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"Wintertől szén, fa és kox,
télen fázni sosem foxI
(Karinthy Frigyes)

Dizseri Eszter

A magyar

reklámfilm
története

A kezdettől 1944-ig
Reklámfilm:

többnyire néhány perc terje-

delmű, ötletes, látványos, árucikket, ipari

A reklám kezdete
Bizony, már az Ókorban is!... Thébában
megtalálták a legrégibb hirdetést, amit
most a British Múzeum őriz: egy gazda
reklamálja vissza elveszett rabszolgáját, és
majdnem ugyanolyan stílusban ígér jutalmat a szerenesés megtalálónak, ahogy nálunk szokás egy elveszett aktatáskáért,
vagy arany karkötőért. Történt mindez
időszámításunk előtt 5000 évveL..
ANagykörúton kigyu1ladó ezerlámpás
fényreklámok ősét pedig Karthágóban kell
keresnünk. Amikor a karthágói hajósok
horgonyt vetettek, és a Földközi tengeren
kikötöttek, első dolguk volt tüzet gyújtani,
hogy ezzel a reklámmal adják hírül barbár
vevőiknek: megérkeztek újmódi portékáikkal, és a legjutányosabb áron készek kiszolgálni őket. Több történetet jegyeztek
fel a Római Birodalomban is a már ismert
reklárnról. Az egyik fennmaradt szöveg
szerint egy csaplárosné kínálja jó, jobb és
legjobb borát.
Amióta tehát a kereslet-kínálat ősi, piaci
elve működik, bízvást mondhatjuk, hogy
elmaradhatatlan ámyékául szegődött a
reklám.

A film kezdete
"A film egyidős az emberiséggel!" - Ezzel
a rövid, de mégis meghökkentő kijelentéssel kezdi Joseph Gregor A film korszaka cí-

terrnéket, szolgáltatást ajánló kereskedelmi
rövidfilm. Gyakori fajtája a rajz- és bábfilm. (Új Filrnlexikon 11.,1973.)

mű könyvét. Az emberiség örök vágya a

mozgás mesterséges eszközökkel való előidézése. Az élet és a mozgás egyet jelent.
Az ismeretlen altamirai művész azon felfogással, mert állatait mozgásban kívánta
bemutatni, választotta a számára szokatlan kifejezési formát. Velasquez a rokka
forgó kerekének küllőit nem festette meg,
hanem a kerék kerületén ügyesen elhelyezett fényfoltokkal érzékelteti a mozgást" írja Vásárhelyi István 1962-ben megjelent
Trükkfilm című könyvében. A mai mozi
születésnapja 1895.december 28-a, amikor
egy pókhálós, elhanyagolt párizsi pince
boltozatos termében a sokat kísérletező
Lumiere testvérek levetítették első mozgófilmjüket egy "robogó" vonatról, az utazóközönségről, és lobogtatott zsebkendőikről. Ez a zseniális találmány már a századfordulón világszerte ismertté vált, és
rohamléptekkel tette meg hódító útját a
ma is ismert hangos, színes, rafinált technikákkal készített filmcsodák felé.

A reklámfilm kezdete
A reklámfilm fogalma a kezdeti időkben
szinte a trükkfilm (rajz- és bábfilm) szinonímája volt. S annak ellenére, hogy az animációs film kezdő lépései Európából indulnak Émile Reynaud-val, aki praxiloszkópja segítségével már 1892-benvetíti közönségének az első trükkfilmet, a reklámfilm mégis Amerikából honosodott meg
hazánkban. Ez természetesen nem a ma
hagyományosnak ismert reklámfilm volt.
Nemcsak technikai tökéletlensége, hanem mondanivalójának
"sokrétűsége"
miatt sem. Talán a falusi kisbíró jut az
eszünkbe róla, aki annak idején "közhírré tétette" , hogy: ...elveszett, ...javasoltatik,
...megbüntettetik,
...bejelentetik,... stb.

A magyar reklámfilm
kezdete
Úgyszólván egyidős a magyar filmgyártás
születésével. Pár évvel a világháború előtt,
amikor a Kino Riport nevű vállalat megkezdte a híradófilmek készítését, Fröhlich
János, a vállalat egyik agilis alapítója egyidejűleg bevezette a száz-kétszáz méteres
filmek vetítését, amelyek már reklámcélt
is szolgáltak. ilyen volt például a Diana
által készített Szépségkirálynő című vígjáték, amelyet színészek játszottak, s amely
végeredményben a Diana-krém diadalát
hirdette a mozi közönségének.
S a Budapesten, 1922.március hó 29-én,
a Belügyi Közlönyben kiadott, és Horváth
Elek s.k. elnök, miniszteri(!) tanácsos által
aláírt, "A magyar királyi Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság által nyilvános előadásrn
alkalmasnak talált, majd előadásra megtiltott,
továbbá alkalmasnak talált, de a 16 évnél fiatalabb korúak által megtekintésre nem engedélyezett képszalagok jegyzéke" szerint voltak

ún. "aktuálisok" , amelyeket a mai propagandafilm őseinek tekinthetünk (pl. Az egységes párt zászlóbontása miskolczon, 1 felvonásos, mely 1922-ben készült, s 173 méter
hosszú), egészségügyi-felvilágosító filmek (pl.
Ne köpj a földre! című , amely az Amerikai
Vöröskereszt felvétele, 1920-bankészült, és
183 méter hosszú), ismeretterjesztő filmek
(pl. Turbabányászat, kép 1 felvonásban,
amely a Pedagógiai Filmgyárban 1913.évben készült, s 106 méter hosszú), sportfilmek (pl. Osztrák-magyar válogatott csapat
mérkőzése egy felvonásban, mely az Olimpia gyárban 1923. évben készült, s 308
méter hosszú), oktató filmek (pl. Magyar
Cserkészélet 1 felvonásban, melyet a Regnum Marianum 1923. évben készített, s
183 méter hosszú), idegenforgalmi agitkák
(pl. Repülőgéppel Budapest felett 1 felvonásban, mely az Astoria gyárban 1923. évben
készült, s 85 méter hosszú), és az első

werk-filmnek
tekinthető Filmország now,
amely "rendezési felvételeket tartalmaz 1
felvonásban, 1916-bankészült, s 178 méter
hosszú."
(Az előbb idézett miniszteri rendelkezés
viszont a mai cenzúra ősének tekinthető, s
miután az elkészített filmek heti hivatalos
megtekintése általában keddre, szerdára
esett, nagy valószínűséggel ebből ered az
a ma is használt forgalmazási gyakorlat,
hogy csütörtöktől szerdáig terjed egy "filmes hét".)
Az "igazi reklámfilm elkészítésének
még egy-másfél évtizedig kellett váratnia
magára, és ősének, a diapozitívnak nagyon
sok csúf jelzőt, felháborodott "Ki a mozibólf" kritikusi kiáltást kellett elszenvednie.
Valóban talányos, hogy míg az egyéb reklámeszközök (Berény Róbert, Vásárhelyi
Győző, Pólya Tibor, Bortnyik Sándor plakátjai, Szemes István kirakatai például) a

húszas, harmincas években technikailag,
funkcionálisan és a kivitelezés művészi
fokra való emelésében is szédítő karriert
futottak be, a reklámfilm a már akkor is
divatos szakma mostohagyermeke maradt. (Érdekességként jegyzem meg, hogy
szinte semmi forrásmunka, feljegyzés,
összegezés, tanulmány nem maradt a kezdetekről. Régi, elsárgult reklámújságokban, nyomokban, itt-ott elvétve van szó a
diapozitívokról, majd reklámfilmekről, s
szinte kivétel nélkül szidva azok elmaradottságát. Kezdetben jó szót csak a trükkfilmesek kapnak!)
A diapozitív hirdetési mechanizmusa a
következő volt:
Különböző hirdetési irodák ajánlották
fel szolgálataikat, amelyek a diapozitívek
és reklámfilmek elkészítéséből és elhelyezéséből álltak. A cégek bérelték a "mozgó"-kat, pozícióik szerint premier-, vagy
utánjátszókat. Nézzünk meg egy ilyen hirdetést, amely az 1928-as Rekláméletben jelent meg: "A Magyar Film Iroda reklámosztálya elvállalja a Magyar Híradóhoz
csatolva reklámfilmek elhelyezését és lejátszását 40 budapesti és 220 vidéki mozgóban. Saját operatőrök, műterem, laboratórium. Új filmek készítése. Hatástalan régi filmeket új felvételekkel pótolunk.
Részletes felvilágosítással szolgál: Magyar
Film Iroda VIII. Főherceg Sándor ucca 7.
M.TI. székházban."
A hirdető cégnek széleskörű ügynökhálózata (korabeli nevén akvizitőre) volt,
amely természetesen nemcsak Budapesten, hanem a vidéki nagyvárosokban, de
sokszor a legkisebb faluban is dolgozott.
Hiteles feljegyzés szerint egy ügynök
munkaideje (ha lakóhelyén dolgozik) a
következőképpen oszlik meg (8-10 munkaórát feltételezve): 40% utazás, gyaloglás,
15% várakozás, 12% beszélgetés más dolgokról, 8% pihenés, evés, 10% írás, adminisztráció, 15% eladás. Nemcsak munkájával, de személyével kapcsolatban is igen
magas mércét állított fel a könyörtelen piaci törvény. A Gellért Andor szerkesztette
Reklám és Szervezés című lap (1936)szerint
dr. Bathányi Kálmán szakértő eszmefuttatásában a következőket köti ki:
"Nem rendelek olyan ügynöknél, aki a
konkurrencia áruját szidja, illetve azt csalónak nevezi,
ha szakismerete fogyatékos,
ha pesszimista (csődről, gazdasági katasztrófáról beszél),
aki erőszakos,
aki félszeg, alázatos
aki protekciós,
aki felelősségre von,
aki a családi dolgáról beszél,
aki híreket mond a konkurrenciáról,
és kidobom azt az ügynököt, aki jutalékot
ígér!"

Érdekes az ügynökök szakmai eligazítása is. Idézünk Casson Hogyan kell eladni?
című könyvéből:

"Ne zongorát hirdess, hanem kellemes
otthont, zenét és vidám estéket,
Ne ruhát hirdess, hanem jó megjelenést,
Ne cipőt hirdess, hanem a láb kénvelmét, és a séta gyönyörűségét,
Ne automobilt, hanem utazást és a nagy
távolságok örömét, és
Ne hirdess dolgokat, hanem idálokat, érzéseket, önbecsülést, otthont és boldogságot."
A hétpróbás, tökéletes hirdetési szakember tehát rója az országot, és 15-20%jutalék reményében szedi össze a megrendeléseket. A kivitelező kezdetben diapozitíveket
készített, ami tulajdonképpen fotografikus
úton nyert negatívra, fényérzékeny filmre,
vagy üvegre készített pozitív másolata
volt.
Létezett szürke (fekete-fehér), színes és
hangos diapozitív. "A legtöbb ízléstelenség a néma, szürke és színes diapozitívnél
történik. Takarékossági szempontból rendszerint a mozigépésszel rajzoltalják vagy
festetik a szöveget és képet az üvegre.
Hogy aztán ez a dilettáns kép milyen hatást tesz a közönségre, azt már mindenki
tapasztalhatta önmagán" - írja meglehetősen epésen egy korabeli kritikus. De nemcsak ő tiltakozott a közönség nevében a
I

rossz reklám ellen. "Változtassunk a diapozitíveken!" - kiállja egy kollégája, aki
még azt is felrója, hogy például kisvárosban, ahol egy-két mozi van, de anagyfilm
forgalom jelentős, ugyanazt a lapos, unalmas hirdetést kell számtalanszor megnéznie a szegény nézőnek.
Ezen az áldatlan állapoton, úgy tűnik, a
mozgó reklámfilm, és elsősorban a nívós
grafikai stúdiókból "szakosodott" trükkftlmesek munkái segítettek. Egyre több reklámszakember, ismert író, jeles színművész, gagman és zeneszerző adta a nevét
és szaktudását e mostohagyermek kikupálásához. Például Karinthy Frigyesről az a
hír járta, hogy .mínden jólsikerült reklámban ő volt a kanál!" Bár tagadta, hogy a
Mondja marha miért oly bús, mert olcsóbb a
ponty, mini a hús népszerű szlogent ő írta

volna, mintegy tíz nagy vállalatnak köztudottan ő volt a rekámötlet szállítója. (Azt
viszont nem tagadta az öniróniájáról is ismert író, hogy a Szerénység című ciklust ő
alkotta, amelynek egyik "gyöngyszeme":
Polláknál legjobb a túró, s Karinthy a legjobb
író!") Kellér Dezső azt állította, hogy "ha
egy költő ma nem akar falevelet ebédelni,
akkor kénytelen egy jó négysoros reklámverset írni 500 pengőért!" Jelzéssel és jel-

zés nélkül virágzott is ekkortájt a szlogenirodalom! Uátszva szerezhet még két tucat
udvarlót, ha magára vesz egy Amazon melltartót! Vagy: Reggel MEGA, délben MEGA,
este Maga meg a MEGA! Vagy: Hajthatatlan
leszek, amíg PURGO-t nem veszek! Vagy:
Nem hirdetek! Az így megtakarított összeggel
olcsóbban adom az árut!)
A 48-as Talpra magyar! betűinek pontos
utánzásával tipografizált Magyar Nemzet
lapindító szlogenje 1938-ban a következő
volt: Nézd meg az apját, vedd meg a lapját!
(Pethő Sándor)
Kosztolányi Dezső is "kompromittálta"
magát egy reklámversikével, amelynek
Rózsák beszéde a címe. Íme: ,,- Piros bokorugró szoknyám van
- Én fehér selyemruhában udvaroltatok
magamnak aszellővel
- Izgatott vagyok, mindjárt versben beszélek:
Ki ügyel ránk forró, illatos, nyári rózsákra?
Budapest ill. A margitszigeti rózsakert
igazgatósága.
Olcsón, ha nem ingyen. Mindennemű
megrendelést vállal nagyban és kicsinyben."
Még az elegáns Márai Sándor, az Újság
neves publicistája is foglalkozott reklám
témával, igaz ugyan, hogy nem konstruált
reklámot, hanem éppen - szétszedett! Egy
általa ízléstelennek minősített reklámfilmet tört izzé-porrá, bebizonyítva annak
elementáris vétkeit.
Tekintettel arra, hogy már abban az időben sem voltak főcímmel ellátva a reklámfilmek, nagyon nehéz a háborúból megmaradt és jelenleg a Magyar Hirdető, illetőleg a Filmintézet Archívumában őrzött)
igen kis hányadról megállapítani a "személyazonosságot". Azt sem tudjuk, még
nagyságrendben sem, hogy hány darab,
vagy méter film készülhetett reklámcélra.
Vásárhelyi István feljegyzéséből tudjuk,
hogy csak a Fővárosi Oktatófilm és a Magyar Film Iroda együttműködése 19321944 között 268 db, átlag 120 m-es rajzfilmet eredményezett. A Film Iroda ugyanezekben az években 145 db rajzos hirde-
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tést, és 340 db 7-10 m-es reklámfilmet készített és forgalmazott. Kató-Kiszely Istvánról, a tízes években trükk-, oktató- és reklámfilmekkel sikeresen kísérletező, és a
műfajt 1957-ben bekövetkező haláláig
eredményesen művelő művészről tudjuk
például, hogy életében 43.000 méter rajzfilmet készített. Anatur reklámfilmgyártás
doyenje, a néhány év elhunyt László Endre
nevéhez hozzávetőlegesen 3.000 reklámfilm készítése fűződik. A harmincas évek
végén, negyvenes évek elején végre igazi
rangra emelt reklámfilm "atyja" nemcsak
ötletes filmjeiről, hanem szlogenjeiről is
nevezetes volt. De eredményesen foglalkozott reklámfilmmel az akkor ifjú Kollányi
Agoston, a Hutter és Lever cég rendezői, a
Sipos, Kormos és Tsa cég rangos alkotógárdája, Bedő István, és a névtelenek sora, akik
segítettek kirántani a magyar reklámfilm
kátyúba ragadt szekerét, de a nevük az
események sodrában valami módon sajnálatosan nem maradt fent.
És most ismerkedjünk meg a trükkfilmesek gárdájával, akiknek a neve talán azért

ragadt meg jobban, mert első, reklámkészítő ténykedésükből fejlődött ki jóval később, a háború utáni konszolidáció után
az immár világhírű, magyar animációs
filmművészet. Az alapító, a kiváló Macskássy Gyula így emlékszik vissza egy nyilatkozatában a hőskorra: "A harmincas
években két konyhaszék volt a trükkasztal. A felsőt kilyukasztottuk, odakerült a
kamera. Csak 1950-ben találkoztam ismét
konyha székkel, amikor az első színes rajzfilmet készítettük az államosítás után:
azon üldögélve rajzoltuk a figurákat ... "
Macskássy Gyula Bortnyik Sándor reklámgrafikai stúdiójában dolgozott, majd
1930-ban Szénásy Györggyel önálló reklámfilmkészítő műhelyt alapított, amelyben a harmadik társ, a ma már ugyancsak
világhírű animációs rendező, John Halas
volt. 6 így mesélte el pályája kezdetét
1978-ban, egy baráti társaságban: "Amikor
16 éves lettem, szerencsére odavettek az
első magyar rajzfilm stúdióba, ahol a padló söprése volt az első feladatom. Ez 1928ban történt, és a stúdió három igazgatója

Majowszky, Márkus és Marczincsák volt.
A három M.! Marczincsák most Hollywoodban él, úgy hívják, hogy George Pal,
és több Oscar-díj tulajdonosa. 6 volt a főrajzoló. Minden nap meg kellett csinálnunk egy egyperces reklámfilmet. Egy
nap, egy film. Ebéd előtt megrajzoltuk,
ebéd után kivágtuk és összeállítottuk a figurákat. Kb. hat órakor elvittük a Hunnia
Filmgyárba, ahol én lefotografáltam és
animáltam őket. 1932-ben a rendkívül rokonszenves Macskássy Gyuszi azt mondta
nekem: te is húszéves vagy, én is az vagyok, csináljunk együtt egy rajzfilm műtermet. Ezt létre is hoztuk a Bajza utcában, és odahívtuk Kassowitz Félixet is...
Zajló események után 1937-ben a Múzeum körútra költöztünk, és egy műteremlakásban dolgoztunk tovább. Emlékszem,
Ránky György volt a filmjeink zeneszerzője... " Hála Macskássy Gyula örökösének, a háború előtti Macskássy-Szénásy
stúdióban készült reklámfilmekből mintegy harminc darab a Filmintézet Archívumában található, immár nem a régi, rob-

banásveszélyes nitrofilmen, hanem normál
mai 35 mm-re átírva.
Nem lenne teljes a háború előtti reklámfilm körjáratunk, ha egy speciális műfaj
ki- s feltalálójáról, Valker Istvánról nem beszélnénk. 1936-ban írta róla Lakner Arthur
a Színházi Élet-ben: .Valker István magyar
rajzolóművész egy nagy lépéssel tovább
vitte Walt Disney művészetét. A Miki egerek világát egy valóságos, élő kis tündérrel egészítette ki. A trükkfilmek rajzolt figurái között ugyanis a különös találmány
folytán ott él, mozog, énekel és táncol személyesen a filmen Polly Ági." A kislány
egy gazdag temesvári harisnyagyáros lánya volt. A vegyes technikájú film készítését egyrészt termékei, másrészt a kétségkívül tehetséges Ági felfedeztetéséért szponzorálta a papa. Reklámfilmek voltak tehát
ezek a javából, csak háttérvetítéses, élőszereplős technikai előállításuk adja a filmtörténet számára igazi súlyuka t. A Temesváron élő és dolgozó művész a budapesti
Magyar Film Irodában kopíroztatta a filmjeit. Egy próbavetítést véletlenül végignézett Szőke Szakáll, a művészeti igazgató
és Lakner Arthur, a neves színházi szakember. Havi 1.000 pengőt szavaztak meg
Valker Istvánnak, ha itt marad a Filmgyárban, és itt kamatoztatja tudását.
Az ő hiteles leírásából tudjuk a Filmiroda ill. Filmgyár mozigépeinek 1944-es
Bécsbe menekítési tervét. ,,1944 december
9-én rendkívüli igazgatósági ülésen jelentették be a bécsi magyar filmgyártás céljaira
való kiszállitást. A munkatársak és az alkalmazottak túlnyomó többsége abeígért
jelentős segély ellenére sem ment ki." (Füsi János - Szirti László: A celluloid bfívöletében. Interjú Valker Istvánnal. Kézirat,
MFI.) Valker Istvánnak csak életét kockáztatva sikerült megmentenie az egyik
trükkfelvevő gépet. A nyilas filmbiztos kitelepítési intézkedését szabotálva akadályozta meg a felszerelés nyugatra hurcolását.

Macskássy Kati most véget ért reklám történeti sorozata e tanulmány alapján készült, mely korábban
belső szakmai lapban, a Propaganda Reklámban jelent
meg.
Az Újság Bortnyik Sándor plakátja.
A többi illusztráció Macskássy Gyula hagyatékából való: e plakáttervek témáit reklárnfilrnekben is
feldolgoz ta a harmincas években.

Az emberevő
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szerelme

Aá,
rajzolni nem szoktam!
Király

Tamással beszélget
Kuczogi Szilvia

(fotók:

Kádár

Kel

52-ben születtem, Gyöngyösön éltem, 77-től vagyok Pesten, kirakatrendező-iskolába jártam, de mindez egyáltalán nem fontos. Csak a
munka a fontos. 81-től foglalkozom ruhával. Koppány Gizivel
kezdtem, ő csinálta a Psyché ruháit. Ö ajánlotta, hogy nyissunk egy
boltot, ez lett a percek alatt híres
és legendás New Art. Egyszer a
Gellérthegyen két külföldi turista
megkérdezte Gizitől, hogy merre
van a Petőfi Sándor utca, mert a
New Artba szeretnének menni. 85ben csináltam az első divatbemutatót, Magyarországon 89-ben volt
az utolsó, már nagyon távolinak
tűnik, és nagyon hiányzik is. Nem
tudom, mit kell magammal csinálnom ahhoz, hogy kibírhassam, és
''''6118.lllIullll''"I, hogy nem
csinálhatok bemutatót, pedig nagyon-nagyon szeretnék.
87-88-89 felé annyira bejöttek a
külföldi munkák, hogy nem volt
könnyű leszállni a földre. Hazajöttem, nagy terveim voltak, de nem
tudok bánni ezekkel az új szponzorokkal. Az egyik számomra legfontosabb tervem, a Tudatalagút az
utolsó pillanatban fuccsolt be.
Nyolcmillió kellett hozzá, a O kilométer től indult volna, a Music TV
azonnal faxolt, hogy közvetítené,
ami negyvenmilliót jelent, s közben itthon azon ment a harc, hogy a
magyar tévé egyáltalán fölveszi-e.
Tavaly szerettük volna Bachmarmal megcsinálni az Amphibiust,
a költségvetése kábé fele az előzőnek, de ez sem valósulhatott meg.
A kétéltű modellek a Városligeti
tóból emelkednének ki, és oda bújnának vissza. A víz tetején sétálnának, szóval csak annyi, hogy nem
egy szokványos hármas kifutó a
Vörösmarty téren. Ez mondjuk hárommillió lenne. Az LGT-koncert a
Nyugatinál húszmillió volt, és hát
az LGT mégiscsak egy jó öreg magyar zenekar. Ezek a bemutatók
pedig világlegek lehetnének. A Tu-

például idejött volna a
Ginsberg, írt volna az alkalomra
egy verset, meg felvette volna az
egyik ruhámat. Ginsberg lett volna
az egyik manökenem! ... Baromira
szeretnék már bemutatót csinálni,
lassan azt hiszik, hogy elfelejtettem ruhát tervezni. Közben elég
sokan elkezdtek dolgozni, hetente
vannak bemutatók, de ezeken
annyira kevés az eredetiség, hogy
általában már nem is megyek el
megnézni őket.
datalagútra

Kűlföldön
sikered van,
nem?
Ennyire fontos neked itt dolgozni,
hogy inkább szomorűan beletiirődsz, hogy nincs pénz, és kész?
Nagyon fontos lenne, persze.
Csak hát sok pénz kell ám egy bemutatóhoz. A divattervezés nem
olyan, mint a versírás, nem elég
hozzá egy toll és papír. Legalább
száz ruhát meg kell csinálnom,
sok modellel szoktam dolgozni.
Volt olyan is, amikor modellre
varrtam a:ruhát.
Iskolára nem gondoltál?
Nem akartam semmiféle iskolába se járni, nem szimpatikusak az
iskolák.
Úgy gondoltam,
hogy te nem
akarsz-e tanítani?
Annyi utánajárással és adminisztrálással járna egy saját tanfolyam, hogy nem bírnám elviselni.
Olyan iskola meg nincs, ahová elmennék tanítani. Érdekelne különben, de én abszolút
iskolaellenes vac ok. A Képzőn
és az Iparon a tanárok nagyon rányomják a saját stílusukat és ízlésüket a fiatalokra. A tanítványok
olyan erős függőségi viszonyba
kerülnek négy-öt évig, hogy utána
gyakran úgy maradnak.

ln memoriam Klaus Noml (fot6k: Fejér G. Gábor)

Ji külföldi meghívások hogy lettek?,
Megtetszik valami, aztán elindul.
Na de hogy indul el?
Azt hiszem, a bolttal függhet
össze, de nem nagyon tudom.
Megkértem néhány barátomat,
hogy öltözzenek föl a boltból. és
belvárosi sétákat tettünk, 82 táján
pedig élő kirakatot terveztem. két
héten keresztül hattól hétig élő
emberek váltották egymást az ablakban, a tizenötös busz sofőre is
megállt nézni, hogy
I"',.!.fan§! Gondolom, eredeti dolgot kell csinálni, és akkor híre
megy, mert elkezdenek beszélni
róla. Aztán jönnek a felkérések.

Csajok {fotók: Szilágyi LenkeI

Inkább magadnak szeretsz tervezni, vagtj jobbak a felkérések?
Mondjuk egy-egy film ...
Leginkább természetesen a saját
bemutatóimat szeretem, ahol a ruhától a mozgásig minden egyes
elemet én találok ki néhány olyan
barátommal.
akikkel
valóban
együtt tudok dolgozni. A film, a
színház csapatmunka, csak részfeladat lehet belőle az enyém, erősen
figyelembe kell vennem mások elképzeléseit is, ezért aztán nagyon
kevés filmet vállalok el. A látványtervező szinte mindig a Bachman,
neki nem kell elmagyarázni, hogy
milyen összefüggés van a jelmez,
a díszlet és a világítás között.

Menet közben változtatsz
a jelmezeken?
Egy filmnél nem az a fontos,
hogya nézők lássák a jelmezekről,
hogy a Király Tamás tervezte őket.
Bár el tudom képzelni azt is, hogy
átírnak miattam egy filmet: érkezik egy nagy csomag, postás hozza, kibontják. és valami olyan különleges ruha van benne, hogy
más irányt vesz az egész történet.
Ezt bírnám, de mivel nem írják át
miattam a forgatókönyveket, ezért
inkább nekem kell alkalmazkodnom. Csináltam már olyan filmet,
amelyben a férfi és a női főszereplő ahogy öregedett és hízott a történetben, úgy világosodott ki illetve sötétült be rajtuk a ruha. Ez a
Szomorú vasárnap volt Sándor Pali-

val. Bodrogira sima csokornyakkendőt, mellényt és inget terveztem. A néző esetleg arra gondol, hatott, hogy mindegyikből van három-három, ám valójában tizenhárom volt. Ott voltam végig a forgatáson, és
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az ár-

nyalatokkal eltérő ruhadarabokat
egy hónapon keresztül. Most Szabó ildikó filmjében a Csajok pirosban lesznek, perszt; nem egyformán, az egyik narancsos, a másik
vöröses, különfélék, a pasik pedig
kékben, de ezt így nem lehet majd
észrevenni. A transzvesztita jós lila
lesz, a házaspár az osztoszkodási
jelenetben piros-kék, s ahogy a
dramaturgia diktálja a női-férfi
dominanciát, úgy változik végig
arányában a piros és a kék.
Most megy a tévében a Fele királyságom cÍIDű mesesorozat, ott
például cakli-pakli huszonötezer
forint volt ruhára, mégis vállaltam, mert érdekelt.
A bemutatóidon

mindig új koncepciót dolgozol ki, vagy van egy
elhatározott
utad, amit végig
akarsz járni? Kapcsolódnak egymáshoz a munkáid?
Volt már olyan, hogy annyira
újat akartam csinálni, hogy a ruhák még a bemutató napjára sem
voltak készek. Tíz asszisztenssel
délelőtt tízkor elkezdtük az első öt
modellt beöltöztetni össze-vissza
kötözve, ők este kilencig várták a
fellépést, addigra lettünk kész,
hétkor fejeztük be az utolsó öt modellt, lejáró próbát tartottunk, aztán kezdődött a show, de ha több
időm lett volna, akkor biztos újraöltöztetem az első modelleket. Ez
máig is tart, mindig mást szeretnék csinálni, mint annak előtte,
mig mondjuk Chanel húsz éve
nem változtat az alapstílusán. Nálam volt már merev fehér háromszögletű, aztán fekete-fehér, matt
és fényes, színes, szóval ugrálok a
szélsőségek között. Folyton kísérletezem az anyagokkal, például
amikor rájöttem, hogy a keményített vászon paraszt-alsószoknya
úgy zizeg, mint a papír, akkor keményítettem, vasaltam, hajtogattam a vásznat, és a végén egy méterről sem lehetett elhinni, hogy
nem papírruhákat készítettem.

R';ebben e~ ideig
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érdekelt. Beveszel egy tablettát, amitől néhány
órára kövér, sovány, szögletes,
gömbölyű, csúnya vagy szép leszel, spirális lesz a karod vagy
bármi, és a ruha is ehhez alkalmazkodik. Például melles ruhát
felvenni, vagy jóalakút-rosszalakút, szóval úgy működne a ruha,
mint egy orvosi, pszichiáteri segédeszköz. Inkább ilyen értelemben érdekelnek a ruhák és az
anyagok, az mindegy, hogy mekkora a válla, vagy húsz centivel
hosszabb-e.

Befolyásol-e bármilyen értelemben
a divat? Figyeled-e, érdekel-e, fontosnak tartod-e?
Nem nagyon. Amit az újságosVan kedvenc
anyagod?
Vagy standon és a tévében muszáj meglátnom. Ennyi. Még soha életemolyan, amivel még nem dolgoztál?
ben nem vettem magamnak külMit akarsz még meghódítani?
Régebben nem nagyon voltak földi divatlapot. azt hiszem, gyöanyagok, most van minden, így keresen más utat járok. Túl sok
viszont nem izgalmas. Jó iskola fiatalt befolyásol a divat. Nem az
volt az az anyagtalan időszak, a jó, ha a Mariahilfer strassén,
Londonban és nálunk ugyanazt
mert jobban működött a fantázia.
Gumiszerű,
nagyon-nagyon hordják. Sajnos a fiatal tervezők
nyúlós anyaggal szeretnék most munkáin is azt látom, hogy beugdolgozni, talán onnan kellene sze- ranak a divatnak, ha csipke a direzni, ahol a világ legjobb búvár- vat, akkor csipkét használnak.
Nem az MTV-tkellene nézni! Arra
ruháit gyárlják. Az Amphibiushoz
mindenképpen ilyesmit kellene nem jó, hogy eredeti tervező legyen valaki.
használni.

Mennyire fontos az eredetiség?
Ami eredeti, abból kevés van, és
minél kevesebb van valamiből. annál értékesebb. Az
14i4.f\M.j4§ számomra a legfontosabb.
Egyáltalán lehet még eredetinek
lenni?
Hát nem tudom, hogy van-e
például piros almával beborított
étterem. Bár ezeknek az ötleteknek
a nagy részét olcsónak találom.
mert nem terjednek tovább a polgárpukkasztásnál.
Ha valaki terveztet veled egy ruhát, akkor az a fontos számodra,
hogy az illető legyen majd eredeti
benne, vagy hogy eredeti Királyruháhan leggen?
Figyelembe kell vennem, hogy
ki van benne, és mit fog csinálni.
Egyébként úgy vagyok ezzel is,
mint a filmes és színpadi munkákkal, csak akkor vállalom, ha az a
másik ember igazán apartnerem,
megértem vele magam, hasonlóan
gondolkodunk. Ha tehetséges, eredeti és szimpatikus ember. Most

van egy lány, aki Amerikában 3kkora sikert ért el, amekkorát a magyar popzene az elmúlt
harminc évben együttvéve. Vezeti
a Los Angeles-i, a milánói és a
londoni listákat, miközben itthon
egy percet nem volt még a rádióban. Fantasztikusan nagy tehetség,
és iszonyúan szerény. Mostanában
változik meg éppen körülötte a levegő, sorban állnak előtte szerződés-ajánlatokkal, lemeze és klipjei
lesznek, hamarosan jön az MTV-n.
Na, neki terveztem ruhát.

például

Annak ellenére, hogy nem érdekelnek a többiek bemutatói, a divat,
azért gondolom, van olyan tervező, akinek szereted, esetleg értékeled a stílusát.
Vivian Westwoodot nagyon szeretem. Talán azt az irányt képviseli, ha szabad ilyet mondani, amelyet én is. Idetartozik Gaultier is, ő
lett kikiáltva elsőnek, holott Westwood jobb szerintem, egy időben
Gaultier is őt koppintotta. 6 indította el a punkot, ő találta ki Boy
George-ot. Oda-vissza ismeri a teljes ruhatörténelmet. az összes korszakot, lenyűgöző a szakmai felkészültsége.
Te nem tudod ezeket?
Nem, mert nem ilyen háttérrel
felszerelkezve akarok ruhákat tervezni. Autodidakta vagyok, az érdekel, ami így jön belőlem, nem a
tudásomra akarok hagyatkozni.
Például
hamisnak
tartom a kosztümös filmeket. Egyszer lett volna egy érdekes munka, de aztán nem velünk készült el. Az Érzékeny búcsú
a fejedelemtől. Úgy gondoltuk Bachmannal, hogy fölösleges húsz
évente ugyanazt a Koppányi agát
megcsinálni, megterveztük, maketteztünk, de aztán nem fogadták el.
Az kosztümös film lett volna, de
nem a hagyományos értelemben.
Miért hazug a kosztümös film?
Mert mások az anyagok, a bársony könnyebb, a csipke vastagabb, nem ugyanaz az esésük, az
embereknek más a testfelépítésük,
magasabbak, kevésbé mokányak,
más a mozgásuk, mások a terek és
a fényviszonyok. Le volt kapva a
szemöldökük, fel volt borotválva a
homlokuk. Udvaros Dorottya este
színházban lép fel, délelőtt a forgatás kedvéért nem szedhetjük le
a szemöldökét. Azért hamis dolog
kosztümöt tervezni, mert úgysincs
a szinésznek arra ideje, hogy kitanulmányozza, miként tartsa magát, hogy vegye a levegőt, mit csináljon benne korhűen.
A színház is, a film is általában
rossz emléket hagy bennem. A
boltot sem olyannak képzelem el,
amilyenekkel tele van a város. Az
eladó legyen színész is, vegye fel a
ruhát, szerepeljen benne, nem ragaszkodnék a kék köpenyhez.
Színházban is várnék valami újdonságot.

Leginkább női ruhákkal foglalkozol. Miért, a férfiruhákban kevesebb a fantázia? Nem gondoltál
esetleg arra, hogy transzvesztita
bemutatót is tartsál, hiszen ez
hangsúlyozottan a ruhákról szólna?
Ugyan már, olyan rettenetesen
el vagyunk maradva, hogy egyelőre azokra a kérdésekre kell rendszeresen választ adnom, hogy a
modelljeimben hogyan lehet felszállni a villamosra. Nem hiszem,
hogy egykönnyen át lehetne verni
a közvéleményen valami hasonló
dolgot, mondjuk transzvesztita-bemutatót. A női ruhák egyébként
kétségtelenül jobban érdekelnek,
mert több bennük a lehetőség.

EXPO '96 reklámfilm 'fotók: Axel S.)

Mit szólnál egy alkalmazott munkához? Mondjuk jönnek a választások, tervezd meg az egyik pártot. Vagy a Malévet. Elvállalnád?
Semmiféle politikai ügyet nem
vállalok, érintőlegeset se. De
egyéb munkát persze, örömmel.
Mondjuk az olimpiai csapatot.
Vagy a hadsereget. Nagyon nagy
lehetőség lenne, de eddig még
nem csináltam ilyesmit.

Amikor nincs bemutató, film, ...,
olyankor mit csinálsz? Itthon rajzolsz magadnak?
Á. Rajzolni nem szoktam. Most
ezerrel tervezem a Szent Iván éjszakát. Jó érzés, hogy megengedhetem magamnak, hogy van energiám arra, hogy ne csak pénzért
kezdjek bele valamibe.
Nem pótcselekvés ez?
Miért, mi nem az?

Péterffy Gabriella

Táncos
karakterek
az amerikai filmben
"Homár még sohasem táncolt ilyen szívmelengető kecsességgel egy pezsgőspohárral" - írta 1904-ben egy kritikus a meglehetősen szokatlan jelmezt öltött testvérpár: az öt éves Fred Astaire és másfél évvel idősebb nővére produkciója nyomán.
A kedélyes hangú tudósítás egy egyedülálló pályafutás első állomásának dokumentuma: a "Homár" két évtizeddel később a Broadway-musicalek, majd a 30-as
évek kezdetétől a táncfilm történetének
legnagyobb egyénisége lett.
Fred Astaire szerenesés időpontban érkezett Hollywoodba. Az amerikai filmműfajok főnixe, az időnként meg-megújuló
zenés-táncos film a hang megjelenését követő években élte első virágkorát. A statikus kamerákkal rögzített "fényképezett
színházat" már az évtized elején felváltotta Busby Berkeley pompás kiállitású revüfilmjeinek kaleidoszkopikus látványvilága.
Átmenet nem volt: Berkeley invenciózusan megszerkesztett, szokatlan nézőszögekből fényképezett élő ornamensei, táncosokból építkező mozaikjai éppúgy nem
voltak képesek a maga teljességében filmszalagra adaptálni a mozgást, mint a statikus kamerák. Nem is ez volt a cél: a Berkeley-revü varázsa a vágás nyomán keletkező mozaikok barokkos kompozícióiból
eredt, s abból a "kollektív" táncból, mely
nélkülözte az egyéniséget.
"Úgy festek a vásznon, akár egy kés" fejezte ki aggodalmát a törékeny alkatú,
enyhén kopaszodó Astaire első filmje, a
Táncoló hölgy (1933)forgatásakor. A közönség viszont a kész film láttán úgy vélte,
megjelenése percétől élet került a filmszalagra. A táncos, akinek a húszas években a
kor legjobb szerzői - Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kem - komponáltak zenét, csupán kísérletnek szánta a
kamerák előtti munkát. Hogy e kísérletből
aztán a műfaj fejlődésének egészen új
irányt adó vállalkozás lett, az már a Repülés Rióba (1933) kockái láttán is sejthető.
Némely jelenet ugyan még meglehetősen
berkeley-s (repülőgép szárnyán táncoló
girlök!), de a kettősök és szólók fényképezése már Astaire későbbi filmjeinek látványvilágából ad ízelítőt.

.Astaire táncait jó nézni" - emlegetik
gyakran filmjeinek szerelmesei. Bizonyára
a modem táncok és a klasszikus balett
elemeit felvonultató zseniális koreográfiai
megoldásokra, a táncfilm Mozartjának remekbe szabott sztepptáneaira utalnak
ilyenkor; de vajon mi érvényesülne mindebből - mondjuk - egy Berkeley-filmben?
Mert e jelenetek magával ragadó lendülete
nem csupán Astaire-nek, a táncosnak, hanem Astaire-nek, a kitűnő vizuális érzékkel rendelkező koreográfusnak is köszönhető, aki immár folyamatában, látványos
és apró mozzanatokból építkező, töretlen
egészként "menti át" a celluloidszalagra a
táncot. A mozgás-felvevőgép relációban
éppúgy az összhang megteremtését tűzi ki
célul, mint a Zene és a tánc viszonyában.
Ez utóbbi evidensnek tűnhet, pedig nem
feltétlenül az. Astaire minden alkalommal
a zenei anyag tanulmányozásával kezdte
a munkát (maga is tehetséges dalszerző,
valamint igen jó dobos és zongorista volt
- ez utóbbiról győz meg a Roberta /1935/
és a Broadway Melody /1940/ egy-egy jelenete), egy táncos fülével értelmezte a zene
harmóniai-ritmikai
komponenseinek
a
mozdulatok számára küldött "üzenetét".
És hogy tánca a nézőnek is maradéktalanul tolmácsolja ezt az üzenete t, az - filmjei ismeretében - nem szorul bizonyításra.
Ami a felvevőgép és a tánc kapcsolatát
illeti, Astaire már a 30-as évek közepén
teljes művészi szabadságot élvezett a betétszámok megkomponálásakor. Asszisztensével, a görög származású Hermes Pan
koreográfussal hosszas kísérletezés eredményeképp alakították ki a táncok karakteréhez leginkább illő gépmozgásokat és
nézőszögeket. Az életteliséget, a lendületet
a felvevőgép alkalmazkodó mozgásaival,
egész alakos és félközeli felvételekkel, kevés vágással sikerült megőrizniük. Igényességük minden tekintetben újítást
eredményez: Astaire már a hangosfilm első évtizedében playback technikával dolgozik, és a szokásosnál jóval hosszabb
ideig, 4-5 napig forgat egy táncszámot,
ami a stúdiórendszer .magyüzemében" rekord hoszúságú időnek bizonyul. "Amikor zenét hallok, látom a mozdulatokat is,

mintha a zenei folyamat rajzolna képet előttem. Sok táncos van így ezzel, tudom,
hogy Fred is" - mondja Hermes Pan. Astaire és Pan filmes attitűdjének tanújele,
hogy a tánc mint természetes mozgás képpé formálásán túl gyakran éltek eredeti,
ízig-vérig vászonra termett megoldásokkal. A Királyi esküv{fuen (1951) egy szoba
falán és mennyezetén, a Robertában saját
képmásával táncol Astaire, a Barkley-k a
Broadwayról (1949) című filmben pedig az
általa alakított cipészsegéd lábbelijei perdülnek táncra. A pusztán koreográfiai elemek sem nélkülözik az invenciót: A Top
Hatben (1935, 1. kép) a főhős sétapálcával
nyit "sortüzet" a feléje közeledő tánckarra, a Broadway Melodyban pedig (1940)
ugyanez az ártalmatlan eszköz kardul
szolgál a George Murphyvel vívott fergeteges tánc-párbajban.
Astaire filmjeiben a táncjelenet már nem
önmagáért létező, hanem cselekmény értékű, a dramaturgiai folyamatot továbblendítő elem: egy-egy zenébe és mozdulatokba oltott érzés, lelkiállapot, hangulat. Mindennek többnyire a "show-within-a-show
play", vagyis színház világában játszódó
karrier történet változatai adnak keretet,
bár akad kivétel is: a Gondtalanulban
(1938) ideggyógyászt alakít Astaire. A
New Deal korszak optimizmusát hirdető,
üdítő humorral ízesített karríer-mesék figurái azonban nem bizonyultak komplex
feladatnak a színész számára. így gyakran
a filmvásznon is önmaga lehetett: az a derűs, melegszívű gentleman, aki a valóságban is imádta az elegáns öltönyöket, a
frakkot és a csokornyakkendőt - és a ló-

versenyeket. Aki négy évesen lépett elő- komolyabb érdeklődést e művészet iránt,
ször színpadra és ötvennyolc esztendősen és még újságíró- és joghallgatóként sem a
még táncolt a kamerák előtt. Aki legendás rivaldafény, hanem a koreográfusi munka
könnyedségű, spontánnak ható mozdula- vonzotta. Nyári táborokban és családi
tait nem ritkán napi 9-10 órai igényes tánciskolájukban tanított, majd 1937-benmunkával formálta tökéletessé. Fred As- 25 évesen - New Yorkba ment, hogy a
taire nemcsak a zenés film világába érke- Broadway-n állás után nézzen. Márpedig
zett a számára legszerencsésebb időpont- a "kiválasztottak" -nak New Yorktól Hollyban, de szerenesés reprezentáns a volt ko- woodig nem hosszú az út ...
Gene Kelly színészként sem szakított
rának is: a századelő, a legendás jazz-korszak lehetőségeiben hívő Amerikájának. koreográfusi tevékenységével. Többek köFilmjeinek öt-hat évtizedes kópiáiról zse- zött ezt is a "különbségek" rovatba szokás
nialitás, emberség, derű árad a néző felé. sorolni a fentebb említett összehasonlításkor, hiszen Astaire mesés táncszámokat alÉs ez már elég a halhatatlansághoz.
kotott a partnere és önmaga számára, de a
Az amerikai film történetében aligha van tánc mint művészi kifejezésforma tanulmég két színész, akiket annyiszor hasonlí- mányozásában sohasem mélyült el olyan
tottak egymáshoz, mint Fred Astaire-t és mértékben, mint Kelly. Érdekes viszont,
Gene Kellyt. Mivel Hollywood - mindmá- hogy filmes-koreográfusként Kelly a berig - csupán két igazán nagy színészegyé- keley-i és astaire-i vonalat egyaránt köveniséget produkált a táncfilm műfajában, tésre méltónak tartja: az előbbitől a képi
az összehasonlítás igénye a közönség és a invenciót, az utóbbitól a tánc-folyamat filkritika oldaláról egyaránt természetesnek mes eszközökkel való interpretációjának
szándékát véve át. (Itt jegyezzük meg,
mondható.
Stílusukban meglehetősen kevés a kö- hogy Kelly első filmjét /Értem és a kedvesezös vonás. "Astaire mozdulatai a bálte- mért/ Berkeley rendezte, a Ziegfeld Follies
remből származnak, míg Kelly tánca a című filmben pedig Astaire-rel játszik
sportpályáról" - utal Gene Kelly koreog- együtt Kelly.) Tanulságos, amit módszere
ráfiájának akrobatikus elemeire Tony Tho- kapcsán megfogalmaz: "A koreográfia rémas. Maga a művész is megerősítette egy szeként kell használni a kamerát. Sok
interjúban, hogy sportoló múltja - ka- nagyszerű táncjelenet elveszítheti a hatámaszként jéghokizott - jelentősen inspirál- sát filmen, ha nem megfelelően fényképeta tánca karakterét és dinamikáját. Amikor zik. Táncot fényképezni mindig nehéz
a Mindig szép az idő (1955) című filmben lesz, mert a kamera tekintete hűvösen reagörkorcsolyával a lábán szteppeit, egyedül lista, mindent a maga valóságában lát - a
ő találta magától értetődőnek, hogy ötlete tánc pedig valószerűtlen. Ez kihívást jelent, minden művészet kompromisszum
kivitelezhető.
A másik hatás, amely alapvetően meg- az alkotói elképzelés és a rendelkezésre álhatározza Gene Kelly és a tánc kapcsola- ló eszközök között. (...) A közfelfogás szetát, az a tradíció, melynek megteremtője rint a mozgókép és a tánc rokon, követkeaz ír származású George M. Cohan, az zésképp összeillő kifejezési formák. Téveamerikai zenés műfaj úttörője és jelentős dés! A tánc háromdimenziós művészet,
képviselője. Cohan nem volt nagy táncos, míg a film kétdimenziós. A táncot a szobde igazi showman és legendás patrióta, rászathoz, a filmet a festészethez hasonlíaki a század első évtizedeiben kitűnő ér- tanám. Táncot filmre vinni tehát annyi,
zékkel ötvözte szerzői-színészi képességeit mint egy háromdimenziós formát kétdia nagybetűs szórakoztatás érdekében. Az menzióssá alakítani."
"Olyasmit akartam csinálni, ami nem leír néptánc elemeiből építkező, mókáshetséges
a színházban" - választhatnánk e
szögletes mozdulatokkal megtűzdelt koremondatot
Kelly filmes tevékenysége motográfiája és jellegzetes "kenguru-ugrása i"
tójául.
Akárcsak
Astaire-nél, nála is bőven
később James Gagney előadói eszköztárát
is gazdagították. Cagney Oscar-díjas alakí- akad vizuális csemege: a Cover Girl (1944)
tással tisztelgett mestere - és honfitársa - "Alter Ego" táncában Kelly a másik énjéelőtt, amikor megszemélyesítette őt a Yan- vel találkozik a sötét utcán, híres a Ziegfeld
kee Doodle Dandy című Kertész Mihály- Follies (1946)"Fido and Me" kutyás jelenefilmben. Éppen abban az évben, amikor te, és talán a legnépszerűbb trükkfelvétel:
Kelly hollywoodi pályafutása elkezdődött, tánc Jerryvel, a rajzfilmfigurával a Horvagyis: 1942-ben. "Sok van bennem Co- gonyt fel! (1946) című filmben. Táncosihanból" - állítja a szintén ír származású filmkészítői pályafutásának legszebb jeleKelly, és mi készséggel elhisszük neki az neteit Vincent Minnellivel alkotta meg
ír makacsság és huncutság ihlette táncai Kelly. Az Egy amerikai Párizsban (1951) tinyomán, melyek immár a cohani vonások zenhét perces zárójelenete - az ő szavaival
magas szintű, művészi igényű transzfor- - "régi formák és új ritmusok szintézise",
s ma már tudjuk: a rnűvész alkotói törekmációit nyújtják.
Astaire-hez képest Kelly jókora kerülő- véseinek összegzése is. Klasszikus és movel közelítette meg a musical világát. Bár dem balettet, cohani és sztepptáncot, akanyja bíztatására már kisiskolásként tánc- robatikus elemeket jelenít meg Kelly a
órákat vett, csak 15 éves korától mutatott francia festők képeinek látványvilágát idé-

ző pompás díszletekben, melyek Oscar-díjat hoztak Preston Armes látványtervező
és munkatársai számára. Az 1951-ben készült örökbecsű alkotás sikerét pedig két
évvel később felülmúlja a sokak által
"minden idők legjobb filmmusical"-jének
tartott Ének az esőben. (1953)
E klasszikust nemcsak műfaján belül illeti meg rangos hely: az Ének az esőben az
egyik legsikerültebb önarckép is, amit
Hollywood valaha önmagáról alkotott. A
váltás, a hangosfilmre áttérés időszakában
játszódó filmet a stúdiók veteránjainak elbeszélései alapján készítették el, s szőtték
át zenés humorral. Az Ének az esőben népszerűségével bebizonyosodott, hogy a közönség még a legkitűnőbb ének- és táncszámok mellett sem nélkülözi a sztorit, a
zenés elemeket összetartó stabil dramaturgiai vázat. És a valódi karaktereket! Már a
30-as években is tudták a rendezők, hogy
a tánc akkor igazán hatásos, ha definiálja
a jellemeket. Ennek ellenére kevés emlékezetes "alakítás" született: Astaire költői és
humoros táncbetétei vagy James Cagney
jelenetei a Yankee Doodle Dandyben szerenesés kivételek, melyek erősítik az imént
említett "szabályt". De elég az Ének az esőbennél maradnunk: a hiperaktív Donald
O'Connor burleszk elemekkel megbolondított szólója (Make 'Em Laugh) és
O'Connor-Kelly tanárbosszantó kettőse
(Moses Supposes) a "vásott", "szemtelen",
"pimasz" fogalmakat tolmácsolják élményszerű mozdulatokkal. Kelly ebbe a
filmbe is komponált egy nagyszabású balettet, amit öt héten át próbáltak és két hétig forgattak. Mégis mindenki az önfeledt
élvezettel tócsákban pacskoló, járdaszélen
egyensúlyozó, lámpaoszlopra felszökkenő
Kellyre emlékezik - egy kamasszá vált felnőtt boldogság-táncára az esőben (2. kép).
A filmtörténet "nagyjeleneteinek" egyikére, amely Kelly szerint viszonylag kevés
munkát igénylő, egyszerű képsor volt.
"Az igazi feladat a technikusokra hárult,
akiknek két háztömbnyi területre kellett
csöveket felszerelniük, és az operatőrre,
aki mindezt a zuhogó "esőben" vette fel.
Nekem csak táncolni kellett."

"A musical 1960 óta készült klasszikusait
akár egy kézen is meg lehet számolni" írja 1974-ben Lee Edward Stem a The Movie Musical című könyvében. A Hollywood arculatát már az 50-es évek kezdetén átformáló hatások (a stúdiórendszer
felbomlása, a televízió térhódítása) a korábbi musicalek színvonalát felülmúló alkotásoknak köszönhetően csak az évtized
végén váltak igazán érezhetővé a zenés
műfajban, A nagy egyéniségek táncosi pályafutása a végéhez közeledett, s az új
könnyűzenei irányzatok megjelenésével a
közönség részéről is megváltozott igény
mutatkozott a musical iránt. Azok a művek, amelyekre Stem utal, átmenetet képeznek az "aranykor" alkotásai és a 70-es

évek diszkóőrületében keletkezett filmek
között. És ez az átmeneti korszak nem a
táncosoké! A West Side Story (1961) és a
Hello, Dolly (1969) alkotói (utóbbi rendezője Gene Kelly) ugyan még megörvendeztetik a nézőt néhány emlékezetes tánebetéttel, de kollégáikhoz hasonlóan ők is a
jelentőségükben
megnőtt dramaturgiai
fordulatokra, a színes-szélesvásznű film
adta lehetőségekre és az énekesi teljesítményre "bízzák" a filmet. Másfelől a musical a "nők évtizedé" -t éli. Míg az
"aranykorban" Ginger Rogers, Eleanor
Powell vagy Cyd Charisse neve csupán
másodikként szerepelt a stáb listán Astaireé és Kellyé után, Barbra Streisand (Funny
Girl /1968/ Hello, Dolly) és Julie Andrews
(Mary Poppins /1964/, A zene hangja
/1965/) fő- és címszerepeket alakítanak a
korábbiakhoz képest maratoni hosszúságú, gazdag kiállitású filmekben. Prózai
színészekre is bíznak főszerepet: George
Cukor My Fair Ladyjében (1964) Audrey
Hepbum játssza Elisát, akinek egy bizonyos Marni Nixon nevű énekesnő kölcsönzi a hangját a zenés jelenetekben. (Koreográfus: Hermes Pan)
A látványos, ám képi invenció tekintetében meglehetősen
"elkényelmesedett"
produkciók után Bob Fosse Kabaréja (1972)
hozza meg az áttörés t. Karrier-mesék helyett a Hitler előtti Németország és dekadencia, hagyományos képi megoldások
helyett szokatlan gépmozgások, gyors vágások: Fosse filmje a "másság" jegyében
született. Ez a másság azonban itt még
nem a tánc elsődleges funkciójának viszszaállítását célozza; a műnek csupán része
a tánc, nem központi eleme. Hollywood
ezúttal is énekes sztárt avat: Liza Minellit.
1975-ben aztán egy "C" kategóriás horrorfilm kétmondatos szerepében tűnik fel
az évtized majdani táncosa, a "brooklyni
Astaire" . Ha már rajongói mindenképpen
egyik nagyelődjéhez kívánták hasonlítani
John Travolta táncosi kvalitásait (megfontolandó: jogosan-e?), inkább Gene Kelly
neve illett volna e megtisztelő címbe, hiszen. Travolta pályafutásával bizonyos ertelemben a 60-as évek vákuumát követően
is folytatódik a cohani hagyomány. Az öt
éves Travolta (anyja ír színésznő) kedvenc
filmje, a Yankee Doodle Dandy zenéjére próbálgatja első tánclépéseit, majd a Kellycsalád tánciskolájában sajátítja el a mesterség alapjait. Példaképe, színészideálja pedig ki lehetne más, mint James Cagney? A
Cohan-iskola "egyenes ági" leszármazottja

immár a diszkótánc stílusában "hozza" a
mesterei táncának alapját képező akrobatikus elemeket.
A Szombat esti láz (1977, 3. kép) koreegráfusai korcsolyázók mozdulatait lesték el
a film két híres táncjelenete és a jégsportokban egyébként is járatos Travolta számára, aki diszkóklubokat járva "tanulmányozta" a 70-es évek népszerű táncának íratlan szabályait. "Tony Manero figurája teljességgel megfigyelés eredménye" válaszolta a színész közönségének, amely
azonosította őt az általa megformált lázadóval. Megfigyelés eredménye vagy sem,
Tony Manero tánca éppúgy egy életérzés,
magatartásforma kifejezője a 70-es években, mint csokornyakkendős-sétapálcás
elődeié a musical aranykorában. A tánc
funkciója nem változott, csak tartalmában
és formájában "edződött" a korhoz, elveszítve közben azt a harmóniát, amely Astaire és Kelly táncainak legfőbb ihletője
volt. Talán egyetlen filmműfaj - beleértve
a vígjátékot - sem szívott magába annyi
derűt és bájt, mint az "aranykor" musicaljei. A tánc itt még a filmben ábrázolt világ
szerves része, természetes létforma a hősök számára, nem lázadás eszköze. Egy

Astaire-hős sohasem mondja: "üres az életem" (mint ahogyan azt Tony Manero
megfogalmazza), következésképp tánca
sem pótcselekvés; neki nincs szüksége rá,
hogy bármit is kompenzáljon, vagy hogy
görcsös erőfeszítéssel "valósítsa meg" önmagát. A karrier-mesék konfliktusa még
csak futó zápor, ami után gyorsan kisüt a
nap; Tony Manero feje felől azonban még
egy táncverseny-győzelem sem képes eltüntetni a nehéz fellegeket. És ez még
nem a Mindhalálig zene!
A diszkóklub homályá t áttörő ellenfényben, rézsútos perspektívatorzító beállításokkal rögzíti a felvevőgép Tony Manero
szólótáncát. A "ma este pedig elmegyek a
diszkóba" makacsságának, valamint a
tánc erotikus jellegének szólnak ezek a
klasszikus musical stílusától idegen képi
megoldások. Ott a szabályos, levegős formák, az áttekinthetőség, a fény voltak a
vizuális szerkesztés legfőbb ismérvei; a
modem táncfilm képi világa viszont a
mozdulatokban feszülő indulatok, a feloldódni képtelen disszonanciák nyomába
szegődik.
Festékbolt vagy táncosi karrier? Tony
Manero életének éppoly gyötrő ellentmon-

dása ez, mint a Flashdance (1983) hősnője testközelségre. A 80-as évek táncos-szex(Jennifer Beals) számára a hegesztőmű- szimbóluma, a Travolta nyomdokaiba léhely és a balett világa között tátongó sza- pett Swayze bőrdzsekiben és trikóban,
kadék. Az ő hétköznapjaikba már nem si- avagy meztelen felsőtesttel "udvarol" tormulhat bele a tánc: meg kell küzdeniük nacipős-farmemadrágos partnernőjének. A
érte. "Ha feladod az álmod, belehalsz" - balett-táncos és futballista múlttal rendel- előadást tartottak. Ha Astaire-film volt
szól a baljós figyelmeztetés. A küzdelem kező színész (a műfaj képviselőinél már- műsoron, végig ott maradtam és éjszaka
"verejtékszagú" képsorai következnek ez- már kötelező az efféle párosítás) azonban tánclépésben mentem haza. Ha nekem is
után: lábak, karok premier plánban, a be- éppúgy nem vált hosszabb időre a filmvá- megadatott volna, hogy úgy táncoljak,
melegítés, a próba közeli felvételei. Hol szon táncparkettjeinek ördögévé. mint ko- mint ő, akkor azt hiszem, soha nem letvan már az Astaire-táncok önfeledt köny- rábban Fosse munkáinak főszereplői vagy tem volna koreográfus vagy rendező."
nyedsége? Itt tét van, értsd: minden moz- Travolta. A modem táncos-figurák megle- Akkor - tehetjük hozzá - azt adhatta voldulatnak súlya van. A felelősség szorítása hetősen fásult arckifejezését viselő Johny na a modem táncfilmnek, amit Astaire a
csak a vizsgajelenetben enged, ahol a ka- Castle megformálása után ő is prózai sze- klasszikus musicalnek.
mera már távolabb húzódva ad teret a fel- repkörbe "vonult vissza". Nem teremtett
A mester még 1979-ben, a kitűnő Roy
szabadult mozgás lendületének.
Scheiderrel a főszerepben elkészítette az
új korszakot, nem lett belőle "a" táncos.
Egészen más funkciót szán a közeliekElgondolkodtató, hogy a modem tánc- önéletrajzi ihletésű Mindhalálig zenét (4. kép),
nek a Dirty Dancing (1987) operatőre Pat- film meghatározó egyénisége nem színész, amelyben a tánc ismét a mindennapok
rick Swayze és Jennifer Grey "piszkos" hanem egy rendező-koreográfus, akinek szerves része, de ezúttal nem csupán élettáncának rögzítésekor, amikor egy táncta- munkássága már egy másik tanulmányt forma és életcél, hanem önpusztító szennár és kezdetben botlábú tanítványa intim érdemelne. Figyelemre méltó azonban az vedély. Ha valaki a 90-es évek Dirty Dankapcsolatának alakulását lesi meg a kame- a néhány mondat, amit pályakezdése kap- cing- és Lambada-utánzatainak színvonara. A hol dél-amerikai ihletésű, hol a rock- csán fogalmaz meg Bob Fosse: "Azzal lát megelégelve forgatna filmet a műfaj
és beatzene formáit öltő vérpezsdítő tán- kezdődött, hogy gyerekként a szomszédos nagy egyéniségeinek életútjáról. ki játszacok sora ezúttal úgyszólván ürügy - a moziba jártam, ahol szombatonként négy ná ma Astaire-t és Kellyt?

•
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor

Szappanoperák
és sikerfilmek
világképe
~

Dallas

..

~
Jockey a ko zelkeleti olajmezöröl tárgyal a
jó pénzért mindenre kapható terroristával, CalhounnaL
Bobbyval együtt felszólítja
Parmaleet, hogy azonnal
hagyja el Dallast. Samantha
csellel eléri a célját Jockey
- meglátva Mandy kihívó fotóit - kijelenti, hogy véget vet
a lány karrierjének. Jack volt
hitvesének megjelenése Dallasban aggodalmat kelt, Pamela izgatottan szervezi köz:li.esküvöjél. Ismétles. este, 20.15-kor.
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Bobby és Jenna (Patrick
Ouffy és Priscilla Presley)

A lét valamilyen megjelenítésére szánt
minden emberi termék teljes képet ad arról is, hogy létrehozói hogyan látják a világot. Nem csak arról, hogy milyennek
akarják láttatni ("eszmei mondanivaló",
"alkotói üzenet" stb.), hanem mindarról,
ami az alkotó sajátos nézőpontját jellemzi,
eszméi funkcióját kijelöli. Minden ilyen
termék esetében meghatározható, hogya
világ milyen képét nyújtja azoknak, akik
számára az adott alkotás készül. A művek
világképének tehát az akaratlagos és szándéktalan hatások azon együttesét nevezzük, amelyekből pontosan kielemezhető
létrehozójuk nézőpontja (s annak részeként az önkép, az emberkép, a társadalomkép). Elemezhető világképe van minden egyes dalnak, cikknek, filmnek vagy
könyvnek éppúgy, ahogy értelmes absztrakció egyes műfajok vagy egész korszakok világképéről is beszélni. Külön figyelemre érdemes azon művek világképe,
amelyeknek sikerük van, hiszen a siker, a
tetszés azt jelzi, hogy az általuk nyújtott
kép - legalább egyes vonásaiban - megfe-

lel közönségüknek, a világ bennük megjelenő modellje sok ember számára használható.
A kultúraszociológust, a kulturális antropológia kutatóját az alkotások kulturális
háttere - többek között éppen világképe foglalkoztatja. Filmek esetében is: ebből a
nézőpontból az esztétikai elemek, a filmművészet önfejlődése is a filmet létrehozó
alkotók és az általuk reprezentált kultúra
világképének, illetve a világképek változásának kifejeződései.
Vegyük például a szappanoperák világképét. Tudjuk, hogy ezek a végeláthatatlan
sorozatok a legkülönfélébb társadalmi
helyzetű, műveltségű, ízlésű nézőket bilincselik magukhoz hétről-hétre. Sokan
lelkesednek értük, mások szidják, lenézik
őket, de az utóbbiak is gyakran ottragadnak a képernyő előtt, amikor a soron következő részt vetíteni kezdik.
Mivel érik ezt el ezek a filmek? Melyek
legfontosabb hatóeszközeik (amelyek egy
része egyébként más sikerfilmek, sőt, más

sikerműfajok hatását is magyarázza)? Mi
is annak a sajátos világképnek a lényege,
amelyet ezek a szappanoperák sugároznak, s amely a huszadik század második
felében olyegységesen hatolt be egészen
különböző múltú régiókba, Dél-Amerikába és Japánba, Nyugat-, és Kelet-Európába, Afrikába és Ausztráliába?
A szappanoperák éppen azért az elemzés kedvenc tárgyai az említett szaktudományok művelői számára, mert igen széles körű kulturális háttérre támaszkodnak.
(A tömegkultúra általában is népszerű
vizsgálódási terület, akár a folklór és a
"magas" művészet hibridjének, akár e két
kulturális közeg negatív ellenképének,
akár egy tőlük különböző "harmadik" kifejezésmódnak tekintik őket - mindhárom
álláspont gyakori a tömegkultúra elemzésében). Sokan hangsúlyozzák ugyan, hogy
a szappanopera egy sajátos közönségréteg, egy körülírható szubkultúra fogyasztási igényeivel adekvát, s ez igaz is;
ugyanakkor azonban e művek kétségkívül
más rétegeket is megszólítanak: sajátos vi-

lágképük egy meghatározott
társadalommodellt képvisel - és termel újjá - a
legkülönbözőbb rétegekhez tartozó befogadók számára.
E világkép hatóerejének egyik legfontosabb -legáltalánosabban felismerhető, legygyakrabban emlegetett - sajátossága az,
hogy az ember mindennapjaiba kíván behatolni. Ehhez először is nélkülözhetetlenek az olyan szereplök, akikhez mint személyes ismerősökhöz lehet viszonyulni.
Akik hasonlóképpen illeszkednek be a
többi emberről alkotott képünkbe, mint a
szomszédok, vagy más hétköznapi ismerőseink. Ezt az ismerősséget a találkozás
hétről-hétre való ismétlődése (és a sorozatok körül kiépülő külön világ: magazincímlapok, interjúk, a szereplők arcképével
ellátott trikók, a sorozat alapján kiadott
könyvek stb.) magától értetődően fokozza.
Nem mindegy azonban az sem, milyenek is ezek a figurák. Ahhoz, hogy az emberek sokasága azonosulhasson velük, át-

~
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vagy megvetni: az egyenleg így a kívánt
középszinten jön létre. A gazdagok világába való bekukucskálás élvezete ezzel a lesajnálással társulván egyúttal arra is alkalmas, hogy a mindennapokban keletkezett
szociális feszültségeket levezesse.
A "mindennapi" világképet erősíti az is,
hogy ezekben a filmekben a cselekmény
mindig a létért való kemény küzdelem,
ami visszaigazolja a nézőnek, hogy jól látja a világot: mindenütt az ő küszködéseinek mása zajlik. (Tovább csökkentheti a
küszködései okozta feszültségeket, hogy mint e filmekből látszik - másoknak még
nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, mint
neki.) A kalandok, veszélyek bemutatása
egyúttal az ember kalandigényét is úgy
elégíti ki, úgy vezeti le, hogy közben egy
kényelmes, védett szobában tudhatja magát. (Ez bonyolultabb s lefegyverzőbb hatású, mint a nyílt idill, amelyet - bármennyire vonzó is az illúziókereső lélek
számára - a hétköznapi életnek az idillel

A simlis és
a szende

A nyári vakáció leteltével
újra mindenki a fedélzeten
a Kék Hold magánnyomozó
irodában. Az üzlet sikerét
bizonyítja, hogy az üzenetrögzítőn számos megbízás
várja őket. Azonban a legtöbb hívás Dave apiától érkezett. Amikor azután - Maddie közremüködésével- apa
és fia találkozik, kiderül, hogy
az idősebb Dave nősülni akar.
Az ifjabb Dave különösen reagál a hírre.
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Ideális páros? (Bruce
Willis és Cybill Shepherd)

lagembereknek kell lenniük. Ha úgynevezett "nagy emberekről" van szó, akkor is
azt kell bemutatni, hogy őket is ugyanazok az egyszerű, mindenki számára könynyen beazonosítható motivációk mozgatják, mint másokat.
•
Ez a világkép nagymértékben épít az
"átlagembernek" arra a reflexére, amellyel
az mindig valahová "középre" helyezi
magát a világban, elhatárolódva a nagyon
magasan és alacsonyan lévőktől egyaránt.
A közép-helyzet azonban nem statikus állapot. Eppen azt biztosítja, hogy az ember
emelkedni igyekszik. A sikerfilmeknek tehát úgy kell a "közép" -nek megfelelő hangot megtalálni, hogy egyúttal tekintettel
legyenek az "átlagember" emelkedési vágyára is. A sikerfilmek nagy része így
többnyire az "átlagember" -éhez képest
magasabban lévő, számára mintát jelentő
világban játszódik, ezt azonban kiegyenlíti
azzal, hogy a hősök csöppet sem irigylésre méltó helyzetekbe kerülnek, nem éppen
követendő módon viselkednek, vagyis
egyszerre lehet őket irigyelni és sajnálni,

l
ellentétes tapasztalatai mégiscsak távoltartanak a befogadói azonosulástól. "Ez oly
szép, hogy nem is lehet igaz!" A kaposvári típusú operett-interpretációk mutatták
meg, hogy még az idill műfajának tekintett operettben is van egy olyan rejtett, keserű, fatalista réteg, amely alkalmas arra,
hogy feloldja ezt a távolságot, és "realista"
ösztöneink megnyugtatásával biztosítsa a
befogadás hatékonyságát.)
Visszatérve a sikerfilmek hőseihez: az
átlagember csodálhatja a természetfeletti
képességű hősöket, de az ilyen hősök az
eddig felsorolt sajátosságok közül nem alkalmasak sem a teljes azonosulásra, sem a
jóleső fölény érzetére, sem a feszültség-kisütésre. Az "átlagember" nem tarthatja
magát tökéletesnek. A szappanoperák
ezért hőseiket hangsúlyozottan gyarlónak,
bűnökkel terheltnek mutatják be. Így egyszerre érik el a kívánt feszültség-levezetést, a néző fölény-érzetének levezetését, s
ráadásul mintegy gyónáspótló szerepet is
betöltenek: a gyakran botló, mégis elfogadott hősök bemutatásával a nézőt felmen-

tik saját - jórészt kisebb - vétkei alól. (A
negatív figurák - lásd Jockey Ewing népszerűsége arra is figyelmeztet, hogy az
énkivetítés igényének többféle irányra van
szüksége: egyes hősökre a bennünk lévő
jót, másokra éppen a rosszat vetítjük ki, és
velük is azonosulunk. Mint ahogy nem
egyirányú az együttérzésigény sem: azonosulunk az üldözöttel, a gyengével, de
az üldöző fölényes elmarasztalása, megsemmisítő veresége is zavarja arányérzékünket - az üldöző gyengesége is kiváltja
szánalmunkat: számos gyerek sajnálja a
Piroska ... farkasát, amikor felvágják a hasát; a rokonszenv szegény "üldöző" Tom
felé fordul, amikor az üldözött, gyönge
Jerry már huszadszor csinál belőle felvágottat.)
A magát "átlagember" -nek tartó néző
életébe való behatolás következő fontos
eszköze, hogy e sorozatok világa családi
körbe van zárva. Azon lehet vitatkozni,
hogy az emberi lét legfőbb színterének vajon minden korban a család tekinthető-e,
az azonban vitathatatlan, hogy a különböző politikai, vallási és egyéb mozgalmak
dacára az emberek túlnyomó részének a
családi élet problémái töltik be az életét. A
szappanoperák egyrészt igazodnak ehhez
(megintcsak visszaigazolva a nézőnek,
hogy a világ olyan, amilyennek ő látja),
másrészt mindent elkövetnek, hogy ez így
is maradjon: a néző szemlélete maradjon
meg a család határai között. E történetek
nemcsak hogy családi viszonyokról szólnak, hanem a családi viszonyok helyettesítenek bennük minden egyéb társadalmi
viszonyt: úgy tűnik, hogy a világot ahogy az átlagember kicsiny életterét családi viszonyok mozgatják. Ennek érdekében az ábrázolt világ térben is nagyon
zárt, a Dallas jelenetei például túlnyomórészt a farrnon vagy a családi irodákban
játszódnak, s így van ez más szappanoperák esetében is. (A sikerfilm szüzséiben
pedig Napóleonnak vagy Nelsonnak éppúgy a kisemberétől semmiben sem különböző szerelmi élete az érdekes, mint Erzsébet királynő vagy Erzsébet királyné
esetében. Ugyanerre az igényre épít - leleplező szándékkal - az a legújabb dokumentumfilm-szenzáció, amely az egész
szovjet-kínai viszonyt Mao és Hruscsov
kalandregénnyé kreált előéletéből, s természetesen egy szerelmi vetélkedésből vezeti le.)
Sokatmondó, hogy mi minden nem kerül be az ábrázolásba. Jellemző egyrészt
az említett szűk élettér: hogy a lakáson,
irodán, szórakozóhelyeken kívül alig jelennek meg más színhelyek. A kulturális
élet olyan fórumai, mint a színház, múzeum, koncert, vagy a nagypolitika intézményei nemigen szerepelnek ezekben a szappanoperákban: nemcsak azért, mert a
szűk értelemben vett kultúra nem tartozik
például a Dallasban ábrázolt amerikai elit
presztizs-feltételei, s egyáltalán, a fogyasz-

tói kultúra központi értékei közé (ilyen
szempontból az európai szappanoperák
különben némileg mások), hanem azért
sem, mert a kulturális elit által űzött tevékenységek ábrázolása jelentős nézőrétegeket taszítana el: az "átlagember" kevésbé
ismerne magára. Hiányoznak ugyanakkor
az átlagember életének olyan színterei is,
amelyek túlságosan is a mindennapokra
emlékeztetnének. mint például a bolti bevásárlás vagy az autójavíttatás. (Lényegében kimarad a gyermeknevelés is: a gyerekek inkább csak mint megetetendő, lefektetendő lények foglalkoztatják a szereplőket.) A Dal/asnál feltűnő, hogy az ábrázolt világ annyira szűk benne, hogy még
a természet is alig jelenik meg képein.
Az ábrázolt viszonyok, a szóbakerü1ő
témák köre is rendkívül korlátozott: nemigen találkozunk például (anyagi-, vagy
karrier-érdek nélküli) barátsággal; a Dallasban a szexuális vonzáson túlmenő szerelemmel sem nagyon. A gazdagok-nem
gazdagok felületes viszonyán túl szinte
nyoma sincs társadalmi konfliktusoknak:
a dolgozó emberek általában csak kiszolgáló háttérfigurákként (valódi szegények
legfeljebb elborzasztó kuriózumként) jelennek meg, a Dal/asban az értelmiség is
észrevehetetlen marad. Lelki problémákkal a szappanoperák látszólag nagyon sokat foglalkoznak (a pszichológiai közhelyek szintjén), soha nem mennek el azonban olyan pontig, ahol egy-egy lélektani
konfliktus a maga teljes drámai összetettségében valóban átérezhető lenne. Kimarad minden ezekből a filmekből, ami az
életben akárcsak egy kicsit is bonyolult.
Az egyik legfőbb követelmény ugyanis
- s ezt szintén gyakran elmondják e művekkel kapcsolatban - az ábrázolt világ áfláthatósága, egyértelműsége. Egy szappanopera nem kockáztathatja meg, hogy a
nézők egy része, ha nem ért valamit, kikapcsolja a készüléket, így aztán a tízéves
gyerek is bekapcsolódhat e filmek élvezetébe. Másfelől ezt a leegyszerűsítettséget
el kell leplezni, hiszen az átlagnéző
ugyanakkor ad magára, s bár a legműveltebb emberben is ott van a gyermek, aki
képes az ilyen műveken elandalodni, a
nézőt abban is meg kell erősíteni, hogy
képes a bonyolult dolgok megértésére,
ezért a filmeknek - érthető, átlátható - bonyolultságokat is kell tartalmazniuk. ilyenek egyrészt a különböző üzleti húzások
és egyéb cselekmény-bonyodalmak, amelyek találékonyan szokatlanok, de elmagyarázzák őket (tehát a nézőt beavatják
egy sakkjátszmába, s így az az érzése keletkezik, mintha ő értette volna meg,
mintha ő is tudná játszani). Hasonlóképp
alakulnak a szappanoperákban az - olykor egészen extrém - magánéleti fordulatok. S idetartoznak végül maguk a szereplők, akiknek szintén kellőképpen "összetetteknek" kell lenniük, hogy heteken át
eléggé érdekesek maradjanak, így minden

szereplő időnként meglep bennünket vala- bil: ha egy hosszú sorozat közben a gyermivel. A figuráknak ez az idézőjeles mekek felnőnek, és a szülők nemzedéke
"összetettsége" azonban csak az egyes kihull, a gyermekek ugyanúgy folytatják.
események váratlanságát jelenti, a jelle- A környezet is szinte változatlan. Nincsemek maguk rendkívül egyszerűek, (kevés nek évszakok, nincsenek hajnalok és alkoelemből épülnek fel és változatlanok), kü- nyatok, csak nappal van és éjszaka.
A stabilitás, a világ biztos állandósága e
lönben nem lehetnének hozzánk közelállóak, s nem ismernénk fel őket (márpedig sorozatok egyik legfőbb sugallt értéke. (Ez
egy ilyen sorozatnál fontos követelmény, nem meglep ő, hiszen a biztonság a legkühogy az is a legkisebb zökkenő nélkül lönfélébb érték-vizsgálatok tanúsága szekapcsolódhassék be a filmbe, akinek né- rint a legáltalánosabban kultivált érték:
amely társadalmakban hiány van belőle,
hány adást ki kellett hagynia.)
Emiatt fontos az események időtlensége ott vágyképzetként áll az emberek értékis: (több évtizedes időhatáron belül) általá- rendjének centrumában; ahol megvan, ott
ban semmilyen fogódzót nem kapunk ah- a stabilitás örök, állandó voltának reméhoz, hogy az éppen látott jelenetek mikor nye erősíti tovább.) Nem kevésbé lényegejátszódnak; nemigen kötődnek történelmi sek azonban azok a közvetlenül megjelejelentőségű időpontokhoz, ismert politikai nített értékek sem, amelyek köré az ábráfordulatokhoz. Ez egyrészt lehetővé teszi, zolt világ fölépül.
Feltétlenül ilyen alapérték a vagyon, a
hogya sorozatot széles időbeli határokkal
forgalmazhassák, így aki éppen nézi, azt jómód, a gazdagság; a nemi vonzóerő, a
hiheti, a jelenben játszódik (ez a hatás magabiztosság, a rámenősség; a családi
még az olyan, múlt században játszódó összetartozás. Csúnya nő és mulya férfi
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Boro5rtyán

MathIIde felkeresi Borostyánt, de csak Cinziát találja otthon. Látogatása mégsem eredménytelen, sőt olyan bOldogságot jelent számára, amilyenről álmodni sem mert: a véletlenül
megpillantott borostyánlánc
láttán rájön, hogy Valerio lánya nem más, mint Andréa
felesége, Borostyán! Eközben
Andréa makacsul ragaszkodik szerelméhez, és nem
akar szembenézni a múltj.ával, amihez .úgy
em, semmi koze.
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Kihallgatáson

a kedves nővérrel

filmek esetében is egyértelmű volt, mint
az Isaura, hiszen köztudott, hogy több helyütt csekkszámlán gyűjtöttek pénzt a rabszolgalány felszabadítására); másrészt az
ábrázolt világot is időtleníti, szinte azt a
látszatot kelti, hogy ez a világ öröktől fogva és örökké létezik, legalábbis rendkívül
stabil. (Ez az élet folytonosságának igényére is építő stabilitás-sugallat szintén e
sorozatok alapvető hatóeszközei közé tartozik, hiszen a mindenkori nézők között a
stabilitás, a biztonság értéke kitüntetett jelentőségű.)
A sorozat-jelleg csak alátámasztja ezt a
stabilitás-érzést: az, ábrázolt események
úgy is időtlenek, hogy bárhol megszakíthatók, és bármikor folytathatók, ami a nézőben akaratlanul is azt az érzést kelti,
hogy az élet ilyen: ha vannak is benne ne. hézségek, mindig továbbgördíthető, sosincs végzetes baj, a megszakítások a lényegi folyamatosságot sosem veszélyeztetik.
A cselekmény állandó változása ellenére
az ábrázolt világ egészében rendkívül sta-

többnyire csak mellékszereplő lehet a sorozatok örökkévalóságában. Az ilyen figurákkal ugyan tud azonosulni a néző, tehát
olykor megjelennek, de mindig lenniük
kell ideáloknak is: olyan szép, határozott,
"győzelemképes" hősöknek, amilyenekké
a sorozatok készítői által feltételezett "átlagemberek" válni szeretnének. A családi
összetartozás rendkívül fontos érték,
amelye sorozatokban minden más logikánál erősebb: az egymással ádázul viaskodó családtagok azonnal együtt harcolnak,
amikor a "család" érdekei kerülnek veszélybe. Ami pedig a jólét értékét illeti, itt
nemcsak arról van szó, hogy a jólét minden kellékét vonzónak mutatják be, hanem arról is, hogy hétköznapi kellékeknek
tekintik őket, azt sugallva, mindenki számára ilyen természetesen megszerezhetőek, vagy legalábbis csak szerencse kérdése
hozzájuk jutni. (A szegények, a csúnyák is
lehetnének gazdagok és szépek, vagy ha
nem, legalább az életükbe bekapcsolt képernyővilágban azonosulhatnak velük, s ha
valami nem tetszik - elvégre a filmek va-

lahol azt sugallják, hogya gazdagok és
szépek élete is csupa gond -, még le is sajnálhatják őket.)
A filmekben megjelenő gondo knak szintén igen fontos szerepük van. Az ábrázolt
világ egésze és alapértékei ugyan rendkívili stabilak és megkerillhetetlenek, ám
hogy a valóságosság érzetét keltsék, be
kell engedni e világba a bizonytalanság
elemét is. Bármikor megtörténhet a legváratlanabb tragédia is. Bármely jónak vélt
emberről kiderillhet valami gonoszság: e
sorozatok tele vannak ilyen fordulatokkal.
Különösen a múlt vészterhes ebből a
szempontból: a múltból rendre felbukkannak szőnyeg alá söpört események, amelyek következményei nagy teherként, veszélyként nehezednek a szereplőkre. Ebben a vonatkozásban tehát a sorozatok azt
sugallják, hogy ingoványos talajon élünk,
ám mivel a szereplők többnyire kikeverednek ezekből a nehézségekből, a filmek
megintcsak megerősítik azt az érzést,
hogy sosincs igazán nagy baj (ahhoz pedig hozzá kell szoknunk, hogy az élet
küzdelmek egymásutánja).
A küzdelmeket végigpróbáló hősök ebből a szempontból tulajdonképpen a hagyományos mese hőseit, a világban szerencsét próbáló testvéreket, a legkisebb királyfit stb. helyettesítik, s a mese - mint
eredményében megnyugtató életminta iránti igényünket is kielégítik.
A sorozatban megjelenő érzelmek, mint
említettük, alig terjednek túl az ösztönökön, s ennek megfelelően szenvedélyesek,
elsöprőek, és megintcsak nagyon egyszerűek. Az emberek vagy vágynak egymásra, vonzódnak egymáshoz, vagy ugyanolyan szenvedélyesen és egyszerűen gyűlölik egymást. A legbonyolultabb érzelem,
amely egy ilyen sorozatban megengedhető, a "se vele, se nélküle" közhellyel írható le.
Az érzelmek leegyszerűsítése egyrészt
arra a csoda-igényre épít, amely azért
uralja az emberek nagy részének gondolkodását, mert nem látnak igazi megoldási
lehetőségeket életük problémáira. A végletes, elsöprő érzelmek csodaszerű fordulatokat ígérnek, s megerősítik azt a reményt,
hogy ily módon váratlanul megoldások
sziliethetnek a néző átláthatatlanul bonyolult hétköznapjaiban, kibogozhatatlan lelki
csapdahelyzeteiben is.
Az érzelmek egyszerűsítésével jár, hogy
a cselekmények kifutásának is - ha egyáltalán véget érnek valamikor - a lehető
legátláthatóbbnak kell lennie: az érzelmileg legegyszerűbb, leginkább várt megoldás a happy end. De korántsem igaz,
hogy a hollywoodi típusú sikerfilmeknek
mindig happy end del kell zárulniuk. Nagyon gyakori a könnyes-bús befejezés is.
Ez a befejezés-fajta ugyanolyan egyszerű
érzelmekre épít, mint a happy end. Közös
vonásuk, hogy - szemben például a tragikus katharzissal vagy a szatírával - nem

gili néznek valamit stb. (Az, hogy az események túlnyomó része olyan körülmények között történik, amelyek az átlagember számára a szórakozást jelentik, egyrészt jelzi, hogy nem hétköznapi világról
van szó; másrészt segít abban, hogy a
megjelenő közeg kellemesként épüljön be
a néző világába, következésképpen: 1. ne
kívánjon tőle túlzott szellemi megerőltetést; 2. ne tanúsítson vele szemben semmiféle ellenállást, engedje, hogy mindaz,
amit lát, maradéktalanul hasson rá).
ÖSszefoglalva tehát e filmek legfőbb törekvése az, hogy minden szellemi erőfeszítés igénye nélkül a nézőben mégis azt
az érzetet keltsék, ő most az intellektuális
tevékenység egyik legkifinomultabb formáját végzi: "lélekelemez". Hiszen e sorozatok egész hétre adnak beszédtémát: az
egyes szereplők cselekedeteinek mérlegelését. Ez a mérlegelés egyszersmind a morális aktivitás látszatát is megteremti, hiszen erkölcsileg minősítjük a szereplők
tetteit, anélkül azonban, hogy döntésünknek bármiféle következménye lenne, mert
mindez végill is egy tőlünk hangsúlyozottan távoli világban játszódik. (A szereplők
a legszélsőségesebb erkölcstelenségeket is
elkövethetik, mégsem fordulunk el tőlük:
az együttérzés és távolságtartás úgy van
adagolva a filmekben, hogy a hősök iránti
érdeklődés végill is mindig elaltatja erkölcsi ítéleteinket.)
Az ismétlődés és a cselekményfolyam
végtelensége az említett biztonságérzeten
Az is e filmek nyelvi sajátossága, hogy túl fölényérzetet is ad a nézőnek: ismer
mindent kimondanak, az információk mindent, átlát mindent (sokkal inkább,
csak átmenetileg maradhatnak a sejtetés mint az életben). Ugyanakkor helyettesíti
szintjén, (Ezzel sem szabad terhelni a né- is az életbeli aktivitás hagyományos "agozőt. Megkapja a rejtvényfejtés élvezetét ráit", azokat az alkalmakat, ahol egy-egy
két adás között, amíg találgathatja. hogy a falu, város lakói valóságos problémáikat
dolgok miként folytatódnak majd, de az- megbeszélhették, megítélhették: nagymértán kíváncsiságát ki kell elégíteni, ami tékben a rokonok, szomszédok, polgártárszintén a biztonságérzetet erősíti, hiszen - sak és vezetők helyett lesz az ember életéaz élettel szemben - itt biztosak lehetünk nek része és témája a Ewing, az Onedin
abban, hogy előbb-utóbb minden kiderill.) vagy a Guldenburg család, Brinkmann
A képi nyelv hasonlóképpen egyszerű professzor vagy a szegény kis Isaura, akik
és egyértelműen eligazító. A környezetek ugyan távoli világban élnek, de a velük
olyan elemekből épülnek fel, amelyek való gyakori találkozás folytán egyúttal
alapján azonnal tudjuk, hol vagyunk: kór- közelebbi ismerőseinkké is válnak, mint a
ház, elegáns étterem, autósmotel, farm stb. modem életformában tőlünk mind távoA háttér lehetőleg éppoly szép, mint az labb kerülő szomszédaink, rokonaink.
A szereplőktől látott viselkedések szoemberek: kellemetlen látványokkal ugyanúgy nem illik zavarni a nézőt, mint első cializációs példák is, sok néző e filmekből
pillantásra érthetetlenekkel. A magasabb sajátítja el, hogy az emberek a különböző
életnívó vonzereje különben is nagymér- helyzetekben hogyan szoktak viselkedni.
A szappanoperák végill egyfajta mintatékben ezeken a miliőkön keresztili érvényesili, amelyeket a néző - legalább rész- ként szolgáló világmodellt is adnak: egy
leteiben - gyakran utánozni is próbál saját olyan világ képét, amelyben mindenki
otthona kialakításakor.
csak magára számíthat, de amely mégsem
Nemcsak a szavak, a képek is folyton nyomasztó; ahol egyetlen kapcsolat sem
ismétlődnek: néhány helyszínen játszódik stabil, de az egész lét mégis rendkívilli
a legtöbb cselekmény, a szereplőket szinte mértékben az; ahol semmiben sem lehetsz
azonos kameramozgásokkal, többnyire biztos, de nagy valószínűséggel minden
még ugyanabból a szögből is mutatják, s túlélhető; amely magasabb életnívón zajamit a figurák tesznek, szintén nagyjából lik, mint a te mindennapi életed, de anyugyanaz: közös ebéd-vacsora, poharazga- nyira átlátható, hogy szinte asajátodénak
tás, beszélgetés, miközben egy korlát mö- is érezheted. A néző egyszerre élvezheti,

tűrnek érzelmi ellentmondásokat: lezárt a
jó is, a rossz is, egymásba nem fordulnak
át.
Néhány vonásból felépült, állandó küzdelemben élő, de stabil figurák + leegyszerűsített, átlátható, a középszintnél feljebb lévő, de az átlagemberek módján alakított életvilág + a felsorolt néhány alapérték + egyszerű érzelmek: ennyi a sikersorozatok receptje a "mit ábrázoljunk" szintjén. De van a receptnek még néhány további kelléke a "hogyan ábrázoljunk" vonatkozásában is.
A sikerfilmek verbális nyelve, ha lehet,
még leegyszerűsítettebb, mint a figurák
vagy az érzelmek. A világ stabilitásának,
ismerősségének érzetét erősíti, és a két
adás közt éltelő egy hétnyi idő múltán fel
sem tűnik, hogy a hősök hétről-hétre szinte ugyanazokat a mondatokat mondják.

hogy mindazt átélheti, amit a szereplők, de
a valóságban nem kell ilyesmiket átélnie.
A sikerfilmek hatásának korántsem mellékes összetevője, hogy e produkciók leghatékonyabbjai - az említett leegyszerűsítések dacára - más szempontból igen magas szintű profizmusról, szakmai hozzáértésről tanúskodnak. A szereplőkiválasztás
olykor a legjobb művészfilmek gondosságát idézi. Itt nem lehet kontraszereposztás: a szereplőknek olyanoknak kell lenniük, hogy tökéletesen lefedjék a nézőnek
az adott figuráról feltételezhető képét. A
jelenetek többnyire jól kiszámítottan kapcsolódnak egymáshoz; az egyes epizódok
végén hatásos elvágással viszik át az érdeklődést a következő részbe; a cselekményfolyamban ügyesen adagolják a váratlan meglepetéseket és az otthonos
vissza-visszakanyarodást a sok szál közül
az éppen legígéretesebbhez; a feszültségeket kellő időben levezetik; a főszereplők
sorsának alakításakor pontosan kimérik,
hogy az ne legyen kiszámítható, ugyanakkor a nézői közvélemény számára elfogadhatatlan sem.
Élnek tehát ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel a hagyományos művészet
is, a fő különbség a szemléletben, a sugallt
világképben van. A hagyományos művészettel ellentétben a sikerfilmek azt az ér-

A veréb is madár

(fotó: Szóvári Gyula)

zést erősítik meg a nézőkben, hogy sem- szélsőségesen individualista világképpel,
mit nem kell tennie: körülhatárolt léte azt a látszatot keltve, hogy a hagyományos falu értékrendszerének biztonsága,
azonos az emberi világgal.
E különbség nyilvánul meg abban is, átláthatósága tovább él abban az állandó
hogy ezekből a művekből többnyire hi- küzdelemben is, amit a modem világ jeányzik a szimbolikus sík: a hősök többé- lent. Az emberek pedig, akiknek egész érkevésbé archetípusok (az Intrikus, a tékrendszerüket át kell állítaniuk, vagy ha
Gyöngeakaratú, a Jófiú, a Szép és a Ször- már ebbe születtek bele, helyt kell állniuk
nyeteg stb.), de önmagukon kívül nemi- a kegyetlen létharcban, örömmel fogadják
gen jelentenek mást (szemben például az el azt az illúziót, hogy végül is minden
említett Mao-Hruscsov rémtörténettel, rendben van.
Az értékrendszerek, amelyek szerint éahol a két keleti gengszter egy amerikai
hölgy kegyéért verseng, s ez lehetővé te- lünk, döntünk, ítélkezünk, meghatározzák
szi, hogy a sztori szimbolikus - társadal- egész életünket. Meghatározzák azt is,
mi - olvasatot is kapjon). A szappanope- hogy kialakult világkép ünkkel mit kezrák világában már csak azért sem kívána- dünk, hogyan, milyen módokon reagátos a szimbolikus sík, mert nézőikkel is lunk az élet kihívásaira. A sikerfilmek
azt a képet kívánják elfogadtatni, hogy az megpróbálják összebékíteni azokat az érő életüknek nincs .mögöttes jelentése", ne tékrendszereket, amelyek egymásmellettikeressenek benne mélyebb összefüggése- sége, különbözősége, ütközése a modem
ket, s ha változtatni akarnak rajta, azt a jól világ kialakulása óta konfliktusokat okoz
bejáratott módokon (amerikai álom, cow- az emberekben s az emberek között. Ezzel
boymorál, szorgalom, kitartás stb.) tegyék. kétségtelen mentálhigiénés missziót látnak
A szimbólum azért is zavaró, mert az el, másfelől azonban - megfelelő megküzmindig többértelmű és többkimenetelű: a dési stratégiák kifejlesztése helyett a konfszimbolikus ábrázolás (amely az elit mű- liktusok rövidre zárásával - maguk is
vészetben uralkodó) a befogadót - leg- részt vesznek annak az állapotnak a fenn.alább a tudatalatti síkján - nem hagyja tartásában, amelynek során a mind passzívabb "nyugati kultúra" a társadalmi lét
egyértelmű békében.
A sikerfilmek a hagyományos falu zárt konfliktusait az egyének tudatalattijában
világképét szinte tökéletesen ötvözik a igyekszik (féken) tartani.

Hirsch Tibor
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A Magyar Televízió szilveszteri műsorai 1959 és 1989 között

Az összenevetésben fogant
Televízió
Aki a fogantatást a politika-történet felől közelíti meg, aligha fogalmaz
így.
Onnan nézve <1M<1gy<1r
Televízió egyáltalán nem "összenevetésben
fogant". Szigorú központi bizottsági döntések erősítették meg a kormányt, hogy szükség van rá, hogy szerepe <1népnevelésben és népszórakoztatásban egyaránt fontos. Hogya szovjet tapasztalntok alapján hatékonyabb propaganda-eszköz, mint a rádió. Hogy fejlesztésére akkor is
kell pénzt áldozni, amikor a nagyberuházások még ötvenhat előtt leállnak, és akkor is, amikor ötvenhat után még nagyobb takarékosságra intenek a közgazdászok.
Ráadásul, minthogy a hazai televíziózás beindítása elsőrendű fontosságú politikai feladatnak rninősittetett,
természetes, hogy minden mozzanata szoros ideológiai-politikai felügyeletet kíván: a díszlet-tologatástól a sportközvetítésig.
Ma már nyílt titok, hogy annak idején a Televízió személyi állományának válogatásakor különösen szívesen fogadták
az ÁVH, a Honvédség, a Belügyminisztérium korábbi munkatársait.
Ez azonban, ha igaz is, nem zár ki egy másik igazságot: azt, hogya Televízió születése derűs apolitikus eseményként jelent meg a sajtó formálta köztudatban - egyenesen üdítően politika-mentes eseményként
egy olyan korban, melyre amúgy súlyosan rátelepedett a politika. A Televízió még hivatalos születése napjain - az új adótorony átadásakor.
vagy az ötnapos műsorhét bevezetésekor - sem volt vezércikk-téma. A
napilapokban általában ugyanott találhatjuk a róla szóló korai híradásokat, ahol az "összenevetős" karikatúrát. A Televízióról tudósító újságíró
közvetve-közvetlenül mindig a kulisszák mögé les, hiszen jó ideig nem
is lehet más témája, mint a távolbalátás tárgyi és személyi feltételeinek
alakulása. Ez pedig "intim" szövegeket feltételez a titokzatos masinák
leírásától az ifjú bemondónőkkel készült bensőséges interjúkig.
A Rádió Újság 1957 februárjában például lelkesen számol be az első
közvetítőkocsi megérkezésérőL A tudósító nem fukarkodik a dicsérő
szavakkal, amikor a tőkés szállító, az angol Pye-cég kiváló munkáját
mutatja be, felidézve a megbízható angol iparra vonatkozó, háború előtti közhelyeket. Nemsokára könnyed hangvételű interjú jelenik meg Mr.
Sipahimalanival, a Pye-cég indiai származású mérnökével, aki a közvetítőkocsi beüzemelésénél segédkezik. Sok mindent megtud unk Mr. Sipahimalani életéről és pályájáról, ráadásul a cikkíró azokkal a szófordulatokkal jellemzi a magyar mérnökök és az angol mérnök kapcsolatát,
"aki átadja tapasztalatait", mely szavak ezekben az években elsősorban
a szovjet-magyar munkabarátság méltatására vannak fenntartva ...
Viszont minden, ami hivatalos, szinte észrevétlenül történik.
Senki sem kommentálja például a tényt, hogy 1957 februárjában a
szokásos heti rádióműsor mellett először jelenik meg az újságban a kí-

sérleti Tv-műsor rendszeres ismertetése, igen szűkszavúan, kízárólag az
adásidőpontokat jelezve, majd alig néhány hónappal később már a ~ísérleti műsorban szereplő filmek címével, leírásával együtt. A nagy pillanatot, a Rádió Újság átkeresztelését Rádió és Televízió Ujsággá, 1957. október huszonnyolcadikán, szintén nem előzi meg főszerkesztői bevezető,
szerkesztőségi nyilatkozat.
Az új címmel ékeskedő újság címlapjáról fiatal lány mosolyog: kezében hordozható televízió. A jelzés nemcsak finom, hanem intim és családias: az új csodamasinát legkisebb (Magyarországon akkor még ismeretlen) változatában ábrázolja, melytől lám, igazán nem kell félni: olyan újdonságról van szó, melyre nem nagyhatalmú intézményként, hanem az
otthon részeként, és nem is feltétlenül monstrum tartozékként kell gondolni. Olyan újdonság ez, melyet csinos nők is elbírnak, és illik is a csinos nők kezébe, szó szerint és képletesen is, hiszen a csinos nők hamarosan úgy tűnnek fel a képernyőn, mintha a felkonferált műsor felelősei
volnának, és egyszerre lennének gazdaasszonyai a titokzatos intézménynek és háziasszonyai azoknak a szerenesés háztartásoknak, ahol ez a
pompás holmi már megtalálható.
Nagy bátorság volna azt állítani. hogy az új intézményre és technikára, mint nőneműre gondolt volna az ilyen irányba hangolt közvélemény.
Az ilyesmi természetesen nem bizonyítható. Mindenesetre igen hamar
olvashatjuk az első interjút az alig tizenkilenc éves Takács Marikával.
aki kedves lényével nyilván azonnal eltereli még a többé-kevésbé beavatottak figyelmét is a Televíziót irányító amúgy "maszkulin-militáns" kemény magról. Sok más nő is nyilatkozik: sminkesek. öltöztetőnők és Balogh Mária, aki az igen korán jelentkező "Lányok-asszonyok" kulisszatitkaiba vezeti be az olvasót.
Ami a televízióval kapcsolatos vicceket, karikatúrákat illeti, ezek is
gyakran eljátszanak a női- vagy nőies televízió képzetével. A Ludas Matylban, a napilapokban egyaránt fölbukkan az a férfi-vásárló, aki aszerint választja ki a megfelelő készüléket. hogy mosolygó nő, vagy zord
képű férfi bemondó látható-e a bekapcsolt képernyőn. A megszemélyesített, korosodó rádió mellett a televízió fiatal nőként jelenik meg. Jellegzetes szilveszteri karika túra: il néző - szmokingos, csokornyakkendős
férfi - a képernyőről kikacsintó, estélyi ruhás nővel koccint...
"Intim imázst" nyer tehát a televízió, rögtön azzal, hogy nőies médiumként mutatják be, illetve mutatja be magát. Ez a családias kép tovább

erősödik, amikor minden személy, aki a televízióval kapcsolatba kerül,
munkájától függetlenül, magánemberként is bemutatkozik. Ebben a minőségében pedig soha nincs egyedül. Egyáltalán, bárki bukkan föl az új
médium körül, az mindig hozza magával a társakat. Szó szerint, vagy
csak hivatkozásképpen: feleséget, barátot, szomszédot - a magánvilág
változatos sokadalmát. Az említett Takács Marika-interjú közben éppen
a vőlegény érkezik. Varga József úgy meséli el kedves öniróniával első
televíziós szereplésének tőrténetét. hogy beszámolója "két helyszínes": a
stúdió és a családi otthon: az utóbbi helyszínen szereplése után egy csapat rokon és ismerős fogadja őt, akik magától értetődően együtt nézték
az adást.
Ez utóbbi jelenség természetesen nem a manipulatív sajtó találmánya,
hanem a valóság: a televízió az ötvenes évek végén még csoportos szórakozás volt, egy készüléken viszonylag sokan nézték a műsort, és nem
csupán a szűk család. Mára a feledés homályába veszett az az amúgy is
rövid életű, gyorsan születő és gyorsan eltűnő társadalmi protokoll, ami
szabályozta ezeket a közös tévé-nézéseket. ami alapján a szomszédok eldönthették. mikor kopogtathatnak hívás nélkül is a házbéli tévé-tulajdonos ajtaján és mikor nem; és a tévé-tulajdonos is eldönthette, mikor illik
önként felajánlania a tévézési lehetőséget, és mikor csak kérésre; illetve
mikor van joga teljesen elzárkózni.
Ehhez még hozzá kell számítani azokat a csoportokat, melyeket éppen a televíziónak kellett volna közösséggé gyúrni. Tudjuk, ebben az
időben nemcsak iskolák, kultúrházak jutottak televizióhoz. de a híradások szerint ajándéktelevíziót kapott egy-egy jól dolgozó brigád, vagy
közös televíziót vásárolt egy-egy termelőszövetkezet tagsága, amely
ilyenkor rögtön "Tévé-klubot" alakított ...
A televízióval kapcsolatos karikatúrák mindenesetre bőséggel merítenek
a közös televíziózás kínálta téma-Iehetőségekből. Egyáltalán: a hőskor
viccgyártóit még nem a televízió műsorai ihletik meg, kizárólag a "televíziós helyzet". Nem a "televízió helyzete", azaz nem a néző önmagában, hanem a néző, a technika és a képernyőn megjelenő ember találkozása.
Ennek megfelelően ezek a karikatúrák egy új, "televíziós mi" igazi gerjesztői. A legtöbb példát a valósággá váló, vagy a valósággal így-úgy
egyesülni képes tévé-képpel játszadozó rajzos poénokra találjuk.
Karikatúrák 1959-ből: a képernyőn esik az eső, a karosszékben ülő néző is kinyitja esernyőjét. Más: a képernyőről valaki udvariasan tüzet ad
a nézőnek. Egy férfinéző megpróbál bekukucskálni a tévé-bemondónő
dekoltázsába. Ugyancsak ötvenkilences karikatúra: a képernyőn egy
egeret látunk, egy női néző pedig visítva ugrik ki az ágyból. A rajzoló
szerint így kezdődhetne a tévé reggeli torna műsora.
Más karikatúrák nemcsak kép és néző, hanem kép, néző és a többiek
hármas viszonyára egyszerre utalnak. Például egy másik ötvenkilences
rajz "Ravasz lakóbizottsági elnök" címrnel. A szóban forgó lakóbizottsági elnök a tévékészülék mögé bújik. ,,-Hát nem azért hívott minket,
hogy a televízió műsorát nézzük? - De igen. A műsor első száma az,
hogy miért szemetelnek a lakótársak a lépcsőházban ... rr
Egy hasonló szellemű rajzon a házigazda a korai mozi gyakorlatát
követve artistaszámokkal szórakoztatja a műsorok közti szünetben az
összesereglett nézőket. Egy harmadik karikatúrán a falusi nézők fölismerik a képernyőn Jóska nevű földijüket, akinek egyenruhás alakját éppen a díszszemlén szúrta ki a kamera. "Nem is írta meg, hogy fellép a
tévében ... rr - így szól a képaláírás.
Ezek a karika túrák egyenesen olyan média-világ lehetőségeivel játszanak, ami legfeljebb valamikor az ezredforduló után válik valósággá. A
rajzos viccek - a tornára buzdító egérrel. a bemondónő dekoltázsával. a
nézővel kommunikáló tévés személyiséggel - megálmodják a személyes,
a plasztikus, az interaktív televíziót. A tévébe bújó lakóbizottsági elnökről, a képernyőnek integető falusiakról szóló tréfák pedig a kisközösségi
média sajátos lehetőségeit vetítik előre.
Mintha a közvélemény mindjárt az indulásnál valóban sürgette volna,
hogy mindezek, amiknek puszta ábrándképe is évtizedekre feledésbe

merül, minél előbb megszülessenek. A televízió ugyanis intim, közösségí, közösség-teremtő újdonságként mutatkozott be. Civil néző is, karikaturista is erre a sajátosságára csodálkozott rá legelőször.
A "televíziós mi" természetesen nem válhatott rögtön az országos vagy
"összmagyar mi", a valóságos konszolidációs többesszám-első személy
megerősítőjévé. A két beavatottsági kört egymással fedésbe hozni: ez
egyrészt a közvéleményt formáló televízión kívüli propaganda, másrészt magának az új médium műsorkínálatának lett feladata.
Nem volt könnyű feladat.
Már csak azért sem, mert a televízió műsorát kezdetben az ország lakosságának töredéke látta. Ezt a tényt mintha önkéntelenül is elleplezné
a televízióval foglalkozó intimitás-illúziót gerjesztő sajtó,
Ha ez a kulturális kormányzat közvetett bíztatására történt, úgy utólag - érthető a stratégia: úgy kell tenni, mintha a "tévé-nézők tábora"
már valóban létezne, éppen azért, hogy azután tényleg megszülethessen. Ugyanakkor senki sem titkolta, hogya tévé-tulajdonosok száma
csak az évtizedfordulóra érte el az ötvenezret. beleszámítva a közületeket is. Összehasonlításképpen: a rádió-előfizetők száma nagyjából ekkor
érte el az egyrnilliót. A két szám között még akkor is óriási a különbség,
ha a közös televíziózás korabeli szokásait ismerve több nézővel számolunk tévé-készülékenként, mint ahány hallgatóval rádiónként. Hasonlóképpen gyanús: mindenki tudta, hogy a legolcsóbb tévé ára is majdnem
ötezer forint, ami egy fiatal munkás féléves kezdőfizetése. Ennek ellenére a nézőkről szóló "komoly" tudósításokban kizárólag munkások, öreg
téesz-tagok, technikával barátkozó parasztasszonyok szerepelnek.
A karika túrák tévézői viszont sokkal ritkábban kerülnek ki ebből a
körből: ők, mégha a rokonsággal-szomszédsággal együtt is, általában
városi lakásban, félreismerhetetlen polgári környezetben játsszák bizarr
interaktív játékaikat a televízióval, a rajzoló fantáziája szerint.
Valószínűleg ők - a polgárok - voltak, és ők sem sokan, a Magyar Televízió első valóságos nézői. Már csak a vételi viszonyok miatt sem követhették őket túl gyorsan a többiek, mert az adólánc kiépítetlensége objektíve lehetetlenné tette, hogy a falvak rögtön és nagy számban bekapcsolódjanak a "televíziós mi" kétségtelenül táguló körébe.
Volt tehát egy ténylegesen létező és egy félig-meddig létező, bár növekvő néző-tábor. A ténylegesen létező tábor, éppen kis száma míatt,
rögtön érezhette az intimitást, a családiasságot, a televíziós "mi" hangulatát.
El kellett érni, hogya félig-meddig létező, vagy a jövő ígéreteként létező tábor átvegye ezt a hangulatot a ténylegesen létezőtől, és növekedése közepette megtartsa azt. Ez már magának a televíziónak lesz feladata. Eleinte rossz hatásfokkal teljesíti: a kísérleti adás ugyanis kötött
filmprogramot jelent. Érdekes filmprogram ez: a nagyszámú szovjet háborús produkció mellett például Fellini Országútonja is belefér. A mozikat még senki sem félti, tehát nincs mit csodálkozni azon, hogy a magyar filmeket frissiben mutatja be a televízió. Kísérleti adásban látható
Máriássy Félix Budapesti tavasza, és Herskó János "ötvenhatos" filmje, az
Éjfélkor. Régi filmek is előkerülnek: például az Európa nem válaszol, vagy
A meseautó. A Tévé akkori műsorszerkesztője egy interjúban súlyos filmhiányról panaszkodik, mégis gyanakodnunk kell: a fent említett magyar
filmek nem véletlenül kerülnek be a programba: fontos polgári-társasági
filmek, a .konszolidációs mi" megerősítésének eszközei.
Mint konzerv-mozgóképek, persze így is gyengébb hatásfokúak az élő
adásoknál. Ezek viszont azonnal megkezdődnek, amint az említett Pyeféle közvetítőkocsi megérkezik. Amíg a Szabadság téren el nem készülnek a stúdiók, addig amúgy sem születhet igazi tévéjáték: maradnak a
színházi közvetítések. Ezekből a hőskorban - de már az ötnapos műsorhét bevezetése után - akár kettő is lehet hetente. Ehhez jön még a sport
és a cirkusz. Mindez sok technikai hibával, műszaki és rendezői melléfogással, melyek ugyan csökkentik az adás élvezhetőségét, de növelik
az intimitásérzetet ...
A korai magyar televízió egyébként is kínált olyan műsorokat és műsorformákat. melyeket évtizedekkel később, mint a könnyed hangú nyugati televíziózás átveendő fogásait fedeztek fel újra a szakma merész
újítói. Ki gondolná: a Tévé meteorológusa 1959-ben, nyilván a megfelelő

elidegenítő technikák - vetített kép és teljes képernyős animáció - híján
pálcával mutogéltott, akárcsak mai kollégái ... Vagy a legendás ÖVeges
professzor. .. Ö már a tévé kísérleti korszakában szerepel. Talán azóta
sem tudta senki intimebbé varázsolni a többé-kevésbé a mai napig változatlan "televíziós helyzetet". Ráadásul Öveges professzor műsora, a
"Száz kérdés, száz felelet" az első olyan program, mely alkalmat ad a
televízió ön-paródiájára mindjárt 1961 Szilveszterén. A műsorparódiák
szerepe a "televíziós mi" és ezen keresztül az országos- és "összmagyar mi"
erősítésében később egyre fontosabb lesz ...
A televízió "a szobába hozza a világot", és ha ez a világ hús-vér emberi
lények világa, akik netán, mégha színészek is, a pillanat frissességét és
megismételheterlenségét is érzékeltetik, akkor a néző többes szám első
személyű viszonyba kerül ezzel a képernyőn túli világgal, bármilyen legyen is az ...
Ez a korai magyar televízió valamennyi színházi közvetítésére érvényes. Ugyanakkor nem felesleges utánanézni, milyen darabok is szerepeltek a gazdag programban. Kiderül: az évtizedforduló színházi évadjainak szinte minden darabja sorra került. Okosabb tehát egyenesen a
színházi bemutató knál kezdeni a vizsgálódást.
Valószínűleg nem alaptalan a feltételezés, hogy a színházak műsorkínálata is a konszolidációs "mi" erősítésének jegyében alakul. A társasági
dráma minden prózai színház repertoárjában megjelenik. Shaw több darabja van műsoron egyszerre. Nyilván nem véletlen: az első prózai színházi tévé-közvetítés a Warren né mestersége. A modem szerzők művei közül is egy jellem- és érdek pluralizmusra épülő, bölcs (katarzis pótló?)
konszenzussal végződő darabról beszélnek különösen sokat: a Tizenkét
dühös emberről. Ez is nagyon hamar fölbukkan a televízió képernyőjén.
Ami a hazai drámaművészetet illeti, a bemutatók belesimulnak egy
korabeli, általánosan érvényesülő kulturális divatba. Filmrendezők, publicisták, színpadi szerzők és s)ágerszövegírók együtt és külön-külön, újra fölfedezik maguknak Budapestet.
Nem kizárt, hogy ebben az esetben a magas kultúrpolitikai igény egy
egészen más, ezzel ellentétes ihlet-Jorrással esik egybe. Természetesen
Horthy rosszemlékű ítélete nem vehette el soha igazán a főváros becsűletét, most azonban, mint [orradaltn! Budapest, azt is visszanyerte, amit el
sem veszített. Talán ez is divatba hozta a magyar fővárost, mégha éppen
erről a mögöttes pátoszról senki sem írhatott drámát, nem költhetett
sanzon-szöveget,
Helyette bemutalják Mesterházy Lajos Pesti emberekjét, mely sajátos
dokumentarizmusával
igazi újdonságnak számít. Természetesen igen
hamar képernyőre kerül. Jellemzőek a korra Tabi László és Fehér Klára
"pesties" vígjátékai. Pest megér egy estet és Bástyasétány 74 - ezekkel a vidám darabokkal kedveskedik a magyar színházi élet a könnyű műfaj
kedvelőinek. ..
Ha mindehhez hozzászámítjuk a Televízió említett magyar film kínálatát, és persze a korabeli moziműsort, benne a "pesti" filmek sokaságát
- akkor nyilvánvalóan erősödik, formálódik az a budapesti többes-első
személy, mely majdnem probléma nélkül simulhat bele az új médium
sugallta többes-első személybe: a "televíziós mi" közegébe.
Valójában a többé-kevésbé hiteles budapesti .mi" -képzetre a korszakban sokkal nagyobb feladat vár. Ennek kell "országossá" vagy "összmagyarrá" bővülnie. Erre kell az új eszköz, a fővárosi többes-első személyből szűlető, és egyelőre igazán csak rá, a polgári-fővárosi konszenzusra
reflektáló televíziós "mi".
Mert bár ez a televíziós "mi" az ötvenes évek végén még csak Budapesten hiteles, ki tudja, ha majd az egész ország televíziózik, talán éppen az országosan hitelessé váló televíziós konszenzus teheti a polgárifővárosi konszenzust ugyancsak országossá ?
Ez lenne (lett volna) az elst5 számú kultúrpolitikai érték, a .konszolidáciös mi"
teljes megszilárdulásának pillanata ...
Természetesen senki sem állíthatja, hogy létezett olyan kulturális területen ténykedő, éleseszű funkcionárius, aki ezt a hosszú távú tervet
tényleg kijelölte volna, saját magában és másokban tudatosította volna.
Ez a terv képzetes terv volt: maguk az egymásból következő kultúrpoli-

tikai mikro-döntések, és a kultúra-formáló alkotók kiszámítható alkalmazkodása adtak neki utólag rekonstruálható formát.
Ami lényeges: az éotizedforáulá Budapest je az intil11itásgerjesztő televízió
hatalmából a kurta adásidő percei alatt újra, ideiglenesen törékeny, de valóságos
egységnek, amolyan "kabaré-közösségnek" érzi magát, és ezen folbátorodva az
egész ország nevében szólal meg az új médiumban. Ez most már valóban a televíziós kabaré sziiletésének pillanata.
1958-ban, bár ötvenhét Szilveszterén már a Televízió is sugároz műsort, a Népszabadság még elegendőnek tartja, ha csak a rádiókabaréról
közöl kritikát. Ez a kritika azonban egy-egy mondattal mindent érint,
amire fentebb utaltunk, és amihez a szerző szerint az új idők kabaréja:
színházi, rádiós, televíziós - bátran igazodhat.
"A műsor pesti volt, nem is rossz pesti. A ország lakosságának ma
már majdnem a negyed része él Budapesten. veszélyes következtetések
nélkül nem igen lehetne a fővárosi jelleget magyartalannak, kozmopolitának nevezni. Kétségtelen, hogy ennek a városnak lelki arculatát különösen két réteg, a munkásság és a kispolgárság formálja. (A kettő egymástól sokat kölcsön is vesz. A határuk gyakran elmosódik.) Mindenképpen hamis volna azonban a "pesti"-t egyszeruen a "kispolgári"-val
azonosítani!" (Népszabadság, 1958,. január 5.)
Észre kell venni, mi mindentől kellett megvédeni a pesti humort. Egy
másik idézet a Rádió Újság bíráló cikkéből: "Véleményünk szerint a rádiá-kabaré még ma is túlságosan pesti, és szinte kizárólag hivatalnokitisztviselői körben játszódik. Ötletei, célzásai, poénjai túlságosan a fővároshoz kötődnek, sok vidéki hallgatónk számára éppen ezért talán nem
is egészen érthetők."
Ugyanez a szerző ugyanitt "a még fel-felbukkanó kispolgári szemlélet" elleni küzdelemre bíztat. Nem csoda, hogy a Népszabadság cikkírója
további szükségét érzi annak, hogy a "pesti" és a "polgár" jelzőket pontosítsa, ezen felül úgy védje meg Kellér Dezsőt, hogy a Rádiótól éltanácsolva a Televíziónak ajánlja:
rr
Kellér igazi terrénuma a kisszínház és talán az ugyancsak intim és
vizuális új művészeti ág, a televízió. Kellér, a konferanszié alapmagatartása ama bizonyos 'pesti polgárnak' (nem burzsoá, hanem citoyen)
egyik jellegzetes vonása: a kétkedés. Ennek aztán széles a skálája az
egészséges bizalmatlanságtól a blazírt cinizmusig." (u.o.)
A kritikus azonfelül, hogy polgárként jellemzi Kellért, már előre intimnek minősíti a televíziót, melynek éppen a kelléri kabaréra van szüksége. Tudnunk kell: a kelléri kabaré Nagy Endre-i kabaré is. Vagyis: a
Kabaré. Itt nem kevesebbről van szó, mint hogy a klasszikus "kisszínházi" kabaré éppen az "intim" televízióba való.
A citoyen-Kellér megvédése más szempontból is érdekes: minthogy a
kritikus által meg van neki engedve, hogy polgári kételkedése "az
egészséges bizalmatlanságtól
a blazírt cinizmusig" terjedjen, természetes, hogy ha maga a konferanszié kínálja ezeket az attitűdöket, akkor
nekünk, a közönségnek a "blazírt cinikussal" is össze kell nevetnünk. A
Kellér Dezső művészi kegyelmébe utalt jövendő tévé-kabaré tehát "széles skálán" kínálhatja majd a kételkedést, kellően tágra - citoyeni tágasságúra nyitva a "mi" beavatottsági körét.
Ami pedig egy jó kabaré rendszerhű lojalitásának minimumát illeti:
"Nem a kívülálló kötekedőnek provokatív merészsége volt ez ... Hanem a magukat itthon érző embereknek belst5felszabadultságából adódó merészsége (... ) százból kilencven ember, tisztességes ember egyetértését tudta
megteremteni. Egyetértő kinevetését annak, ami megérdemli." (u.o.)
Itt mintha már meg is fogalmazódott volna a kinevető-összenevetés
definíciója.
És persze az igény, hogy ilyen nevetésre pedig szükség van. Nincs
mit csodálkozni a múlt időn: a "mi" körének tágítása már rögtön az elején sem folyamatos tevékenység: amit még megengedhettek maguknak
a humoristák 1957-ben, azt nem engedhetik meg majd a sötét emlékű
ötvennyolcban, ötvenkilencben. A kritikus az előző szilveszteri rádiókabarét dicséri, de következtetéseit legfeljebb egy-két évvel később tekintik
majd érvényesnek - akkor már a Televízióban ...
(jolytatjuk)
»

••

Surányi Vera interjúja

Dallamos
Christian Belaygue szenvedélyes némafilm-rajongó, nem hisz a mozi oálságában. A CinéMemoire igazgatója
a Magyar Filmintézet vendégeként
érkezett Budapestre, hogy eldöntse,
mely filmek képviseljék Magyarországot az idei párizsi fesztiválon, a mozi
száz éves ünnepén. Véleménye szerint a jöv{5az archívumok felfedezetlen kincseiben rejlik.
Hogyan alakult ki, mikor kezdődött
a némafilmek iránti szenvedélye?
A nyolcvanas évek elejéig csak
a klasszikus filmeket ismertem.
Stroheim, Chaplin, Eizenstein, Pudovkin... Mint a legtöbb filmrajongó, én is csak a nagy nevekről
tudtam. A nyolcvanas évek elején
kerültem kapcsolatba Raymond
Rottauerrel, egy amerikaival, akinek hatalmas némafilm-gyűjteménye volt. 6 alkalmazott, és évekig
együtt dolgoztunk. Talán az ő lelkesedése ragadott engem is magával. Rottauer gyűjteményében egy
teljesen ismeretlen világot fedeztem fel. Olyan ez, mintha valami
lesüllyedt volna, és csak azokat a
részeit ismernénk, amelyeket nem
lepett el a víz. Minthogy azonban
én elég kívánesi természetű vagyok, tudni akartam, mi rejtőzik a
. víz alatt. És akkor elém tárult egy
világ, amely ötven-hatvan éve elsüllyedt, és azóta senki sem tud róla
semmit. Rottauer fiatal korában
Buster Keaton közeli barátja volt,
akinek a filmjeitő fedezte fel újra az
ötvenes években, amikor már csaknem feledésbe merültek. Megvásárolta Keaton összes filmjének a jogát, majd a hatvanas években új kópiákat csináltatott, és elkezdte őket
ismét forgalmazni.
Sikere volt?
Elképesztő. És nemcsak Amerikában, hanem Európában is. Párizsban őrjöngtek Buster Keatonért. Talán ez az akkori siker is
hozzájárult ahhoz, hogy a némafilmekkel kezdtem foglalkozni. Franciaországban nagy hagyománya
van a filmművészetnek. A franciák
- és nem csak az értelmiségiek mindig sokat jártak moziba, a film
az általános kultúra része volt.
Különösen igaz ez a hatvanas
évekre, a francia új hullám időszakára. A Cahiers du cinéma című lap
körül a filmszeretők széles tábora
alakult ki. A Cinématheque francaise vetítőtermei zsúfolásig meg-

némafilmek
csak nyomokban volt fellelhető a
filmek restaurálásának és megőrzésének folyamata. Lelkesített az a
történelem iránti vonzalom, amelyet az archívumokban és a filmmúzeumokban tapasztaltam, az a
mód, ahogyan a jövő számára őrzik a múltat, a filmeket.
Elképzelhető, hogy azért jutott erre a megállapításra, mert érzékelte, hogy korunkban a film, a mozi
egyre inkább elveszti jelentőségét
az újabb és újabb technikai változások következtében?
Igen, valószínű. Hosszú ideje
nézek filmeket, régóta vagyok
.fílmbolond". A hatvanas években
napi öt-hat filmet is megnéztem.
És később is mindig rohantam,
hogy azonnal lássam az új filmeket. Aztán őszintén szólva fokról
fokra kezdett alábbhagyni az érdeklődésem. És úgy láttam, hogy
mások is így vannak ezzel. Egyfajta kollektív érzés volt ez. Úgy
éreztem, hogy a film kezdi elveszteni a kapcsolatát a valósággal és
a társadalommal. A művészek csinálták a filmeket, néha jobbakat,
néha rosszabbakat, de kevésbé reagáltak arra, ami a társadalomban
történt. A nyolcvanas években a
televíziónak egyre erősebb szerepe
lett Franciaországban. Húsz csatornán lehetett filmeket nézni,
még olyanokat is, amelyeket azelőtt csak a filmmúzeumok mutattak be. Én meg azt gondoltam,
hogy a jövő alighanem a némafilmeké. De ki kellett találni, hogyan
dard és Truffaut - haladtak a diá- lehetne a közönség számára élvezkok élén. "Vissza Langlois-t!" - ezt hetővé tenni őket. Az összekötő
kiabálták. A tüntetők összeütköz- kapocs a zene volt. Ezeket a filmeket annak idején mindig zenével
tek a rendőrséggel is.
vetítették. Nagy zenekarokkal, a
Ez igazán jellemzően bizonyítja,
filmhez komponált zenével, jó rnumilyen komoly szerepe van a filmzsikusokkal. Persze ez nem csak
kultúrának Franciaországban. Az
emberek vele kapcsolatban is ter- nekem jutott eszembe. A Pordenonei Fesztivál már 1983-ban kezdett
mészetesnek tartják, hogy hangot
adjanak egyetértésüknek vagy til- némafilmeket vetíteni zenekísérettel. Egészen kis fesztivál volt. De
takozásuknak.
Pontosan. És ez valóban azért az egyetlen ilyen. Azóta az olavan, mert a film egyfajta közkincs szok Bolognában is csinálnak haFranciaországban. Én meg úgy sonlót, de akkoriban Franciaoréreztem, közkinccsé kell tenni azt szágban még nem volt fóruma
1983a korszakot is, amely szinte telje- ezeknek abemutatóknak.
sen ismeretlen, a némafilm korsza- ban Párizsban rendeztek egy
kát. 1985-ben, amikor az első nagyszabású vetítést az akkor felprogramot csináltam Avignonban, újított Napóleon című Abel Gance
rájöttem, hogy komoly perspektíva filmmel, Karl Davis zenéjével, haaz archívumokban van. Az archívu- talmas zenekari kísérettel. Erős
mok feltáratlan kincseiben éreztem nyomot hagyott bennem a hatalmeg a film jövőjét,noha ekkor még mas vászonra vetített kép és a cso-

teltek egy-egy Godard
vagy
Truffaut film bemutatás akor.
A Cinémathéque francaise ma is
legendás
intézmény,
amelynek
fontos szerepe volt a 68-as diáklázadások kitörésében ...
Ez igaz. A történészek szerint a
diákmegmozdulásokat
kiváltó
egyik esemény az volt, hogy André Malraux művelődési miniszter
elbocsátotta a Cinématheque francaise éléről Henri Langlois-t, az intézmény megalapítóját, aki mitikus figura volt a franciák szemében. Elbocsátásának hírére a diákok kimentek az utcára tüntetni.
Hatalmas demonstráció volt, a kor
legjobb filmrendezői - köztük Go-

dálatos zene. A hetvenes években
Kozincev és Trauberg Új Babilonját
is vetítették egyszer Sosztakovics
zenéjével. Azt a bemutatót zenészek szervezték, nem filmesek, így
elsősorban zenei esemény volt.
Az én szűleimnek: az jelentett
nagy élményt a némafilmek korszakából, hogy miközben a cowboyok vágtattak a prérin, a zongorista lelkes ritmusban közvetítette a lovak vágtató patáinak
dobogását.
Hollywoodban, amikor a némafilmeket forgatták, zenekarok játszottak a forgatás alatt a stúdióban. A zenének az volt a célja,
hogy a színészeket érzelmileg elmélyítsék, és megfelelő hangulatba hozzák. A szerelmi jeleneteknél
például viharosan zongoráztak, a
magány megjelenítését hegedűszóval segítették elő. És a zene nemcsak az arcon megjelenő érzelmeket segítette, hatott a színészek
mozgására is. Látni néhány filmen
a balettszerű mozdulatokat.
Szerintem, amikor ön egy koncertet hallgat, képeket lát közben.
Nyilván akkor is foglalkoztatja,
hogy melyik filmhez illene a hallott zene.
Attól függ, hogy mit hallgatok.
Ha tízenkilencedik századi zenéről
van szó, sokszor vizuális a mű. Richard Strauss, Ravel zenéje vagy
például Debussy A tenger című
darabja igazán nagyon képszerű.
Én ezeket a műveket a némafilmek elődeinek érzem.
1991 óta évről évre megrendezik
Párizsban a CinéMemoire fesztivált, amelynek ön az igazgatója.
Mi ennek a sajátos rendezvénynek
a jellegzetessége?
Az avignoni filmfesztivállal egy
időben a Louvre múzeumban dolgoztam, ahol volt egy olyan program, hogy évente három némafilmet levetítettünk fiatal zenészek
által komponált kísérettel. Ezt a

programot 1989-ben kezdtük el és
azóta is minden évben bemutatunk három némafilmet kitűnő zenével. Nagyon gondosan történik
a zeneszerzők és a muzsikusok kiválasztása. A vetítőterem nem túl
nagy, háromszázötven férőhely
van, és telt házakkal mennek ezek
a produkciók. Nemrég játszottuk
például Pabst Luluját. Száz ember
kint maradt, mert már nem volt
hely. A CinéMemoire-t 1991-ben
találták ki. Jack Lang, akkori kulturális miniszter elhatározta, hogy
nagyobb összeggel hozzájárul a
francia némafilmek restaurálásához és megőrzéséhez. Ez a munka
a Cinématheque francalse-ben
folyt. Az volt a cél, hogy az összes
filmet, amely még nitrát anyagon
van, mentsék át biztonsági szalagra. Tudvalevő, hogy a nitrát filmanyag bomlik, és robbanásveszélyes. Ezek a filmek eltűnhetnek. ha
időben nem mentik meg őket. Pedig hát a francia kultúrörökség részét képezik. Ha jól emlékszem,
körülbelül kétezer ilyen film van.
Ez az összeg azóta is rendelkezésre áll évente. Lehet, hogy az új

vált csak egy moziban szervezem,
akkor eltűnik a dzsungelben. Ha
azt akarom, hogy észrevegyék,
nagyra kell tervezni, egyidejű vetítésekkel több kiemelt helyen. Az
első fesztivál nyitó estjét a Bastille
Operába szerveztem. Jacques Tati
Playtime című filmjének felújított,
hetven milliméteres k6piáját vetítettüle Hatalmas siker volt. A gigantikus Bastille Operában kétezer
hétszáz ülőhely telt meg az első éjszaka. Az Operát éppen akkor
nyitották meg, és az emberek kíváncsiak voltak az épületre is.
Nem tudom, hogy operaelőadásra
alkalmas-e, de vetítőhelynek csodálatos volt a hatalmas vászonnal.
A többi helyszín az Opera Garnier
volt, ahol három némafilmet mutattunk be zenekísérettel.aztán a gyönyörű, art deco stílusú ChampsÉlysées Színház, a Louvre, az Orsay Múzeum és a Videótheque de
Paris.
Gondolom, óriási apparátus kellett a szervezéshez, ügyelni rá,
hogy minden rendben, működjön.
Hányan vettek részt az előkészítésben?

Olyan művészt kell találni, akinek
érzéke van a filmhez, aki meglátja
a kapcsolódási pontokat. Az igazság az, hogy az improvizációban
nem hiszek annyira, mint korábban. Néha - persze ez anyagi kérdés is - talán jobb, ha újonnan
komponálnak zenét a filmhez.
Az az érzésem, hogy ön tud muzsikálni. Lehet, hogy még kamarazenekarban is játszik?
Zongorázom, de csak hobbiból.
Ki dönti el és milyen szempontok
alapján a kísérőzene stílusát? Kivált azoknál a filmeknél látszik
ez fontosnak, amelyeknél semmilyen forrás nem lelhető fel az eredeti zenét illetően. Ön dönt ebben,
vagy zeneszerzők?
Abban az értelemben az én
döntésem. hogy nem egyfajta zenét választunk, hanem több stílusút. Lehet improvizálni régi stílusban, lehet modem kortárs zene,
amelynek semmi köze sincs a
filmhez, lehet a kettő között, lehet
rock-zene, vagy progresszív zene
- rengeteg lehetőség van.
A zene megváltoztatja a film hangulatát, néha az értelmét is ...

kormány kevésbé filmbarát. és akkor veszélybe kerülhet ez az eredetileg tíz évre tervezett munka. A
CinéMemoire-t ezzel a programmal egy időben létesítette ugyancsak a kulturális minisztérium,
hogy folyamatosan bemutathassuk
a felújított filmeket. Az első évben
Martin Scorsesét hívtuk meg, mivel tudni róla, hogy ez az egész
nagyon érdekli, és maga is dolgozik filmfelújításokon. Engem neveztek ki a fesztivál művészeti
igazgatójának. Nem volt könnyű
feladat egy ilyen fesztivál létrehozása Párizsban, ahol rengeteg esemény zajlik állandóan. Színház,
zene, opera, filmek... Tudtam, kűlönlegesnek kell lenni, hogy a közönség érdeklődését felkelthessem.
Arra gondoltam, hogy ha a feszti-

Én, egy kolléganőm és egy titkárnő. A fesztivál idejére persze
alkalmazunk segítőket, színpadmenedzsert, zenei rendezőt és másokat. Én imádom a színházat,
szeretem, ha minden rendben
megy, a világítás, a látvány; az
egész produkció. Mi tagadás, szeretem a show businesst. Szeretem,
ha az emberek jól szórakoznak.
Ámulva hallgatom, hogy agyonszórakoztatott
világunkban
ön
úgy gondolja, a némafilm egyáltalán szóba jöhet mint tömegszórakoztatási eszköz.
Márpedig ez kétségkívül így
van. A némafilm zenével. Igen. Ha
gondosan van megszervezve. Jó
muzsikusokkal, a zeneszerző gondos kiválasztásával. A megfelelő
zenészt a megfelelő filmhez.

Ez igaz, de egyszer megIs választani kell. Nagyon sok kortárs
zeneszerzőt ismerek, rengeteg
magnószalagot
kapok
évente.
Koncertekre járok, figyelemmel kísérem az új zenei produkciókat. A
muzsika néha képeket varázsol
elém. Amikor hallgatom a zenét,
egyúttal azt is próbálom kitalálni,
hogy szerzőjének van-e érzéke a
filmhez, mekkora a költői ereje a
kompozíciónak. A modern zenét
játszó muzsikusok között vannak
olyanok, akik nem vizuális művészek. Ezt lehet érezni. Túl absztrakt a gondolkodásuk. Márpedig a
filmhez nem kell absztrakt zenét
játszani, kivétel persze az avantgárd, például a húszas évek végének Bufiuel vagy Man Ray filmjei.
Ezek elbírják az absztrakt hang-

zást. Egyébként nagyon szeretem
a modern zenét, Kurtágot (akit
egyébként jól ismernek Párizsban),
de ez nem jelent semmit. A modern szerzők zenéje önmagában
lehet nagyszerű, de filmmel együtt
gyakran bukás. Egyébként erről a
témáról szól a könyvem, amely
két éve jelent meg.
Ön három teljes napot töltött a
vetítő ben, szinte minden létező
magyar
némafilmet
megnézett.
Nyilván a zenei megoldást is fontosnak tartotta.
Pontosan. Ezért nézem meg a
filmeket kétszer. Először a filmet
figyelem, aztán pedig elgondolom
hozzá a zenét. Nem minden némafilmben rejlik zenei lehetőség.
Néha elég a zongorakíséret, máskor egy három-négy fős zenekar
hatásosabb. A zenészek száma egy
kicsit már azt is meghatározza,
melyik helyen lesz a vetítés. Igazából a film maga dönti el, milyen
zenei kíséret illik hozzá.
Melyik a legmuzikálisabb magyar
némafilm a látottak közül?
Azt hiszem, a Bánya titka Uher
Ödöntől. Különböző hangulatokat
tartalmaz, könnyű zeneileg megközelíteni. A Simon Juditot, Mérei
Adolf filmjét szintén kiemelném.
ez is könnyű feladat. Tele van ér- zelmekkel. Mindkettőt biztosan
bemutatom. Ezeken kívül Balogh
Béla Megfagyott gyermekét választottam még ki, és a Jön az öcsémet
Kertész Mihálytól. Mind a négy
mű nagyon érzelmes. És minél
több érzelem van egy filmben, annál könnyebb zenét találni hozzá.
Sokat lehet javítani egy filmen a jó
zenével. Így elfoghatóbbá tehetjük
a némafilmet a nagyközönség számára, míg zene nélkül csak nagyon szűk körben élvezhető.
Elmondaná, mi lesz a következő
CinéMemoire nagy meglepetése?
Nagyon izgulok miatta. Magam
is kívánesi vagyok rá, hogy sikerül-e. 1986-ban Avignonban bemutattuk Griffith Türelmetlenségének
felújított változatát. A két leghíresebb francia film-zeneszerzőt bíztuk meg a kísérőzene komponálásával. Antoine Duhamel, aki például Godard Bolond Pierrot-jának
zenéjét szerezte és Pierre [ansen,
aki Chabrol néhány művéhez komponált muzsikát, csodálatos zenészek. Avignonban a Pop Palais-ben
mutattuk be a filmet kétezer ötszáz néző előtt öt alkalommal,
nyolcvan tagú zenekarral. El tudja
ezt képzelni?! Csodálatos volt. Ezt
szeretnénk most megismételni Párizsban 1995. december 28-án, a
Türelmetlenség című film elkészítésének száz éves évfordulójára a Le
Zenithben, egy ötezer férőhelyes
hallban, ahol rendszerint rockkoncerteket rendeznek. Ez lesz
életem egyik legizgalmasabb eseménye.
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Bauer György

·StandfotótÓI
a filmfotóig

Kezdetek
Voltaképpen nem tudjuk, mikor és miért
készült az első standfotó. Feltehető, hogy
az elnevezés a kezdeti (még német nyelven beszélő) hazai filmgyártásban honosodott meg. Tárgyi emlékünk nagyon kevés
van. Néhány fennmaradt képből és elszórtan található feljegyzésből arra következtethetünk,hogy a háború előtti forgatásokon készített felvételeket mint álló(stand)képeket különböztették meg a
mozgó(film)képektől. Az elnevezésnek
fényképészeti szempontból természetesen
nincs jelentősége, mivel a fotó meghatározó sajátossága a nyugalmasság, ami formailag nem különbözik a kép álló (stand)
jellegétől. Fontosabb a felhasználói szükséglet. A befektetőnek, a gyártónak vagy a
sztárnak eminens érdeke fűződött ahhoz,
hogy a film forgatásán olyan fényképek is
készüljenek, amelyek úgynevezett promóciós célokat szolgálnak. E felvételek lehetséges funkciói és formái a kezdeti időszakban gyakran összekeveredtek - mint
ahogy hosszú szünet után ez történik ma
is. Némi egyszerűsítéssel: a gyártó, a finanszírozó, a forgalmazó vagy a sajtó számára egyre megy, hogy a fénykép standfotósi, riportfotósi vagy műteremfotósi
minőségben készült-e. Voltaképpen arról
van szó, hogy amikor a tőke a filmgyártásba befektetett, a megtérülés érdekében
minél célszerűbb, olykor rafináltnak tűnő
médiakommunikációs metódusokat dolgozott ki. Ez egy külön témakör, itt most
csak annyit érdemes megjegyezni, hogy a
metodika kialakításában példaadó volt az
amerikai filmbiznisz, melynek eszközeit
Európában, s így hazánkban is igyekeztek
meghonosítani, bár az öreg kontinens láthatóan némileg idegenkedett ezektől.
(Utóbbira jó példa Fedák & Aknay pere
Vajda Ernővel 1935-ben.)
Bizonyos szempontból a színész, főképp
egy sztár is befektetőnek számít, akinek
azonban mások a "megtérülési" törekvései, mint a tőkeberuházónak. Ezért találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egyes

sztárok külön készíttettek magukról képeket Inkeyvel, Angelóval, Streliskyvel és
másokkal, hogy azok egynémely lapban
(Színházi Élet, Tolnai Világlapja, Érdekes Újság stb.) megjelenhessenek. A kétféle befektető érdekazonossága és érdekkonfliktusa "filmtörténeti" kuriózumok egész tárházát produkálta.
Mindenesetre valószínű, hogya képes
lapokban megjelent fotók többsége nem a
filmforgatások során készült, mint ahogy
az is, hogy "standfotókkal" találkozhatunk plakátokon, mozikirakatokban, és
más egyedi esetekben is. A filmgyártás
1948-as újraállamosítása után (az elsőt - a
világon először - 1919-ben hajtották végre) kialakultak bizonyos sztereotípiák,
amelyek nem adtak teret a korábbi sokféleségnek, ugyanakkor az intézkedésnek jelentős eredménye is volt, mivel számtalan
új elemet vezetett be a standfotózásba.

Funkcióváltás
a standfotózásban
Nem tudjuk, kinek volt az a világon egyedülálló gondolata, hogyastandfotósnak
minden film forgatásán, minden jelenet
készítésénél jelen kell lennie. Ennek a gondos szabályozással, premizálás i rendszerrel és megfelelő infrastruktúrával biztosított tevékenységnek mára filmtörténeti
jelentősége lett. A standfotós feladata
ugyanis nem kevesebb, mint felvételeket
készíteni a jelenetekről, a forgatáson történt fontosabb eseményekről (werkfotó).
Emellett sztárfotókat is kellett csinálnia,
amihez szükség esetén műterme t biztosítottak. A forgatás a fotózás idejére megállt
még a hatvanas években is: a jelenetet külön világították, speciálisan fotóra állították be. Fontos intézkedés volt, hogy az
így készült képeket albumokba kellett ragasztani, a negatívokat (köztük számos
üvegnegatívot) archiválták, és gondos
nyilvántartásba vétel után fotótárban helyezték el őket. Filmalkotói szemlélet kérdése volt, hogy a rendező vagy az operatőr kérte-e fel a fotóst a Mafilm allományából. Előnyben részesültek azok, akik a

És megmozdul a kamera ... Szécsényi Ferenc, Kende János

És megmozdul a kamera ... Ragályi Elemér, Koltai Lajos

Mafilm szakmai követelményeinek a leginkább megfeleltek, és kapcsolataik révén
a forgatások alatt is el tudtak helyezni fotókat a médiapiacon. Utóbbi jelentős következménye, hogy a színes fényképezés
meghonosodása óta a negatívokat és a színes kópiákat archiválták. A gyártói szükséglet a diapozitívok felé fordult, mivel a
sajtó ezeket kérte nyomdatechnikai okokból. Ha mindez nem így történik, akkor
ma a gyűjtemény nem tudná színes fotókkal kielégíteni a fokozatosan gyarapodó
igényeket. Később visszatérünk még néhány szemléleti, metódusbeli és technikai
konfliktusra is, amelyekkel a fotósoknak
meg kellett küzdeniük. Most csupán anynyit kívánunk jelezni, hogya felvázolt körülmények között kialakult szakmának
igen bonyolult feltételek között kellett feladatát ellátnia.
Miközben a fotóarchívum konokul
gyűjtötte a rendszerezett fényképanyagot,
a módszerek a hatvanas években elkezdtek átalakulni. Ennek egyik oka a színes
mozifilm és a színes lapok megjelenése, a
nyersanyagok érzékenységének növekedé-

se. A sajtó egyre gyakrabban kért a forgatáson mindig jelenlévő standfotóstól képet. A korszerűsödő technika ugyanis befogadhatóvá tette a cinéma vérité filozófiáját, amely előnyben részesítette a verifikálhatónak ítélt riportos megoldásokat. A
sajtónak megfelelő színes fordítós film
(diapozitív) érzékenységben a többi filmfajta mögött kullogott, és azokat az operatőröket, akik szerettek "sötétben" dolgozni
(Ragályi, Koltai) nehéz volt ezekkel az
anyagokkal követni. Másfelől a diákat
nem lehetett albumokba ragasztani (jelentős részük el is kallódott), s így a konvencionális eljárások is fennmaradtak. A fejlettebb technika fogadni tudta a megváltozott felvételi metódust, és a szükséglet is

követte ezeket a változásokat. Így aztán a
"standfotós" sem dolgozhatott tovább a
régi módon, a jeleneteket nem lehetett
már .fotóra megállítani", és asztárfotók
között is kezdtek megjelenni olyanok,
amelyek nem műtermekben, hanem "külsőben", gyakran magán a forgatáson készültek. Az átalakuló körülményeknek
megfelelően fokozatos funkcióváltásnak
kellett bekövetkeznie. A standfotósi feladatok filmfotósi feladatokká váltak, amit a
mai helyzetből visszatekintve jelentős módosulásnak kell tekintenünk.

Stílusok

és módszerek
új helyzetben

az

A film mozgalmas és a fénykép nyugalmas vizualitás a meghatározóan hat az alkalmazott stílusokra és módszerekre. A
filmfolyamat fényképezése
szempontjából
három filmalkotói módszert különböztethetünk meg.
1. A klasszikus (barokkosnak is mondható) díszítményes módszer. Legfőbb jellemzője a (gyakran képzőművészeti) gondossággal készített kompozíció. A filmfelvétel
során a beállítások rendezettek, a világítás
pontos. A kamera ritkán mozog (ha igen,
akkor fáhrtsínen), a dinarnizmust vágással

Fel a fejjel (Kovács Gábor), Szegénylegények (Inkey Tibor), Utazás a koponyám körül (B. Müller Magda)

teremtik meg. E metódusra több egyedi
stílus épülhet attól függően, hogy milyen
a rendező és az opera tőr harmonizációja.
Operatőreink közül elsősorban az EibenIllés-Sára típusúakra jellemző. Stilisztikai
értékelésénél nyilván eltérő jegyeket találunk az illés-Fábri és az illés-Máriássy alkotói kapcsolatban. Ez a módszer a film
fotósa számára ideális körülményeket biztosít. A filmfolyamat részét képező képkompozíciókat változtatás nélkül felhasználhatja. A kérdés csak az, hogy az egyes
forgatási fázisok mennyit reprezentálnak a
film egészéből. Hogy ezen mit értünk, arra később még visszatérünk.
2. A kézikamerás, bels8 vágásos módszer. A
filmkamera súlyának csökkenése, az objektívok teljesítményének, a filmfelvételi
anyagok érzékenységének növekedése, és
a .fílmígazság" vonzáskörébe került szellemiség, a New York-i, az amerikai televíziós iskola, a hozzájuk kötődö francia tudósítók által kialakított metódus lehetővé
tette a belső vágást. E stílusirányzattá fejlődő eljárás hazai meghonosodását elősegítette a hatvanas években fellazuló ideológiai kontroll, illetve a filmesek fogadókészsége. Létrejöttek az első jelentősebb
művek, és kialakultak új típusú alkotói
együttműködések (Ragályi-Gazdag: Sípoló
macskak8; Ragályi-Zolnay: Fotográfia). Ennek a gyakorlatnak a lényege a kameramozgás, és a műtermen kívüli, természetes környezetben történő felvételkészítés. A filmalkotói stílus fejlődése a helyszínen dolgozó fotóst egyre nehezebb helyzetbe hozza. A kézikamerával kialakított
belső vágásban ugyanis nincs egyetlen
olyan kép sem, mint a klasszikus módszerekkel dolgozó operatőröknél. A probléma
igen karakterisztikusan úgy jelentkezik,
hogy a felvétel első és utolsó képe két különböző "beállítás": a filmes úgy vág,
hogy az átmenet is szerepet játszik e két
kép egymásra vonatkoztatásában. Például

egy párbeszéd két figurája a filmen gok (színészek, szituációk, környezet, mint a jancsói gondolat megértése. Amiegyüttlét érzetét kelti, holott együtt le- díszletek), amelyeket a film- és fotókame- kor Kende János lett Jancsó operatőre, a
fényképezhető en nem jelennek meg. A fo- ra is felvesz, önmagukon túlmutatva kife- fotós új helyzetbe került. Mivel Kende
tósnak tehát nincs lehetősége a döntő pilla- jeznek még valamit, amit nem lehet le- nem kínálta föl a "kész" képet, fel kellett
nat rögzítésére (ami elfogadott fényképé- fényképezni. A közös szellemiség köti!'l ismernie a filmalkotói gondolatot, rá kelszeti alapelv), hanem keresnie kell az al- össze a filmkészítési és a fényképezési fo':J lett találnia a film szellemiségére.
lyamatot, ami indokolttá teszi, hogy az
Paradox helyzetet hoztak létre azok a
kalmat egyfajta látszólag csak képzőművéígy
készült
állóképeket
filmfotóknak
nevezfilmek,
amelyek valamilyen módon külfölszetileg indokolt termékeny pillanat megrazük.
di
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hollywoodi) érdekeltségűek
gadására. Ez csak keveseknek és ritkán si3.
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Ebben az összefüggésben válik világos- is besorolható lenne valamelyik stílus jön. Csakhogy a blimp nagysága és nehézsá, hogy már nem lehet szó hagyományos vagy módszer kategóriájába, inkább egyes kes kezelése a fotóst ebben erősen akad á"standfotóról" , nem beszélhetünk olyan alkotóknál fellelhető, koronként és "társu- lyozta. Az USA-ban a problémát úgy hi"megállított" időről, amelyet a film folya- lásonként" változó jellegzetességről, túlsú- dalták át, hogy nem korlátozták a fénykématából ragadtak ki, sokkal inkább arról lyos mozzanatról lehet szó. Gondoljunk a pek mennyiségét (a blimp egyébként is
van szó, hogya fotós "rabul ejtette" az Jancsó-Somló és a [ancsó-Kende alkotótár- motorral működött), s ebből a nagy töidőt. Ez a helyzet teszi visszamenőlegesen si kapcsolatra. Jancsó Miklós a Szegény le- megből aztán a film sajtófőnöke mindig
gények óta Ragályiékat megelőzve Antoni- kiválaszthatta a megfelelő képet. A hazai
is értelmezhetővé azt akijelentésünket,
hogy a stand jelző funkciótlan. Történelmi- oni érzékeny .filmigazság" filozófiáját gyakorlat csak felemás megoldásokat kíleg egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy igyekezett meghonosítani, de Somló Ta- nált. A motoro s gépek használatát nehezía forgatásokon készített fényképek tárgya más dekoratív képalkotási módszere kor- tette a szűkös fotónyersanyag ellátás.
nem maga a konkrét jelenet, hanem - a látozta elvei érvényesítésében. E filmjei fo- Hangtompító nélkül már nem lehetett a
filmkészítési folyamathoz hasonlóan - a tósainak munkáiban jobban érvényesül a forgatáson fényképezni, mert az tönkretetfilm szellemisége. A valószerű tárgyiassá- Somló eszközeihez való alkalmazkodás, te a hangfelvételt. A próbákon viszont keSzabadíts meg a gonosztól (B. Müller Magda)

vés szmesz tudja azt produkálni, amit a
felvétel során. Ha visszagondolunk, a kezdeti időkben a fotók miatt leállították a
forgatást. Most viszont a fotósnak "észrevétlennek" kell maradnia, és úgy tűnhet,
mintha nem is lenne jelen. Ebből egyes
felkészületlen producerek és rendezők arra következtetnek, hogy a filmfotóra már
nincs szükség.
Az alapellentmondás, hogy korszerű, riportos jellegű filmfotókra nyílik meg a fel-

meg használatbavételükkel: a gép csaknem zajtalanul működik, fotónyersanyag
helyett közvetlen számítástechnikai feldolgozásra alkalmas, telefonon és műholdon
is továbbítható jó minőségű képet ,,Ír"
többször is "felülírható" winchesterére ...

Végül
feltehető a kérdés: mi szükség azokra a
filmfotókra, amelyeket a gyártó forgalma-

használói szükséglet akkor, amikor ez a zási (promóciós) célokból finanszíroz(na)
fényképezési technika csaknem ellehetetle- akkor, amikor magyar filmekre a moziknül, ma lényegében alig látszik feloldható- ban néző nem nagyon kíváncsi?
Egyik válaszunk az, hogy a Magyar
nak. Jól magyarázza ezt számtalan körülmény, a filmgyártás, a forgalmazás, a sajtó Filmtörténeti Fotógyűjtemény ma is évi
átmenetisége. Honi viszonyok között szá- 25-30 ezer fotót ad el a médiapiacon.
mításba kell venni azt is, hogy a nyomdaipar lassú, a sajtótermékek többsége késésben van, nehezen oldódnak az elavult
technika görcsei, például az, hogy a nagyfilmes kamerákkal készített diapozitívokról át kellett térni az itthon még sok gondot jelentő kisfilmes negatívok használatára. Érdemes megemlíteni azt a részben
esztétikainak minősíthető következményt
is, hogya 90-es évekig a hazai képes folyóiratok címlapjaikon filmekben szereplő
színészekről is többnyire csak műteremben készült "civil" képeket közöltek, amikor mindenütt a világon (Moszkvától
New Yorkig)már a riportszerű "sztárfotó"
dívott. E téren a legmasszívabb konzervativizmus a Film Szinház Muzsikát jellemezte, vele szemben állt a Filmvilág, amely
csak kivételes kényszerűségből kerülte el
a riportos, címlapon közölt "sztárfotót".
Kevesen ismerik a digitális fotokamerák
második generációjában rejlő lehetőségeket (többek között bizonyára azért is, mert
áruk ma 2 millió fölött van), pedig érdemes odafigyelni, milyen utak nyílhatnak
Cséplő

Gyuri

(jávor

István),

Macskajáték

(Markovics

Ferenc)

A másik (részben ebből következik),
hogy az olvasót, a tévénézőt mégiscsak érdeklik a kulturális események, és ezt minden olyan lap vagy folyóirat, amelyik ad
magára, ki kívánja elégíteni.
Harmadrészt: a film akkor is film, ha
nem a moziban, hanem valamelyik tévécsatornán, kábeltévén mutatják be. A többcsatornás televíziós forgalrnazásban az állami és magántévék egyaránt érdekeltek
lesznek abban, hogy magyar filmes műsorokhoz jó hirdetésekkel közönséget szervezzenek. Ehhez a legjobb hordozó a
fénykép, és nagyon hamar eljön az idő,
amikor ezt a mi igencsak filmreklám-érzéketlen közegünkben is fel fogják ismerni.
Remélhető, hogy a közeljövőben elfogadásra kerülő médiatörvényben érvényesülni fognak azok a például Szabó István
által szorgalmazott, az európai és a magyar film védelmére irányuló törekvések,
amelyek garanciát adhatnak arra, hogy ha
nem is feltétlenül a moziforgalrnazástól
függően, de megteremtődnek a magyar
film(művészet) újravirágzásának esélyei.

Szegény Dzsoni és Árnika (Hegyi Gábor), Vőlegény (Inkey Alice), Csak egy mozi (Bartók István)
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690
707
6581

Rosszemberek
Ballagás
Boldogtalan kalap
Tőredék az életről
~opaszkutya
Alombrigád
Könnyű testi sértés
Eszmélés
Szörnyek évadja
Kiáltás és kiáltás
jézus Krisztus horoszkópja
Falfúró l.

Dettre Gábor

Berek Oszkár
588

Orvos vagyok
jób lázadása
Higgyetek nekem!
Yerma

804

Senki földje

247
254
260
262
264
280
287
296
298
308
315
325
337
251
362
368
372
379
404
406
426
438
463

Utószezon
Falak
Kötelék
A múmia közbeszól
Nyár a hegyen
Fényes szelek
A Pál utcai fiűk
lmposztorok
lsten hozta, ómagy úr
A tanú
Én vagyok jeromos
Szemtől szembe
Hangyaboly
Végre, hétfő!
A magyar ugaron
Plusz-minusz egy nap
A vőlegény nyolckor érkezik
Hét tonna dollár
A Pendragon legenda
141 perc a befejezetlen mondatból
Tűzgömbök
Az ötödik pecsét
Magyarok

Eisenmann József
785
794
819
910

Kutyabaj
Nukleáris tél
Levelek Perzsiából
Kiss Vakond

Endrényi Egon
249
273
278
286
289
300
305
306
317
320
323
336
338
339
340
343
347
354
358
360
363
378
384
412
435
449
471
494
526
665
666

Bohóc a falon
A beszélő köntös
Fejlövés
Mi lesz veled Eszterke?
TIltott terület
A nagy kék jelzés
Szemüvegesek
Szeressétek Ódor EmHiát
A gyilkos a házban van
Kitörés
N.N. a halál angyala
A halhatatlan légiós
Holt vidék
Horízont
jelenidő
A legszebb férfikor
Reménykedők
Fonó vizet a kopaszra
Hekus lettem
Lányarcok tükörben
Makra
Harmadik nekifutás
Pókháló
Ballagó idő
Királylány zsámolya
A csillagszernG
BUÉK
Az áldozat
Kojak Budapesten
Queen in Budapest
Napló szerelmeinmek

Fehér Károly
824

A részleg

Felvégi Andrea
778

Miénk a gyár l-U.

Galló Gusztáv
569
592

Talpra, Győző
Kutya éji dala

Götze Krisztina
613
636

Földi paradicsom
Gyerekrablás a Palánk utcában

Halász Gábor
495
535

Békeidő
Szabadgyalog

593
599
606
610
631
642
649
667
675
677
684
689
698
708
710
717
732
733
744
764
767
768

Szegény Dzsoni és Ámika
Hanyatt-homlok
Szeretők
Pócspetri
Az élet muzsikája
Idő van
Az elvarázsolt dollár
Szamárköhögés
Dr. Mínorka Vidor nagy napja
E1ysium
Valahol Magyarországon
Tanácsi mese
Eldorádó
Szabad szombat
A legényanya
Mielőtt befejezi röptét a denevér
Hagyjátok Robinsont
Kicsi, de nagyon erős
Itt a szabadság
Melodráma
A három nővér
Zsötem

64
68
71
74
77
83
88
90
92
93
94
102
109
115
117
126
128
130
131
135
143
152
157
170
175
176
177
179
195
212
217
221
228
230
232
233
238
248
250
251
252
275
281

A császár parancsára
Hannibál tanár úr
Szakadék
Bakaruhában
Csigalépcső
Két vallomás
A tettes ismeretlen
Csempészek
Édes Anna
Fekete szem éjszakája
Egy Lajos kis hibával
Tűzvirág
Kard és kocka
Szegény gazdagok
Szombattól hétfóig
Kálvária
Légy jó mindhalálig
Próbaút
Rangon alul
Ahogy a csillag megy az égen
Két félidő a pokolban
Puskák és galambok
Egyiptomi történet
Az aranyfej
Germinal
Hattyúdal
Gyermektükör
Meztelen diplomata
Igen
Háry jános
A kőszívű ember fiai I-ll.
Szegénylegények
jegenyék
Aranysárkány
Egy maga r nábob
Kárpáthy Zoltán
Kulcskérdés
Változó felhőzet
Felhőtlen vakáció
Csillagosok, katonák
Egy szerelern három éjszakája
Egri csillagok l-U.
A hamis Izabella

Hegyi Gábor

Inkey Tibor

Inkey Alice
167
184
198
202
213
218
223
224
239
242
263
292
297
313
318
319
335
349
353
365
374
388
399
417
419
424
433
436
445
460
466
470
477
486
498
511
529
532
541
550
554
566
582
586
607
627
701
718
719
731
829

Mici néni két élete
Pacsirta
Karambol
Mit csinál felséged 3-tól 5-ig
Húsz óra
Nem
Szerelmes biciklisták
TIlos a szerelem
Harlekin és szerelmese
Minden kezdet nehéz
'1Z perc az nagy idő
Az alvilág professzora
Ismeri a szandi mandit?
Csak egy telefon
Gyula vitéz télen-nyáron
Itélet CD I.
Hahó, Öcsi!
Sípoló macskakő
Emberrablás magyar módra
Nincs idő
Árta tlan gyilkosok
A török fejes kopja
Hószakadás
Az idők kezdetén
A kenguru
Az öreg
A kard
Kisértet Lublón
Zongora a levegőben
K.O.
Riasztólövés
Áramütés
Az erőd
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Égigérő fú
Októberi vasárnap
Naplemente délben
A pogány madonna
Ideiglenes paradicsom
Requiem
Szeleburdi család
Vőlegény
Hatásvadászok
jeligés levelek
Gyertek el a névnapomra
Vórös grófnő l-ll.
Ismeretlen ismerős
Iskolakerülők
A leghosszabb film
Szürkület
VÓTÖSColibri

715
739
758
807

Csonka- Bereg
Te még élsz?
Lefegyverzett ellenséges erők
A gólyák mindig visszatérnek

410
421

Amerikai anzix
Két pont közöt! a legrövidebb
görbe
Teketória
A kétfenekű dob
Kihajelm veszélyes
Veri az ördög a feleségét
Angi Vera
Cséplő Gyuri
A ménesgazda
Olyan, mint otthon
Ajándék ez a nap
Bizalom
Harcmodor
Haladék
Mérkőzés
Megáll az idő
Látogatás
Eszkimó asszony fázik
Angyali üdvözlet
A tanítványok
Noah delta 2.
Utolsó kézirat
Tiszta Amerika
Szeleburdi vakáció
Az új földesúr
Az én XX. századom

Jeli Ferenc

Jávor István

442
456
457
468
469
473
485
488
493
496
500
525
528
546
571
604
615
630
646
681
683
686
703
716

Szomszéd András

Pándi TItusz
Markovics Ferenc
Kalászi György
676
688
706
722
724
736
745
777
780
783

A sánta dervis
A másik ember I-n.
Piroska és a farkas
Pókok
A hecc
Potya utasok
Napló apámnak. anyámnak
A nagy postarablás
Video blues
Ördög vigye

324
387
415
459
479
481
491
501
503
504
514
519
534
539
555
558
565
573
578
583
596
598
602
611
612
618
639
645
647
651
661
672
680
685
697
705
729
730
741
756
784
818

Staféta
A szerelern határai
Ereszd el a szakállamat
Kísértés
Fogjuk meg és vigyétek
Kentaurok
Tíz év múlva
Hogyan felejtsük el életünk ..
Ki beszél itt szerelemről
A kis Valentino
Útközben
Boldog születésnapot, Marilyn
A svéd, akinek nyoma veszett
Anna
A traszport
Tegnapelőt!
A pártfogolt
Egymásra nézve
Viadukt
Elveszett illúziók
A csoda vége
Délibábok országa
Te rongyos élet
István, a király
A határozat
játszani kell
Hány az óra, Vekker úr?
Itt élned, halnod kell
Első kétszáz évem
Szerelem első vérig
Banánhéjkeringő
Zuhanás közben
lsten veletek, barátaim
Szerelern második vérig
litánia, litánia
Laurin
Eszterkönyv
Vérrel és kötéllel
A Távollét Hercege
Sztálin menyasszonya
Live show
Bűvös vadász

585
620
727

Sértés
Omega, Omega
Egy teljes nap

Kende Tamás

293
299
328
329
332
334
361
398
400
403
408
409
411
420
422
431
452
458
497
527
538
544
553
556
560
567
584
589
608
609
617
626
648
652

Mertz Lóránd
580
815

Kristóf Éva
Szabóné
Úri muri
Dalolva szép az élet
Felszabadult föld
Civil a pályán
Állami áruház
Első fecskék
Erkel
A város alatt
Rokonok
Budapesti tavasz
Dandin György
Gáwlás
A 9-es kórterem
Eltüsszentett birodalom
A nagyrozsdási eset

Napló gyermekeimnek
~s ne vígy minket kisértésbe

Morvay Pálma
390
391
393
402
413
418
440
480

Végül
Autó
Ámokfutás
jutalomutazás
Déryné hol van?
A járvány
Szépek és bolondok
Keménykalap és krumpliorr

Nyakas István
301

Az oroszlán ugrani készül

76
96
100
103
104
107
110
123
125
134
136
141
146
158
160
172
180
182
185
189
192
193
194
199
205

Csendes otthon
Ház a sziklák alatt
Szent Péter esernyóje
Álmatlan évek
Dúvad
Gyalog a mennyországba
Kölyök
Fúre lépni szabad
Hosszú az út hazáig
Alba Régia
Vince
jó utat, autóbusz
Megszállottak
Elveszett paradicsom
Fagyosszentek
Egy ember, aki nincs
Mindennap élünk
Énekek éneke
Párbeszéd
Új Gilgames
Déitól hajnalig
Az életbe táncoltatott leány
Tanulság
Már nem olyan időket élünk
Özvegy menyasswnyok

Kiss Júlia

19
20
23
24
27
35
36
37
45
52
54
55
60
61
67
86

Bűbájosok
Krebsz az isten
Szerelern CD I-UI.
Szerelmesfilm
Csárdáskirálynő
Hahó, a tenger!
Lila akác
Holnap lesz fácán
Idegen arcok
Macskajáték
Szikrázó lányok
Vállald önmagadat
Azonosítás
Kenyér és cigaretta
Kopjások
Fekete gyémántok
Egy erkölcsös éjszaka
Ki látott engem?
Csontváry
Köszönöm, megvagyunk
Vámmentes házasság
A koncert
Rontás és reménység
A zsarnok szíve
Szívzúr
Rohanj velem!
Visszaesők
Örökmozi
Boswrkányszombat
Házasság szabadnappal
Valaki figyel
Uramisten
Képvadászok
A rejtőzködő

Oláh János

Kovács Gábor
32
33
40
44
48
49
59
65

Teljes gőzzel
Tűzkeresztség
Föltámadott a tenger
Rákóczi hadnagya
Fel a fejjel
Hintónjáró szerelern
Gábor diák
A csodacsatár

Lengyel Miklós
245

Sikátor

Pál Ödön
735
752
754

Engesztelő 1956-1989
Találkozások
Ledöntött útjeIzők l-U.

Pálos György
734
772
773
779

Szédülés
Európa kemping
A skorpió megeszi az ikreket ...
Roncsfilm

643
660

Orfeusz és Eurydiké
Hótreál

472
568
749
761
814

Családi tűzfészek
Panelkapcsolat
Csoda Manilában
A túlélés ára
Vérvonal

78
80
85
89
91
97
99
114
118
119
121
132
133
140
147
148
151
153
159
168
169
171
181
196
197
201
203
204
209
214
215
219
225
237
240
243
253
255
257
282
285
295
302
513

Pap Ferenc

Pohárnok Gergely
817

Rám csaj még nem volt ilyen
hatással

Rajnógel Imre
81
87
95
98
105
106
112
113
122
124
137
139
142
144
155
161
162
164
173
174
178
183
186
207
220
259
450
454
536
547

Gerolsteini kaland
Nehéz kesztyúk
A harangok Rómába mentek
Razzia
Égrenyflő ablak
Fapados szerelem
Hajnali merénylet
A mi földünk
Csutak és a szürke ló
Három csillag
Délibáb minden mennyiségben
Házasságból elégséges
Katonazene
Májusi fagy
Asswny a telepen
Félúton
Húsz évre egymástól
Kertes házak utcája
Férjhez menni tilos!
Fotó Háber
Honfoglalás I-U.
Oldás és kötés
Sodrásban
Rab Ráby
Patyolat akció
A koppányi aga testamentuma
Dübörgő csend
Nővérek
Színes tintákról álmodom
Hatholdas rózsakert

79
84
101
108
111
116
120
127
129
138
145
149
150
163
165
166
187
188
190
191
200
206
216
222
226
234

235
241
261
265
276
288
307
311
342
359
364
366
375
380
382
395
429
430
443
461
462
464
475
505
510

~gi madár
Külvárosi legenda
Vasvirág
A 39-i!s dandár
A megfelelő ember
Szerelemcsütörtök
Alázatosan jelentem
Két emelet boldogság
A Noszty fiú esete Tóth Marival
Századik százalék
Megöltek egy leányt
Négyen az árban
Nem ér a nevem
Isten őszi csillaga
Legenda a vonaton
Lopott boldogság
A szélhámosnő
Tücsök
Az utolsó előtti ember
Álmodozások kora
Másfél millió
A pénzcsináló
Ketten haltak meg
Szentjános fejevétele
Tízezer nap CD I.
Az első esztendő
Árvák napja
Hogy szaladnak a fák.
Lássátok feleim!
Az özvegy és a százados
Elsietett házasság
Próféta voltál szivem
Sziget a szárazföldön
Virágvasárnap
Kapaszkodj a fellegekbel
Kincskereső kisködmön
Nápolyt látni és ...
Nyulak a ruhatárban
Csínom Palkó
Illatos út a semmibe
Ki van a tojásban?
Bekötött szemmel
Árvácska CD I-lU.
Budapesti mesék
Tótágas
A közös bún
Legato
A néma dosszié
Dóra jelenti ...
Koportos
Minden szerdán

Kár a benzinért

Miért rosszak a magyar filmek?
Négy lány egy udvarban
Érvényesülés
Butaságom története
Iszony
játék a múzeumban
Az orvos halála
A tizedes meg a többiek
Baleset
Hideg napok
Nem swktam hazudni
Ezek a fiatalok
Fiúk a térről
Kártyavár
Hazai pálya
Isten és ember előtt
Az idő ablakai
Az örökös
A téglafal mögött

Saphir TIbor
41
57
66
70

A harag napja
Egy pikoló világos
Dollárpapa
Mese a 12 találatról

Schandi Teréz
Réger Endre

Dani
Éjfélkor
Láz
Bogáncs
Don juan legutolsó kalandja
Pesten törren t
A sóbálvány
Pár lépés a határ
Becsület
vörös tinta
Az arcnélküli város
Virrad
Zápor
Az ígéret földje
Mindenki ártatlan
Napfény a jégen
Pesti háztetők
Angyalok földje
Esős vasárnap
Vasárnap-hátköznap
Az utolsó vacsora
Omlás
Nappali sótétség
Igy jöttem

29
34
38
39
47
53
62
69
72
73

Gyarmat a föld alatt
Ütközet békében
Semmelweis
Vihar
fu és a nagyapám
Simon Menyhért születése
Körhinta
Keserű igazság
Tanár úr kérem...
Ünnepi vacsora

506

Göröngyös út

455
557

Két elhatározás
Pusztai emberek

563
575
587
616
629
635
644
659
670
678
695
713
714
762
763
7551
7552
7553

Vorös föld
Adj király katonát
Együttélés
Átváltozás
Megfelelő ember kényes feladatra
Egy kicsit én ... egy kicsit te.
Visszaszámlálás
Vakvilágban
Laura
Gondviselés
Faludy György költő
Recsk 1950-1953
Komor ég alatt
Árnyék a havon
Halálutak és angyalok
Cinkekirály
Sellő félig a habokból
Sülve-főve

Szabó Árpád

Szabó Gábor

Szabó Róbert

Szóvári Gyula
210
211
229
236
267
269
274
283
290
291
294
304
312
314
321
322
326
327
344
345
346
348
367
369
370
373
383
397
401
405
407
416
427
434
437
451
455
465
476
483
484
533
540

Fény a redőny mögött
Gyerekbetegségek
Apa
És akkor a pasas ...
Szevasz, Vera
Ünnepnapok
Csend és kiáltás
Holdudvar
Az utolsó kör
A veréb is madár
Egy őrült éjszaka
Sirokkó
Arc
~gi bárány
Magasiskola
Mérsékel! égöv
Szép lányok ne sírjatok
Szép magyar komédia
Madárkák
Még kér a nép
Meztelen vagy
Sárika, drágám
Petőfi '73
Romantika
Utazás jakabbal
Álljon meg a menet
A locsolókocsi
Hajdúk
jelbeszéd
Szarvassá vált fiúk
Szerelmem Elektra
Ha megjön józsef
Várakozók
Kilenc hónap
Labirintus
~kezet
Fedőneve: Lukács
Ők ketten
Egyszeregy
Magyar rapszódia
Allegro barbaro
Psyche l-U.
Fogadó az örök világossághoz

771
808

Erózió
Woyzeck

Tóth György

Zaránd András
Szilágyi Lenke
737
775
827
6582

Könnyű vér
Goldberg variációk
Csókkal és körömmel
Falfúró II.

552

Ripacsok

751

Rock térítő

Xantus János

Régi idők focija (B. Müller Magda), Angyali üdvözlet (jávor István)

'95

Cannes-díjak
Emir Kusturica "jugoszláv" rendező filmje, az Underground című alkotás kapta a 48. cannes-i filmfesztivál fődíját, az Aranypálmát. Kusturica eddigi
filmes pályafutása során másodszor kapta meg ezt
az igazán magas elismerést (először 1985-ben, a Papa
szolgálati útoncímű filmjéért). A legjobb férfi és női
alakítás díjait brit filmekben játszó brit színészek
kapták: a férfiaknál [onathan Pryce, a Carrington ómű alkotásban nyújtott alakításáért. a nőknél pedig
Helen Mirren, a La Folie du Roi George című műben
játszott szerepéért. A Carrington egyébként megkapta a zsűri különdíját is. A legjobb rendezésért járó elismerést a francia Mathieu Kassovitznak ítélte oda a
zsűri La haine című munkájáért, a legjobb első filmes
rendező díját pedig egy iráni rendező, Dzsafar Pahani kapta Badkenak-E Szefid című - nem a hivatalos
versenyprogramban, hanem a rendezői sorozatban
vetített - művéért. A Cannes Junior szekcióban bemutatásra került magyar film, Kabay Barna és Petényi Katalin Európa messze van című játékfilmje junior speciális különdijat kapott.
A fesztiválon még bemutatásra került többek között John Boorman: Rangoon után (Beyond Rangoon)
című filmje, mely az 1988-as burmai megmozdulásokról szól, a [efferson Párizsban (Jeffeson in Paris)
James Ivorytól, a később amerikai elnökké választott
Jefferson párizsi szerelmi története, Theo Angelopoulosz új filmje, az Odüsszeusz-tekintet (To Vlemma
tou Odyssea), az utóbbi években Cannes-ban állandó
vendégnek számító Zhang Yimou: Sanghaj Triád
(Shanghai Triad) című nagyszabású gengszter eposza, Jim [armusch legfrissebb munkája, a Holt ember
(Dead Man), a hazai mozikban is látható új TIm Burton opusz, az Ed Wood, valamint Ken Loach műve,
a Föld és szabadság (Land and Freedom), mely az
elárult spanyol forradalom és polgárháború véres
eseményeit összegzi.

•
,!isztújítás a Filmszövetségben
Uj tisztségviselőket választott a Magyar Film- és Tévéművészek Szövetségének vezetősége. A szövetség
elnöke illés György opera tőr, társelnöke Horváth z.
Gergely rendező lett. A szövetség munkáját két főtitkár segiti: Molnár György tévérendező és Szomjas
György filmrendező. A média- és mozgóképtörvény
előkészítésével kapcsolatban külön munkabizottságot
hoztak létre, melynek tagjai: illés György, Horváth z.
Gergely, Szomjas György, Jancsó Miklós, Makk Károly, Szabó István és Monori Mész András.

•
II. Lakiteleki Filmszemle
Alkotásokat a krónika, körkép és művelődés kategóriákban lehetett beküldeni. A zsűri előzsűrizés keretében rostálta meg a beérkezett 329 pályaművet.
A 250 OOO Ft-os fődíjat Xantus Gábor Tóparti látomás című filmje nyerte el. A film a kolozsvári Telemeridian Xantus Dokumentumfilm-műhelyben készült.
A különböző kategóriák nyertesei 100-100ezer forintot kaptak. A zsűri Sára Sándor vezetésével a krónika kategória díját Ludvig Dametta és Essig József
Bűnöm származásom című filmjének ítélte oda. A
portré kategória nyertese Bogoly Péter Gecse Árpád
című alkotása, a művelődési kategóriáé a Háromszéki RTV Alapítvány: Ferenc Csaba, Benkő Ferenc és
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Kalamár György munkája, a Titkolt fájdalom köve, a
korkép kategóriáé Sipos Attila és Mihályfy László Az
utolsó katona című filmje. A fesztivál védnökei: Nemeskürty István filmtörténész. és Werner Herzog német filmrendező voltak.

•
Koltay Gábor filmet forgat a
Honfoglalásról
Koltay Gábor augusztusban kezdi forgatni mongol,
baskír, olasz, bolgár koprodukcióban a Honfoglalás
című nagyszabású történelmí játékfilmet. A film forgatókönyvét Nemeskürty István írta, a zeneszerző
Szörényi Levente, a dalszövegek írója Bródy János. A
főszerepeket az elképzelés szerint rangos nemzetközi
színész gárda játssza. Árpád Franco Nero lesz, a szerződést már al~ is írta. Omar Sharif a bizánci fejedelmet alakítja, Almos szerepében Anthony Quinn látható majd, közreműködik még Max von Sydow. A
filmet a koprodukciós partnerek anyagi segítsége
mellett különböző hazai alapítványok és szponzorok
finanszírozzák. A televízió 200 millió forint támogatást ígért. A film bemutatását a millcentenárium idejére tervezik.

•
Filmnovella-gyűjtemény
Objektív Filmstúdiótól

az

1994 nyarán meghívásos filmnovella- és forgatókönyv pályázatot írt ki az Objektív Filmstúdió. A
kezdeményezést a Magyar Történelmi Film. Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Magyar
Mozgókép Alapítvány támogatta. Céljuk az volt,
hogy a film századik születésnapjára színvonalas, a
közönségigényekre is figyelő forgatókönyvekkel s a
majdan ebből születő filmekkel visszahódítsák a nézőket a magyar film számára.
Tizenhárom filmnovella és egy forgatókönyv érkezett a stúdióhoz. A most megjelent és bemutatott
Mozgóképeskönyv című antológia ezt a tizenhárom
novellát tartalmazza. A tizennegyedik mű, Kern
András forgatókönyve, mely már sikerrel szerepelt
az HBO pályázatán, azért nem került be a kötetbe,
mert túlságosan terjedelmes. Ezért a filmbemutatóval
egyidőben önállóan kívánják megjelentetni.
Az Objektív Filmstúdió eddig hat forgatókönyvet
rendelt - Csiki Lászlótól, Kern Andrástól. Lázár Ervintől. Márton Gyulától, Salamon Andrástól és Vámos Miklóstól. Ezek közül már néhány el is készült.
Ascher Tamás rendezésében pedig idén megkezdődik annak a filmnek a forgatása, amely Csiki László Kínai védelem című írásából készült. Kern András
filmjét is szeretnék elkészíteni, ha sikerül rá a stúdiónak pénzt szereznie.
A kötet szerkesztője, Vészits Andrea a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a filmnovella-gyűjtemény
az Objektív Stúdió tulajdona, ám nem zárkóznak el
attól, hogy a filmeket más stúdiókkal, filmes vállalkozásokkal közösen készítsék majd el.

•
Filmtörténeti kiállítás az
Örökmozgóban
A film születése címen nemzetközi vándorkiállítást
indított útjára a British Council, melynek magyarországi premierjére a budapesti Örökmozgó filmszínházban került sor. A tárlat a film születésének több
évszázadon át tartó folyamatát mutatja be fotókon,
grafikákon, plakátokon. A kiállítást David Robinson

filmtörténész. filmkritikus, Chaplin kutató, a Chaplin
család közeli barátja állította össze és nyitotta meg. A
július elejéig tartó kiállítás a távolkeleti árnyjátékoktól a Lumíere fivérek mozgóképeiig szemléletesen
követi nyomon a film születését.

•
Európa-díj Kőhalmi Ferencnek
Kőhalmi Ferencet, a Magyar Mozgókép Alapítvány
~tkárát Európa-díjjal tiintette ki az Európai Közösség
Erdemrendi Szövetsége Brüsszelben. A rangos nemzetközi elismerést a magyar filmszakma szerkezeti és
szervezeti átalakitásában játszott szerepéért kapta,
mellyellehetővé vált, hogy Magyarország a kelet-közép-európai országok közül elsőként, teljes jogú tagként csatlakozhasson mind az Európai Tanács, mind
az Európai Közösség filmszakmai szervezeteihez.

•
Háromdimenziós mozi az
Ugocsában
Magyarországon elsőként nyilt meg háromdimenziós
mozi. Az Ugocsa mozit öt vállalkozó vette bérbe, és
Cayashe Kft. forgalmazta filmeket tűznek műsorra.
Elsőként az amerikai rendező, Murray Lerner Tengeri álom című félórás természetfilmjét mutatják be.
A mozi műsorán a továbbiakban is amerikai, kanadai és ausztrál természetrajzi filmek szerepelnek
majd. A filmek jogdíja a hagyományos filmekéhez
képest is magas, ezért a háromdimenziós mozielőadás háromszáz forintba kerül. Játékfilmek vetítését is
tervezik, és vidéken, külföldön is terjeszteni akarják
a háromdimenziós mozit.

•
Átalakítás miatt bezárt a Corvin
mozi
Június 14-én, szerdán bezárt Budapest egyik legrégebbi, 1922-ben épült mozija, s legközelebb már Corvin Budapest Filmpalota néven, az ország első mozicentrumaként nyitja meg termeit. A tervek szerint a
védett épület változtatás nélkül őrzi meg küllemét,
de a belső tereket teljesen átépítik, és olyan, úgynevezett multiplex létesítmény t alakitanak ki, amelyben
több (összesen hat) teremben többféle filmprogramot
tudnak kínálni egy időben. Jövő szeptemberben az új
moziközpont összesen 1500 nézőt befogadó hat termét világszínvonalú technikával és a legmodernebb
kényelemmel látják el. Az átépítéshez szükséges félmilliárdot a Budapest Film Rt saját zsebéből biztosítja, részint a gazdaságtalan mozik eladásából vagy
bérbeadásából befolyt összegekből, részint a jegybevételekből. A nagyterem Korda Sándor nevét kapja;
de lesz Kabos Gyula, Karády Katalin, Jávor Pál, Latabár Kálmán és Radványi Géza terem is. A legkisebb terem száz, a legnagyobb ötszáz nézőt fogad
majd be. A régi Corvin mozi utolsó munkanapján,
július 14-én ingyen kínálta programját a nagyérdeműnek.

•

HíREK
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Blue Kék
feliratos, angol film
1994 (79 perc)
Nigel Terry, John Quentin,
Tilda Swinton, Derek Jarman
Forgatókönyv: Derek [arman
Rendezte: Derek Jarman
Forgalmazza: Budapest Film
A MAGYAR FILMKLUBOK
ÉS FILMBARÁTOK
SZÖVETSÉGÉNEK
PÁLYÁZATI FELHíVÁSA
filmklubok

támogatására

A pályázat célja: A hazai és nemzetközi
filmművészet kortárs és filmtörténeti alkotásait
bemutató magyarországi filmklubok programjainak támogatása.
Feltételek: Pályázni kizárólag a Szövetség
adatlapján lehet. A kitöltött adatlaphoz rnellékelni kell a filmklub tervezett részletes programját, valamint a meghívott előadók nevét. A
hiányosan beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.
(Az adatlap folyamatosan beszerezhető a
Szövetség titkárságán)
A pályázatok beküldési határideje:
1995 augusztus 15.
A filmklubok állandó programjaitól eltérő egyedi
rendezvényeihez támogatás folyamatosan kérheW.
A pályázatokat szakmai zsüri bírálja el. A
döntésről levélben értesítjük a pályázókat.
Pályázati adatlap és további információ a
Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének Titkárságán kérhető: Budapest 1021
Budakeszi út 51lB Telefon: 275-18-71

Magyar filmek külföldön
Prága - "Arany Gólem" Nemzetközi Filmfesztivál 1995. 06.17 - Elek Judit:: Ébredés
Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 06.18 Molnár György: Anna filmje
Potsdami Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 06.20 Enyedi Ildikó: Bűvös vadász; Mispál Attila: Hajszál
és csengettyű
Marsellle-i Nemzetközi Rövidfilmfesztivál - 1995.
06.24 - Forgács Péter: Egy úrinő notesza; Szemző Péter: Cuba
Szentpétervári Nemzetközi Filmfesztivál - 1995.
06.29 - Reich Péter: Rám csaj még nem volt ilyen hatással; Szabó Ildikó: Gyerekgyilkosságok; Szász János: Woyzeck
Trencsénteplicei Filmfesztivál - 1995. 06.9 - Fésős
András: Az eltúnt mozi
Forrás: Magyar Filmunió

"A képek lármás
zűrzavarában
Megajándékozlak az
egyetemes
Kékkel
Kék, mely nyitott kapu a
lélekhez
Végtelen lehetőség
Mely kézzelfoghatóvá válik"
(részlet a filmből)

,

VIDEÓMEGJELENÉSEK
És a zenekar tovább játszik (And the Band
Played On) Színes, szinkronizált amerikai film, 1993
(140 perc) Rendezte: Roger Spottiswoode. Főszereplők: Mathew Modine, Alan Alda, Richard Gere. Megjelenteti: Flamex
Örökifjú és Társa (Younger & Younger) Színes,
szinkronizált német-amerikai film, 1993, (93 perc)
Rendezte: Percy Adlon. Főszereplők: Donald Sutherland, Lolita Davidovich. Megjelenteti: Flamex
Bob Roberts Színes, szinkronizált amerikai szatíra, 1992 (105) Rendezte: Tim Robbins. Főszereplők.
Tim Robbins, Ray Wise. Megjelenteti: Mokép
Bronxi mese ( A Bronx tale) Színes, feliratos amerikai-olasz film 1993 (122 perc) Rendezte: Robert de
Niro. Főszereplők. Robert de Niro, Chazz Palmintieri, Francis Copra. Megjelenteti: Odeon
Megint tanú Színes magyar szatíra, 1994 (120
perc) Rendezte: Bacsó Péter. Főszereplők. Kállai Ferenc, Cserhalmi György, Lázár Kati. Megjelenteti:
Mokép
Négy esküvő és egy temetés (Four Weddings and
a Funeral) Színes, szinkronizált angol vígjáték, 1994
(118 perc) Rendezte: Mike Newell. Főszereplők:
Andy McDowell, Hugh Grant. Megjelenteti: Mokép
Prizzik becsülete (Prizzi's Honour) Színes, feliratos amerikai film, 1985, (129 perc) Rendezte: John
Huston. Főszereplők. Jack Nicholson, Kathleen Turner, Anjelica Huston. Megjelenteti: Flamex

BURLESQUE
"ALTER-NATIVE III" Nemzetközi Filmfesztivál
TG. MURES (MAROSVÁSÁRHELY), 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
bármilyen filmre vagy videóra 1895 után készült legalább 1 másodperces, de 30 percnél nem hoszszabb alkotás. Az előzsűrizésre VHS (PAL) másolatot kérünk és a filmek szövegének angol nyelvű
fordítását: A versenyen a következő vetítési rendszereket biztosítj uk: VHS, S-VHS, BETACAM SP,
16 és 35 mm-es film. A fesztiválkatalógus összeállításakor nem 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 rendezőinek ingyen szállást és
ebédet biztosítunk a fesztivál teljes időtartamára - vacsora helyett pedig hangversenyeket, előadásokat és sok komédiázást kapnak.
Csak együttes erővel fogunk tudni CSENDET háborítani!
FESZTIVÁLIGAZGATÓ: Mráz Ferenc
SZELLEMI VÉDNÖK: Mircea Dinescu
SZERVEZŐK: Gáspárik Attila, Sípos Levente, Tatár Béla és Ungvári-Zrínyi Imre
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
4300 Marosvásárhely P.O.Box 97 - Románia. TEUFAX: 00 40 65 168573
rr •••
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PROGRAMAJÁNLAT

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

Drehort: Stadt
Forgatási helyszín: A város
július 4. kedd 18.00
Alíz a városokban (Alice in den Stadten, 1974)
Rendezte: Wim Wenders
július 6. csütörtök 18.00
Emil és a detektívek (Emil und die Detektive,
1954)

Rendezte: Rober A. Stemmle
július ll. kedd 18.00
M - Egy város keresi a gyilkost (M - Eine
Stadt sucht einen Mörder, 1931)
Rendezte: Fritz Lang
július 13. csütörtök 18.00
Berlin, Chamissoplatz
(1980)
Rendezte: Rudolf Thomé

ÖRÖKMOZGÓ
Budapest Erzsébet krt. 39.
Telefon: 342-2167
1072

Filmemlékezet
július 13. csütörtök 18.30
Boldog idők (magyar, 1943)
Rendezte: Rodriguez Endre

Nyl1t hétvégi filmklub
SPANYOL KÖRKÉP
július l. szombat 16.30
Délután ötkor Madridban (A las cinco de la
tarde, spanyol, 1960)
Rendezte: juan Antonio Bardem
július 2. rnsámap 16.30
Viridiana (spanyol-mexikói, 1961)
Rendezte: Luis Bufiuel
július 8. szombat 16.30
Az első kisértés (Mi primer pecado, spanyol,
1977)

Rendezte: Manuel Summers
július 9. oosárnap 16.30
Placido (spanyol, 1962)
Rendezte: Luis G. Berlanga
július 15. szombat 16.30
Főutca (Calle mayor/Grand rue, spanyol-francia, 1956)
Rendezte: Juan Antonio Bardem
július 16. vasárnap 16.30
Tristana {spanyol-olasz-francia, 1%9)
Rendezte: Luis Buíi.uel
július 22. szombat 16.30
Banditasirató (Llanto por el viento, spanyolfrancia-olasz, 1%4)
Rendezte: ca dos sa ura
július 23. vasárnap 16.30
...és a felebarátság? (y el projimo?, spanyol,
1975)

Rendezte: Angel del Pozo
július 29. szombat 16.30
Kika (spanyol, 1993)
Rendezte: Pedro Álmodóvar
[úliu« 30. vasárnap 16.30
Az égő Barcelona I-ll. (La eiutat cremada, spanyol, 1976)
Rendezte: Antonio Riba

MOVEAST
Kelet-európai

filmfórum

július 4. kedd 16.30
A flotta hőse (Admiral Usakov, szovjet-orosz,
1953)

Rendezte: Mihail Romm
jli/ius 4. kedd 18.30
Hajókkal a bástyák ellen (Korabli sturmujut
basztyioni, szovjet-orosz, 1953)
Rendezte: Mihail Romm
július ll. kedd 16.30
A kislovag I-II. (Pan Wolodyjowski, lengyel,
1%8)

Rendezte: Jerzy Hoffman
július 18. kedd 18.30
Dákok (Dálii, román-francia, 1%5)
Rendezte: Sergiu Nicolaescu
júlills 25. kedd 16.30
A neretvai csata ]-II. (Birka na Neretvi, jugoszláv, 1969)
Rendezte: Velko Bulajic

Billy Wilder filmjei
július 7. péntek 16.30
Vasárnapi emberek (Menschen am Sonntag,
német, 1929)
Rendezte: Robert Sidomak, Billy Wilder, Edgar
Ulmer, Fred Zinnemann

július lD. hétftJ 16.30
Gyilkos vagyok (Double lndemnity, amerikai,
1944)

Rendezte: Billy Wilder
július 14. péntek 16.30
Alkony sugárút (Sunset Boulevard, amerikai,
1950)

Rendezte: Billy Wilder
július 19. szerda 16.30
Van, aki forrón szereti (Some Like it Hot, amerikai, 1952)
Rendezte: Billy Wilder
július 24. hétftJ 16.30
Legénylakás (The Apartement, amerikai, 1961)
Rendezte: Billy Wilder
július 26. szerda 16.30
Délutáni szerelem (Love in the Aftemoon,
amerikai, 1957)
Rendezte: Billy Wilder
július 28. péntek 16.30
A vád tanúj a (Witness for the Prosecution,
amerikai, 1957)
Rendezte: Billy Wilder

Duna TV
júlills l. szombat
Szerelmi kálvária (L'amoureuse, francia film,
1987, 91 perc)
Rendezte: jacques Doillon
Fószereplók: Marianne Cuau, AureIle Doazan,
Cathrine Bídaut
július 2. vasárnap
Lepkevadászat (La chasse aux papillons, francia film, 1992, 116 perc)
Rendezte: Otar joszeliani
Fószereplók: Narda Blanchet, Alexandre Teherkassof Pienette Pompom
július 4. kedd
Kötőjel (ukrán film, 1994,56 pere)
Rendezte: Szergej Bukovszkij
iúlius 4. kedd
Abraham Lincoln (amerikai film, 1930 pere, 84
perc)
Rendezte: David Wark Griffith
Fószereplók: Walter Huston, Una Merkel, Russel Simpson
júlills 5. szerda
Tutajosok I-II (magyar film, 1988, 131 pere)
A forgatókönyvet Irta és rendezte: Elek Judit
Főszereplők- Gáspár Sándor, Hetényi Pál, Franciszek Pieczka, StohI András
július 5. szerda
Libera, szerelmem (Libera, amora mio, olasz
film, 1973, 105 perc)
Rendezte: Mauro Bolognini
Fószerep)ók: Claudia Cardinale, Bekim Fehmi u, Phili ppe Leroy
július 8. szolImat
Roncsfilm (magyar film, 1992, 89 perc)
Rendezte: Szomjas György
Fószereplók: Szirtes Ági, Mucsi Zoltán, Gáspár
Sándor, Szőke András
július 9. vasárnap
Jézus Krisztus Szupersztár (amerikai rockopera, 1973, 103 pere)
Rendezte: Norman Jewison
Fószereplók: Ted Neeley, Carl Andersen, Yvonne Elliman, Barry Dennen
július

12. szerda

Valahol Európában (magyar, 1947, 99 perc)
Rendezte: Radványi Géza
Fószerepl6k: Gábor Miklós, Somlay Artúr, Bánki Zsuzsa
júlills 13. csiitörtök
Gyermeksírok (spanyol-argentin, 84 perc)
Rendezte: Javier Torre
Főszereplók: Norma Aleandro, Fedrico Luppi
július 13. csiitörtök
Fiorile (olasz-francia-német, 1992, 112 pere)
Rendezte: Paolo és Vittorio Taviani
Fószereplók: Claudio Bigagli. Galatea Ranzi
július 16. rnsámap
Az ördög szépsége (olasz-francia, 1950, 91 perc)
Rendezte: René Claír
Fószereplők: Gérard Philípe. Michel Simon
július 20. csütörtök
Állj! Határt (The Border, amerikai, 1982, 1m perc)
Rendezte: Tony Richardson
Főszereplók: Jack Nicholsen. Harvey Keitel
júlills 21. péntek
Könnyu testi sértés (magyar, 1983, 108 perc)
Rendezte: Szomjas György
Fószerepló: Eperjes Károly
július 22. szombat
Holdfény Parador felett (Moon Over Parador.
amerikai, 1988, 105 perc)
Rendezte: Paul Mazursky
Fószereplók: Richard Dreyfuss, Raul Julia
július 23. rnsárnap
Holdfény Parador felett (Moon Over Parador.
amerikai, 1988, 105 perc)
Rendezte: Paul Mazursky
Főszereplók: Richard Dreyfuss, Raul Julia
július 29. szombat
A rettegés foka (Cape Fear, amerikai, 1992,
115 perc)

júlillS 16. uasárnap
Amerikai éjszaka (La nuit amérieaine, francia,
1973, 120 perc)
Rendezte: Franceis Truffaut
Fószereplók: jacque1ine Bisset, Jean-Pierre Léaud
július 20. csütörtök
Honkongi grófnő (Countness from Hong
Kong, angol, 1967, 120 perc)
Rendezte: Charlie Chaplin
Fószereplók: Marion Brando, Sophia Loren

Rendezte: Martin Scorsese
Főszereplők. Robert De Niro, Nick Nolte
július 30. rnsámap
El Paoban nő a láz (francia-mexikói, 1959, 100
perc)
Rendezte: Luis Bui\uel
Fószereplők: Gérard Phílípe, Maria Felix

TV1
1. szamba!
Veszett a világ (Wild at Heart, amerikai, 1990,
125 perc)
Rendezte: David Lynch
Fószereplők: Nicholas Cage, Laura Dem
július 4. kedd - Zanussi sorozat
Mérleg (lengyel)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
július 9. vasámap
1492 : A Paradicsom meghódítása (1492 : The
Conquest of Paradise, amerikai, 1992, 152 perc)
Rendezte: Ridley Scott
Fószereplók: Gerard Depardieu, Sigourney Weaver
július ll. kedd - Zanussi sorozat
Védőszínek (Barwy ochromme, lengyel, 1977,
102 perc)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
Fószereplők: Píotr Garlicki, Zbigniev Zapasiewiez
július 14. péntek
Visszatérés (Die Rückkehr, német, 1990, 102
perc)
Rendezte: Margarethe von Trotta
július 18. kedd - Zanussi sorozat
Spirál (Spirala, lengyel. 1978, 110 perc)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
Főszereplók: Jan Nowicki, Maja Komorowska
július 23. tasámap
Veszedelmes viszonyok (Dangerous Liaisons,
amerikai, 1989, 120 pere)
Rendezte: Stephen Frears
Fószereplók: Glenn Close, John Malkovich
július 25. kedd - ZanllSSi sorozat
Konstans (Constans, lengyel, 1980, 92 pere)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
Fószereplők: Tadeusz Bradecki, Zofia Morzowska
júlills 27. csütörtök
Senkiföldje ( magyar, 1993, 105 pere)
Rendezte: Jeles András
Fószereplók: Cora Fischer, Láng Éva
július 28. péntek
jó földijeim (Vsichni dobri rodaci, csehszlovák, 1968, 120 perc)
Rendezte: Wojtech [asny
Fószereplók: Radoslav Brozobohaty, Vladimir
Mensík
július 29. szombat
Hollywoodi lidércnyomás (Barton Pink, amerikai, 1990, 114 perc)
Rendezte: joel Coen
Fószereplők: john Goodman, John Turturro

július

TV2
július

2. vasámap

Eltávozott nap (magyar, 1968, 100 perc)
Rendezte: Mészáros Márta
Föszereplók: Kovács Kati, Horváth Teri
július 16. oosámap
Carmen (olasz, 1985, 152 perc)
Rendezte: Francesco Rosi
Fószereplők: Placido Domingo. Julia Migenesjohnson
július 22. szombat
Kékszemü (Blauáugíg, német, 1989, 88 perc)
Rendezte: Reinhard Hauif
Főszereplók: Götz George, Miguel Angel Sola
júlills 27. csiitörtök
Ebéd a szabadban (Le déjeuner sur l'herbe,
francia, 1959, 95 perc)
Rendezte: Jan Renoir
Főszereplők: Paul Meurisse, Catherina Rouvel
A2 MTV és a Duna TV a müsorváltoztatás
gát fenntartja!

jo-

TV3
július 4. kedd
Családi fényképek (Family Píctures, amerikai,
1988, 88 pere)
Rendezte: Philip Saville
Fószereplólc Anjelica Huston, Sam Neil
iúííus 12. szerda
Állj! Határ! (The Border, amerikai, 1982, 103
perc)
Rendezte: Tony Richardson
Fószereplők: Jack Nicholson, Harvey Keitel
július 15. S-dJmbat
Ördögűző (The Exorcist, amerikai, 1973, 121 perc)
Rendezte: Wiliam Friedkin
Főszereplók: Linda Blair, Max von Sydow

HBO
július l. szombat
júlills 9. wsámap
Sirga az oroszlán (Sirga, amerikai film, 86 perc)
Rendezte: Luc Besson
július 2. oasámap
július 21. péntek
Az eastwicki boszorkányok (The Witches of
Eastwick, amerikai film, 113 pere)
Rendezte: George Miller
Fószereplók: jack Nicholson, MicheUe Pfeiffer,
Susan Sarandon, Cher
július 3. hétf!!
július 9. rnsámap
július 29. szombat
Mozimánia: az amerikai film - A western
(American Cinema: The Western, amerikai dokumentumfilm, 55 perc)
július 3. hétf!!
Chaplin (amerikai film, 138 perc)
Rendezte: Richard Attenborough
Fószereplók: Robert Downey, Pierce Brosnan,
john Goodrnan, Dan Aykroyd
július 4. kedd
Szoba kilátással (A Room With a view, angol
film, 112 perc)
Rendezte: james Ivory
Fószereplók: Maggie Smith, Denholm Elliott,
judi Denc
július 4. kedd
Mocskos zsaru (Bad Lieutenant, amerikai film,
86 perc)
Rendezte: Abel Ferrera
Fószereplők: Harvey Keitel, Frankie Thom
július 5. szerda

július lD. hétflJ
KutyaszorItóban [Reservoir Dogs, amerikai
film, 94 pere)
Rendezte: Quentin Tarantino
Fószereplók: Harvey Keltel. Tim Roth, Steve
Buscemi
júlillS 5. szerda
jlÍlius 11. kedd
jézus Krisztus horoszkópja (magyar film, 89
perc)
Rendezte: jancsó Miklós
Fószereplók: Básli Juli, Cserhalmi György
július 8. szombat
július 16. vasárnnp
július 24. 'Iétf!!
Üresjárat (Running on Empty, amerikai film,
III perc)
Rendezte: Sidney Lumet
Fószereplők: River Phoenix, Judd Hirsch. Christine Lahti
július 9. vasárnap
Quo Vadis? (amerikai film, 161 perc)
Rendezte: Franec Rossi
Fószereplók: Klaus Maria Brandauer, Frederic
Christina Raines, Max von Sydow
július 9. rnsámap
Amikor egy bérgyilkos is több a soknál (Red
Rock West, amerikai film, 94 pere)
Rendezte: John DahI
Fószereplók: Nicolas Cage, Dennis Hopper. Lara Flynn Boyle, j. T. Walsh
július 15. szombat
július 20. csütörtök
július 26. szerda
Doors (The Doors, amerikai film, 135 perc)
Rendezte: Oliver Stone
Fószereplók: Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin DilIon
július 18. kedd
jlÍlillS 23. vasártUlp
július 28. péntek
Mr. &: Mrs. Bridge (amerikai film, 119 perc)
Rendezte: James Ivory
Fószereplők: Joanne Woodward, Paul Newman
július 19. szerda
július 23. vasárnnp
júlills 27. csütörtök
Rám csaj még nem volt ilyen hatással
(magyar film, 80 perc)
Rendezte: Reieh Péter
Fószereplók: Déri Miklós, Marozsán Erika
jlÍlius 23. vasártUlp
július 29. szombat
Boszorkányok (The Witches, amerikai film, 91
pere)
Rendezte: Nicholas Roeg
Főszereplők. Anjelica Huston, Mai Zetterling,
Bill Paterson
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Milko Mancsevszki:
Eső előtt
FILMVlLÁG
Eső előtt
. .. Milko Mancsevszki macedón rendező angol és
francia koprodukcióban készült, a tavalyi velencei
filmfesztiválon Arany Oroszlán-díjat nyert munkájában a mindenkori háborúk abszurd víziója sajnos a
macedón környezetben forgatott bántóan "színes,
szélesvásznú" képekkel keveredik; a három epizódból álló, önmagába visszatérő, ügyesen szerkesztett
történetet meglehetősen szimpla lélektani motívumok kísérik. A film többségében súlytalan megoldásai közül igen nehéz kíszemezní az értékes gondolatokat.
Gelencsér Gábor
ÚJ MAGYARORSZÁG

Térben összetorlódott idő
... Ritkaság, hogy egy rendező míndjárt első
nagyfilmjében - melyet maga is írt - ilyen tökéletesen megszerkesztett formát valósítson meg. Ritkaság,
hogy a képi megfogalmazás, cselekmény, emberek,
sorsok, táj, időjárási körülmények hasonlóképp ily
roppant tudatos alkotói egységbe álljanak össze. S
főleg ritkaság, hogy e hibátlan forma olyan drámai
gondolatot hordozzon, amely a forma és annak minden járuléka, tartozéka révén természetesen, mínden
didaktikusság, erőltetettség nélkül hatja át a filmet.
... ... Az Eső előtt nem kérdez és nem magyaráz.
Nem oknyomoz és nem oktat ki. Csupán elmond
egy történetet, amelyben tragikusan egymásba fonódnak a sorsok, a szenvedélyek, az ember és a történelem. S miközben e megrendítően szép filmet
nézzük, mi magunk is azt érezzük: akarva-akaratlan
ennek az összetorlódott időnek a részei és részesei
formálói és megszenvedői vagyunk. .. ,
'
Takács István
MAGYAR NEMZET
Eső előtt
... A velencei fesztiválon kitüntetett alkotás legfőbb erénye, hogy időszerű és fontos problémákról
szól. Kivételes eseménynek számít ez az európai
filmművészetben, még akkor is, ha a végeredmény
kétségeket ébreszt a nézőben. ha a panelek gyakran
hiteltelenitik a tisztességes szándékot. ... .
Szabolcs Imre
MAGYAR NARANCS
Háború lesz
... Mancsevszki úgy szerkeszti a filmet, hogy a
történet végével kezdi, a középső betét a sztori valóságos indítása, míg a harmadik rész befut a film legelejébe. Magam nagyon szeretem az efféle puzzleszerkesztést, mert arra kényszeríti a nézőt, hogy egyszerre az egészet gondolja át és értse meg. Nem elég
a .képek hátán ~tazni a történetben. Állást kell foglalru - hangoztatja európai hülyeként a szerkesztőnő,
talán nem is gondolva rá, hogy vajon mit is jelent ez.
A néző a film megértésével foglal (had)állást. S ebb~n ~ár benne is v~ a konklúzió. Két lehetőség közül valaszthatunk. Aldozat vagy gyilkos.
Bakács Tibor Settenkedő
NÉPSZAVA
Szerelem és halál eső előtt
... Az Amerikában élő, macedón származású
Mancsevszki, aki New Yorkban reklámfilmek és videoklipek sokaságán csiszolta mesteri fokra a sűrű
atmoszféráj ú, feszes filmes elbeszélésmódot, nem tetszeleg az ítélőbíró talárjában. Belülről, fájdalommal
és szeretettel figyeli, mi történik a kis népekkel, amelyeknek nem telik világhatalmi álmokra, csak az egymás iránti gyűlölködésre futja, és a konok naciona-

SAJTÓFIGYELŐ

1izmus oltárán semmi ár sem drága
Az elsőfilmes Mancsevszki nem mártogatja nézőjét vérfürdőbe, a történet során míndössze három lövés dördül
el. Ez a három halál mélyen átélhetővé teszi hősei
képtelen valóságát: az élet varázsával telített pillanatok ellenében a fegyverek ravaszán míndig ott vannak a mozdulni kész ujjak. Amikor a film végén, a
gyönyörű tájban látjuk élettelenül felbukni kedves
hősünket. fejbevágó a felismerés: időrendben itt kezdődik a történet, nem a film elejével, s a keserű sugallat szerint a fenyegetettség végtelenített filmszalagja így pereg az idők végezetéig ...
Bársony Éva
NÉPSZABADSÁG
Megbolydult világ
... Noha ez az első úgynevezett fikciós műve, tökéletesen birtokában van a hatáskeltés. az atmoszférateremtés, a lélekrajz. a színészvezetés valamennyi
fortélyának.
Ami ennél fontosabb: Az Eső előtt
feszes szerkezetű "hármaskönyve" - a novellák szo'ros gondolati-logikai kapcsolatban állnak egymással
- szuggesztív látomás egy megbolydult világról s a
társadalom közérzetétől elválaszthatatlan
tragikus
eseményekről, végzetes találkozásokről. lebírhatatlan
szenvedélyekről, az egyensúlyvesztés sokkoló következményeiről. ... ... Fontos dramaturgiai funkciót
~ölt be a táj a maga fenségességével és komorságával.
Osszetettek a hangulati rétegek. Artisztikusak a leíró
r~zek. Szikár és mégis gyönyörű a folklór. Szép
film. Szomorú film. Katarzist kínáló film.
Veress József

05 10. - 06.10

Beszélgetések, interjúk
Dárdai Marietta, Erkel András -magyar animáció
Népszabadság 05.27. Vége a magyar csodapóknak
(Varsányi Gyula)
Dettre Gábor
Filmvilág - június. Zseniális túlélők (Tamás
Amaryllis)
Gothár Péter
Magyar Hírlap 06.10. Gothár Cannes-ról (Szecső
András)
Koltai Lajos
Népszava 05.27. Krokodilokkal veszélyes filmezni
(Bársony Éva)
Koltay Gábor
Népszabadság 05.27. Azt keresem ami összeköt
(Varsányi Gyula)
Kőhalmi Ferenc
Magyar Nemzet 05.27. Alfa-tévé a tektonikus mozgások fölött (Lőcsei Gabriella) Népszabadság 06.03.
A mozgókép társadalma (Varsányi Gyula)
Nagy Mari
Magyar Narancs 05.18. Pelikáncsapda (Bakács Tibor Settenkedő)
Lányi András - mozgóképkultúra oktatás
Magyar Hírlap 05.13. Lehetőség a kapcsolatteremtésre vagy az egyén elszigetelődése (N. S. L)
Szekeres Dénes
Népszabadság 05.19. Az európai filmé a jövő (Sós B.
Péter)
•
Szitányi András
Népszava OS.27. Taxisofőr volt New-Yorkban (D.
Magyari József)
Szabó István
Élet és Irodalom 05.26. Álmok a szerelemről és a
hatalomról (Mihancsik Zsófia)
Szomjas György
Magyar Nemzet 05.18. Mielőbb média és filmtörvényt (f. m.)
Zsombolyai János, Simó Sándor - Filmfőiskola
Filmvilág - június. Minden a kamera előtt (Ozsda
Erika)

Kritika
Ed Wood
Biciklitolvaj - június. Arany pulykatojás (Csantavéri Júlia) Filmvilág - június. Az antitalentum titka
(Molnár Gál Péter) Népszava 06.08. Ed Wood csak
egy van (Bársony Éva) Magyar Hírlap 06.08. A dilettáns zsenije nyomában (Baló Péter)
Elektra, avagy bevezetés a kapitalizmus politikai
gazdaságtanába
Filmvilág - _júniUS. Szolgai művek (Báron György)
Magyar HIrlap 06.08. Jockey Fehérváron (Vitézy
Zsófia)
Eső előtt
Biciklitolvaj - május. Megosztott pisztráng (Sárközy
Dezső) BicikIitolvaj - május. Kezeket fel (Makai Jázsef) Magyar Nemzet 05.24. Eső előtt (Szabolcs Imre) Új Demokrata 05.25. Az elviselhetetlen könnyűsége (Végh Attila) Magyar Narancs 05.25. Háború
lesz (Bakács Tibor Settenkedő) Új Magyarország
05.19. Térben össze torlódott idő (Takács István)
Népszava 05.18. Szerelem és halál eső előtt (Bársony Éva) Népszabadság 05.18. Megbolydult világ
(Veress József)
Mielőtt felkel a nap
Népszava 05.29. Botorkálós road movie (Végh Attila) Magyar Narancs 05.25. Egy fijú meg egy lány
(Tóth Péter Pál) Magyar Hírlap 05.18. Lézengés kéz
a kézben Bécsben (Baló Péter)
Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai
Biciklitolvaj - június. Paradicsommadarakkal pompázók (Szelényi Zsuzsanna)
Rabló hal
Biciklitolvaj - június .Tinédzser parti (Nádori Péter)
Filmvilág - június. Vízállásjelentés (Hirsch Tibor)
A remény rabjai
Filmv~lág -. május;. A re~ény rabjai (Hegyi Gyula)
Bicikliioluai - maj us. Uvegházhatás (T.S.) Magyar
Nemzet 06.01. A remény rabjai (Szabolcs Imre) Új
Magyarország 05.26. Börtönkettős (takács) Új Demokrata 06.08. Menekülés a pöcegödörbe (Végh
Attila) Magyar Hírlap OS.25. Emberjogi tündérmese
(Vitézy Zsófia)Népszabadság
06.08. Monte Cristo
szállodás lesz (Almási Miklós)

•

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

