felfedezésekhez vezetheti az objektívet."
Az a mű, amely nem képes hozzátenni a látottakhoz. csak a maga
"természetes" mivoltában tolmácsolja a valóságot, nem pedig szokatlan
szemszögből, kiemelve dolgokat belőle, felnagyítva egyes tárgyait, lassítva-gyorsítva folyamatait, nem méltó a film elnevezésre. Canudo és

denfajta cselekvéstől. úgy, hogy a cselekmény a látottakból bomlik ki.
Bizonyította, hogy 1) a mozgás ábrázolása annak ritmusától függ; 2)
maga a ritmus, egy mozgás kifejlődése két érzékelhető és érzelmet keltő
elemet képez, amelyek a filmdramaturgia alapjai; 3) a filmnek sohasem
szabad személytelennek lennie, és személyiségét vizuális újszerűségében
kell keresnie; 4) a film cselekményének az életet kell visszaadnia; 5) a
film cselekménye ne korlátozódjék az ember világára, de terjedjen ki a
természet és az álom ábrázolására is. (... ) Miközben a tiszta film szánt
szándékkal őrizte absztrakt jellegét, a nyomában fakadó kísérletezések a
Germaine Dulac: a film maradjon tiszta
konkrétumok kifejezésére használták fel újításait, sokkal kevesebb vihart
kiváltó alkotásokat hozva létre." (Le cinéma d'auani-garde ... )
A "tiszta film" eszménye nem talált egyértelműen kedvező fogadtaA XX. század elejének művészeti mozgalmai a tiszta művészet ideáljátásra még a művészeti avantgarde képviselői között sem. A korszak
ért szálltak harcba. Csak idő kérdése volt, hogy tanaikat a filmesek is átszenvedélyes elméleti vitáinak egyike, mely bennünket ehelyütt leginvegyék.
kább érdekel, a "tiszta film" apostolát, Dulac-ot és a szürrealista csoport
A "tiszta film", a "vizuális szimfónia" legtudatosabb és legharcosabb
nézeteit képviselő Antonin Artaud-t állította szembe.
szószólója Germaine Dulac volt. Eszmevilága Dellucéhoz állott legközeA szürrealisták - így Artaud is - enyhe gyanakvással tekintettek Epslebb. Ök ketten alkották az úgynevezett első avantgarde magját. Dulac
tein filmnyelvi kísérleteire, Eggeling absztrakcióira, Dulac "vizuális
1924 és 1929 között több, harcos szólamoktól sem mentes, de sok lényeszimfóniájára", míg ez utóbbi csak másodlagosnak vélte Artaud számáges meglátást rejtő cikkben, kiáltványban tett hitet egy új szellemű, a
ra írt A kagyló és a szerzetes című forgatókönyvének cselekményét és kölkorszakban gyártott alkotások zömétől eltérő, sőt élesen elkülönült filmművészet megteremtése mellett. Ezek az írások a korszak művészeti és tői látomásait. "A tiszta film eszméje tévedés" - írta Artaud A film és az
absztrakció című, 1927-ben keltezett tanulmányában -, "mint ahogy az
filmfolyóirataiban láttak napvilágot. (Közülük csak a lényegesebbeknek
minden fajta tiszta művészeté, amely az adott művészet eszközeinek eltartottakat említjük meg itt: Aux amis du cinéma. Cinémagazine, 19 déutasításával akar rnűalkotás t létrehozni. (oo.) A kagyló és a szerzetes forgacembre 1924; Le cinéma: art de vision. Les Cahiers du mois, 1925;Les esttókönyve nem rejt technikai trouvaille-okat, külsődleges és felszínes forhétiques et les entraves. La cinégraphie intégrale. In: L'art cinémaiograpmai játékot, hanem a mozgófénykép-ábrázolás alapvető, gondolati síkon
hique II. Paris, 1927; Le cinéma d'avant-garde. Les oeuvres d/avant-garde
történő megújítására tesz kísérletet. (... ) A kagyló és a szerzetes még micinématographique: leur destin devant le public et l'industrie du film.
előtt film volna, elsősorban erőfeszítés, gondolat. (... ) Ez azt jelenti, hogy
In: Le cinéma des origines li nos jours. Paris, 1932.)
ez a forgatókönyv az álom mechanizmusához hasonlatos, vele kíván rokon
"A cselekmény nem más, mint okozat, amelyet valamiféle tett formálenni anélkül, hogy maga valójában álom volna. Arra törekszik, hogy
ját öltő ok vált ki. A tett, a mozgás, a cselekedet a filmművészet alapja,
visszaadja a gondolkodás folyamatát." (Artaud, Antonin: Le cinéma et
értelme, célja. (... ) A művészet mozgás, mert a mozgás egyenlő a fejlől'abstraction. In: Oeuvres complétes, III. Paris, 1978.)
déssel." (Aux amis du cinéma. Paris, 1924.)
Ugyanezt a gondolatot erősíti meg Artaud egy másik írásában,
A film alapja tehát a mozgás. A művész nem egy kiváltságos réteg
amelyben a formát a tartalommal szembeállítva a következőkben jelöli
számára alkot, hanem mindazoknak, akik a tiszta érzelmeket kedvelik.
meg a film rendeltetését: ,,(... )a film arra hivatott, hogy gondolatokat feDulac szembehelyezkedik a színházat imitáló filmtípussal és olyan
jezzen ki, hogy tudatunkat tükrözze, nem annyira a képek játékával, haműveket igényel, amelyek nem az érzelmeket veszik célba, hanem az
nem annál sokkal kevésbé érzékletes valamivel, amely közvetítő elem
érzékeket, az érzékenységet. "A fény, a formák, a perspektíva játékát teremtsük meg. Ösztönözzük a látvány nyomán születő érzések kialakulá- nélkül magukat a gondolatokat fejezi ki."
sát. Azt szeretném megmutatni, hogy a különféle mozgásformák anélkül
is érzelemkiváltó tényezők lehetnek, hogy a cselekmény burkába öltöztetnénk őket. Szeretném odakiáltani a nézőknek: őrködjetek, hogy a film
önmaga, azaz cselekmény nélküli mozgás maradhasson! A teljes film,
amelyet valamennyien szeretnénk megvalósítani, ritmusban váltakozó
képek látványos szimfóniája, amelyet művész dirigál és visz a vászonra.
A művészetben, így a filmben sem a külső tényezők a valóban érdekesek, hanem a belülről fakadó érzések, egy lelkiállapoton keresztül láttatott szereplő vagy dolog változása. Ez a hetedik művészet lényege, nemdebár?" (Le cinéma: art de vision. Paris, 1925)
"Néhány bátor rendező" - írta 1927-ben megjelent tanulmányában ,,1924 táján kísérletet tett arra, hogy eltávolodjon a film hagyományossá
vált kifejezési eszközrendszerétől és megteremtse az úgynevezett avaritgarde filmet. (... ) Az avant-garde film megteremtette a maga gyártó és
forgalmazó rendszerét. (... ) A tiszta film időszaka volt ez, amelyelutasíAndré Bazin: a fenomenológia diadala
tott minden cselekményt, és csak arra koncentrált, ami kifejezetten a képek egymásba öltésével visszaadható( ... ) A tiszta film nem utasította el
André Bazin, a háborút követő évek legnagyobb hatású francia kritiaz érzelmeket, sem a drámát, csupán tisztán vizuális eszközökkel próbálta kifejezni őket. Nemcsak az emberek körében kereste az érzelem kusa nem hagyott összegző művet maga után. Az "életmű" cikkekből,
megnyilvánulás ának különböző formáit, de kiterjesztette kutatását a ter- tanulmányokból állt össze, és követői, tanítványai gondoskodtak róla,
mészet egészére, arra, ami láthatatlan, arra, ami elvont mozgás. Ez az hogy négy kötetben, Mi a film? címmel napvilágot lásson. Bazin ezt
irányzat mutatta meg különböző formában - ironikusan", érzékletesen'" azonban nem érhette meg: 1958-ban meghalt. Már életében is rajongás-, miként lehet kifejezni a mozgást és a ritmust, megszabadítva azt min- sal vették körül hívei, halála után pedig valósággal megdicsőült. Nincs
filmelmélet-történet, amely ne adózna hoszú oldalakon keresztül neki,
egy sorba állítva Balázzsal, Arnheirnmel, Eizensteinnel.
Mint Fernand Léger Mechanikus baletfjében (Ballet mécanique), Hans Richter filmjeiben,
Bazin elméletalkotói, kritikusi pályáját viszonylag egységes szellem
René CJair Felvonásköz (Entr'acte) című filmjében. (Germaine Dulac lábjegyzete.)
jellemzi. Filozófiai szempontból szembehelyezkedik a francia tudoViking Eggeling abszolút filmjeiben, Ruttrnann Négy tanulmány (Les quatre études), Henri Chomette A sebesség és a fény tükrözlJdése (Reflets de Iumiére et de vitesse), Út perc tiszmányos és szellemi élet évtizedes, itt-ott még Bazin korában is érvényeta film (Cinq minutes de dnéma pur); René Clair Kísérleti film színesben (Essai en coleurs),
sülő szcientista, pozitivista szemléletével. Bergsont, az egzisztencialista
Az Eiffel-torony (La Tour); Deslaw Gépek műkiidée közben (La marche des machines); [oris
Sartre-ot, a fenomenológus Merleau-Pontyt, a perszonalista Mounier-t
Ivens A híd (Le pont); Germaine Dulac Arabeszk (Arabesque), A 957-es lemez (Disque 957),
tekintette irányadó példának. Berson nyomán alakítja ki a filmről mindTemák és variációk (Thémes et variations) címú filmjeiben. (Germaine Dulac lábjegyzete.)

végig alapvető nézetét. Ideális eszközt lát .benne, amely a tudat intuitív
működéséről tájékoztat. Henri-Georges Clouzot A Picasso-rejtély című
filmjéről Írott, 1956-ban keletkezett cikkében - amelynek az Egy bergsoni
film címet adta - a film fő erényének azt tekinti, hogya képzőművészeti
rövidfilmek közül elsőként érzékeltetni tudja az alkotás időtartamát. (Un
film bergsonien: Le mystere Picasso. In: Qu 'est-ce que-le cinéma? II.) Az
idő problémája a film születése óta az elmélkedés középpontjában állott,
de mindig a térrel összefüggésben közelítettek hozzá, vagy más művészetben (például a zenében) betöltött szerepéből indultak ki.
Eric Rohmer - kis túlzással - azt állította, hogy Bazin valóságos kopernikuszi forradalmat idézett elő a filmelméletben. A filmalkotás törvényszerűségeit nem a felvevőgép sajátos tükrözésmódjából eredeztette,
hanem megfordítva, a film szintetizáló képességéből kiindulva lebontotta azt összetevőire. Konkrétumokból, a látottakból és nem elméletekből,
feltevésekből építette fel gondolatrendszerét. Nem véletlen, hogy Bazin
írásaiban nem találunk hivatkozást az őt megelőző elméletalkotók nézeteire, vagy ha igen ritkán mégis, úgy arra szolgálnak, hogy Bazin nézeteit még nyilvánvalóbban igaznak láttassák. A hangosfilm megjelenése
óta - állapítja meg - nem született új filmelmélet. "Az elmúlt tizenöthúsz évben hiányzott minden szándék, hogya filmmel kapcsolatos általános elveket valaki gondolatrendszerré formálja. E meghátrálás oka talán abban keresendő, hogy még most sem értik teljesen, mi a film. Mint
minden születendő művészetet, a filmet is kézzel fogható összetettségében kell elemezni. Abban a viszonyrendszerben kell vizsgálni, amely a
filmet a társadalomhoz fűzi, és amelyen kívül nem létezhet." (Le cinéma
d'occupaiion et de la résistance. Paris, 1975.)
A korábbi korszak elméletalkotóihoz viszonyítva Bazin gondolatrendszerét, nézeteinek eredetisége abban mutatkozik meg, hogy nem tagadja
a film reprodukáló jellegét - szemben a teremtő jelleggel -, reprodukció
és kifejezés egységét hangsúlyozza, s ezzel a reprodukciót a film specifikumává avatja. 1945-ben megjelent A fénykép ontológiája című, első valóban figyelmet keltő cikkében a jelenség pszichológiai és esztétikai aspektusát egyaránt vizsgálja. Esztétikáját a pszichológiából kiindulva alapozza meg. Véleménye szerint a filmesztétika csak a néző és a műalkotás
átélt, minden esetben konkrét viszonyára épülhet. (Onthologie de I'image photographique. In: Qu'est-ce que le cinéma? I.)
A fénykép és a film valóságot tükröző, realista jellege Bazin számára
jellemzőbb sajátosság, mint például a film esetében a mozgás. Többről
van szó, mint egyszerűen arról, hogy egy technikai újdonság révén egy
újfajta valóságábrázolás és valóság-észlelés született. "Az emberiség történetében első ízben nem az ember, hanem egy újabb tárgy ékelődik be
közvetítőként a tárgy és ábrázolt mása közé" - írja fent idézett cikkében.
"A fénykép objektivitása olyan hitelességgel ajándékozza meg a művet,
amelyre a festészet sosem volt képes" - folytatja. "A film időben kiterjeszti a fénykép ezen objektivitását" - fűzi hozzá magyarázatképpen.
A bazini "elmélet" sokat idézett állítása nem axióma, szabály vagy
következtetés, amely elvont elmélkedés eredménye, hanem saját tapasztalatának általánosítása. Nem állítja, hogya fénykép és a film valóban
hasznot húz abból, hogy az ábrázolt tárgy a valós tárgy hitelességét élvezi. "A fénykép irracionális hatalma meggyőződésünkben befolyásol,
elhitet" - vallja. A csalóka cím nem feledtetheti Bazin hitvallását: a film
objektivitása nem önmagából fakadó lényeg, hanem valós, szemmel érzékelhető tény.
A fénykép valós tárgya t produkál és reprodukál egyben. Az ábrázolt a
valós lenyomata, hasonmása. Tudjuk azonban róla, hogy nem az eredeti, hanem annak mása. A film és a fénykép esztétikai funkciója eszerint
az, hogy felfedje a szabad szemmel másként érzékelt valóságot, és elhitesse a látottakat.
Korábban már utaltunk arra, hogy Bazin konceptuális rendszere a fenomenológia, a perszonalizmus és az egzisztencializmus hármas bűvkörében formálódott. Nem ő az egyedüli, aki ebben a korban így gondolkodott a filmről. Szemlélete rokon Merleau-Pontyéval, aki 1945-ben a
filmfőiskolán tartott, híressé vált előadásában - A film és az új pszichológia - hasonlóképpen vélekedett a filmről (Le cinéma et la nouvelle
psychologie. In: Sens et non-sens. Ceneve, 1965.)
A film alapját képező ontológiai vagy fenomenológiai realizmus nem
feledteti Bazinnel, hogy "másfelől a film nyelv". A húszas évek filmnyelv-felfogását bírálva teszi fel a kérdést: miért használnánk valami
olyanra a filmet, amelyet más művészet tökéletesebben tud kifejezni,
mint a mozgófénykép?

A film megmaradt volna vásári látványosságnak, ha csupán az eszközből adódó, elemi realizmust képviselné. A realizmus-fogalom - figyelmeztet Bazin - nem egységes, hanem kétarcú. Van egy úgynevezett
technikai realizmus, amely az eszközből fakad, és van esztétikai realizmus, amely a valóság és tükörképe kapcsolatára utal. A film és a fénykép objektivitása nem hoz létre automatikusan olyan többletrealizmust,
amelyre ne volna képes a regény vagy a festészet. Az alkotó beavatkozása révén születik az a többlet, amely a filmet e két utóbbitól megkülönbözteti.
Bazin filmnyelvről vallott nézeteit gyakran a montázzsal szembeállított mélységélesség és plán-szekvencia egyoldalú dicséretére redukálták.
Kétségtelen, hogy Bazin ostorozza a montázst, annak is kiváltképp a
szovjet némafilmben kialakult változatát. Sztálin mítosza a szovjet filmben
című tanulmányában kifejti, hogy Eizenstein és a szovjet rendezők, esztéták számára a film nem egyéb, mint eszköz arra, hogy az ideológia által meghatározott világnézetüket illusztrálják. Bazin tagadja, hogy művészet születhet egy a priori kialakított szemlélet illusztrálása révén. A
művészet maga a megismerés, és nem valami már ismert érzékeltetése.
(Mythe de Staline dans le cinéma soviétique. In: Qu 'est-ce que le cinéma?
I.)

Bazin tehát nem a montázs egy látványos, gyakran csodált és idézett
változata ellen emel szót - ahogyellenérzését nem egyszer beállították , hanem egy világszemlélet megnyilvánulása kapcsán fejezi ki ellenvéleményét. Az attraktív montázs - írja - a valóságból adódó, tükröződő autonóm jelentést akarja megmásítani, eltorzítani azzal, hogy más jelentést
sugall a dolgokról, mint azok önmagukról. A klasszikus játékfilmben érvényesülő montázs-szemlélet ezzel szemben nem akar szemantikai változást előidézni a látottakra hivatkozva a nézők tudatában, csupán a
dolgok logikája alapján tagolja a jelenetben szereplő eseményt. A néző
magától értetődőnek tekinti a látottakat, a jelenet tagolását az események és a néző figyelmének alkalmankénti áthelyeződése teszi indokolttá, "természetessé". A montázs nemcsak hasznos, de szükséges is, mert
dramaturgiai, pszichológiai funkciót tölt be azzal, hogy arra helyezi a
hangsúlyt, affelé fordítja a figyelmet, ami a rendező számára fontos.
Tilos a montázs használata azonban - írja emlékezetes tanulmányában,
amely ezt a círnet viseli -, ha a hitelességet veszélyezteti (mint például
Lamorisse Vórös léggömb című filmjében), ha az érzelmi hatást gátolja
(lásd Lamorisse Fehér sörényét). Amikor egy jelenet érzelmi, emberi értékét valós, a néző által átélhető jellegéből nyeri el, helytelen részleteire
tördelni, megfosztva ezzel hatásától. (Montage interdit. In: Qu'est-ce que
le cinéma? I.)
Bazin számos írásában utalt arra, hogy a film mint technikai eszköz
legnagyobb sajátosság-teremtő erénye valós(ág) látszata, más szóval az ahogy ő fogalmaz -, hogy a világra nyitott ablak. Ezért szentelt minden
irányzatnál több figyelmet a neorealizmusnak, amelyből az esztétikai

jellegű újítás (az ábrázolásta szánt anyag "megmunkálása"), stíluselem
néhol teljesen hiányzik, néhol a minimálisra korlátozódik. A neorealista
filmrendező - különösképp Rossellini, akivel Bazin kiemelten foglalkozott - nem a priori világnézetére keres igazolást a valóságban, hanem
abból indul ki, a látottakat rögzíti prekoncepció nélkül, szintetizáló
szándékkal; a teljes valóság ábrázolása érdekli (a szó átvitt és konkrét értelmében egyaránt). Nem erőlteti a nézőre világszemléletét, hanem
hagyja, hogy ő maga vonja le következtetéseit a dolgok jelentését illetően. Rossellini filmjeit anélkül is lehet élvezni, hogy elfogadnánk világnézetét, Eizensteinéit nem. Rossellini nem alakitja át (nem torzítja el) a valós világot szándéka szerint, csupán megmutatja, hogy milyen. (Une esthétique de la réalité: le néoréalisme. In: Qu'est-ce que le cinéma? N.)
Bazin nézetrendszere - bár itt-ott elhintett megjegyzésekből, gondolattöredékekből áll- az alapos elemzés nagyítója alatt egységes egésszé ötvöződik. Vezérgondolata az - amelyet már 1943-ban kifejtett -, hogy "a
film esztétikája vagy társadalmi esztétika lesz, vagy a film lemondhat az
esztétikáról." Elutasítja azt a gondolatot, hogy az igazság objektív, tudatunktól függetlenül létező (számára mindegy, hogy marxista vagy perszonalista, materialista vagy idealista igazságról van szó), és azt állítja,
hogy az igazságot mindig, minden esetben az adott mű teremti meg. A
film ne tolmácsoljon egy már előre kidolgozott ismeretanyagot, hanem
maga hozza létre, szembesítve az alkotó szubjektív szemléletét a valóság
objektíve létező, az ábrázolásnak ellenálló anyagával, és a nézőket hívja
tanúként e küzdelemhez. Sem az alkotó, sem a mű nem hivatott arra,
hogy a néző helyett alkosson ítéletet, a priori világnézetet erőltetve rá.
Bazin vétlen abban, hogy követői - elsősorban Eric Rohmer, a Cahiers du
cinéma tényleges főszerkesztője (már jóval Bazin halála előtt), valamint
Truffaut, Chabrol és Godard - folytatván a bazini gondolatrendszer kiépítését, levonva annak szerintük rejtett, ki nem mondott következtetéseit, az ötvenes évek végén bevezetik az elmúlt három évtized legvitatottabb fogalmát: a szerzői filmet.
Bazin több alkalommal is hallatta hangját "tanítványai" túlzásait olvasva. Mert mindig is bírálta "az esztétikai személyi kultuszt". (Comment peut-on étre hitchcoco-hawksien?; De la politique des auteurs. Cahiers du cinéma, 1955; 1957.) Nem érthetett egyet ezzel a felfogással, hisz
a szovjet film kapcsán épp ez ellen kelt ki, vele szemben dicsőítette a
neorealizmus prekoncepció t nélkülöző látásmódját. A szerző fiktív személy, aki a film egységét biztosítja, felelős azért, hogy a mű érthető, élvezhető legyen. A film szemléletben megnyilvánuló egységessége posztulálja létezését, és ezt az egységes szemléletet fedezi fel benne a néző
is. Bazin szándékosan hallgat a rendezés stílusáról, a szerző egyéniségéről Wellesről vagy Renoirról írott könyveiben, amelyekb ől hiányzik az
ilyenfajta monográfiákra jellemző hosszas értekezés a rendező gondolatvilágáról, filozófiájáról, és csak a rendezés gyakorlatának leírása kap helyet bennük. Fantáziáját nem az alkotó egyéni látásmódja, sajátos és
szükségszerűen korlátozott szemlélete izgatja, hanem a világra nyitott ablak. A metaforát nem szabad azonban felületesen értelmezni. A film
ugyan ablak a világra, de egy alany tükröződése is, aki e világra rácsodálkozik, láttán elgondolkodik, felháborodik, stb. A film vizsgálata nem
egyszerűen tartalmi és formai elemzés, mindig a megfoghatatlant, az elnevezhetetlent is célozza, megkísérli felszínre hozni. (Orson Wel/es. Paris,
1950; Jean Renoir. Paris, 1971.) A filmi - írja A harmadik jelentés című tanulmányában Roland Barthes - "az, ami egy filmben leírhatatlan, amely
ábrázolhatatlan. A filmi ott kezdődik, ahol véget ér a tagolt nyelv és metanyelv." (Le tróisieme sens. Cahiers du cinéma, 1970.) A film nemcsak a
rejtett jelentések tárháza - ahogy Agellátja -, nem a való világ lenyomata, másolata. (Métaphysique du cinéma. Paris, 1976.)
Aligha van többet vitatott "elmélet" a film történetében, mint a bazini. És aligha van termékenyebb, legalábbis ami időtállóságát illeti. Ha
nem is értünk sok tekintetben egyet vele, néhol idejétmúltnak, néhol felszínesnek tartjuk, csodáljuk proteuszi képességét, azt, amiben hatékonyságának, hatásának titka rejlik: épp annyi "filozófia" van benne,
amennyi még nem túl sok, de már nem is kevés.

Jean Mitry: az esztétika és a pszichológia
harmonikus házassága
Ha Jean Mitry nem írt volna mást, mint A film esztétikája és pszichológiája círnű kétkötetes összegező művét, tevékenysége akkor is mérföldkőnek számítana a filmelmélet történetében. Sokan megelőzték, de soha
senki nem adott olyan alapos, kimerítő összefoglalást a filmről. mint ő.
Sokféle elv, szemlélet öltött testet ezekben a művekben, de Mitry volt az
első, aki írásával nem feltevéseit igazolta, hanem éppen e feltevéseket
kívánta kérdésessé tenni. Esztétikája nemcsak elődei munkáinak gondos,
módszeres feldolgozása, értékelése és bírálata; nemcsak a film "széptanainak" egyike. A szerző szerint minden helyes elmélet tartalmaz egy
igazság-magvat. Szándéka e mag köré kiépíteni azt az elméletet, amely
minden eljövendő filmesztétika létezési lehetőségeit, feltételeit meghatározza. Ez a rejtett indíték magyarázza a mű sajátos. egyedi történetér, és
bizonyos fokig formáját is.
Az "esztétika" terjedelmes mű (e tekintetben, valamint a teljesség igényének hajszolásában a XVIII. századbeli értekezésekkel rokonítható),
amely azzal, hogy a korábbi filmelméletek kritikáját adja, megkísérli újjászervezni a "tudományágat", új látásmóddal közelítve egyes régóta vitatott kérdésekhez, másokat is a vizsgálódás körébe vonva, tudván róluk, hogy tárgyalásuk korábban nem történt meg. Mitry kérdésfeltevése
megelőzi a szemiotikáét. öt is az izgatja azonban, ami a szemiotikust:
elképzelhető-e, hogy a film nyelv, és ha igen, melyek azok a feltételek,
amelyek lehetövé teszik, hogy nyelvként funkcionáljon? Vajon magától
értetődő-e, hogy a film elmélete a cselekményes (játékfilm) műfajok elméletére korlátozódik? Törvényszerű-e, hogy film és cselekmény úgy őszszefonódjon, mint a film története során eddig tapasztalható?
Elődeivel ellentétben Mitry sosem tekinti a filmet kész, befejezett,
adott ténynek. A kész tény (mi a film?) kevésbé érdekli, mint a hozzá
vezető út, és a produktumot alakitó körülmények (milyen feltételeknek
kell eleget tennie a filmnek, hogy nyelvvé, elbeszéléssé, önálló művészetté váljon?).
E szokatlan kérdésfelvetés magyarázza a mű formáját is, amelyet három vonás jellemez. Teljességre törekedni: a filmelmélet. a művészetelmélet, a társművészetek történetének már-már enciklopédikus igényű áttekintése; a film valamennyi aspektusának. műfajának mániává
fokozódó számbavétele. Rendszerességre törekedni: az addig rendszer-elv
nélkül tárgyalt témákat, kérdéseket összefüggő elméleti blokkokban,
egymással kapcsolatba hozva tanulmányozni. Végül - az előző kettővel
szoros összefüggésben - elméleti síkon elkülöníteni, a lehető leggondosabban szétválasztani az elmélet tárgyát képező kérdésköröket, fogalmakat. Ez
utóbbi erény teszi állandóan forgatandó kézikönyvvé, valóságos enciklopédiává Mitry művét. Amiről addig szó esett a film(elmélet) történetében, fellelhető benne, tájékozódási pontul szolgál mindenben, még
akkor is, ha talán semmiben sem értünk egyet vele.
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Király Jenő a tanárom volt, mint ahogyan a Nemzeti Tankönyvkiadónál két
kötetben megjelent nagy összefoglalásának lektora is. Korántsem bennfentességemmel hivalkodom most, hanem
elfogultságomat jelentem. Előítélettel
viseltetem a szerző iránt. Tisztelem és
szeretem, ugyanakkor komoly fenntartásokat ébreszt bennem írásának roppant tömege, mint ahogyan aggódva
veszek kézbe bármilyen monstruózus
művet. Kivált olyat, amelyiknek szerzőjével szinte semmiben sem sikerült
egyetértenem még.
Szent haszontalanság a művészet talán, az esztétika viszont profán, s a lassú elmeszesedéstől szenvedő már a kikezdhetetlen értékre is gyanakvással
tekint. Az előszó helyére illesztett költemény mindjárt tiltakozásra serkent.
Vajon miként lehet Az undor óráibant
.mozíversnek" titulálni, s mit jelent
egyáltalán a kifejezés? Tematikai kötöttségre utal talán? Annyi köze lehetett a századelő poétájának a mozihoz,
mint a Hahn-Hahn grófnő pillantását papírra vető írónak ma a hajózáshoz: vagyis semmi. Tegyiik meg ezért Esterházyt a magyar tengerészet díszelnökének? Ady mindössze egy szép záróhasonlatot keresett, emlegetése tehát
módszertani előzetes? A várható érvelés is ilyen költői lesz? Hová lapozunk,
verseskötetbe vagy tudományos dolgozatba? A kilenc fejezet elsőjének tanúsága szerint filozófiai dískurzussal volna dolgunk, ahol elméleti megalapozás
ürügyén tucatnyi szakember vág egymás szavába. Eltérően fogalmaznak,
közös megszólalásuk az asszociációs
eljárásra emlékeztet. "Szabad ülések
jegyzéke" megint? Nem, a tudományosság látszatára igencsak ügyelő,
komoly megnyilatkozások sokaságát
kapjuk. Mintha ezer és ezer jegyzetet
illesztett volna egymáshoz a számtalan
énre hasadt szerző. Tobzódunk a közvetett és közvetlen idézetekben. A gondolkodás európai történetének teljes
vezérkara felvonul. Egyetlen, találomra
kiválasztott oldalon a következőkről
olvashatunk: Hamvas Béla, Ortega,
Eckhart, Platon, Duns Scotus, Occam,
Hartmann, Husserl, Lukács és Hegel
(akíről mellesleg megtudjuk, hogy
"gondolattá oldotta a létet"; 28.0.).Már
az is kétséges, hogy technikailag megoldható-e ennyi különféle gondolatrendszer nyelvi összekapcsolása, értelmes egésszé pedig biztosan nem kovácsolhatóak ilyen tömörséggel.
A lehetetlennel kísérletezik a szerző,

mikor az eredeti szövegkörnyezetiikből kiragadott citátumokat reánk zúdítja. S még ügyel is, nehogy összefüggésekbe rendeződjenek. Játékosan ugrál az elvonatkoztatási sikok között, figyelme körét hol egészen szűkre vonja, mintha egy fejlámpát (kopfot) használna, hol meg a végtelenre nyitja,
akár egy nagytotálnál. A finoman szétszálazott valóságdarab tüzetes leírását
rendszerint általános megállapítás követi, odavetett mondatocskák keretében. Kapkodjuk is a fejünket, nem tudván mihez kezdeni például avval,
hogy: "Dogmatikus korokban az értelem fojtja el a jelentést, pozitivista korokban a jelentés az értelmet. Az valóságvesztés, ez világvesztés." (9.0.) Vajon mely korokra gondolt a szerző, és
voltak-e ilyenek egyáltalában? Továbbá
mit ért a valóság, és mit a világ elvesztésén? Mindezt nem köti az orrunkra.
Találjuk ki.
A filozófiai traktátus sajátja, hogy
kínosan ügyel a nyelvhasználatra, s
mivel a látszat mögé hatolna abban a
hiszemben, hogy sikerül felérnie észszel, amit kizárólag azzal nem lehet soha: a dolgok mibenlétét és összefüggéseit, valamint reánk való vonatkozásait, arra kényszerül, hogy sajátos metanyelvet teremtsen a túlságosan bizonytalan kifejezések pontosítására, illetve
a nyelvileg nem érzékeltethető finom
árnyalatok megragadására és kifejezésére. Mivel pedig annyiféle közelítés
lehetséges, ahányan próbálkoznak, a
metanyelvek száma is a végtelen felé
közelít, ami két táborra osztja a filozófusokat. Durva egyszerűsítéssel azon
kevesekre, akik tárgyukat vizsgálják,
és az arról tudhatók leírásával kísérleteznek, valamint az elsöprő többségre,
mely e leírásokat szeretné értelmezni
és összehangolni egymással. Utóbbiak
fáradozása a história tanúsága szerint
csekély reménnyel kecsegtet ugyan,
mégsem teljesen kilátástalan. Munkájuk közepette ugyanis számtalanszor
melléfognak, s a tévutak bemutatásával lehetövé teszik néhány szerenesés
kollégájuknak (rendszerint azoknak,
kikről az imént esett szó), hogy a metanyelvi szövegeket viszonylag helyesen fordítsák vissza emberi nyelvre,
szüntelenül korrigálván. pontosítván
azt.
Hogy Király Jenő nem filozófiai dolgozatot ír, csupán imitálja, nyomban
feltűnik, mert kísérletet sem tesz az
elősorolt megállapítások harmonizálására. Valamennyi idézetnél külön-kü-

lön kellene megállapítania olvasójának
a használt fogalmak jelentését, illetve a
használat szabályát. Érvelése sem hajaz a tudományos irodalomban szokottakra, beéri annyival, hogy kerüli az
anyanyelvi kifejezéseket. Hihetetlen
mennyiségű terminus technicusszal él,
valósággal elkápráztat veliik. "A fikció
areferenciális szignifikáció" (16.0.) dörgöli az orrunk alá. Itt csak a névelő
magyar. Az ilyesféle megformálás célja
általában a beavatottság légkörének
megteremtése, aki belezuhan, az vagy
reménytelenül csatázik az értésért, és
megharcol minden egyes kijelentésért,
hogy utóbb csüggedten adja föl a küzdelmet, mert mégsem fordíthat esztendőket rá, jobb (értsd: saját) dolga is lévén, vagy behódol és elfogadja a ráhengeredő súlyos szövegtestet, mintha
egy ellen-Indiana Jonesként megadással várná misztikus egyesülését a barlangban felé guruló hatalmas kőgolyóval.
Tucatnyi tudományágban tallóz Király Jenő. Szemiotikát ígér, de nemcsak
avval kinál, bőven juttat hermeneutikából, ontológiából, kapunk pszichológiát, etológiát, antropológiát és mindenféle -iát és -oát, mintha úgy vélné,
hogy a filozófia csakugyan nem egyéb
a tudományok surnmázatánál. Ami elfogadható feltevés, már ha nem törekednék önvizsgálatra közben. Ám jut
idő és tér az eredeti bölcselők diszkrét
helyreigazítására is. A Frivol mlÍzsa derekasan megcsipkedi a szenteket, s
ahogyan évezredes kérdésekre ad kapásból feleletet ("A tudat lényege a
tárgyi irányulás"; 36.0.), ugyanúgy
osztja ki az ostoba elődöket. akik hasztalan törekedtek a teljesség felé: "A
fantazmák nem lehetnek, mint Arisztotelész vélte, gyengébb észleletek, mert
a legerősebb fájdalom képzete sem fáj,
a legerősebb hő képzete sem éget."
(17.0.) Filozófia - új fogalmak meghatározás nélküli bevezetésével? Sumrnázat - szintézis híján? Szaktörténet fricskákból? Így jutunk el az első részt
záró filmelernzésig(!), melynek villódzásánál hirtelen megvilágosodunk:
korántsem filmesztétika e kötet valódi
tárgya és célja, hanem egészen más,
mint ahogyan szerzőjét sem egy jelenség leírása izgatja. Poétikus művet alkot helyette.
A Frivol múzsa a XX. század egyik
legkülönösebb irodalmi próbálkozása.
A klasszikus prózaforma minden eddigi hagyományát elutasítja, és a szokványostól elütően kísérli meg becserkész-
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ni a belletrisztikát. Király Jenő viziója
Stanley Kubrick Shiningjáról
fittyet
hány a megelőző eszmefuttatásoknak
éppúgy, mint a néki tápot adó mozidarabnak, inkább saját hősével foglalkozik: a helyét és megnyilatkozási formáját sehogyan sem lelő, tüneményesen
tehetségtelen, mert mindenhez tehetséget érző, ám semmiben érvényeset alkotni nem bíró modern magyar értelmiségiveL Ez a szerző szövege, élvezetes és helyenként szórakoztató, gyötrelmes és olykor keserű csapongás a
feltolakvó ötletek sokaságában. Lám
csak, mi mindent jelenthetne egy vacak kis mozidarab is, ha történetesen
olyan kvalitású, anyagilag kötetlen,
menedzseri szeszélyektől óvott, független alkotó kezébe kerülne, mint a szerző. Csakugyan lenyűgöző a képzelete,
egész világot lát a film mögé.
Ennyire gazdagok vagyunk, miközben szegény nyomorultnak érezziik
magunkat? A .Jumpenizált félértelmiségiek", a "szellemtelen környezetiiktől szenvedő szerencsétlen dilettánsok"
képesek rá, hogy olyan látomásokkal
lepjék meg magukat, mint amivel Király Jenő örvendeztet meg bennünket?
Egy áldatlan író a vallomás hőse, aki a
semmiből és mások összehordott bölcsességéből kísérel meg újat teremteni.
Nem tudományos, hanem művészeti
értelemben teljeset, hiszen önreflexiós
szemlélete, amely bármilyen tárgynál

érdekesebbnek ítéli saját pozíciója fürkészését, jellegzetesen irodahnias. A
film ürügy csupán, le sem kell pergetnünk, elegendő a tiszta vászon keltette
ürességérzet ahhoz, hogy szembesiiljünk magunkkal, és az idegen figurák
helyére vetítsük folyamatosan módosuló, befejezhetetlen, mert csak velünk
együtt kihunyó mozgóképünket. Mit
érdekelne Stephen King izzadmányos
horrorjának adaptációja, amikor sokkalta izgahnasabb rémekkel csatázhatunk, melyek a lelkünkben verődnek
föl.
A regény (mert hiszen mi egyébnek
tekinthetnénk a Frivol múzsát?) nem írja önmagát, hanem elutasítja. Közben
lázasan fecseg az alkotó gyötrődéséről:
aki "nagyra tör, az ugyanolyan veszélyes, mint egy őriilt gyilkos" (82.0.);kivetíti félelmét, hogy egy életet kell áldoznia a rnűért cserébe, holott mindkettőre áhít, bár egyiket sem birtokolja
igazán, és ezért lemondani sem képes
róluk. Szól a rettegéséről, hogy elszalasztja őket, és csak az marad, amit
King illetve Kubrick hősének egyetlen
leírt mondata úgy fogalmaz: "csak való, semmi játék, Jack besavanyodik". A
mű tehát az alkotás körülményeiről és
az íróról tudósít, ebben verhetetleniiI
klasszikus, ám nem formálódik ki hagyományos értelemben. Álcás marad, s
érzéki befogadás helyett értelmi képességeinkre hagyatkozik csupán. Sakkozzuk ki, vegyük észre, hogy - az előbbi
maskaránál maradva - "Jack a Shirung-ot írta." (85.0.)
Az előző oldalak cetli-hahnaza nem
egyéb, mint játékos utalás a posztmodern szerkesztési technikára. a hetethavat összehordó eklektikus látszatpuffasztásra. Ráadásul itt indokolt is a
szerepe, mivel a szerző tudományos
auráját teremti meg. Oly hatásosan
ijesztget a 77 nyomtatott oldalt betöltő
2721 darab jegyzetével, hogy nincs az
az istentől elrugaszkodott recenzens,
aki meg ne hátrálna felhalmozott tudása előtt, és kétségbe merészelné vonni
a begyűjtő kompetenciáját. (Amit, mellesleg. a filrnet illetően valóban nem lehet.) Ha a szépirodalom esszéizálódhat, úgy miért ne irodalmiasodhatna a
tudomány is? Kézenfekvő e kérdés,
bár ennél azért többről lehet szó: az író
figyelme befelé irányul. Ami munkára
készteti, onnét tör fel, s a külső tárgy
csak annyiban rnotiválja, amennyiben
érzékelhetővé válik általa a benne fortyogó rémület.
A tudományosság kitűnő esélyt kínál az egészen finom, hagyományos
szépírói eszközökkel nem megragadható distinkciók rögzítésére. Segélyével
a szerző áthághatja ama határt, ami
visszatorpanásra kényszeríti a legjobb
literátorokat is. Tolla nem ragad benn

a bonyolult körmondatokban, könnyedén siklik, s vidáman követi friss szelleme megannyi pajkos ötletét. E röpülésért azonban drágán kell megfizetnünk. Érzéki élményünk csekély marad, legföljebb a szellem eleganciájában
és frivol játékosságában gyönyörködhetünk, noha korlátozottan, egy magunkra vállalt súlyos feltétel mellett: le
kell mondanunk a szöveg szó szerinti
értéséről. Ernyedjünk rá, és menten elragad a szédület. Szaporán fogynak az
oldalak. Nem érdemes utánagondolni,
hogy miről is olvastunk az imént. Érjük be a gondolatrohanás mámorával.
a részvétellel egy káprázatos "brainstormingon".
Mit lehet elmondani az esztétikai
tárgyként kezelt műről? Alighanem
ugyanazt, mint amit szerzője állít az
olcsó moziról, vagyis hogy nem egyéb
a lét leképezésénél, s jóllehet némi kívánnivalót hagy megformáltsága, bőséggel kárpótol ezért gondolati érdekességeivel. Csakhogy bármilyen ember alkotta tárgyba beleálmodható a
tudásunk, köré vetíthetjük a világról
alkotott képünket is. Érzelmeink és rejtett indulataink teljes tárháza fölsorakoztatható a hátterében, hiszen mi teremtettük, s ki merné feltételezni, hogy
konstruálása közben megfeledkezhetünk magunkról. Korántsem mindegy
persze, hogy benne rejlik-e mindez,
vagy csak mi kölcsönözzük neki a
képzeletünkben. Önmagában (is) értékelhető művel állunk-e szemben tehát,
mely akkor sem gyengül el, amikor híjával vagyunk kulturális környezete
beható ismeretének, vagy önálló alkotásként való elfogadásához és értékeléséhez ismerősnek kell lennünk abban a
miliőben, ahol született.
Király Jenő fordítva gondolja. Úgy
véli, hogy éppen az utóbbiak vallanak
beszédesen korunkról, s belőlük lesz
könnyen felfejthető egyszer érzéseinknek, gondolatainknak és képzeteinknek világa. Miután a jelenről vitázunk
és egyikünk sem képes elvonatkoztatni
tudásától, a kérdés eldöntése a jövendőre marad, az mondja meg majd,
hogy melyik jelentősebb, fontosabb, izgalmasabb: a Stalker
disztingvált
"unalma", vagy a Shining primitív rafinériája.
Amennyiben mindenből kihüvelyezhető (illetve amennyiben mindenbe belevetíthető) az évezredek teljes hozadéka és a jelen világérzete, úgy fölösleges
tapasztalatainkra hagyatkoznunk, mivel bizonytalanok és riasztóak. Egyszerűbb, kevésbé szenvedéstelibb, ha
mindjárt a mások alkotta képekkel hozakodunk elő, s egyedül azokat tekintjük vizsgálódási tárgyunknak. A világ
így megduplázódik ugyan, tudásunk
azonban nem. E könnyű és rizikómentes eljárásnak mindössze egy hátulütője lehet: semmi sem késztet arra, hogy
megálljunk a kettőzésnél. Végtére is a
képről alkotott kép sem különbözhet
sokban eddigi matériánktól, következésként e munkából - ha kellő számú
követőre talál a szerző módszere úgyszintén elvonatkoztathatunk újabb
ítéleteket, és a sor folytatható a végtelenségig. Csak azt ne kérdezzük meg,

hogy ffilvegre. Kellemetlen volna
szembesülnünk a roppant igyekvés
céltalanságával. Minél több közvetítőt
iktatunk a képzelt, vagy tényleges valóság és magunk közé, annál nagyobb
hibaszázalékkal vizsgálódunk, s így
annál csekélyebb az esély rá, hogy valaha is bepillanthatunk világunk feltételezett mögöttesébe, mert szüntelenül
távolodunk tőle ahelyett, hogy a mélyébe fúródnánk.
Vajon mivel igazolható még ama
gyanú, hogy hangütése, felépítése és
alkahnazott apparátusa ellenére nem
egy esztétikai értekezéssel, hanem annak leendő tárgyával állunk szemben?
A második rész emlékeztet az elsőre, a
gondolati anyag begyűjtését ismét egy
elemzés követi, majdnem olyan kevéssé kapcsolódván hozzá, mint a Shiningé a megelőzőekhez. Annyi a különbség mindössze, hogy a Casablancáról
alkotottat más filmek víziói is kiegészítik, mintegy az összehasonlító elemzés
mintájára. Vízió víziót kevéssé értelmezhet persze. A mítoszkutatás más
dolog, ahhoz legelébb kutatni valóra
volna szükség, márpedig lehet a Casablancának legendás híre, színezhető is a
sztorija végtelenségig, abból azért még
nem lesz rnítosz, legföljebb remake. Váratlan és merész elszólásokban gyönyörködhetünk csupán. Állítólag a
csillogó, s nagyon felszínes Shaw mondá egyszer: "lehet, hogy a közönség
tökéletesen hülyékből áll, de együtt ritkán tévednek" (111.0.). Itt kereshetjük
a szerző eljárásának magyarázatát: kicédulázva az esztétika történetét és a
hozzáférhető szépirodahnat, tengernyi
olyan idézetre bukkant, mellyel teóriája megtámogathatónak látszott. Hogy a
magas művészetek körén belüliek a citátumok, ezért másra vonatkoznak,
mint amire vonatkoztatja őket, lényegtelen, hiszen felhasználásuk költői. Jobbára tömegükkel hatnak, és rengetegükben fel sem tűnik, hogy milyen jól
megfér egymás mellett Szabó Dezső és
Foucault, vagy éppen Shakespeare.
Utóbbi egyenesen a tömegművészetek
első apostolaként lép elénk, hogy másutt szerzett tekintélyével új titulusa
mellett érveljen (ha ezt Shaw olvashatta volna!). Kisebb mértékben tehát a
respektusukra is számít a kompilátor,
nyilván ezért meríti idézeteit József Attilától.
WeörestőJ,
Kosztolányitól,
Goethétől, Rimbaud-tól és nem - teszem azt - Szüdi Györgytől, holott nála sem kellene sokáig keresgélnie frappáns megfogahnazások után. (Lehet,
hogy az írott költészetben már nehezebben viseli a bóvlit?) Egy alapvetően
tekintélyellenes dolgozat szerzője mi
másért takaróznék tekintélyekkel, ha
nem tréfa okán és széptani meggondolásokból? Miért tallózna évezredek bölcsességében ahhoz, hogy meggyőzhessen róla, igaza van? Miben kételkedik
vajon? Csak bennünk nem hisz, vagy
magában, netán saját kijelentéseiben
sem, esetleg mindháromban elveszítette a bizodalmát? Miért a - nevezzük
nevén - kisebbrendűségi érzet, ami hol
kapaszkodó-keresésben. hol a "magas
művészetek" szenvedélyes ostorozásában nyilatkozik meg?

Szörnyű filippikákra képes, csak
ámulunk, mennyi rosszat tud összehordani a "fennkölt ürességről". Míg a
.valöságstílusú metonimikus ábrázolás" fantáziátlan, nyomorult, hazug,
földhözragadt, betegesen rendpárti,
sőt, minden korban a zsarnokság kiszolgálója, addig a metaforikus mese
elfeledett emberségiinkre emlékeztet,
kötetlen és szabad, egészségesen fiatal,
a jövővel terhes stb. "Az ábrázolásban
a jelenség előzi meg a lényeget, a mesélésben a lényeg a jelenséget" (244.0.)
- világosít fel, s szerinte a mesélő
egyenesen a világteremtés felelősségét
veszi magára (közbevetőleg: ugyan miben áll az?), és nem hazudhat. (Aki
nem hiszi, olvasson utána!) A fabulátor
szava mélyről zeng, triviális igazságai
ősiek és nélkülözhetetlenek. Miközben
a szájunkat tátjuk, lassan átcsúszunk a
Míívészetek szabadságharca című egykor
kötelező irodalomba - a küzdelem ezúttal a művészetek uralma ellen folyik.
Király Jenő mesterien játszik rá felettébb ismerős érveire. szinte hinnőnk
neki, ha nem lógna ki minduntalan a
szándékoltság lólába. Vajon miként indokolhatna egy szociális állítás egy
esztétikait és viszont? Márpedig ezt olvassuk: "A semmitmondás felsőbbrendű kultúraként, a hivatalos nagyságok
kultúrájaként való diadahnaskodásánál
is nagyobb baj, hogy az emberi viszonyok sem tartahnaznak elég kihívást
és meglepetést." (134.0.)
Két világ keriil szembe egymással: a
rendé és az elfojtott, vagy inákbb csak
eltussolni vágyott káoszé. A polgári
létforma unalomig szajkózott, lebírhatatlan kettősségéről beszélünk tehát: a
vágy és az akarat ellentéte a művészetek legerősebb motorja, hiszen nem
külső szembenállás ez, hanem tartalmazott már. Közelítsünk azonban a tömegkultúra felől, melyből hiányzik e
dichotómia, s mindjárt úgy tűnik,
hogy látványos összecsapásban lehet
részünk. Emitt az ösztönök szabad kiélése, amott meg a szolgai rend. Csakhogy a kép hamis, a szolgai rend inkább erre a térfélre jellemző, hiszen a
félig formált mű egyik alapvonása,
hogy idegen céloknak és értékeknek
alávetett (leginkább az anyagi haszonszerzésnek), rendje tehát nem enmagából fakad, hanem mások diktátuma,
így nagy hangon hírleIt szabadsága
sem valódi, mert csak ott lehetne az,
ahol az önfegyelem is létezik.
A két világ mesterségesen szétválasztott. kettősük nélkül el sem képzelhető a polgári létforma. Amire az
egyik fél késztet, azt a másik végzi eL
Bármelyikük túlsúlya a civilizáció széteséséhez. lassú agóniájához vezetne.
Koronként változóan hol egyik törekvés tűnik hát fontosabbnak, hol a másik. Ám mindkettő egyaránt nélkülözhetetlen, s könnyen megjárhatjuk, ha
csak az egyiket erőltetjük, mert hamar
utolér a diadal, a mi legnagyobb büntetésünk.
Talán a kitörés vágya táplálja a szerző indulatát. Társadahni, szociális indokait nem vonhatjuk kétségbe. Joggal
ágál a valódi teljesítményekre (mint
amilyen e könyv) csupán névleg figye-

Tárgyismeret és szellemi kalandvágy
ritkán talál összhangra, s noha a szerző próbálkozik az egyneműsítéssel,
csökkenti a hivatkozásokat és gyarapítja a filmismertetések számát, kedvező
változást nem észlelünk. Talán kevésbé
tűnik fel, de ugyanolyan széteső marad a szöveg, mint volt.
Lássuk, mi minden játszhat szerepet
lő tehetségkinevezések ellen, bár alig- ebben. "A valóság kontrasztáló feldahanem tévútra kerül, amikor a teljesít- rabolásán alapul minden felfogás lehemény elvetésével próbálkozik. Minden tősége." (711.0.) Tehát már a szerzői
normarendszer széttörése egyben újat szemléletben hibát kereshetünk. Kevés
hoz, a társadalmak ugyanis működés- az ellenpontozásra hagyatkozni ekkora
képtelennek látszanak nélkülük. Csak anyag rendszerezésénél. többre volna
találgathatjuk, milyen hatással bírna a szükség. Király Jenőt viszont csak a
szerzői normaképzet eltetjedése. Vél- szellemi kaland izgatja. Többre vágyik,
hetően horrorisztikus volna a művé- mint egyszerű filmismertetésekre, és
szeten belül, és nemsokára nekrofil- nem éri be a tárgyalt alkotások tipizáként ismerne magára az új alkotó.
lásával. Túlmegy egy általános filmelKihez szól a Frivol múzsa voltakép- mélet határain, a kultúrae1méleteken át
pen? Témája, stílusa és nyelve alapján alapvető bölcseleti kérdésekig merészfeltétlenül a beavatottakhoz. Az értőkkedik. Sőt, ezeknél sem torpan meg,
höz, akik járatosak a filozófia tolvaj- eredetüket vizsgálja az "ősrobbanásig",
nyelvében, és képesek követni cifra és jövőjüket furkészi a végtelenben.
szavát annyi oldalon át, mert egyéb Vagyis mindazt magára vállalja, amibe
dolguk sincsen, miután a megélheté- beletört a bicskánk eddig. Elősorol, felsük biztosított. Vagy legalább sejdítik, tár, helyreigazít, új összefüggésekre vimiről beszél, mert ebben a szituáció- lágít rá, kapásból rendszereket konstban kivételesen nem igaz a shaw-i afo- ruál és fedd meg.. nemcsak az alkotás
rizma. "Arisztokratikus misszionárius- lélektanát magyarázza el (ami tudvaletudattal megvert militáns kultúrrevizo- vően magyarázhatatlan), hanem az
rokat" (94.0.) győzködne tehát, akik a emberré válás folyamatáról is felviláközvéleményre hivatkozással .morálís
gosít, mint ahogyan tudatunk kialakucenzúrát gyakorolnak" (117.0.), és ezért lásáról és lényegéről sem feledkezik
eredendően konzervatívok? Létezik-e meg. (Pedig "nem a tudat dolga, hogy
markánsabb arisztokratizmus annál, eljusson a léthez" - állította frivolan a
mint egyedül önmagamban ismerni fel bevezetőjében -, "a tudat dolga legfelaz igazság birtokosát? Az ezernyi be- jebb az, hogy boldoguljon a létben".
idézett legföljebb tanú lehet, társ azon- 7.0.)
ban nem, hiszen majd mindegyikőjükMindentakarása elbűvöl és súlyosak
ről kiderül, hogy tévedett. "A kritiku- a következményei. Ahogy mondani
sok, akik támogatni, tűrni és tiltani va- szokás, kezdő írók hibája, hogy az
ló dolgokként osztályozzák vágyainkat egész életet bezsúfolnák egyetlen alkoés szorongásainkat: a lélek ávósai" tásba. Király Jenő abban a hiszemben
(233.0.) - vágja oda a szerző, és zavarteszi ezt, hogya bölcsességek könyvét
tan feszengünk: kik is vagyunk hát va- hozza létre, s csak azért nem a végsőlójában, olvasók. és merre húzhatunk
két, mert ezen a szinten már értelmetel a lehetőség-elv érvényre jutásával? len az első és az utolsó megkülönbözHová lépünk át most a tények szürketetése. Micsoda lírai hevület és elszáségéből. és minek? Vajon ott volnánk
nás, ugyanakkor mekkora tehertétele a
honosak csakugyan, az előbb lécekből műhöz értelmével (is) hozzákényszemeg vásznakból méretre szabott és rült olvasónak! Örömmel mondanék le
összetákolt, majd komputerrel szimu- az eszemről persze, hogy a szívemre
lált ellenvilágban. amit idegborzolá- hallgassak, csak találkoznék a felindító
sunkra kiagyaltak? Kivel vagyunk azo- szépséggel.
nosak inkább: akivé válni, vagy akitől
Talán a szellem régióiban kellene
megválni szeretnénk? Netán mindkettő
annak megjelennie, a gondolati kapott lakozik bennünk?
csolatok és lelemények fantasztikus
Ösztöneink eredendő zabolátlansá- dzsungelében számithatnánk érkeztére.
ga, mely szabadságunk letéteményese ahol viszont az értelemnek hozzáférhea szerző szerint, túlhajt minden éssze- tetlen. Érzéki megnyilvánulásait pedig
rű határon, és így félresöpörve a hival- hasztalan keressük, Király Jenő nem
gó tudományosságot, hasonlónak rnu- profi író a szó "magas művészeti" értatja e művet is, mint amiről szólana: telmében. Ha egy-egy érdekesség ki is
egynek a fantazmagóriák közül. Mind- szalad a tolla alól, az inkább furcsa,
össze annyi eltéréssel, hogy nem kép- semmint találó, vagyis nem mondható
szalagon fut, hanem papíron, és saját el róla, hogy "a kifejezés legnagyobb
világa a témája. (Lehetséges, hogy a valószínűtlenségét" egyesíti az anagmű - horribile dictu - mégiscsak "ha- norisis legnagyobb valószínűségével"
sonlít az életre"? Lásd 95.0.) Az önref- (139.0.). Magyarán, nem varázsol el a
lexió persze, miként az az okos meg- szavaival, amikor azt mondja például:
jegyzésekből kiderül, meglehetősen "Az irgalom gyökereiről letépett dolmaró hatásu, szétszedi a formát és a gok: a rérnek." (67.0.) Inkább zavarba
képet, így azután a gigászi ambíciók- jövünk tőle, hiszen e kép még metafohoz nemigen társulhatnak koherens raként sem helytálló. Gyakoriak az elerők, melyek egységesítenék a művet. csúszó, kibicsakló, alanyváltós monda-

tok is, melyeknek háromszor gondolhatunk utána, hogy egyszer megértsük
őket. Lépten-nyomon bosszantanak a
szóismétlések, s az ihletetlenség jeleivel sem kellemes találkoznunk. Amikor olyasfélét olvasunk, hogy "a technicolor mélán ordító ragyogásában
szendereg a világ" (523.0.), kínos érzetünk támad: a képzavar különösen fals
egy olyan műnél, amelyik a vizuális
esztétika tárgyalásának álcázódik.
Miben nyilvánul meg akkor az alkotás, és merre húzódnak korlátai? Erénye az egyes filmes irányzatok és típusok megjelenítése. A szerző elképesztő,
már-már költői látomásokat produkál,
melyeknek éppen annyi közük van a
valós filmekhez, mint azoknak a filmen kívüli valósághoz. Két apróság is
bizonyítja ezt: sokkalta élvezetesebben
rajzolja föl a tendenciákat, mint az
egyes pontokat, s a konkrét ismértetések közül is mindig azok érdekesebbek, melyek általunk látottakat érintenek, hiszen nem kell a képzeletünknek
kevés tápot adó leírásokra hagyatkoznunk, hanem saját tapasztalatainkon
mérhetjük le a gondolati rugódzások
fantasztikus ügyességét. Vagyis megjeleníteni, bemutatni, ábrázolni Király
kevéssé tud, nem a tények világában
mozog otthonosan. hanem az elvonatkoztatások között, csakúgy, mint az az
antiművészet, melyről álmodik. A valóságban persze meg sem kísérli, hogy
odáig emelkedjék, egyedüli olvasmánya továbbra is a kasszakönyv. és így
az ő "esztétikája" sem tudja beteljesíteni, amit ígér: "az emberlét totális és radikális hermeneutikája lesz, olyan üzeneteket tárva fel, melyek csak a mitológiák összeolvasásából állnak elő, és a
kényszerkultúrák által csak felszínén
mobilizált, de mélyebb régióiban lebénított
lélek közepébe
vezetnek"
(722.0.). Tartalmi oka nyilvánvaló e kudarcnak: groteszk a megokolatlan remény, hogy .mínél triviálisabb egy
film, annál többet tudhatunk meg segítségével, ha működik, az élet öntudatlan programjairól" (783.0.),hiszen a
film nem a lélek közvetlen kinyomata,
amiként kezelné. Ipari, néha művészeti
produktum, számtalan áttétellel. melyeket kiküszöbölni még kevésbé lehet,
mint a társadalom valós értékvilágára
következtetni egyes novellák transzgresszív értékorientációs elemzésével. A
művészi és a nem művészi megformálás értelmezhetősége között ugyanis
nem az a különbség, hogy az előbbi
nehezebben kezelhető az utóbbinál. hanem éppen fordítva. A tömegszórakoztatás esztétikai gyengesége olyan meghatározatlanságot eredményez, amilyet
a határok elmosódásánál látunk. Bármi
belemagyarázható a produktumba, és
annak ellenkezője is, így azután nem
lehet mihez kezdeni vele, ahogyan az
élet dolgaival sem. Ebben a vonatkozásban, és alighanem csak ebben, hasonlít tapasztalati vílágunkhoz, de
hogy ettől menten kettőzné is, azért az
erős' túlzás.
Minden műalkotás egyben korvallomás, ez alól a Frivol múzsa sem kivétel.
Sőt, alighanem legnagyobb erénye,

hogy pontosan tájékoztat a korhangulatról. kitűnően ábrázol(!) egy értelmiségi beállítódást. A sorok között annyi
mindent elmond szellemi és társadalmi
környezetéről, amennyi egy hagyományos nagyregénynek is becsületére válna. Nemcsak a tömegkultúra alakulásán és fogadtatásán csendül keresztül
mindez, a szerző nyiltan kimondja olykor, amit tapasztalt (lásd a "kényszerkultúrák" korrekt summázatát a
ill. fejezetben). Igazán kár, hogy nem
áll ellent világmegváltó és rendszeralkotó hajlamának - világnézete
szerint is tilos megtiItani =, s túllép
minden határon, pedig tudja jól, hogy:
"Meddig lehet elmenni? - ez a kérdés." (335.0.) Fütyül a méltányosságra
és felrúgja az arányokat, minek folytán
elveszíti a szépség esélyét éppen úgy,
mint a szeretnivalóságét. Erőnek erejével a tárgyára emlékeztet megint. Ötleteinek roppant tömege nyomasztóvá
válik, indulata pedig visszássá. "A tömegkultúra kritikájában sem kevesebb
az agresszivitás mint a tömegkultúrában! Az erőszak ábrázolási tilalma azt
teszi, amit tilt: maga is erőszak"
(630.0.)- pottyan bele a legősibb csapdák egyikébe. Mellénk, akik úgyszintén nem tudunk jobbat, mint kizárni
az elpusztításunkkal fenyegetőt. Vagy
engedjük szabadjára anyagi haszonszerzés reményében akár buzdítva is
destruktív ösztöneinket?
Nem elhanyagolható annak vizsgálata, milyen életajánlásokat tesz egy alkotás. Félek, hogy a szerző maga sem
szívesen lakoznék ott, ahol megvalósultak álmai, legalábbis erre utal kesernyés megjegyzése a félig nyers világról, amitől máris szenvedünk, és az a
figyelmet érdemlő kitérő, amellyel művét megfejeli. A "szexuálesztétikának"
ugyan semmi köze sincsen a műalkotásesztétikához, annak legföljebb tág
értelemben vett megalapozásául szolgálhat, ám beemelése a kötetbe azt jelzi, hogy a szerző az örömelv híve, és a
"valóságokból" olyannyira hiányzó t
szívesen csenné vissza közülük a másodikba legalább.
Iszonyatos munka a tévutak kijelölése is, ha pedig magára vállalja valaki,
amitől a lustaság óvta meg pályatársait, kivált becsülendő roppant erőfeszítése. Király Jenő szerint .míndíg feszültséggel teli egyensúlyt alkotott a
beépüléstől megóvó sértettség és az
önimádattól
megmentő bűntudat"
(67.0.). Noha az előbbire okot szolgáltathatok talán, az utóbbiban biztos vagyok. (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994)
Sneé Péter
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Mű=csarnokiáda
A budapesti Kunsthallénak akkor sem
kellett szégyenkeznie, amikor még
Műcsarnoknak hívták. Mint nemében
egyetlen e honban, legifjabb kora óta hű
tükörképe a jelen nemzetközi stílusáramlatainak. Minden időben képzőművészeti leképezése bel- és külpolitikának. Azt láthattuk itt minden alkalommal, hogy a hivatalosságnak mi a
művészet, s azt is, mennyire. Azon az
éghajlaton, amelyen mi élünk, ez így
természetes. Az intézmény irányitóinak széles látóköre, bel- és külöldi
kapcsolatai azért színesítették a palettát. Voltak itt rendszeresen bűnrossz
kiállítások, no és remekek. vagyis, feledhetetlenek és feledhetők. Pontosan
olyanok, amilyeneket a korszellem
szellője vagy orkánja erre sodort. A
század tizes éveiben csakúgy, mint az
ötvenes és a hetvenes években, a fárosz státuszát töltötte be. Igazodni kellett hozzá, irányt mutatott. Irányt, követhetőt vagy elkerülhetőt. Az minden
ide megbízott vezetőnek szíve joga,
hogy megbízói ízlésén kívül a sajátját
is érvényesítse. A nyolcvanas évek ebből a szempontból a műcsarnok szerenesés időszakának számított.
Az épület felújításának elodázhatatlanná válásával egy új korszak kezdődött. Nevezhetjük ezt akár rendszerváltásnak is, ami itt sem zajlott
másként, mint az országban másutt. Ki
- ahogy addig is, rendszere kkel nem
törődve - dolgozni kivánt, ki pedig - s
erre az új szisztéma már gazdagabb lehetőséget adott - keresztbe tett. Vagyís
mindenki tette, amire képességeiből
futotta. Néray Katalin, a sikeres addigi
igazgató, számára új feladatként, a budapesti Ludwig Múzeum irányítását
vállalta. Az ideiglenes fedél, a Palme
ház a Városliget közepén poétikus
helyszínnek bizonyult, ám arra talán
alkalmatlannak, hogy egy-egy bemutatóra vonzerővel mozgósítson.
Budapestnek nincs főtere - reprezentatív helyszínei vannak. Természetesen, ezek mások az idegennek és
mások nekünk. Nem kell szégyenkeznünk azért a látványért, amit itt a külföldinek mutathatunk. A Hősök tere
reprezentatív tér. Látni érdemes. Egyik
dísze, a Szépművészeti Múzeum tiszta
klasszcizmusától elütő, de a tér terében
kiegyensúlyozottságot, harmoniát jelentő épület a Műcsarnoké. Épült az
ideiglenesség szándékával. ahogy a
színházunk is. ilyen errefelé minden,
ami "nemzeti". Már az első világháború idején lehetett kórház és szenvedett
bombatalálatot. Ennek ellenére kiállítási intézményként évtizedekig betöltötte
tisztét. Most végre feújíttatott.
Gyönyörű az apszis. Méltó tér akár
Mantagnához is. Az üvegtető szórt fénye alatt szinte akármit ki lehet állita-

ni, minden hatással lesz a látogatóra. A
felújított Műcsarnok happeninggel nyitott. Happening. Plasztikus a szó, kifejezi, akkor mi történt. A valódi megnyitó ez a kiállítás, az Európa: kreáció és
rekreáció, mely a kontinens Kunsthalléival együttműködve jött létre, "a sokféle profilú, alapjaiban azonban rokon
karakteru, zömükben XIX.századi alapítású művészeti intézmények mai
funkcióját, ars poeticáját megismerendő-megismertetendő". A hatalmas, s
alkalmas terek felkínálkoztak. Egységes a kép a sokféleségben, s elmarad a
reveláció. Az, hogy Stockholm, Vilnius,
Zágráb, Baden-Baden, Bazel, Wien,
Koppenhága, Hamburg, Krems és Bréma, Mannheim, Malmő és Tallin kortárs művészeti intézménye elhozta ide
reprezentáns alkotójának műveit, már
önmagában is jelentős eseménnyé
avatja ezt a kezdeményezést. Az összlátvány pedig hatásában arról vall,
hogy agresszív a világ. Hitek helyét elfoglalta az erőszak. A főleg közép-európai festészeti hagyományokban erős
expresszivitás ezt a hatást mindig is
tükrözte, megtartva arányait. Most fölerősödött látványban is a brutalitás.
Per Kirkeby (Malmő) Hermann Nitsch
(Krems) Ivica Sisko (Zagrab) és EI Kazovszkij (Budapest) művei egyaránt erről vallanak. S hamár a kül-világ nem
érdekes, marad a bel-, az én és annak
szánandó burka: a test. Gémes Péter
végtagjait fényképezi és azokból alkot
nagy fantázagazdagsággal kompozíciót. Orschi Drozdik "Én-gyártás" -ai,
Test-énjei is ebbe a csoportba sorolhatók. Csáky M. Caliban gipsz-lakomája
az önevés, Gyenis Tibor pedig a testépítőktől merít ihletet. A felső karokban
- melyek posztamensként pozícióba
merevedve aparketten
pihennek csak az izmok dagadók, erő nem sugárzik belőlük.
Vannak, akik többet mutattak. Enrique Fontanilles (Basel) videoinstallációi
Etiópiáról szólnak. Helyszínek és tekintetek váltják egymást, nincs bennük
semmi erőltetett, könnyekre fakasztó.
Simon Patterson (Bécs) C.s.O. kékben
kompozíciója egy szellemes ötletre
épül. Abból indul ki, hogy az embernek kapcsolatai vannak, illetve akiket
kedvel-szeret-csodál, azoknak is vannak kapcsolatai. Míndezt egy légitársaság világtérképével illusztrálja. A hatalmas kék mezőben hófehér ívek vezetnek egyik légikikötőtől a másikig,
vagyis Elvis Presleyhez és Pablo Casalshoz meg Sophia Lorenhez. Martin
Honert (Bréma) a hetvenes évek hiperrealizmusát éleszti. Egy a hagyományos fotótémát és beállitást rnerevít
térbe. Marianne Lindber de Geer Magamra gondolok című installációja körülbelül négyszáz, különböző méretű kollázsból áll. Mindenki által ismert műalkotások és fotók kompozícióiba saját

arcképét illeszti. így ő Magritte vcaszszíjas nőalakja, Munch sikoltója, Renoire kékruhás kislánykája; ő az a vietnami, akit lelő az amerikai katona. A
szemlélő számára így teszi érzékletessé, hogy nem kívüllevő csupán a kinti
világ. Ha átéljük, akkor már legbelülre
kerül, kitörölhetetlenül. Ugyanerről fogalmaz Christian Boltanski, csak más
művészi eszközökkel. Ó vékony pléhlemezből építi katalógusszekrénysorát.
Egy-egy perc portréja a doboz elején,
mi belefér, az egy emberélet: a fájdalmas, a megaláztatásokkal és örömökkel teli. E jelentésen túl mindenki átérezheti - mindegy, hogy közelében
CIA, securitate vagy KGB -: megyfigyelők vagyunk, életünk föltárt és föltárható. Titkaink csak magunk előtt lehetnek.
Északi fény sugárzik az Ernst Múzeum kiállitási csarnokaiból. Izlandi
művészek alkotásai sorakoznak a jobboldali teremsorokban. Kristján Gudmundson, Georg Cudni, Rúri, Amarsson műveiből hiányzik a távoli fény.
Kifejezáeszközeik s fogalmazásmódjuk
ismerős. A Sigurdur Árni Sigurdsson
képein megjelenő világ misztikus, titkokkal teli. Könnyedén játszik az irreális térrel, amit valós jelekkel gazdagít.
Vele ellentétben Magnus Kjartansson
expresszív. Képein mégsem az indulat
tükröződik, nincs feszültség a japán
bábjátékra hasonlító ábrákban. A fekete színű, jelentést hordozó (koponyákat, kezeket ábrázoló) foltok valamiféle
színes tapéta előtt vibrálnak, a nézőt
nem átélővé, hanem szemlélővé avatva. Helgi Thorgils Fridjonsson a metafizika híve. Képépítése szürrealisztikus, s tele játékos elemekkel. A visszafogott, szürkés árnyalatú színek és
kompozíciök, a távolságtartó megfogalmazás teszik alkotásait metafizikussá. Egész más hangulatot árasztanak
Hulda Hákon és Hannes Lárusson művei, melyek hangsúlyozottan gyermekiek. A naivitásban. a leegyszerűsitettségben azonban nemcsak a játékosság
érvényesül. A plasztikból. fából készült, vidám színekkel kifestett figurákban van valami sorsszerű, a hiábavalóságot, a tehetetlenséget jelenítik.
Az Ernst Múzeum legnagyobb termében négy művésznő állit ki Norvégiából. A helyiségbe lépve a legmegnyugtatóbb első benyomás, hogy ezek
a művek nem az erotikának a képzőművészet eszköztárával szublimált kifejeződései, ami pedig a női alkotók
nagy többségénél megfigyelhető. Itt
négyből négy - megtartva a női érzékenység és világlátás sajátosságait önálló világot fogalmaz a művészet
eszközeivel. Suvi Nierninen tereket
épít, vasdrótot. betont vagy papírmasét használ. A jellegtelen fehér hátteret
"öltözteti", kifejezve azt is, hogy az
alakok változatosságában míndig ott a

monotonitás. Marianne Btarreli olajképeinek színei a melegségé, a vágyódásé, az álomé és az álmodozásé. Hit sugárzik belőlük, a küzdés ereje és a
szépség. Hanne Nielsen precízen és
konkrétumokban fogalmaz, olajképei
többsége olyan bársonyos, mintha csomózott szőnyegek lennének. Színei lágyak, plasztikusak. Gyakran használ
virág és szalagcsokor-motívumot, de
mielőtt édeleghetnénk, kizökkent a formavilág sugallta érzésből. Magány,
diszharmónia, nyugtalanság árad szabályos szépségiikből, így ezek a csokrocskák és masnik a szeretni vágyás és
a szeretetlenség lenyomatai. Camilla
Waerenskjold nonfiguratív, szinte csak
geometriai formákkal dolgozik, még
színei sem egységes felületek, hanem
csíkozottak. A rend, a rendezettség
utáni vágy érződik belőlük.
Az izlandi és a norvég művészek
kiállitásának miért adták az északi
fény elnevezést? A tárlat után sem leltem rá más magyarázatot, mint, hogy
ez a két szó így együtt poétikus és
hangulati töltése van. A képeknek? A
képeknek ehhez nincs igen közük.
A Dorottya utcai kiállitóterem négy
fiatal művész tárlatának adott helyet.
Ez a négy művész azért került így
egymás mellé, mert valamennyien
megkapták a Pécsi Józsefről elnevezett
ösztöndíjat, s ezzel a bemutatóval adtak a nyilvánosságnak számot arról:
nem voltak erre érdemtelenek
Képein Eperjesi Ágnes szellemesen
ötvözi a tárgyilagosságot és a humort.
Mindennek mennyiséget és mértéket
adunk, feledve a tartalmat. Kovács
Melinda kompozíciói barokkosak. Bordó bársonypárnán
lehunyt pillájú
tyúkfej pihen, a másikon csirkelábak.
aztán spárgaköteg, rák. Színpadias beállitásban iszonyú a látvány brutalitása. Rosta József a még meglévő szépet
figyelteti meg velünk. Az emberkéz
építette harrnóniát és erőt, amely létezik még boltívek sorában, hídpillérekben - ha nem az a sorsuk, mint a mostaniaknak. Bozsó András valamennyiük közül a leginvenciózusabb. pedig
csak arra használja a fényképezőgépet
mint eszközt, amire a legkézenfekvőbben való. Mégis, gondolatilag ő jut a
legtöbbre. Tájképet készít. Lefotografálja a budai oldalról az Országházat.
Pazar látvány? Az. És ha a folyó helyett a meder érdes alja a látvány?
Vagy a másik képen mocsárba süllyed
a Hősök tere? Valós a mocsár és valós
az iszapba bukó emlékmű. A harmadik
képen akvárium a pesti, belkerületi
udvar és gangsor. .. Bozsó Andrást
mint eszköz, a fényképezőgépen kívül
a camera obscura is érdekli. Egyremegy. Nem az eszköz az érdekes, hanem a szem.
Józsa Ágnes
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