( 4

"
Osfilmek
Bereményi Géza - Darvas Ferenc

mai mozicsinálók szervírozásában
DANDY

MITRON

Fergeteges Pathé-bohózat 1910-ből: a szoknyabolond szépfiú péknek áll.
Enyedi ildikó - Vidovszky László

KEZEK-LÁBAK
Manninger János kísérleti némafilmje, 1944-ből, sosem vetítették. Három epizódban csak
kezekkel és lábakkal meséli el egy férfi és egy nő kalandját.

Gárdos Péter - Novák János

PUFI CIPÓT VÁSÁROL
1914-es magyar blődli Kabos Gyulával és Huszár Károllyal.

Gothár Péter - Selmeczi György

SZTYENKA

RAZIN,

AZ OROSZ BETYÁR

1908. r.: Vlagyimir Romaskov. "Az első orosz műfilm a duhaj Sztyenkáról."
Jancsó Miklós - Mártha István

8 FILMS

LUMIERES

nyolc darab fél-egy perces 1895-96-ból!
Jeles András - Melis László

LE VAGAB OND
1905-ös Pathé-bohózat egy csavargóról.

Lukáts Andor - Dés László

KÖTÉLTÁNC

valamint A FURA ÁLLAT

két 1902-es Pathé-darab, az egyikben egy nő vetkőzik le a kötélen, a másik akrobataszám.
Makk Károly - (és ki?)

COMÉDIE
1906-os Pathé-burleszk egy basáskodó házmesterről.

Sándor Pál - Presser Gábor

MÁGIKUS

RÓZSÁK

1905-ös bűvész tündérmese Mélies-től.
Szomjas György - Hobo

A NAGY

VONATRABLÁS

Az első? 1903-as, amerikai. Edwin S. Porter rendezte.
Szurdi Miklós - Döme Zsolt

ÚJ GÉPÍRÓKISASSZONY
Német bohózat az 1900-as évek legelejéről: az iroda összes férfi alkalmazottja bolondul
az új nőért.

Szabó István - (és ki?)
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Komár Erzsébet
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,

Egy szazeves
média vetülete
multimédián

Előadásornban" a film és a multimédia kapcsolatairól
fogok szólni.
ÖSszetartozásuk meglehetősen látványos. Viszonyuk szinte szervesnek tekinthető, generációváltásként is felfogható, ha mondjuk mozgó, hangzó képfelületként értelmezzük őket.
Összevetésüket kezdjük egy filmtörténeti kirándulással! Ugorjunk vissza húsz évet, de maradjunk itthon.

... (A Neumann János Számít6géptudományi Társaság VI. Országos
Konferenciáján 1995. május 31-én Siófokon elhangzott előadás)

Nézzük meg az akkori magyar filmművészetet a
multimédia perspektívájábóL Magyarországon ekkor
már érezhető, hogy terjed a számítógép használata.
Hamarosan megjelenik a computeranimáció.
Bódy Gábor Pszichokozmosza az első 1976-ban. A
címe, a témája is lenyűgöző. Pszichokozmosz. Hogyan
is lehetne nagyobb távolság áthidalását megcélozni,
mint ahogyan azt Bódy teszi?! Az analitikus gondolkodás szimbólumának szánútó computer lehetőségével éppen a művészet titokzatos mozgatóját, a lelket
próbálja megragadni! A képernyő fekete-fehér, három golyó mozog rajta, három szabálynak megfelelően. Valóságos kis dráma zajlik az agresszív, a védekező és a közömbös magatartás mozgásmodellje sze-

rint. A három golyó "történetér" tehát az indulási
helyzetből következő egyik változat adja. Pár évvel
későbbi Száva Gyula 11 perces Eset című filmje, anú
szintén a Balázs Béla Stúdióban készült. Ebben is egy
számítógép képernyője tölti ki a filmvásznat. 1980ban láthattuk Maurer Dóra kísérleti filmjét, anú egy
régi arab matematikai játék egyetlen, mégpedig éppen eldöntetlen játszmájának audiovizuálisra lefordított menetét mutatja, A játék 72 kövének mindegyike
egy színnek és egy hangnak felel meg. A film címe
Kalah.
A computerhez kapcsolható gondolatok több dimenziója van jelen ebben az időben. A fent említett
példákban a szabályok és az esetleges megvalósulás

közötti összefüggés, az egzakt modellezés a kérdés.
De míg Bódy és Száva esetében kísért a computer
mint világallegória megfeleitetése, filmjeibe Maurer
Dóra a szabályokon kívül eső véletlenek látványát is
belekomponálja, a Relatív lengések, a Térmetszés stb.
munkáihoz hasonlóan. Maurer mindegyik filmjében
a szerialitás érzése párosul a kézművességgel, vagyis
a nem mechanikus kivitelezéssel. Ennyiben állandóan magát a művészetet kontrasztálja az analízissel.
Vagyis mintha kijelentené, hogy igen, tudom, ezek a
szabályok, de én vagyok az ember, aki ezeket elvéthetem, megtörhetem, esetlegesen is élhetek velük.
Valóban, e kérdéskörben állandóan felvetődik a
gondolat, vajon mi kapcsolhatja és mi különítheti el
a computerművészetet magától a computertől? Hogyan lehet egyáltalán egy kizárólag analitikus úton
létrehozott eszközzel a művészetnek megfelelő szintetikus állításokat tenni?
Ugyancsak a hetvenes évek kísérleti filmesei fogalmazták meg - amit ma a multimédia elterjedése
kapcsán érzünk aktuálisnak - a virtuális terek létrejöttét, térnyerésüket az emberi kommuníkációban.
Bódy Gábor 1975-ben készített Négy bagatelljének
utolsó képsorát sokan éreznénk akár e szekció témaköri jelképének: két kéz nyúl egymás felé, hogy
érintkezzen. Összefonódásra nincs remény, megértjük, a karnera- és a monitorlánc többszörös sorának
eltérő szintjén vannak, egy másik térben.
Bódy Gábor és Vidovszky László együtt készítettek 1976-ban egy űroperának megjelölt tízperces Aldrin című filmmunkát, ami a szöveg-kép-hang egyidejű kezelésére tesz kísérletet.
Ugye, hogy már ekkor szinte teljes a paletta, ha a
multimédia megelőlegezését kérjük számon? Leszámítva az interaktivitást, ez a nagy happeningek időszaka, nagyon is bevonták a közönséget a produkcíókba, de hát ez a film esetében lehetetlen.
Persze a hetvenes évek közepének ilyen erős exponálása beköszöntő szónoki fogás a részemről, és
messze nem súlyos történeti állítás a film és rnultimédia viszonyáróL Az viszont igaz, hogy ebben a
ma már olyan karakterisztikusnak tűnő időszakban
valóban feltették a legtöbb kérdést.
Csak jelzésképpen mondom, hogy ha pL a szöveg-kép-hang viszony filmtörténeti alakulását nézném, a hanghelyettesítő némafilmfeliratokkal kezdeném az elemzést, és foglalkoznom kellene a háttérben megjelen ő, de a cselekményben értelmezhető
plakátokkal, sőt azokkal a hangzó szövegrészekkel
is, amiket betétként - szövegként, szinte irodalomként - elmondanak a szereplők. Elmesélnek egy
álmot, ami esetleg később megelevenedik. Eljutnék
mondjuk Erdély Miklós Álommásolatokjához. 1977-es
munka. Vagy Jeles András Kis Valentinójának kiírt
szövegeihez, ami a narrációváltás egyik pregnáns
példája.
Zárjuk le a történeti kírándulást.
Az eddig elhangzottakból is érezhető, hogy filmemlékeken időzve rendelkezem valamilyen multimédiafogalommaL Hogy ne ezekből kelljen kikövetkeztetni, explicitté teszem.
Elhangzott a computer mint szükséges fogalom;
vele a modellezés - mesterséges intelligencia -, és az
ebből következő esetleges folyamat mint történetfogalom; említettem a virtuális terek kérdését; a
szöveg-hang-kép együttesét; és felvetődött a filmnél
tagadott interakció. Ami ugyan a filmben is megjelenik mint téma, de a multimédiában nyer végső értelmet. Következménye a relatív szekvencia. A narráció
feltöredezik a filmben is, amire most a legutóbbi példát az akciófilmek kedvelői láthatták mondjuk a
Ponyvaregényben. A cselekmény időben itt-ott folytatódik, mintha csak kattintgattunk volna az egérreL
Igen, a filmben szinte minden van, de interakció,
az nincs.
Mi következik ebből a filmre vonatkozóan? Zárt
forma, lineáris modell szerinti narráció. A nonlinearitás a multimédiaszoftvernél is csak a modellre vonatkozik, nem a befogadási folyamatra, ami az időben
élünk törvényének megfelelően ugyancsak mindig li-

neáris, még ha az újrakezdés után más is a tartalma.
A különbség a struktúrában a legnagyobb.
Itt érzem a multimédiának mint művészeti ágnak
a speciális lehetőségét. A specialitást nem a kép-szöveg-hang kombinációjánál keresném, amit szerintem
a filmben már régen érzéki-filozófiai szintre emeltek,
hanem a nonlineáris struktúra olyan megépítésénél,
hogya struktúra maga élményt jelentsen. Megsejtsem azt, ha ennek bármelyik útvonalán járok interakciós kalandozásomban. Érezhessem a szerkezet és
a megjelenített téma érzéki-formai-gondolati összhangját.
Én ennek a művészi megvalósítását még nem sokszor láttam.
Talán csak két "amerikai anzixon", hogy továbbra
is Bódy filmcirneivel játsszam, de ezúttal egy amerikai-magyar fotóművész multimédiakészítőre gondolok. George Legradynak a Bosnia és a C/ouds című
multimédiájára, melyekben az elágazások modelljét
összhangban és egységben láttam a kép-hang-szöveg
tartalommal. A két muItimédia egyikében sincs mozgóképbetét, de a másodikban a felhők kialakulásának mozgásos folyamatát láthatjuk egy interakciósor
végeredményeként.
Valószínűleg kevés multimédiát láttam. És azt is
kízárólag CD-ROM változatban, ami mint tudjuk,
annak egyik alesete. ilyenkor képernyő távolságban
ülök, és végleges formában kiadott munkával állok
kapcsolatban.
Pedig nagyon is szeretném említeni az egyéb formákat, mert ahogy az interakcióra komponált virtuális valóságot a mozgóképművészet jövőjének, úgy a
hálózatok folyamatosan változó tartalmú rnultimédiáját a filmes kommuníkáció fantasztikus lehetőségének érzem.
Most érkeztem el a film és a multimédia művészetnél tágabb aspektusához. Mindkettőjüket felfoghatjuk általános kommunikációs eszközként, készleteik részben fedik egymást, így egymásról beszélhetnének.
Az ABCD periodika régebben létező mozirovatának szántam egy kis blokkot erről. Szirtes András
éppen a film centenáriumára készült azzal a filmjével, amelyet egy százéves kamerával operált, és a
rendkívüli vetítéseken ugyancsak kurblival tekert le.
De a film mai felvételeket tartalmazott, és tartalmazta volna az ABCD róla készített felvételei t is, amint
azok a szánútógépes monitoron megjelennek. Geg,
máig sajnálom, hogy nem valósult meg, mert okosan
lehetett volna vele játszani, mindkét oldalon a saját
karakterek hangsúlyozásával.
Ugyan mi az, ami a multimédiához nem, de a
filmhez hozzátartozik? Számítsuk most le a technikai
jellegű eltéréseket, a képfelbontási paramétereket,
ami miatt a filmek még nem feltétlenül digitalizáltak.
Feltűnő különbség a modellszerkezeten kívül a
film kollektív, de anonim befogadása. Az a társadalmi esemény, ami bizony nem a film tartalma, hanem
a befogadási környezete. Eltérő a befogadó elvárása.
Az a száját eltátó kíváncsiság, ami a sült galambra
vár. A múltra. Valamilyen lezárt, befejezett, megtörtént múltra, amit csak megérteni lehet, de újrakezdeni nem. Az időcentrikus világkép modellje a film,
szemben a multimédiával, ami maga a virtuális logikai-érzéki építészet. A filmidőben végbement folyamatokra - amelyek ha előtte többesélyesek voltak is
- utólag már csak mint végérvényes tényekre lehet
gondolni.
A multimédiába átemelt filmalkotás mindig tényértékű. Dokumentum. A filmrendező által kanonizált
produkció egy ilyen zárt világot reprezentál minden
időkre. Persze ha multimédia alapanyagául használja
valaki, akkor az már nem maga "a film". Ahogy a
festők munkáit is használhatta volna Picasso, Braque
a kollázsaihoz. Az már beszélgetés a filmről. vagy a
segítségével valami másról. Ha úgy játszom le a filmet, hogy választásom szerint egy tetszőleges jelenetre ugrik, nem a filmet nézem meg, ahogyan nem

Mozart zenéjét hallgatom, ha bizonyos hangcsoportok érdekelnek belőle. Az ilyen zárt linearitásra komponált alkotás tágabb keretek között megmarad kikezdhetetlen egységnek.
Kérdés, hogy ha a játékfilmek is dokumentummá
válnak a multimédia közegében, akkor vajon megszűnik-e egyidejűleg a fikciós lényegük? Muszáj-e ettől fogva úgy vizsgálnom őket, mint objektumokat,
nem lehetséges többé elmerü1nöm bennük?
Nem feltétlenül. A multimédia többi dimenzióját
akár le is lehet szűkíteni a filmnek megfelelően lineárisra. "Szinte mozízhatunk otthon" - ismerős a szöveg. De ez sosem fogja ugyanazt a kiszolgáltatott befogadói élményt eredményezni, amit az a rnozinéző
érez, aki a sötétben, a többiekkel együtt átadja magát
a rá váró hatásoknak. Mint aki megadja magát a
sorsnak. Más most a társadalmi érték. Gyors változások követelnek gyors reakciót, és az aktivitás-reaktivitás sebességének szinten tartásához egyre inkább
eltekintünk attól a szükséglettől, hogya világ megértéséhez passzív távolságtartás is tartozik. A kínai bölcselet tudja igazán, hogy a passzivitásnak milyen kifinomult kultúráját tanácsos alkalmazni a megfelelő
sorshelyzetekben. Mert az életarányos passzivitás lelkileg nagyon is aktív, kisajátít valamit, amihez gyakorlatilag nem lehet köze. Ez a cseppet sem katatón
passzivitás élmény függ össze a filmmel. A multimédia pedig a maga interakciós többletével, ha éppen
nem a tréningváltozatára gondolok, közege lehet a
különféle, ide beemelt tények, dokumentumok sokoldalú, aktív megismerésének. Ezért érzem úgy, hogy
a multimédiát mintha kifejezetten a filmes gondolkodás fórumának találták volna ki.
Sokkal hatékonyabban lehet a filmkuItúrát átadni,
a mozgóképes látvány logikájának apró finomságait
felfedni, hogyha azt kiemelten meg is mutathatom,
rendszerezhetem - ez nem is kérdés. Bár eltérőek az
igények. Aki beszélni akar egy nyelven, annak más
kell belőle, mint aki tanulja, vagy mint aki kutatja.
A filmgyártás gyorsan igénybe vette a digitális
technikát, hogy a munkafolyamatokat kényelmesebbé tegye. Egyszerűsödött egy-egy vágás hatásának
az ellenőrzése, ötletek kipróbálása, sőt később a trükkök alkalmazása, a háttér szervezése. Kisebb jelentőségű gyorsképeknél ugyanis ügyes szoftverekkel
mellőzhetővé válik a pótforgatás, mondjuk amikor
utólag vizuálisan szerencsésebbnek találták volna, ha
valamivel magasabb kameraánásból veszik fel a jelenetet. Vagy ha a szereplő nem jobbról érkezik ugyanabba a szobába, hanem a másik ajtón keresztül. Közelképeknél ez alkalmazhatatlan. Lehet, hogy nem
tudunk róla, de azonnal érzékelnénk, ha kedvenc
sztárunk jobb profilja helyett egy szánútások alapján
megjelenő arcot látnánk szemből. Hiszen senki sem
szimmetrikus.
Az ilyen jellegű multimédiahasználat a filmkészítő
gondolkodásán mit sem változtat...
A film és a multimédia összekapcsolódásával érzésem szerint akkor történik valami lényeges, ha,
mint a legelején említettem, eljut az analitikus imitáció technikától a szintetikus kijelentésekig. Ha eljut a
"pszichokozmoszig". ilyenkor a multimédia a mozgóképművészet új generációja. És ekkor vagy már
maradéktalanul átvette a hatalmat - ha a kollektív
mozizásra nincs már igény, esetleg még ennek a
multimédiafóruma is megvalósulhat -, tehát a ha-
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gyományos film ideje lejárt, vagy szűkebb szerepben
kényszerül majd helyet keresni a művészeti ágak között. Mint régen a festészetnek kellett a fénykép
megjelenésével.
Másik lehetőség a kettő értelmes összevetésére,
amikor az aktív multimédia
valamilyen módon a
film állításait értelmezi. Egy-egy film elemzésével.
vagyadatbázisokkal
támogatott, markáns koncepcióval elkészített filmtörténettel. Nem elfogulatlanul beszélek. Egy hatrészes CD-ROM sorozat szerkesztésén
dolgozem. ami a magyar filmgyártás alakulását filmtörténeti aspektusokból
követi. Hogyan változott a
kamerahasználat,
a fényelés. a vágás, milyen stílusokat, műfajokat alakított ki, azok hogyan deterrninálták a színészi játékot. Én ezt a multimédia lényegével összhangban álló munkának gondolom.
Mint ahogyan azt is annak látnám, ha az élő, létező, bővülő tudásunknak
megfelelő nemzetközi hálózatot hozhatnánk
létre mondjuk a filmarchívumok
között, amire most szintén erőfeszítéseket fogok ten-
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A Magyar
Filmintézetben
dolgozom.
Mintegy
húszezer filmtételhez tartozik itt egy vagy több példány. Pozitívok, negatívok, töredékes vagy teljes változatok, nitroglicerines
alapanyagú,
robbanásveszélyes régi, vagy biztonságos
újabb változatok. Végtelenített, oktatási célú 9 mm-es formátumú hurokfilmek. 17, 16 és 35 mrn-es, szélesvásznú, normál és
takarásos. Edison-kockás némafilmek, egyedi kézifestésű töredékdarabkák.
Bodrossy Félix térhatású úgynevezett "plasztikus filmjei" az ötvenes évekből. A
technikatörténet
arzenálja. Egy részükhöz az Intézet
sem rendelkezik lejátszási eszközökkel. Más részük
állapotánál fogva alkalmatlan erre. Az anyag zsugorodott,
perforációja
javíthatatlan.
A reprodukció
egyik jelképes művészeti ágának terméke egyedi "fogásű"
szimbolikus
tárggyá változott,
látványosan
mutatva a maga egyedi történetét. de örökre elrejtve
a régi, mozgó, fényjátékos lényegét.
Jól ismerjük a technikák váltakozását. A digitális
technika ma ismert formáit sem becsüljük érdemén
túl.
A hosszú távú megőrzésre még nemcsak hogy garancia, de rálátás sincs. A ma még felderítetlen hatások a digitálisan tárolt információkat is módosíthatják. A szabványok az üzleti viszályok kimenetele és
a technikai fejlődés folyamán egyre változnak. Mint
ahogy ez minden időben, a film százéves alakulásában is történt. Jó és rossz döntések, véletlenek egyaránt szerepet játszanak abban, hogya
múlt dokumentumai megmaradnak-e.
Nagyon sokat lehet remélni a digitális információtárolás gazdaságosságától,
időtállóságától.
de különösen egy önelemző szakasz után. Bízva a katasztrófák elkerülésében, az utókor száz év múlva valószínűleg jobban rekonstruálhatja
majd a multimédia
születését, mint mi most a filmét.

Beszélgetés a multimédiáról

Felhőasszociációk
Interjú George Legrady multimédia

művésszel

• Te vagy az első nemzetközileg elismert multimédia művész. Hogyan kerültél kapcsolatba a multimédiával?
Fotográfus voltam. Dokumenturnképeket készítettem. Másokhoz hasonlóan azt szerettem volna bemutatni, hogyan él egy közösség. Két nyarat töltöttem
az észak-kanadai indiánoknál. háromezer fényképet
csináltam az életükről, a lakóhelyeikről. a szertartásaikról - temetésekről. esküvőkről =, és közben rájöttem, hogy a fényképeim igazából nem róluk szólnak,
hanem arról, amit én tudok róluk. Visszamentem
Montreálba, ahol akkor éltem, és teljesen szakítottarn
korábbi elképzeléseirnrnel. Konceptualista művész
lettem. Olyan fotókat készítettem, melyek azt próbálták analizálni, hogy mi történik a fényképezés alatt.
Hogyan szeretnénk éppen azzal a képpel a valóságot
ábrázolni. Azóta megmaradtam ennél a megközelítésnél. Minden munkámban arra törekszem, hogy
miközben a világról beszélek, egyúttal az is bennük
legyen, hogy hogy.an akarom azt bemutatni. Ez egy
sor elméleti, kulturális és társadalmi kérdést vet fel,
valamennyi a szemiotikához és különféle társadalomtudományi diszciplinákhoz kapcsolódik.
1981 táján megismerkedtem egy absztrakt képeket
készítő festővel. aki a saját esztétikai gondolkodását
számítógépen próbálta analizálni. Mert már korábban rájött, hogyafestményeiben
van ilyen törvény.
Akkor - úgy harminc éve - írt egy számítógépes
programot, ami azóta is megvan, és tényleg úgy
gondolkodik, mint ő.
Egyszer meghívott a műtermébe. Adott hozzá egy
kulcsot, ott tanultam meg számítógéppel dolgozni.
Innen ered a mesterséges intelligenciához fűződő
kapcsolatom. Mint említettem, ez 1981-ben történt,
saját munkámban azonban csak 1986-ban használtam
számítógépet. Volt közben vagy öt év szünet. Várakozási idő. Azon gondolkodtam ezalatt, hogy mi köze van mindennek ahhoz a művészethez, amit én
csinálok. 1986 és 90 között computerfotókat készítettem. Programokat írtam, amelyek megváltoztatták a
felvett anyagokat. Erősen hatott rám Clark Shaddon
informatikus elmélete, mely szerint minden kommunikáció tartalmaz zajt. A szisztematikusan elrendezett jel, a szignál bele van ágyazva a zajba, ami
rendezetlen. A káoszba. Ebből a matematikai kijelentésbői filozófia lett. Arra törekedtem. hogy ezt minden munkámban felhasználjam. Irtam például egy
Vírus nevű programot, ami a képet megette. Egy másik programom pedig egyszeruen mindent kiszedett
a képből, ami nem volt "fontos"; arra a rninimumra
egyszerusítette le a képet, hogy még értsük, miről
van szó; csak annyi színt és foltot hagyott meg belőle, ami ehhez elegendő.
1990 táján kezdtem el írni a C/ouds (Felhők) programját, amit te is láttál. Szerettem volna feltenni vele
a kérdést: rnit is jelent az, hogy használunk egy nyelvet, és megértjük, amit más mond. Maga a program
úgy működik, hogya szárnító_gépmegkér, gépelj bele egy tetszőleges szöveget. O ebből egy absztraktnak ható képet készít. Ennyi az egész.

• Mi történik közben a háttérben, hogyan elemzi a
program a szöveget? A teljes nyelvtani struktúra és
lexika benne lenne?
Nem, csak pár szócsoport.
• Mit reprezentálnak ezek a szócsoportok?
Elgondoltam, hogy ki is lehet az én közönségern.
Kifejezetten velük szerettem volna kapcsolatba kerülni ezzel a multimédiával.
Az az érdekes ebben a munkában, hogy használok egy algoritmust, amely természetesnek tűnő képeket készít. Felhőalakzatokat. Ha a szövegben nincs
a program számára értelmezhető szó, akkor felhők
keletkeznek a végén. De ha az előkészített szótárból
használ valamit a néző, akkor olyan transzformáció
történik, ami a természetes képépítés algoritmusa ellen hat. Ha sok ilyen fordul elő a szövegben, akkor
már egyáltalán nem felhőnek néz ki a keletkező kép,
hanem valamilyen absztrakt képnek. Az benne a szórakoztató, mulatságos és furcsa számomra, hogy ez
az algoritmus - ami aztán igazából cseppet sem természetes, hanem egy szimuláció - ez hat természetesnek ...
• ... és az ember cselekedete viszi a látványt az
absztrakt felé.
Elvész a lágysága, tagoltsága. Egyszerűbb, durvábbnak ható felületek, elütöbb sötét és világos sZÍnek jönnek be a képbe. Az elit nyelvhasználattal, a
kultúrával tehát egy rákhoz hasonló mutáció t emelek
be. Kijevben, a csernobili robbanás után láttam olyan
paradicsomokat. amik nem paradicsomnak, hanem
valami óriásfurcsaságnak néztek ki.
• Bevezetnél bennünket ebbe a két rendezőelvbe? Ha
jól sejtem, a természetesnek ható felhőképek [raktálok.
Fraktálalgoritrnust használok. Ez a szerves anyagok viselkedésének szimulációja.
• Mennyire reprezentálja a te valóságról alkotott
képedet a fraktálelmélet, ami, ha jól tudom, egy osztatlan egészből indul ki, egyetlen elv szerint tagolja
azt, és így hat egyre differenciáltabbnak?
Csak azért használom ezt az algoritmust, mert a
végeredmény nagvon hasonlít az organikusra, és így

tudok felhőket készíteni. Szerettem volna algoritmussal létrehozni valamit, amiről a néző azt gondolja,
hogy fénykép. Kicsit homályos fotó. Vagy legalábbis,
hogy fotóból készült.
• S ami ellene hat, az a beírt szöveg. A szavak tartalma összefügg a végső formával, a [elháasszociációkkal?
A szöveg tartalma nem függ vele össze. SZÓCS0portokat alkottam a különféle kulturális referenciák
szavaiból, a filozófia, a számítógépes világ, a népszerű televíziós műsorok, vagy Michel Foucault gyakran használt kifejezéseiből. Férfiakat és nőket jelölő,
pozitív-negatív értékeket hangsúlyozó szavakat különböztet meg a program többek között, és ha a beírt
szövegben felfedezi valamelyiket, akkor ennek megfelelően alakul 19 lépésen keresztül a kép. Először
csak 4 színnel, aztán Lő-tal és így tovább. Ha például
felfedezett egy Foucault-kifejezést, akkor mondjuk az
ötödik lépéstől eltolódik a kép a fekete vagy a fehér
irányába. Vagy a kontraszt változik erősen, vagy
máshogy módosulnak a pixelek.
A kérdésedre pedig az a válaszom, hogy adott
nyelven belül természetesnek vesszük a kapcsolatot
a valóság és a megjelölésére használt szó között. De
ha már más nyelven beszélek, semmi sem marad ebből a viszonyból. Semmi sincs a szék fogalmában,
ami éppen a szék hangsorhoz kapcsolná.
Ez a gondolat volt nekem fontos a beírt szöveg és
a végeredményben megjelenő kép között. Hogy
nincs köztük tartalmi összefüggés, viszont mégis létrejött egy beavatkozás, egy kapcsolat közöttük. Egy
szimbolikus viszony, aminek következménye az elvárás. Amikor a néző leül a gép elé, csinál valamit, és
várja, hogy mi jön ki ebből. Várja a befektetése eredményét. Fontos neki, hogy ez a kép hogyan fog kinézni, mert tett érte valamit. Várja a befektetése hozamát.
• Hogyan alakult ki éppen ez a hat-hét szácsoport,
és miért van benne kitüntetett szerepe Foucault-nak?
Csak azért, mert a kiiziinséged körében valószínűleg
népszerű?

Valóban vicces lehet, ha csak úgy magában nézi
az ember, érdekes összefonódásokra számíthatunk. A
számítógéppel foglalkozó emberek általában nagyon
intelligensek a maguk világában, de a társadalomképük alacsony szinten áll. Szemtelen akartam
lenni, egymástól távol eső kategóriákkal dolgoztam.
Egymás mellett állítottam az elitkultúrát és a tömegkultúrát. Foucault ott fenn, de mellette ott a televízió
vagy a szerelem. A show, a délutáni műsorok. Ezenkívül Michel Foucault gondolkodása nagyon fontos
volt nekem, mind a Clouds, mind az Archív munkámban. Mindaz, amit arról rnond, hogy milyen szisztémákat eredményez a gyűjtés, a klasszifikáció, és hogyan épít fel információs tárakat. Ha ezek kiépülnek.
olyanok, mintha politikailag érintetlenek, objektívek
lennének, és erős lesz a hatalmuk, intézményesülnek.
Pedig csak egy kultúra ideológiáját reprezentálják.
• Ezek megerősítenek téged a távolságtartó
letedben.

szem/é-

t

maz is mozgásos képet, lényegileg statikus. Állomás, ahol időt adnak nekem a döntésre. Logikai
egységnek tűnik. Vajon te, mint művész is ennek érzed, vagy egy érzékileg fontos helynek?
Mindkettőnek. Minden, ami a szárnítógépen van,
digitális információ. És mind másról szól, vagy más
célra szolgál. Itt nagyon meg kell szervezni, hogy a
néző megértse, mivel került kapcsolatba. Ezért olyan
fontos, hogy az interfész milyen közismert metaforára épít. A metafora kérdése az én szememben. ahogy
így közelítünk a virtuális világhoz, egyre fontosabb,
mert ez vezeti a nézőt. Ha például a számítógépes
nemzetközi hálózatra gondolunk, ahol van e-mail,
electronic mail, elektronikus posta, rögtön tudjuk,
hogy mit lehet vele csinálni, gyorsabban felfedezzük
a játékszabályait. és kitaláljuk, hogy hogyan lehet ezzel kommunikálni, hogyan kell vele "interaktolni".
Én azt hiszem, hogy a multimédia most ott tart, ahol
a fényképezés 1850 táján volt, amikor nem lehetett
tudni, hogy milyen út vár rá. Épp ezért fordultak
felé olyan elvárassal, mintha festmény lenne.
Fontosnak érzem, hogy gondosan kiépítsük a metaforikus nyelvet, amikor ennyire ismeretlen közegről van szó. Közben tudnunk kell, hogy a néző körülbelül milyen ismeretet mozgósíthat. Számolni kell
az ezt megelőző tudással, hogy egy természetesnek
tűnő színvonalon rnűködhessen, ami szimbolikusan
is fontos, mert az interfész metaforája maga is megváltoztatja a kommunikációra szánt üzenet értelmét.
A kettő egyszerre jut el a nézőhöz, az információ,
amit ezen a metaforán át kapunk, és a metafora is
küldi a saját üzenetét. Mint mondjuk az, hogy én
most itt beszélek, érted a szavakat, de azt is, hogyan
módosítja az értelmüket, ha közben elgondolkodva
megvakarom a fejem. Különféle információk cserélődnek közöttünk. Szakszavakat használva denotációt és konnotációt említhetnék.

Foucault-t közelről érintette a probléma, mert homoszexuális volt, és fontos volt megvizsgálnia, hogy
hogyan épülnek ki a társadalomban azok az institúciók, hogy ki beteg, és ki nem beteg. Ki bűnös és ki
nem bűnös. Nagyon közismert Amerikában az a
gondolata, hogy amikor mi belépünk, vagy beleszületünk egy társadalomba. akkor beépülünk abba, és
nem mi építjük azt. Namost. ha megkérdeznéd, hogy
ebben az értelemben én hová vagyok beépülve, ez
lehet, hogy akkor fog eszembe jutni amikor holnapután repülőgépre ülök...
• Egyszer valami olyasmit mondtál,
hogy emigránsnak érzed magad.
Igen, nagyon érzem azt, hogy mindig kultúrák
között vagyok. Ismerem mindkettőt, de egyikben
sem vagyok benne egészen. Mit lehet tenni? De amikor tanítok San Franciscóban az egyetemen, és ott ülnek körülöttem a diákok, néha arra gondolok,
mennyire kívül vagyok én ezen a társadalmon, azután ránézek egy laoszi, vagy San Salvador-i hallgatóra, és zavarba jövök. Én tizennégy éve vagyok az
Államokban, ő meg csak három éve, számára én
reprezentálom Amerikát. Mondtam egyszer egy amerikainak, hogy kívülállónak érzem magam, mire azt
válaszolta, hogy we are do, mindannyian így érezzük ...
• Ez az első igazi multimédia munkád. A multimédia fogalma még nagyon elasztikus. Mindenki keresi, hogy hol is vannak a megkiilönböztető jegyek, és
azok mit takarnak pontosan. A Filmintézetben tartott előadásodban emlitetted, hogy te a multimédia
kulcsfogalmának
az interfész szimbolizmusát
tartod. A programban azt a helyet hívják interfésznek,
ahol választásom van, hogy merre haladjak tovább,
annak megfelelően, hogy mi érdekel a fe/kínált lehetőségek köziil. Egy képernyőforma. Ami, ha tartal-

• Az általad emlegetett metaforikus interfész statikussága mintha több rokonságot mutatna a képzőművészettel, fotóval, mint a mozgáképekkel,
a mozgással. Pedig közben egt] folyamat zajlik. Választásokon, interakción keresztiiI. Ez a következő kifejezés, amit a multimédiáual kapcsolatban gyakran
használnak. Érdekesnek találom. hogy a három multimédia munkád köziil a Clonds-ban mennyire kevéssé élsz az interakció mozgalmasságáual. Ott a szövegirás az egyetlen választás, és máris láthatom a
kialakuló végeredményt. Úgy érzem, ez a művészet
korábbi, nem interaktív nyomát követi. A szövegbe írás mintha csak abekapcsolást helqettesitené, ha az
interakció eseményére figyelek ...
Valóban nem interaktív munkának indult. De a
már említett gondolatokat egy kiállítás miatt szerettem volna interakció keretén belül megoldani. Ha
minimálisan is, de interakciónak érzem. Kicsit ahhoz
hasonlít, ahogy Amerikában a bank előtti automatából pénzt veszek ki. Láttam, hogy itt is van mindenfelé. Beadom az információt a kártyán és a billentyűkön, és kijön a pénz Ilyenféle interakcióra gondoltam.
Komár Erzsébet
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Eső előtt
Before the Rain
színes angol-francia-macedón film
fényképezte: Manuel Teran
zene: Anastasia
írta és rendezte: Milcso Mancsevszki
Aim, Noé, Vardar film, 1994

A csapadék ez esetben a végítélet. A
pont, ahol véget ér a víz körforgása a
természetben, s egyben kezdődik elölről a kör, mely Schopenhauer szerint a
természet igazi szimbóluma (általánosságban és mindenütt), mert ez a viszszatérés sémája. Ez az eső az ámen,
amit az Úr, a mi Istenünk végül kimond arra, hogy sokasodott képmásai
átharaphatják egymás torkát. A zápor
után felragyogó szivárvány pedig egy
új szövetség megkötését adja majd
tudtunkra.
Szóval, a film láttán egy ideig ilyen
magasztos gondolatok cirkálnak az
ember agyában. A patetikus nekibuzdulás után aztán lecsihad, és megpróbál fogódzót keresni a megértéshez,
hogy mire megy ki ez a majd' kétórányi érzelmes kegyetlenkedés. Az Es8
eI8ttben bőven van mibe kapaszkodni.
Mancsevszki olyan hiánytalanul összefüggő jelrendszerrel (kép, hang, szó)
impregnálva tálalja Mesa Selimovic
egyszer már megfilmesített sztoriját,
hogy az értelmezni vágyó nem győzi
kapkodni a fejét, melyik apró és látszólag felesleges biccentéssel kezdheti
el a munkát (szórakozást). Itt van például a következő, alig észrevehető epizód: Alekszandar Kirkov, aLondonból
macedón szülőfalujába visszatérő Pulitzer-díjas fotós kirántja egy kekeckedő suhanc kezéből a gépfegyvert, és
üzeni vele a helyi banda vezérének,
hogy "Kapja be! És harapjon hozzá
zöld ringlót!" Két tömör mondat, ki lehet belőle indulni, még akkor is, ha a
súlyosan leiterjakabos magyar feliratozásban ez úgy szólt, hogy "Bekaphatja!... Finoman." Arról még vitatkozhatunk, kinek mi a finom, az viszont biztos, hogy itt valamiből kimaradtunk, s
ezúttal éppen a nyelvünk foszt meg attól az obszcén képszerűségtől, ami az
éretlen gyümölcs okozta nyálkahártyaösszehúzódás és az említett aktus közös metaforába költöztetéséből fakad.
Kevésbé konkrétan: hiába' halljuk, amit

hallunk, látjuk, amit látunk, nincs ennek a barbár balkáni ("exjugó") terepnek egyetlen olyan kicsiny megnyilatkozása sem, amelynek a jelrendszerét
maradéktalanul (kevés zavarral) megérthetnénk, vagyis az árnyalatok hiányában örökre kimarad unk valami lényegesből. Valahol erről a - számunkra csak hosszas magyarázattai érthető
- ringlóról szól a film.
A történet első - Szavak cimet viselő
- részében egy fiatal, némaságí fogadalmat tett macedón szerzetes éjszaka
egy albán lányt talál a cellájában.
Utóbb kiderül, hogy a lány megölt valakit, másnap aztán jönnek az üldözők,
feldúlják a kolostort, de nem találják
meg. A következő nap reggelén az
apát buktatja le az égi szerelmet földire cserélő barátot ("Tagadd meg apádat! Tagadd meg nevedet!" - mondja
neki), de nem adja föl az azóta is a kolostorban duhajkodó bandának, inkább
megbocsátóan útjára engedi a lánnyal
együtt. Az időközben elburjánzó érzelmeknek és a nagyratörő tervezgetésnek a lány családja vet véget: a fivér
szitává lövi a gyaurral szerelembe esett
nővért, aki utolsó mozdulatával csend-

re inti a kicsapott szerzetesfiút (a rnozdulat megcsodálható a plakáton), hiszen eddig sem értett egy szót sem abból, amit beszélt. A második rész, nevezzük "londoni színnek" (amúgy az
Arcok címet kapta), egy szerelmi háromszög története, melynek szereplői a
már említett fotós, egy frissen teherbe
esett angol képszerkesztőasszony, valamint ez utóbbi férje, aki - mint kiderül
- már sejt valamit. A nő, aki az égvilágon semmit sem ért a balkáni ügyekből (ezért folyton állást akar foglalni a
háborút illetően), tipródik, elutazzon-e
a mindenre elszánt Alekszandarral
Macedóniába, de mire dűlőre jut, a fotós már úton van az óhaza felé, este
pedig egyeszement szerb szétlövi a
puccos étterme t, ahol a házaspár éppen a részleteket tisztázza. A jól fésült,
öltönyös férj, aki a jelenet végére határozottan rokonszenvessé válik, igen
csúf halállal, arclövéssel végzi. A Képek
című harmadik részben minden a helyére kerül. Alekszandar Kirkov tizenhat évi távollét után végleg le akar telepedni fatornyos kis falujában, ahol
törzsi háborús állapotokat talál. A
messziről jött ember elérzékenyül szü-

lőháza lerobbant küllemének látványától (hangsúlyos képi metafora: ólomszürke szűrővel belőtt égbolt, színek
kavalkádja), nem hajlandó tudomásul
venni, hogy albánok és macedónok között mindennemű kommunikáció megszűnt, a rokonai vérszomjas vad állatokká degenerálódtak, az albán veszedelemről szóló agyrémekkel hergelik magukat. Minden figyelmeztetés ellenére meglátogatja egykori - és mindenkori - szerelmét, Hanát, ajándékot
visz az apjának és a fiának. Hana és a
pater familias elfogadja az ajándékot, a
fiú, akiben a néző helyesen ismeri fel
az első rész testvérgyilkosát, határozottan megtagadja a kézesókot az idegenhitű vendégtől. Alekszandar az éjszaka
megírja angol barátnőjének boszniai
kalandját - a harctéri szájhagyomány
szerint az eset tényleg megtörtént
("gyilkolt a fényképezőgépem")
szerb felvigyázó főbelő egy foglyot,
hogy a témanélküliségre panaszkodó
fotóriporter kedvében járjon. Másnap
arra a hírre ébred, hogy szatírkodásra
hajlamos unokatestvérét egy albán
lány villával felnyársaita (a fickó már
régóta be volt rá indulva, de a kaland

visszájára sült el). A lányt a keresésére
indult szabadcsapat - zord balkan
boys - rövid úton előállítja. A következő éjszaka Hana meglátogatja egykori
szerelmét és megkéri, mentse meg a lányát, tegyen úgy, mintha a sajátja lenne. Alekszandar ezúttal sem vesz tudomást a veszett rokonságről. kihozza
a lányt - ugyanazt, akit a film első részében a testvére megölt -, ekkor
azonban a másik unokatestvér, pillanatnyi zavarát leküzdve, beleereszt a
Pulitzer-díjasba egy sorozatot. A lány
elszalad, egyenesen a kolostorba, ahol
a fiatal szerzetes paradicsomot szed a
kertben. Elered az eső, a kör bezárul,
elkezdődik a film.
Ez így persze szimpla: a vendettasztorit már sokszor elsütötte a balkárú
szofthorror-ipar, az elején befejeződő
történet ötletét akár a Tetthely című
krimmancsból is meríthették, a kilométeres svenkek (balramozgásra rávágva
még egy balos - szédül az ember, de
ez is belefér) akár egy félamatőr természetfilmben... Mindez aligha érintene
meg mélyebben egy avíttas sorsdrámánál, ha a visszafelé pörgetett idő egy
ponton nem bicsaklana meg. A második részben az angol képszerkesztőnő
telefonon beszél a fiatal szerzetessel,
akiről kiderül, hogy Alekszandar unokaöccse (abban a faluban is mindenki
mindenkinek a mindenkije) - ekkorra
már feladta a némasági fogadalmat és
a nagybátyját keresi. A fotós még el
sem indult Szkopje felé, hogy megölesse magát, amikor a meggyilkolt albán
lányról, a kicsapott szerzetesről és a
körülöttük lebzselő békefenntartókról
készült fotók már ott hevernek a nő
asztalán. Az idővel tehát zűr van: a
film ideje körkörös, önmagába visszatérő, a történet ideje ugyanakkor egyenesvonalú: az első részben elkezdett
történet befejezése a "londoni színben"
fotón látható (a történet ideje), a film
viszont azzal folytatódik, hogy Alekszandar hazautazik (a film ideje). Két
eltérő időtörvénnyel működő térrel
van dolgunk - mondhatnánk elhamarkodottan -: a Nyugattal, ahol az idő
látszólag egyenesvonalúan halad előre,
valamint a macedón Kelettel, ahol akár a mitológiai térben - az idő körbejár. Mindkét térben megjelenik a film
egyik kulcsmondata - a .Jondoni színben" olvasható falfirka szerint "Az idő
nem hal meg soha, a kör nem kerek",
mig a harmadik rész, s egyben a film
utolsó mondatában az öreg szerzetes
azt mondja a paradicsomo t szüretelő
fiatalnak: "Az idő nem vár, a kör nem
mindig kerek".
A fotós közvetít a két tér között: a
nyugatiban a Kelet, a keletiben a Nyu-

gat "követe". Angliában például macedónul káromkodik (utolérhetetlenül), a
falujában pedig elejt egy halovány
'shit'-et, amikor megcsúszik a lejtőn.
De ennél fontosabb mondatok is elhangzanak. Amikor az angol nő Macedóniáról kérdez, Alekszandar az újonnan írt macedón történelmi mitológia
egyik közhelyével. a megvakított tizennégyezres hadsereg történetével teszi
emészthetőbbé a leírást. A sztori
amúgy igaz, de Macedóniához csak
annyi köze van, hogy az éppen aktuális bizánci császár (Szent Istvánunk aktív közreműködésével) a mai Macedónia területén csalta kelepcébe a bolgárok cárja címet viselő Szamuil hadát.
De Alekszandar, aki Amnesty International matricával a szütyőjén érkezik
Macedóniába, odahaza már nem hajlandó tudomásul venni az emberek tudatába becsípődött számtalan agyrémrnítoszt, mely minden egyes hétköznapi cselekedetük mozgatója, legyint az
"eleget túrtünk ötszáz évig" szólamra
(ami a szerencsétlen albánokat a törökökkel azonosítja muzulmán vonalon),
elengedi a füle mellett az albánok túlszaporodásáról szóló dajkamesét, nem
vesz tudomást az emberek agyából kitörölhetetlen kommunista mítoszról (a
postás az Inlernacionálét fütyüli a biciklin, a posta falán Tito marsall portréja
lóg), valamint megfeledkezik arról,
hogy az ortodox kápolna apokaliptikus
ikonjain vicsorgó gonosz hitetleneket
pörkölnek a gyehenna tüzén. Meg is
kapja kétszer, hogy ne szóljon bele a
dolgokba, mert már nem számít idevalósinak. Teljesjoggal mondja ki tehát a
tipikusan múlt századi, balkárú szabadsághős-imázsú
(körszakáll, félhosszú, kócos séró, hagyományos szerkó) bandavezér Alekszandar teteme fölött: "Vaksil" (nem "Szegény vak",
amint a magyar fordítás mondja: itt
nincs sajnálat).
Alekszandar azonban nem egyedül
a Nyugat "követeként" szembesül
"minden érték átértékelődésével", hanem a tizenhat évvel ezelőtti Jugoszlávia szülötteként is. Felesleges lenne
"jugonosztalgiával"
vádolni
Mancsevszkit. hiszen ő nem ítélkezik, csupán egy multikulturális (premodem)
társadalom felbomlásának triviális tényeit sorolja fel: felbomlott a közös
nyelv, a különböző csoportok egymás
közötti kommunikációja ellehetetlenült.
miáltal a szerelem, a szeretet és a barátság is tolerálhatatlanná vált, az egyházat nem veszik komolyan (a szabadcsapat randalírozik a kolostorban, imakönyvek a padlóra hányva), a hit csak
mítosz, a művészet "gyilkol", az emberélet nem drágább, mint egy macskáé
(az egyik oligofrén üldöző az első részben cafatokra lő egy macskát, majd álmában a fotós egyik utolsó mondatát
ismételgeti - "Lőj, tesó, lőj... " - és ciceg), az államra és a jogra megvetéssel
néznek (hiába javasolja Alekszandar,
hogya vérbosszú helyett esetleg próbálkozzanak a bíróságon), az áldozatvállalás (önfeláldozás) szánalmat ébreszt ("Vaksi!")...

A német mester annak idején egyetlen mondatban fogalmazta meg az
örök visszatérést és minden érték átértékelését, amikor azt mondta: "A világ
önmagából él: saját ürülékével táplálkozik". Nietzsche a szarevés metafizikáját valamivel részletesebben is kifejti
a Wille zur Machtban: amikor a világ
elveszíti értékeit, az új értékalkotás
egyedüli elve a hatalom akarása. A világ egy állandóan önmagába visszatérő zárt rendszer, melyben a legkülönbözőbb erők hatnak, melyek se nem
jók, se nem rosszak, állandóan pusztítanak és teremtenek, s úgy, ahogy vannak céltalanok, illetve egyetlen céljuk a
körforgás maga. A már idézett Schopenhauer is valahogy így képzelte el a
történelmet: mindig ugyanaz történik,
csak másként, az események szereplői
és mozgatói (a "jelmezek") mások, de
a történés lényege egy és ugyanaz. Hazai terepen utoljára Hamvas Béla követte rögeszmésen ezt a gondolatmenetet, s nem lehet véletlen, hogy a macedónokkal közös szomszédainknál, a
szerbeknél - a derék Sava Babic fordításainak köszönhetően - átütő sikert
aratott a Karnevál szerzője. Csak mellesleg említem meg, hogy a kortárs
macedónokat (Venko Andonovszkit,
Alekszandar Prokopievet, Dirnitrie Duracovszkit) olvasva néha az az érzésem
támad, hogy filozofálgató írónk a Balkán szivében inkarnálódott újra számos alakban.
Az, hogy az időre és körre vonatkozó állítás két különböző összefüggésben jelenik meg a film második és harmadik részében, eleve kijelöl egy kapcsolódási pontot a két tér között. Az
idő spirálvonalon mozog, akárcsak a
zuhanytálca lefolyójába örvénylő víz.
(A metafora képi megjelenítése a "londoni szín" legelején zuhanyozó nő
után tekinthető meg nagytotálban, jónéhány hangsúlyos másodpercen keresztül.) Mancsevszki filmje azt állítja,
hogy a látszattal, és főleg a nyugati tér
lakóinak meggyőződésével ellentétben
az ő világuk is az időspirálban található, igaz, odaát néhány történelmi kanyarral előbbre tartanak. A történet
idejének továbbhaladása. az idő kibicsaklása csak annak a lehetőségét veti
fel, hogy az idő lineárisan is haladhat,
de nem jelent kibúvót az örök visszatérés maskarádéja alól.
Az 'ugyanaz, de másként' azonban
nem jelenti azt, hogy a két körben létezők megérthetik egymást. A történelmi
tapasztalatot a nyugati gondolkodás
csak a múlt eseményeire hajlandó vonatkoztatni, s az empátia csődöt mond,
ha a lineáris idővel ellentétes jelenséggel, az örök visszatéréssel szembesül.
Ez persze érthető is: ki szeret arra gondolni, hogy az egészet bármikor elkezdheti elölről. Márpedig Macedónia
most elölről kezdi. A függetlenség el-

nyerésével a múlt század végi állapotba, a modernség értékvesztett korába
zuhant vissza, azokkal a problémákkal
szembesül ma, amelyeket Nietzsche
igyekezett feloldaní. Egyedül a falu orvosa tudja, hogy ebben a "keleti típusú" mondemségben, a nemzetállarniság kialakulásának kezdetén a háború
elkerülhetetlen, át kell rajta esni, mint
egy betegségen, mert a körnek - ha
nem is kereken - de be kell zárulnia.
"Találnak rá okot. A háború vírus" mondja Alekszandarnak, aki nem érti,
miért is gyilkolnák itt egymást. A doktor azzal is tisztában van, hogy az
egyedüli hajtóerő (ha úgy tetszik, érték) ebben a körben a (nemzetállami)
hatalom akarása: a politikusok szerinte
még a vendettánál is szörnyűbb pusztításra képesek. A lényeg, vagyis a
konfliktus, a másik térben (nevezzük
modem utáninak) is megvan, csak más
jelmezben adják elő, a képszerkesztőnő
férjének szavaival: "civilizált polgárháború" formájában (az írekkel). A két
kör találkozása ennek ellenére sem vezethet jóra: a szerb jampec értelmetlenül halomra lövi a vendéglőt, a Macedóniában állomásoztatott UNPROFORos svihákok pedig mindig kivárják a
csetepaté végét, és csak azután takarítják el a huJJákat - ezt is adoktortól
tudjuk meg, s képi megerősítést is
nyerhetünk, amikor a békefenntartók
terepjárója után Mancsevszki bevág
egy magasan köröző ragadozómadarat
(keselyűt?, karvalyt?), majd újra a
dzsip mellett rejtőző színesbőrű harcosokat mutatja.
A film elején, tehát a történet végén,
a vérmes unokatestvér temetésén megjelenik egy angolul szörnyülködő
gyászruhás nő. Utólag már nem nehéz
felismerni, hogy a másik körbe átruccant londoni képszerkesztőnő hivja segítségül Istent. És mi mást tehetnénk
mi is, akik csak az Isten tudja hanyadik körünket rójuk?
Krasztev Péter
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Péntek este. Nyüzsgés. Tömeg. Mozi.
Lege stereo.

Priscilla,
a sivatag királynőjének
kalandjai
(2. hétre proL). Előtte reklám. Angolul.
Majd előzetesek. Magyar hangbernondással, amerikai háttérzajokkal. Originális! Számolom a zsebpénzemet: futjae még? Szerencsére kevés. Azután feldübörög. Lege stereo, említettem már?
Egy mímes megorrol közönségére. ~
elfogadja különélő felesége meghívását. Közép-Ausztráliába indul, hogy
felléptével színesítse az asszony mulatójának programját. Társakra is lel a,
éppen kedvesét gyászoló idősebb
Ralph, valamint Adam, az ifjú titán
személyében. Kivénhedt iskolabusszal
vágnak a lakatlan sivatagnak, hogy
majd egy heti utazás árán érjék el céljukat. Ralph ottragad egy kedves Bob
oldalán, Mitzinek becézett hősünk pedig nyolcesztendős fiával visszatér, és
odahaza aratja tovább a babért. Fürdik
a fényben. Hogyan is ne, amikor gyermeke kezeli a reflektort.
Szép. Sőt, megindító történet. A
másság diadala, mivelhogy az urak
transzvesztiták. És hármasban fölébe
kerekednek a parlagiasságnak. a módit
nem ismerő macho farmerek ellenállásának. Ök az erősebbek, mert emberibbek. Eszük, szívük, gyomruk a helyén.
Kedvesek, közvetlenek, mig a maradiak otrombák, faragatlanok. Nem tetszik nekik a műsor, idegenkednek a
gráciák tátogásától, riszálásától gusztustalan műanyag kosztümjeikben. Ostoba tahók. Még a másik nerrmél tartanak. Isznak - szemben hőseinkkel.
akik nőnek látszanának inkább a vonzó férfiak kedvéért, és még náluk is
jobban vedelnek. (Pléhből a nyelőcsővük, fából a lábuk.)
Ha minden értéktelen már, akkor ők
értékhordozók bizonnyal. Melltartóikban nem habszivacspárna rejlik csupán, hanem tiszta humánum. Attól feszes a blúzuk. Ráadásul míndegyiküknek megvan a maga gondja, és érez-

nek is, meg szenvednek! Nahát, ki hitte volna!? Korántsem világos ugyan,
miért kell csodálkoznunk ezen, de
érezhetően számítanak ámulatunkra.
Illik eltátani a szánkat. Érvelésük szokatlan ugyan, mégse újszerű, csupán a
hagyományos
visszája. Kifordított
kesztyű ez a világ. Amikor hősünk bevallja, hogy egy véletlen baleset folytán szert tett egy asszonyra, lesunyt tekintettel várja társai ítéletét. Szégyenkezik. És okkal. "Gyerek is van?" csattan fel a szigorú kérdés. Mi tagadás ...
Az értékek persze összeérnek. Mi
egyéb lehetne a nej, mint leszbikus?
Harcostársként üdvözli férjét. Szolidárisak még az elnyomott színesbőrűek,
a sivatagban élő őslakosok. Romlatlan
emberségük bizonyságaként jót mulatnak a műsoron. Bobnak, az elaggott
hippinek sem okoz gondot a választás
szex-showban fölszedett felesége és a transzvesztita Ralph között. Előbbi a
maradiakat szolgálja: barátait, lakótársait, utóbbi viszont az érett jövőt. Így
lépünk a második évezredbe. Felszabadítottan, demokratikusan és magunkat
vállalón, vagyis boldogan. Előbb a faji,
azután a nemi egyenjogúságot vívjuk
ki, majd jöhet a többi is. Nehéz megállni. Úgy belejöttünk már. Állatok joga,
természet joga, föld joga (nem azonos

a földjoggal), végül az űre. -IerjesLke-désünknek határt egyedül cselekvőképességünk szab. Amint kimerültek az
extenzív fejlesztés esélyei, nyithatunk a
viselkedések és a szokások felé.
Szexuális vonzalmunk pedig magánügy. Nem rninősít, legföljebb jelle-mez. Attól válik meghatározó vonássá,
ha uralomra tör. Szerelerrmek hívják,
amikor győzött, a szenvedélyt. Teljessé
vált hatalmának véglegesülése viszont
csak a normalitás határán kívül következhet be. Ekkorra már nem képviselője semminek, legkevésbé a szabadság
megtestesítője. Megszállottja sajnos
csak unalmasan ábrázolható, hiszen
célratörő, de lapos. Amennyiben szokatlan vonzódást tanúsít, bizarr is talán, mégsem több puszta kuriózurnnál.
Hatalmas apparátust követel, hogy
mélyebb eUentétek megnyilatkozásának tekintsük szembenáUását a világgal. Bukásában talán fölmagasztosul.
győztesként viszont siralmasan érdektelen. Akinek élete semmi egyébről
nem szól, mint sajátos nemi késztetése-inek kielégítéséről, s ráadásul még
azokból is él, az aligha emelkedhet
kedves jelképünkké.
A filmből nem hiányzik semmi.
Együtt minden: kitűnő karakterek és
magvas mondandó. Stephan Elliott
(akiről nem felejtik el megjegyezni az

ismertetőkben, hogy a kiváló Szigorúan
piszkos ügynök című film alkotója),
mesteri formát talál. Ami korántsem
meglepő, mivel az angolszász világ titkos szellemi tartaléka Ausztráliában
rejtőzik. Ott készül a legkiérleltebb változata majd' mindegyik mozis műfajndk. Simán lekörözik az amerikai akciofilmeket, a fantasy terén sem vetekedhet velük senki, s lám, verhetetlenek a
"musical-comedy-road movie"-ban is.
vlegnézték ugyanis a Jézus Kriszius
~:lIpersztárt és rájöttek: olcsón juthatnak a mennyországba.
Szegény film.
Mindössze egy iskolabusz kell hozzá, meg néhány kiló festék, s már ott
Priscilla, a sivatag királynője. Szükséges továbbá néhány ködfejlesztő készülék, daru, valamint helikopter a
magasabb gépállásokhoz. Jó színészeik
vannak, akik bármire képesek. Szakbarbár jelmez- és díszlettervezők csapata áll készen, hogy rátegye kezét a
képfelület minden szabad négyzetcentiméterére (szorgalmukért megkapják
az Oscart). A többi már a szellem és a
táj dolga. Előbbi sűrű és reflektív. Elliott pontosan tudja, miből táplálkozik
érdeklődésünk. és nem rnulasztja el orrunk alá dörgölni: a divat gerjesztette e
rózsaszín hullámot, és verdesése jellegzetesen városi jelenség. Természetes
környezethez nem iUik még az etológusok egyik-másik megfigyelése ellenére sem. Ötletesen kiviszi truppját a
Simpson-sivatagba tehát, lássuk, mire
jutnak ott. Alávág néhány gekkó portrét, és a hasonló állatfajok képével
mintegy a világegyetem tarka egységére figyelmeztet. Mennyivel "terrnészetellenesebbek" e sárkánygyik lebernyeget feszítő táncoskornikusok, mint
az ősidőkből ittragadt lények?
Bűvöletes antifónia. Amint az egyik
(a férfi-) kórus hangja feloldódik a másikban (a nőiben), úgy nyelik el a muzsikát a szótlan távlatok. Bármennyire
vállalkozó kedvű, tehetséges rnímesek
lépjenek is színre, ez a miliő erősebb
náluk, és elnyomja őket. Taps a díszletnek: a nagylátószögű optikával felvett
hajnaloknak és alkonyoknak. a sziklameredélyeknek és kavicshalmoknak.
Micsoda érték! Ausztráliában. A helyszínen kellene tájékozódnunk. Néhány
hetet legalább.
A gyerek pedig maga döntse el, mihez, vagy kihez érez kedvet majd. Neveléssel ne befolyásoljuk semmiképp!
Magában hordozza az érzékeny patikamérleget, mi pedig a tiszta lappal

nánk, hogy az eredetiből metszette ki
az illusztráció kedvéért: A korszerű
technika keltette illúzió tökéletes, az
örök idiotizmus patinásnak hat a fekete-fehér felvételeken. Igen, ezek vagyunk mi - mondja, s hogy Ed Wood
sci-fijét látjuk-e, vagy Tim Burton tekint vissza elődjére éppen, szinte
mindegy. A gunyoros torzkép mögött
egy rejtélynek kellene fölsejlenie legalább. Talán nem csak annak, amiről
Molnár Gál Péter elmélkedik a Filmvilág hasábjain. tudnüllik a minőség mibenlétének. hanem az átélt, a felismert
tehetségtelenség szörnyű tragédiájának: miért, hogy az egyiknek sikerül
és a másiknak nem?
Hiába várjuk azonban, a helye üres,
mivel a stáb Ed Woodhoz illően szellemirtóval dolgozik. Akár hősünk, aki
a körötte zajló élet helyett a televízió
címszereplője is tanszvesztita. Merő adását bámulja, ez a csapat is ügyel,
hogyelkerülje a műfaji persziflázs és
véletlen? Talán. Állítólag megnyugtatja
őt a finom angóra pulóver tapintása és az egyéni dráma kinálkozó eshetőségeaz alatta viselt csipkés fehérnemű sely- it. Előbbihez a kurázsijuk hiányzik talán, utóbbitól meg a menedzser tanámes dörzsölése. Jobban összpontosít
csolhatta el őket. Elvégre egy nyeresétőlük. Mire?
Annyira nem ragadja el a perverzi- ges üzleti vállalkozásba kezdő ne koctás, hogy megvetné a nőket. Altalában káztassa remélt hasznát nézőinek rioitt semmi sem "annyira". Viszonylagos gatásával.
A történet ellaposuiásának pontos
rninden, éppen csak kacérkodik a másverint érkL'/il
sal. Egyedül a mozgókép iránti rajon- mutarói .1 mcnctn-nd
gás feltétlen. Ha mozit lát, Ed Wood
szemében őrült fény lobban fel. Illetlen
a kérdés, hogy kicsoda Ő. A kívánesi
nézze meg a filmet. Jószerével bármelyik hollywoodit. Mindenütt megtalálja. Ö az amerikai mozi stábja, egyszemélyben a hangosító, aki hagyományosan belógalja a mikrofont, a világosító, aki vakít, a naplóvezető. aki feledékeny. Bővebb felvilágosítással már
igazán nem szolgálhatok, és szükségtclen is talán.
Scott Alexander és Larry Karaszewski forgatókönyve szerint úgy hódol alantas szenvedélyének, hogy filmszalagokat exponál. Ami nem volna
baj, csak a saját szórakozására mívelné
ezt. Ám ő nyilvános vetítésre szánja
műveit. Felettébb költséges passziójához az igazi rendezők eljárásaira emlékeztető módon igyekszik pénzt facsar- poénok. Szatirából paródia lesz, mókás
ni az - ezúttal joggal gyanakvó - üz- kis jelenetek sorakoznak a balkezes
forgatásról, az elrontott bemutatókról,
letemberekből.
Ed Wood tehát nemcsak az álneves vagy a baptista egyház keresztelői alámerítkezéséről. A drámára éhes néző
senki, a megtestesült dilettáns, hanem
a szakma szörnye. Sokat ígér a főcím, pedig csalódik. Ahelyett, hogy ráeszmélne énképének és a mások által róla
szatirikus vígjátékkal kecsegtet - a 'háhért akasztják fajtájábó!. Csakhogy alkotott portrénak elviselhetetlen kütúlságosan flottul megy minden. Elő- lönbségére, egy könyörtelen dramaturször ámulunk. mennyire ismerik és gia csúszdáján találja magát, és semmi
mekkora rutinnal gyár~ák az ócskasá- sem állíthatja meg a vészesen közeledő
got, később azután már gyanússá válik happy end előtt.
A kíváncsiság maraszt csupán a néez a tökély: lehet, hogy nem tudják,
zőtéren: minő boldog vég fenyegetheti
mit tesznek?
Egy rendező élete hálás téma, hi- a "filmtörténet legrosszabb rendezője"
szen több síkon mozoghat a történet: cím büszke tulajdonosát? Siker? Szereszemélyes sors mellett az alkotás is he- lem? Önmagára ébredés? Bármilyen
lyet kaphat benne, és a művek sem megdöbbentő. de ezek mind. Úgy kömellőzhetőek néhány bejátszás erejéig. szönünk el tőle, hogy látjuk az egyetTim Burton filmjében azonban nem len alkalommal, amikor tapsot kapott:
különböztethetőek meg ezek a rétegek. a bemutató előtt tiszteli meg vele az
Bármelyik jelenetéről bízvást állithat- udvarias közönség (a film után kitódu-

indulás tévképzetét. Mintha elölről
kezdődne a történelem mindegyikünkkel. Nincs örökség, nincs tanulás. Ismeretlen a bevésés, nem hallunk az
öntudatlan ráhangolódásról sem. Az
akarat szabad.
Önálló akarat?
A hős boldogan riszál, a magnó
bömböl, a közönség csápol. Happy
end. Kimerevül a kép egy boldog arcon. Idelent meg szedelőzködünk közben. A földön hamburgeres és sültkrumplis zacskók. Vagy húszan lehettünk mindössze. Jobbára amerikai diákok. Ök tapsolnak is. És néhány hallgatag magyar. Künt nyugtatóan hűvösül. Az

Ed Wood

lók arcát már nem mutatják). Annyira
felhevül, hogy nyomban feleségül kéri
kedvesét, s boldogan siet a nászra.
Úgy érzi, végre célba ért. Fura kettősségben él (aminek képi megjelenéséül
szárihatták enyhe transzvesztitizmusát), egyszerre látja és nem Iátja, kicsoda valójában.
Minden megvan benne, amire csak
szüksége lehet, egy kivételével: nélkülözi a kvalitásérzéket. Neki gyönyörűség a vásznon megjelenő kép, bármilyen is az. Így csak a rögzítésével törődik, és föl sem merül benne, hogy egy
jelenetet próbálni, ismételni lehetne.
Ahogyan létrejött, éppen úgy jó. Ismerős szemlélet, a posztmodern előfutára,
és erősen motiválhatta a gyökereit kereső rendezőt, Tim Burtont. Ám a gátlástalan akarnokság közepette, melyre
a gyártási szisztéma kényszeríti, kétségek gyötrik Ed Woodot (követőjét már
nem): tehetséges-e egyáltalán? Reményei rendre megcáfolódnak, ám a hierarchiába kerülés esélye mindig eleven marad. Aki egy véletlen találkozás
során néhány szót válthatott már Orson Wellessel, az miért ne tekinthetné
magát alkalmas utódnak?
A reflexió hiányától szenved, mert
képtelen ~.1j.1tl1111nk.íj.ín.lk
Iwl\ l'~ l11eg-

ítélésére. Csakhogy Iniben áll az? E
film ügyesen nyitva hagyja a kérdést, s
válasz gyanánt hosszan mutatja a műveitől elragadtatott "művészt". Vajon
nem elegendő-e ennyi? Feltehetően
Tim Burton sem távozott filmjének bemutatójáról. Hol a mérce, amihez igazodhatnánk, s akad-e olyan egyáltalán? A legfontosabbra tapinthatott volna rá a rendező, de beéri egy jelentéktelen, művészinek álcázott komédiával.
Hogy el ne fújja a szél vékonypénzű
darabját, jelentős személyiséget sülylyeszt a kabátja zsebébe. Egy kikopott
öreg sztár, a morfinista Lugosi Béla,
akit Martin Landau alakít, az ősi színpadi figurával és a vele járó helyzetekkel segíti kiteljesedni művét. A tét a
nagy ember megbékélése tehát, művészi ábrázolásra utaló jel azonban hiányzik a színek mellőzésén felül.
Színvakság nyomasztja a

Rablóhal
hősét is. Hogy miként motorozhat korlátozott látással (és félig süketen), az
talány. Éppen úgy, ahogyan e filmben
minden. Talán csak az európai néző
számára az, bár gyanitom: nem minket
vert a sors kóros érzéketlenséggel
egyedül. Francis Ford Coppola, Hollywood koronázatlan királya szándékosan tette enigmatikussá rnűvét. Nyilván eljutott hozzá annak híre, hogya
mellbevágó alkotások elemzése végeérhetetlen folyamat, mert valami van
bennük, ami feltárhatatlan és elemezhetetlen. Ha így igaz, akkor az udvarias és népszerűségre vágyó művészember dolga az egyes mozzanatok ind 0kolatlanságának gondos őrzése. Kerülnie kell az óvatlan fecsegést, mivel abból kisülhet valamilyen motiváció.
Egy bánatos, körvonalazhatatlan
életérzésen, valamint bízonytalan válsághangulaton felül semmi egyébre
nincsen szükség. Átalakuló világunkban úgysem találjuk a helyünket. Talán
egy más korban, más helyre kellett
volna születnünk - vélekedik az alkoholista apa, porontyainak éretlenségén
elmélkedve. Meglehet, igaza van, noha
olvasmányaink szerint meglehetősen
ritkán ünnepelték érdemdús ifjakként
az olyanokat, akik kiválóságukat csupán ivással, verekedéssel és apróbb 10pásokkal bízonyították. Rusty James
pedig éppen ezekben jeleskedik. Bátyja
nyomdokaiba lépne, és úgy válna egy
külvárosi negyed fiataljainak vezérévé,
hogy se tapasztalata, se ereje hozzá.
Önállótlan személyiség, aki áhítattal
csüng példaképén. Görcsös akarásával
persze minduntalan felsül. Alaposan
elpáholják, és barátnője is faképnél
hagyja. Nem veszi észre, hogy bátyjának, a "motorosnak" a varázsereje közönyéből táplálkozik.
A még friss és fiatalos Mickey Rourke alakította figura ajkáról soha nem

tűnik el a réveteg mcsoly. úgy ődöng a
mocskos utcákon és a lepusztult bárokban, akár egy álruhás herceg. Ellenlábasa, a közrend durva őre, alighanem fején találja a szöget, amikor óva
inti tőle követőit, mondván: üres fickó,
csak álcázza a benne rejlő semmit. Mi
tagadás, azon felül, hogy néhány életrajzi adalékkal rnozdítja elő öccsének
személyiségfejlődését, különösebb életbölcselettel csakugyan nem rukkol elő.
Egyedül azt gyanítja. hogy nincsen jövője. Úgy segít magán tehát, ahogyan
tud: jelképes cselekedetre szánja el magát, szabadon ereszti egy állatkereskedés lakóit, noha tisztában van a7.7.<11, il

seriff csak az alkalomra vár, hogy lecsaphasson reá. Látványos gesztusa
valójában öngyilkos tett, mintegy kiprovokálja a megváltó golyót. S hogy
az amerikai filmes mitosz se csorbuljon, pusztulása előtt a tengerhez küldi
testvérét, a szabadság ősi jelképéhez.
Én meg ódaloghatok ki a körútra,
hol oszlopban áll a kánikulai por, és a
délután szédelgői asztmásan kapkodnak levegő után. Nemigen tudok mihez kezdeni az ilyen mesékkel. Útlevelern se volt huszonhat éves koromig, a

magyar tengernél tágasabbat csak egy
lavórban képzelhettem el legföljebb,
miként sajnálnám hát a távlatukat Kaliforniában vesztetteket? Vagy mást
várnak el tőlem? Akármint forgassam
is, lukat látok a jellemek helyén, egyebet nem. Nagy, mitikus akarásaikat
mintha szüleiktől örökölték volna, a
Dennis Hopper alakította részeges
apától például. Az ő legendáriumában
lelhető föl mindaz, amit azelőtt és azóta számtalanszor elsirattak már, elsősorban és mindenekfelett a hit. Sok újdonságot így még a kapcsolódó mellékjelentésektől sem várhatunk, a cselekvőkészség, a kötetlenség, a sikerszomj társadalmi és filmes közhelyeitől.
Mitől művészi akkor aRablóhaJ?
Nyilván attól, hogy art darabnak nyilvánították fogantatása pillanatában.
Egy ilyen életkép ugyanis piacképtelennek tűnt a forgalmazás számára
1982-ben. Következésként úgy kellett
megcsinálni, hogy legalább a független
filmek között elmenjen. Talán fordítva
volt, először született meg az elhatározás: "készítünk egy divatos avantgárdot", s azután kerestek hozzá ötleteket.
Bármint esett, a szólásmód és a mondandó nem találkozott. Mig a látvány
zsúfolt erőszakos újításokkal, az "üzenet" rovata üres. Jó volna észrevétlenül
elsiklarú a némaságon. és belefeledkezni a képek sodró iramába, ámuldozni a
bizarr látószögeken, az amatőröktől átvett kockázásos technikán, a fekete-fehér filmezés expresszív tobzódásain. illetve a hatást fokozó, akkoriban még
szokatlan

"bl'I"lwül,íson":
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sen; és boldogan alámerillni a harigorkánba, az ütemek és a tónus jazzes
váltogatásába, csakhogy a mű születése óta eltelt néhány esztendő már, s
csömörig laktunk az ilyen "újításokkal". Némelyikük még hamvasan sem
lehetett túlságosan megnyerő. Amikor
például kerékkuIccsal fejbecsapott hősünkből kiszáll a lélek, hogy búcsút
vegyen szeretteitől. az bizony már készítése pillanatában kiérdemelte a minősítést: giccs.
Nehéz ábrázolni a hely és szerep-

nélküli emberek históriáját. Ha nem
kapnak esélyt arra, hogy megmutathassák képességeiket, egyedül a becsületszó igazolhatja jelentőségüket. Bármekkora rendezőnek tartsuk Coppolát,
személyes tanúskodása kevés. Művének bizonyságtételére vágyunk, de
hasztalan. Kultuszfilmet készít egyéni
tragédia megalkotása helyett; a hatvanas évtized szándékdrámáinak nyomán az időközben már intencióit veszített, eltárgyiatlanult, rutinná merevült sóvárgás tragikomédiáját kísérli
meg fölvázolni arra alkalmatlan eszközökkel. Igaz, mivel dornboríthatná a
semmit?

Nyakunkon az élet
Egyik hőse egyenesen arról énekel:
"apám, anyám narkós, és semmi vagyok én". Tartós nemzedéki élmény
ez, úgy látszik, évtizedek óta gyötrődik miatta a felnövő új generáció.
Előbb tragikusan vette, zászlót készített a hálóból, majd utóbb lassanként
megtanul együtt élni vele. Ben Stiller a
harapós valósággal (eredeti cím: Reality Bites) szembesülőkhöz fordul, s
alighanem megleli őket. Telt ház, a
mozi tömve, ifjú közönsége együtt vibrál a filmmel, melyen önmagát (vagy
azt, aki lenni szeretne) véli felfedezni.
Helen Childress forgatókönyvírónak
sikerült a csoda: történetével megszólítja a huszonötön aluli korosztályt,
míg Emmanuel Lubezki kettős operatőri minőségében (úgy is, mint egy komoly nagyfiJrnes, és úgy is, mint amatőrvideós) a lehetetlenre képes, amikor
ügyesen egyensúlyoz az avantgárd dinamizmusa és a szórakoztató filmek
konzervatív képi unalma között. Minden jól kivehető, könnyedén követhető, de az álmosító rutint camcorderes
etűdök törik meg.
A frissen végzett jogászhallgatók java nem talál képesítésének megfelelő
munkát Amerikában sem. Másutt próbálnak szerencsét tehát, az évfolyamelső Lelaine a helyitévétársasághoz szegődik el asszisztensnek, mert rendezői
,í lmokat dédelget. Szabadidejében lakásán meghúzódó egykori évfolyamtársait, barátait filmezi, a róluk készült
"kőkemény" dokumentumokkal szeretne betörni a tévétársaságok uralta
mozgóképes piacra. Hiába nyilatkozik
azonban olyan keresetlen őszinteséggel
,1 bolti eladóvá vedlett Vickie szerelmi
gondjairól és az AIDS miatti félelmeiről, hasztalan süti el legjobb poénjait
az előadói pályára készülő Troy,ezek a
felvételek a kutyának sem kellenek.
Lelaine főnökei még csak oda sem pillantanak rájuk. Az ötvenes évek televíziós lötyögéséhez szoktak, másra nem
kíváncsiak.
A film kétharmad része az ellehetetlenülés gondjai között vergődő fiatalok
könnyes-vidám kalandjaival telik, és ez
az az életkeret. amely olyan ismerőssé
és rokonszenvessé teszi mindenütt.
Hőseink gyötrődéseiben, kilátástalanságában magukra ismerhetnek a nézők
Hongkongban és Budapesten egyaránt.
S hogy a helyi filmes tradicióknak se
mondjanak ellent látványosan, a pár-

kák csillogó szálat kevernek Lelaine
sorsába: az átlagos küllemű lány egy
koccanásos baleset során összeismerkedik Michaellel, aki - mit tesz a véletlen
- vezető tévés producer. Megtetszenek
egymásnak, s a szerelmes férfiú menedzselni kezdi szíve választottját. Fényes karrier várható, az ifjú alkotónőnek egyebet sem kellene tennie, mint
hagyni, hogy bevezessék a show-biznisz világába. Csakhogy annak árát, az
eredetiségről való lemondást nem hajlandó megfizetni. Amikor tapasztalja,
hogy miként bánnak művével, otthagyja a bemutatót, és szakít udvarlójával is.
Utóbbi nem esik túlságosan nehezére, hiszen a kötözködő, kellemetlen lakótársról, Troyról hamar kiderül, azért
ilyen pokróc, mert szerelmes belé. Számait is neki, olykor egyenesen róla írja. (A film sikeréhez nagyban hozzájárul Karl Wallinger kitűnő muzsikája.)
Civakodásuk, egymásra találásuk. szétválásuk, békülésük uralkodik el a film
utolsó harmadán. körülbelül akkortájtól, amikor először észleljük, hogy leült a történet. Tempót váltottunk. valami más kezdődik, amihez az addig látottak csupán előjátékul szelgálnak.
Az új, a modem nyelvezet, a sajátosan 9G-es évekbeli hangütés és forma
hirtelen a múltba merül. Vénuszként a
habok közül kel ki a szerelmesfilrn.
Helyét és szerepét illetően ugyanaz,
mint Zeffirelli Rómeo és Júliája volt annak idején: a csúf világból kikopott és
annyira nélkülözött szép érzelem rehabilitálását végezné el olyan vehemenciával, amely generációs alapélményéül
szolgálhat a kor tizen- és huszonéveseinek. Ezért írja körül nagyon határozottan választott korosztályát, senkit
nem engedve annak közelébe. Aki
érett fejjel bukkan fel itt, az mind gyanús figura. Nevetséges, mint a lány
szülei, fölényes és gonosz, mint a nagy
showmanként
"tündöklő"
kopasz
Grant, vagy - ahogy Michael - egyszeruen korlátolt.
A hatvanas évek végének és a hetvenes évek elejének világképe ez, s hasonló merev elutasítás érződik ki belőle, mint a lázadásba bódult Ha hőseinek történetéből. Számukra a huszonhárom felettiek már elaggott vének,
egy ellenséges világ ügynökei. Az idősebbeknél nem igényel ez különösebb
magyarázatot, a fiatalabbak esete viszont kényes. Még ide tartoznának, ám
előbb-utóbb árulókká válnak. Vickie is
elindult már azon az úton, amelyet nálunk Gazdag Gyula ábrázolt felejthetetlenül a Sípoló macskakőben, de
nem hágta át még a határt, Michael viszont mintha egyenesen oda született
volna, itt csak kirándul a lánnyal. Ben
Stiller maga alakítja az ostoba (elvégre
csak egy televíziós társaság igazgatóhelyettese), bájgunár yuppie-t.
Vetélytársa mintha csak a Dühöngő
ifjtíságból lépett volna elő: nyers, vad
erejű és tele ötletekkel. Süt belőle a tehetség, vagy legalábbis sütnie kellene.
Mert bonmot-jai azért nem olyan szellemesek és műveltsége csupán Amerikában meghökkentő. Másutt talán egy
középiskolástól is joggal elvárható már,
hogy ismerje például Shakespeare-t.

Nemcsak a tudása viszonylagos, a
gondolkodás formái és a kultúra értékei sem különbek. A filmben egymással küzdő két világ meglehetősen rokonnak tűnik innen nézvést. Érzékelnünk kellene, hogy mennyire ellentétesek, de közös gyökereikre döbbenünk
minduntalan. Nyelvi háborújuk felelgetős játékba torkollik. Miközben a két
szerelmes egymásnak esik, telefonon
keresik őket. Bekapcsol az üzenetrögzítő és a következő szöveget halljuk: kérem, adjon rövid, frappáns választ a lét
alapvető egzisztenciális kérdéseire. A
sípszó elhangzása után csakugyan
megszólal a lány apja, és dühödten
méltatlankodik a kilencszáz dolláros
benzinszámla miatt.
A fiatalok jópofaságaí gyakran valóban nem egyebek különféle reklámszövegek kifacsarásánál, amikor pedig
mély érzésekről, benyomásokról számolnának be, éppúgy küszködnek a
szóval, dadognak és félrenéznek.
ahogy a felnőttek. Igaz, utóbbiak meglehetősen ritkán szánják el magukat
ilyesféle vállalkozásra, náluk a pénz a
komoly, uralkodó beszédtéma. Ám a
huszonévesek sem kerülik, sőt - ellentétben a hatvanas évekkel =, erővel
kényszerítik egymást, hogy foglalkozzanak vele, néha azonban más is
eszükbe jut.
Miért nem zökkennek vissza a dolgok a normális kerékvágásba? - teszik
föl a század alapkérdését. de éppúgy
nem felelhetnek rá, miként arra sem:
mit tehetnének azért, hogy ne ők illeszkedjenek be a régi rendbe, hanem
az idomuljon hozzájuk. Annak idején
ölni és halni is késznek mutatkoztak
ezért. A szerelem a máslét előretolt
hadállásának számított, erőt adott és
jövendőt ígért. Mára az egyedül engedélyezett, noha AID5-fertőzés veszélye
miatt felettébb kockázatos tapasztalatszerzési fonnájává vált a napi gyakorlattól különböző valóságnak. Ha a
szülők kábítóztak, s ezért, vagy ennek
ellenére tönkrement az életük, és semmiféle hasznos tanáccsal nem szolgálhatnak többé utódaiknak, akkor csakugyan nem marad más választás, mint
a szex. Drog és ital helyett a hajnalig
tartó szeretkezés azonban nem elegendő, többnek érzik szükségét, szenvedélyre vágynak.
Tétje minősíti azt is. Mercutio tirádáinak hallgatása közben tudjuk, hogy
életével áll jót szavaiért. Míg szívünk
facsarodik a szép Capuletért (vagy a
deli Montague-ért), korai haláluk miatt
borzongunk. És itt mit veszíthetnek a
fiatalok? Talán előmenetelük lassúbodik valamelyest. Legalábbis Lelaine-é,
aki Michael személyében a protektorától válik meg. Troy legföljebb egy koncertet mulaszt, dehát ő olyan tehetséges, majd kiheveri. Szerinte legfontosabb kötelességünk ebben a korban
amúgy is az, hogy magunk legyünk.
Boldog világ, ha csak ennyi.
Boldog?
Savanyú a szőlő. Negyven felé minden egyes ifjúsági műből egy kérdés
bök mellbe: vajon képes lennél-e szeretni még és belédhabarodhat-e valaki?

Huszonhárom évesen nem lehet kétséges a válasz, hiszen "mindig lesz férfi
és mindig lesz nő, mindig jön egy másik", később azután a reklám végét is
halljuk, és egyre inkább csak azt:
"mindig lesz igazi - Coca Cola". Az a
miénk, egyedül az marad nekünk.

Blue
Hazai bemutatóján nem tolonganak.
Tucatnyian lehetünk, ha a Művész mozi Bufiuel tennének Iapadon trónoló,
dekoratív bábú-kisasszonyát is magunk közé soroljuk. Teheljük, a sötétben minden tehén fekete, legföljebb
szemet hunyunk afelett, hogy minket
figyel és nem a vásznat. Milyen okos!
Mielőtt az életmű záródarabjával
megismerkednénk. készítőjének nyilatkozatát élvezhetjük. Hát így vagyunk,
John címmel félórás dokumentumot vetítenek, melynek fekete-fehér kockáin
művészeti elképzeléseiről vall hunyt
mesterünk. Súlyos kijelentései megdobogtalják szívünket, az igazság tárul
fel bennük. Nem érti fanyalgó kritikusait például. Neki, akár a stáb minden
tagjának, élvezet volt dolgoznia, miért
nem kedvelik hát a filmjeit? Ne vizsgálgassák annyit a produktumot, inkább tekintsék jó bulinak a gyártását.
6 mindenesetre "megemeli a kalapját"
enmaga előtt. Ami pedig a Blue-t illeti,
az a festészetben gyökerezik ugyan, de
mégsem képi ihletettségű, és noha experimentális film, azok közé sem sorolható teljesen: "csak így lehetett megcsi-

tudatom alján). Más hulIárnhosszokra
vagyok érzékeny tehát, zöldnek látom
Derek [arman eszmefuttatását, vagy
legjobb esetben Wának.
Hasztalan böngészem az életlen,
rosszul másolt, vagy hibásan beállított
vége-főcímet, olvashatatlan, egyedül
terjedelmessége hivalkodó. Csupán
annyit betűzhetek ki, hogy Technicolor
nyersanyagra készült a mű. Fontos. Talán a szemem gyöngül, de az vesse
rám az első követ, aki képes zsibbadás
nélkül másfél órán keresztül bámulni
egy négyszög alakú kék foltba! Még
annyit sem tehetek, mint a kisasszony
a fapadon. Zsöllyémből nem fordulhatok el, néznem kell a semmit.
Szembesülök az AIDS következményeként fellépő vaksággal? Beleérzőkészségem. türelmem és szolidaritásom próbája ez? De kinek van joga ahhoz, hogy elébe állítson? Honnét a sátáni gőg, mellyel személyes sorscsapásainkban másokat is részeltetnénk?
Olyan fontosak vagyunk? Ha szívbaj-

nálni,"

Nyilván.
Kérdik tőle, hogy avantgárdnak hiszi-e magát. Tagadóan felel. Az utolsó,
ki joggal viselhette e titulust, Marcel
Duchamp volt, s valóban, még a nagy
háborúk korában bevégezték a művészet redukcióját. Ma sem léphetünk tovább a minimal artnál. mert az üres
fal, vagy néma zenekar természeti határa a kifejezésnek. A jelzések rendszerében csak egy kitüntetett pont a
hiány, betöltése pedig nem ismételhető
aktus. Sötét, vagy kifehéredő vászonnal elégszer találkoztunk, a nem-film
helye tehát foglalt. S hasztalan burkolják- kékbe a vetítési felületet, gyenge
kibúvó, mivel a színeket, valamint árnyalataikat figyelembe véve ugyan jónéhány alkotásnak volna helye még, a
szerepük azonban nem változik, egymáshoz képest sem hordoznak új tartalmakat.
Mennyiben sajátosak mégis? Külön
tudományág, a színdinamika foglalkozik az egyes színek kiváltotta testi-lelki
hatásokkal. és bármilyen kevéssé ismerjük vizsgálódásának eredményeit,
tapasztalatunk azt súgja: az eltérő
fényviszonyok és kulturális hagyományok ugyancsak nyomot hagynak
szemléletünkön. Domborzati viszonyaink alakulása, a tenger hiánya például
háttérbe szorította a kéket nálunk. Az
elérhetetlen távolság képzetét társíthatom hozzá csupán, szabadság helyett a
bezártságét (talán a valamikori Kék
fény adásainak emléke is ott lappang

ban szenvedek, jogom van ódát zengeni róla, és prosztatarákom gyönyöreit
csupán sajnálatos akadályok miatt nem
ismertethetem meg a közönség női felével?
A mozi kezdetben néma. Úgy is érdekes, hiszen mozgásban láttalja a merev emlékű világot. Szorgoskodnak a
kínos csönd elmísmásolásán, zenével,
zörejekkel segitenék megfelelő hangulatba ríngatni a nézőt. Elvehetőek a
hangok, és bármennyire nélkülözhetetlennek hassék az emberí szó, mellőzhető. A mozgókép azonban - mily
meglepő! - nem lehet meg mozgó kép
nélkül. A csupasz, elszínezett, s legföljebb tónusában változó felület (lám, a
vetítőgép lencserendszere sem tökéletes) nem film. Ügyetlen világítás legföljebb.
Hogya
szemünket használhassuk
azért valamire, a forgalmazó Budapest
Film előzékenyen megjelentette a Blue
szövegkönyvét Takács Ferenc kitűnő,
poétikus
fordításában. Szokatlanul
könnyű dolgom van tehát, hiszen nem
kell romló emlékezetemre hagyatkoznom, amikor a hangjátékot, melyet
hallgattam, felidézem. Szó mi szó, a
magyar változat jobban sikerült az eredetinél. Kiváló színészek tolmácsolják
a négy arctalan mondandóját. Beszédük remekül illik az eredeti hangku-

lisszákhoz. Évtizedes gyakorlat érződik rajtuk, melyet a rádió műhelyében
szereztek.
Derek [arman szövegmontázsa sem
volna megvetendő éppen, kivált ilyen
tolmácsolásban, csak hát mi köze van
a filmhez, s miért kell feszengenem
közben? A megélt sors fájdalma üt át
szavain, s a halál pecsétje sötétlik azokon. Részvevőn figyelem, bár szélső
bátorságában. egyedülálló voltában kételkedem. Hányan és mekkora hőfokon vallottak - akár honfitársaim közül is - az elkerülhetetlenről! Babits
suttogása talán nem eléggé megrázó,
és - hogy kortársa t emlitsek - Utassy
József kevesebb szenvedés árán kínlódta világra Kálvária-énekét?
Az AIDS divatos kór persze. Most
tőle illendő rettegni éppen a tüdővész,
a rák és az infarktus után. Holnap talán az Eboli-vírus lesz félelmünk új neve, ki tudja, ám egyik beteg szavait
sem teszi érdekesebbé diagnózisa. Az
számit inkább, amit mond és ahogyan
szól. Derek Jarman szövegének fordítása, mint említettem, szép, majdnem
költészet már. Kissé zsúfolt és nem
elég összetartó, kilóg a férc belőle, sehogyan sem lelik helyüket motívumai.
Legtöbbet éppen az veszít súlyából,
aminek a fertőzés köszönhető.
A haldoklás érzéki tény, és kevés tapasztalat erősebb a szenvedésnél, így
meglehetősen hiteltelennek tűnik a búcsúzó sóvárgása másféle érzékiség
iránt. Tekintsük bár az életösztön megnyilvánulásának, és tételezzük föl,
hogy nem testi kapcsolat hiányára
utal, inkább a létezés vágyának metaforájaként jelenik meg, mégis zavar
erőltetettsége. Vajon mitől emelkedik
olyan fontossá egyik mellékes vonása,
homoerotikus volta? E "másság" értéknövelő talán, fölveri az élet árát? Aki a
saját nemét kedveli jobban, annak nehezebb megválnia a földtől? A középkori haláltáncok mindannyiunk közös
alávetettségét hirdették egy mereven
hierarchikus világban, és így a végső
egyenlőségre figyelmeztettek: "Elmegyek meghalni, látván, hogy az halál mindeneken uralkodik, és igen sűrű és gyakor
az ő hálója."

Tévedtek-e?
Sneé Péter

Fény az alagút végén
avagy Mediawave

Egykor - tizenöt évig - a magyar amatőrfilmesek szolid, családias találkahelye. Ma - immár ötödik esztendeje - a
határok nélküli független film és gondolkodás nem kevésbé otthonos és
bensőséges ünnepe. A legújabbkori történet 1991-ben kezdődik, mikor meghirdetik az első Nemzetközi Film és Video Művészeti Fesztivált, a győri rendezvények sorában a nyolcadikat. A felhivásra több mint 400 nevezés érkezik, s
ennek közel egyharmadát vetítik le a
különböző programokban. Győrnek
már az első évben kikristályosodik két
vonása. Az a vágy, hogy Kelet és Nyugat korábbi politikai konfrontációját
váltsa fel a művészek és művek párbeszéde; másrészt a szervezők esküsznek
arra, hogy nincs szükség semmiféle
megkötésre, ezért műfajilag, tematikailag és a művek hosszát tekintve szélesre tárják a kapukat, s nem feledkeznek
meg a társművészetek jelenlétéről sem.
Csak a kommersz és konzervatív-profi
munkáknak nem szorítanak helyet.
A rendezvény 1992-ben veszi fel a
Mediawave - Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál elnevezést,kifejezvea sokarcúságot és az összetett élmény nyújtásának szándékát. A vizuális művészetek minden válfaja felvonul: fotó- és
képzőművészet, mozgókép, színház,
performance, kortárs- és népzenei koncert. Erről így nyilatkozik Hartyándi
Jenő, a fesztivál főszervezője: "A különbözö műfajokat azonos súlyúnak
érezzük, csak azért csinálunk elsősorban filmes fesztivált, mert arra tudunk
pénzt kapni. Színházra például ma
senki sem adna nekünk támogatást,
így a többi programra a filmes pénzekből csíptünk le. ilyen fajta 'összművészeti' fesztivált tudatosan ma senki
nem szervez rajtunk kívül. (...) Épp a
közösségi élmény lenne a fesztivál lényege. A programokat csak körítésnek
szántuk." (Magyar Hírlap, 1995. május
6.)

Az érdeklődés fokozódásával az elnevezések is megszaporodnak, de nem
szűkítő, épp ellenkezőleg, bővítő, általánosító meghatározást adva a fesztiválnak. 1994-ben megjelenik a Fényírók
Fesztiválja kiegészítő jelmondat. A
"fényíró" elnevezés talán a "töltőtollkamerával képíró" kifejezésre vezethető vissza. De míg a régi a személyességet túlhangsúlyozta, az új fogalom az
árnyalt látványt helyezi az első helyre,

ily módon kitágítva a vonatkozási kört
a kétdimenziós kép-művészetektől a
tér-művészetekig.
1995 új szlogenje: Another Connection. A fesztivál mindig irtózott a merev
hivatalosságtól, a protokolláris kliséktől. A "másfajta kapcsolat" elnevezés
csak lecsapódása, utólagos megerősítése annak a fesztiválrendezési elvnek és
gyakorlatnak, mely évek óta vezeti és
irányítja a szervezőket. Azt is mondhatjuk. ez egy informális fesztivál, ami
kifejeződik a közvetlen kapcsolatok lehetőségében, s a bemutató-sorozat
happening-szerű végkifejletében - ez
már Győrön kívül, Kimlén és Novákpusztán zajlik. Hartyándi Jenő így vall
e kérdés másik oldaláról: "Nekünk is
egyre nagyobb dilemmát jelent, hogy
filmfesztivált nem lehet informális keretek között csinálni, mert akkor a
szponzorok nem adnak rá pénzt. Ha
viszont tovább fejlődünk és egyre ismertebbé válunk, az részben idegen attól a szellemiségtől. amit szeretünk. A
fesztivál a mai formájában már nem
spontán szerveződés."
A Mediawave elsősorban a függetlenek (fél- és non-profik, alternatív filmesek) gyűjtőhelye. Munkáikban az
alacsony költségvetés hátrányát a szabadabb gondolkodás lehetősége pótolja. Az évek során a hangsúly mindinkább áthelyeződik az experimentálisról
Kelet-Európa múltidéző és jelenre figyelő dokumenturnfilmjeire, a kisebb-

ötödször

ra emblematikus ez a figura, hogy csak
várni kellett, mikor választja egy társaság, egy mozgalom vagy egy fesztivál
a maga fő jelképévé. És szerencsére
megtette ezt egy olyan médiamustra,
mely Kelet és Nyugat közeledését vallja, a hídverés fontosságát, a fenyegető
ökológiai katasztrófa előterében az emberi sorsok, példák, félelmek és tragédiák felmutatását.
Itt a fekete nem a gyász, hanem a
remény színe, hogy aztán a sötét folyosók mélyén feltűnjék egy fehér, világító vászon, mozgalmas vagy lassúdad
képeivel. izgalmas, reménytke1tő és
pótolhatatlan pillanataival, melyekért
érdemes volt újra elzarándokolni
Győrbe. Mert mind ridegebb. technoségi tematikára. Ezek a filmek, kiszo- finánc világunkban kevés amelengető
rulva a hagyományos mozihálózatból példa. Hát jöjjön legalább a filmváés -forgalmazásból, csak itt találnak szonról!
Idén - sajnos - a mezőny elmaradt
nyilvánosságot. Más kategóriák, mint
egy-egy év kiemelten meghirdetett te- az előző évekétől. el a várakozástól. S
matikái (erotikus film, zene-tánc), ehhez olyan bosszantó, kedvszegő dolgok is társultak, melyeket egy bármiehelyt is kisebb sikerrel járnak.
A Mediawave kezdettől törekszik lyen lezser, fiatalos és konvenciómenegységes imázs, arculat kifejezésére. tes - egyébként igen jól megszervezett
Mivel a helyszínek nem kényeztetik el - fesztivál sem engedhet meg magáa szervezőket, ők próbálják a maguk nak. Egy egész napot elrontott a lemeképére - gondolataira - formálni a ri- rült tolmácskészülékek véget nem érő
deg tereket. Az Ifjúsági Házban termé- és hiábavaló cseréje, vagy az sem lelszetes anyagú textil térelemek. a lép- kesített különösképpen a Bukovszkijcsőkön szalmazsákok valamint instal- retrospektív számomra ismeretlen dalációk fokozzák az otthonosság érzetét. rabjainak megtekintésére, hogy a soro1995-ben új helyre költözik a fesztivál, zat nyitó filmjének kazettáját nem taa Művelődési Központ egyik szárnyát, lálták... (Pár héttel később, a pesti
a Lloyd Mozit és kapcsolódó termeit Hunnia Moziban, a díjnyertes filmek
egyik összeállításában azért maradt el
veszi birtokba.
A napvilágról belépő akarva-akarat- A kalitka vetítése, mert a tolmács nem
lan konstatálja, egy más világba érke- vállalta az eredeti hangú, angol felirat
zett. Akárha barlangban vagy alagút- nélküli film fordítását.)
Az ötödik Médiawave-et, izgalomba
ban lenne: körülötte minden sötét. Hahozó új alkotások híján - költői túlzástalmas fekete lepedőkön fehér madarak világítanak, meg némi fény az ad- sal - a visszatekintés fesztiváljának neminisztrációs pultokon. A felfelé veze- vezhetjük. Válogatások futottak az eltő lépcsők is sötétek, irányjelzésként múlt évek díjnyertes műveiből, s ha
(valahonnan) vetített Mediawave-fel- valakinek szerencséje volt, megismeriratok. A teremben derengő éjszaka. kedhetett számos jeles alkotással... PePedig épp két film közötti szünet van. dig az idei nevezések mennyiségére
A vásznon a jól ismert embléma (me- sem lehetett panaszkodni (741 - a tavagint), az olajtengerből kiemelkedő sze- lyi 748-cal szemben), s úgy tetszik, ebrencsétlen kormorán. Az öngyilkos ben a nagyságban maximalizálódik az
emberiség, az elembertelenedett világ érdeklődés a gyártók, filmkészítők rékihívó és figyelmeztető jele. Olyannyi- széről.

A mostani versenyben markánsan
kirajzolódik a szemle egy újabb jellegzetessége: Kelet és Nyugat konfrontációja mint non-fiction és fiction szembenállása. A keletről -: leginkább Oroszországból, a volt Szovjetunió területéről
- jött alkotások a dokumentumfilm dominanciáját mutatják. Saját életközegeikben, természetes helyzetekben, gyakorta munkatevékenységeik közepette
mutatnak be egyszerű embereket. Ezek
az emberek legtöbbször férfiak, akik
tudják, mit akarnak, az életről határozott elképzeléseik vannak. Bármilyen
szegénységben éljenek is - urai életviszonyaiknak. Ezek a filmek elmondják,
hogy igazi harmónia csak a természettel bensőséges, az élő környezetet
emberszámba vevő viszonyból származhat (Pavel Pecsonkin: Az ember, aki
felszerszámozta Ideát); tartalmas kapcsolat jöhet létre egy fiatal, civilizált kanadai utazó és egy idős, tajgai nomád
között (Irina Zajceva: Testvérek); a börtöntjártak, a periférián élők is normális
emberi vágyakkal és elvárásokkal bírnak (Fazekas Sándor és Canezer Sándor: ... és kicsinyenként megszűni a pusmogás!); a különc életstílusokat. -formákat is a társadalmi valóság termeli
ki (F. Szenderov: A kalitka; Peep Puks:
Emil).
A nyugati független filmesek jellegzetes műformája a kisjátékfilm. Mesterséges, laboratóriumi szituációkat teremtenek, vagy hőseiket egy-egy szokatlan, rendkívüli helyzettel szembesítik. A hősök belső kiegyensúlyozatlansága társadalomlélektani zavarokra vezethető vissza. A művek központi szereplői nők, akik reakcióikban egy megbomlott világ helyreállításának szándékát tükrözik. Az elbeszélésekben bizonytalanság, állandósult diszharmónia uralkodik, s szorongással vegyes titokzatosság: elmosódik élet és halál,
ébrenlét és álom határvonala, az embereknek nincs hatalmuk sorsuk irányítása felett, a hétköznapi dolgok is irracionális fényben jelennek meg. A Lélegzés
(Stephen Brown, Nagy-Britannia) fiatal
hősnője szeretet-gyűlölet harcát vívja
beteg anyjával, képzeletében még a
gyilkosságig is eljut, de amikor a vágy
valamilyen módon valősággá válik, a
szabadulás helyett a pusztulást választja. A Bukfenc (Maciej Wszelaki,
Ausztrália) kibogozhatatlan időjátéka a
halál és a még-élet közötti utat járja be
(visszafelé?). A Gyorsbüfé (pal Sletaune,
Norvégia) abszurd hétpercese azt
mondja el, hogy egy groteszk rablótámadás nőtagja számára fontosabb az
étel és az emberi melegség - mintha
csak Örkény t hallanánk. Az élet vize
(Simon Bare, Új-Zéland) embertelenül
kifinomult társaságában Catherine lázad egyedül a hedonizmus legaljasabb
formája, mások szenvedésének és halálának élvezete ellen. A Hüvelyk Matyi
titkos kalandjai (Dave Borthwick, NagyBritannia, 1. kép) szolid horrorba hajló,
pixillációs film natúr szereplőkkel és
bábfigurákkal arról, milyen gyengéd
érzések támadnak fel még a legelvetemültebbekben is egy mini-emberke láttán.
A nyugati dokumentumfilmek kiemelkedő és ellentmondásos példával

egyaránt szolgálnak. A Satya - Ima az
ellenségért (Ellen Bruno, USA) példamutató alázattal közelit témájához. A
fekete-fehér filmben tibeti szerzetesnők
vallanak megtörhetetlen szelídséggel
megkínzatásukról, a megbocsátás természetességéről, harag és gyűlölet nélküli érzéseikről. (A film értékelése heves vitát váltott ki a zsűriben. A kínai
zsűritag minden lehetséges eszközét
bevetve megakadályozta az alkotás díjazását - ott és akkor.) A csend fia (Margareta Heinrich és Eduard Eme, Németország-Ausztria) egy ötven évvel
ezelőtti mészárlás valóságos és lelki
nyomait keresi. A zsidó munkaszolgálatosok kivégzése - szinte kedvtelésből, egy átmulatott éjszaka után - kínos és felejtésre méltó emlék a falu lakóinak többsége számára. Van, aki felh,íbnrít<Ínilk.tartja a tömegsírok
utáni

nosít, s a sértettek vallomásai alapján a
feltételezett búnelkövetők arcmását rajzolja meg. Kamondi a rajzoló nem túl
rózsás élethelyzetére. lakásviszonyára
is kitér. Groteszk, poénos, hol összekacsintó, hol a rendező felülnézetét követő, mindenképpen életes kisportré kerekedik ki. De Kamondi nem elégszik
meg ennyivel: a lezárásnak nagyot kell
szólnia. A grafikust búnesethez hívják
sürgősen. A sértett fiatal lány leírja két jellegzetességgel - erőszakoskodó
támadóját. Az erdei szatír képe a grafikus jól begyakorolt kézmozdulatai
nyomán - akaratán kívül, mégis természetesen(?) - Lenin arcmását veszi
fel. Hát, akí akar, most már dőlhet a
röhögéstől. Csak az a baj, hogy Kamondi, biztosra akarván menni. fcltc-

kutatást, s van, aki akkor is, most is
részvétet érez az áldozatok iránt. De a
közvetlen szemtanúk, a gyilkosságban
résztvevők közül nincs senki, akí megszólaljon. A film minden kérdéssorozat
után eredménytelen kutatással zárul, s
ez olyannyira hosszadalmassá teszi a
90 perces dokumentumot, hogy az már
az eredeti, rendkívül nemes alkotói
szándék ellen hat.
Kamondi Zoltán és Piotr Szulkín
nem tartoznak a függetlenek közé.
Szabadgondolkodásúak és kísérletezők, akik a kitaposott utaktól távol járják saját ösvényeiket. Kamondi a Magyar tarka sorozatban (2. kép) egy kriminalisztikai grafikusról készített videoportrét. Az átmenet egyik átalakuló
figurájáról. Hőse valamikor ünnepi
transzparenseket festett, s különösen jó
volt Lenin-fej mintázásból. A transzparensek eltűntek, maradt a kézügyesség,
melyet ma a kriminalisztikában hasz-

hetően manipuláIta ezt a jelenetet.
Szulkín nem a (doku)filmet manípulálja, nála a Tórténelem manipulálja az
Egyént. A Hús arról szól, hogy a címszereplő nevében és nevével, létével és
hiányával hányszor éltek és élnek
vissza a hatalmon levők és a hatalomra törők. A film alcímével (lronica)
Munk Eroicájára, groteszk balett-jellegével a rendező egyedi világára utal.
Mégis, ez a 30 perces tv-produkció leginkább Jancsó filmjeivel rokonítható.
De azokkal szemben vad, szertelen és
életteli, mely méltán nyert díjakat
Krakkótól a mi Balaton Fesztiválunkig.
Ezért is érthetetlen, hogy a Magyar Televízió miért nem tűzte (még?) műsorára. Szulkín vidáman, megkönnyebbülten vesz búcsút az elmúlt évtizedéktől, de hogy milyen lesz az új Lengyelország, ezt a kérdést ő is nyitva
hagyja.
Hogy milyen volt a fesztivál? Erre a

zsűritagok is megadják válaszaikat. Vivi Dragan Vasile szerint olyan ez a
fesztivál, hogy ha nem lenne, ki kellene találni. Elem Klimov a szoc-reálos
és avantgárd művek együttesét a fesztivál megőrzendő nyitottságának tartja.
Tolnai Ottó arról beszél, hogy az ideológiai "padlás" leomlásával előtűnik az
ember igazi arca.
A vetítőtermeken kívül más fény is
felragyogott a Mediawave-szervezte
győri éjszakában: a Luminitza. Mr Alexander Balanescu és zenésztársai Clare Connors, Andy Parker, Sian Bell
- az Evangélikus Öregtemplom alkalmi színpadán. Az oltárt állványok közé feszített fehér textiliák takarják.
Megkezdődik a koncert. Telt ház és
áhítat. Balanescuék hagyományos vonósnégyes felállásban játszanak valami
egészen újszerűt. A vonók belevágnak
a húrokba. a vonók felsértik a húrokat.
A négy zenész szaggatja, űzi, nyesi,
vágja. "Ez az Élet melódiája" - mondhatnánk Adyval. Kielégületlen, feszítetten felfokozott és mégis harmonikus. Ismerős és fájdalmas egyszerre. A
román (balkáni) népzene és a modem
repetitív hangzás fantasztikus találkozása. Balanescu úr - elmaradhatatlan
kalapjával, akár egy erdélyi parasztzenész - elhozta nekünk a Balkánt és Európa nyugati felét. Aminek tanúi vagyunk: kultúrák felemelő és meghitt
érzelmi eszmecseréje. Bár máshol is
így lenne, akár tőlünk néhány tiz vagy
száz kilométerre!
A kétszer negyven perces koncert
alatt feszült "csend", majd ünneplés.
Az első rész alatt csak ketten mennek
cl, ők másra számítottak. De mi maradunk, ez a zene nekünk és rólunk szóL
Az egyik szám alatt Balanescu úr elsorolja Kelet-Európa tragikus dátumait.
A szaggatottan, perverzül és megátalkodottan ismétlődő húrhangok a szenvedés kimeríthetetlen forrását juttatják
eszünkbe.
Feltámadás előtt.
Feltámadás után ... (?)
Balanescu zenéje a lelkünkbe tapos
és örömet okoz.
A Balkán szélén, Európa geográfiai
közepén: otthon vagyunk.
Lalík Sándor

DUGOTT-E

MAUGLI

AVAGY A HAJDANVOLT

Sajnos, ugyanaz a probléma állt elő,
mint tavaly ilyenkor. Normális ember
nem megy moziba. Normális ember
strandon van. Ha a nyaralás kellős közepén hirtelen heveny képelvonási tünetei jelentkeznek, akkor azt a lefüggönyözött szobában csillapítja minőségi
videózással. Ha teheti. Ha nincs videója (bíró, esetleg partjelző), akkor keres
a közelben egy kertmozit, és két órán
keresztül a vérével kínálgatja a szúnyogokat.
A kertmozik (és egyáltalán a nyári
kínálat) sajátossága a limonádé. Ebből
is létezik persze színvonalas és -talan,
de talán nem túlzás azt állítani. hogy
elénk csak az utóbbiak kerülnek. És
láss csodát, a kertmoziban mégis mindenki elégedett, maximum a szúnyogokra panaszkodnak.
A limonádén belül megtaláljuk az
összes úgymond "nézőcsalogató" műfajt: van kardos-baszós, van Támad a
takony 12, van Kiscica vándorúton. Az
évközbeni oltári bukásokat egytőlegyig újra játsszák, hátha most bejön,
nyáron úgyis mindegy, mi megy - jeligére. És újra játsszák azt a néhány sikerfilmet is, ami nem került azonnal
videoforgalomba, ahogy letelt a bemutató utáni harmadik hét. Szóval választék az van bőven.
A kertmoziknak van egy behozhatatlan előnyük a többi mozihoz képest.
Ide nem a filmért járnak a nézők, Kertmoziba azért megy az ember, mert az
jó. Az csak a második szempont. hogy
mit fognak vetíteni. A program fő része a kertmoziban levés. Aki kertmoziban akarja eltölteni az estéjét, eleve engedékenyebbé válik. A kertmozizó első
és legfontosabb óhaja ugyanis értelem-

szerűen teljesül. Ott van a moziban.
Nincs az a rossz film a világon, ami
ezt a kellemes élményt el tudná nyomni. Esetleg azt hozzá lehet tenni a film
végén, hogy "bizony ez elég rossz
volt", de ezeknek akijelentéseknek
nincs igazi jelentőségük. Télen választunk rendezőt, színészt, amit éppen izlésünk diktál. Nyáron mindezek től eltekíntünk. Szórakozni vágyunk, és az
a legmeglepőbb, hogy olyasmiket is
szórakoztatónak
találunk,
amiken
szeptembertől áprilisig halálosan felidegesítjük magunkat. Az időjárással
szoros összefüggést mutatnak fogyasztói és befogadói szokásaínk. Kánikulában mosolyogva, szinte elismerően
nyugtázzuk, hogy mennyire rossz a
Ventilátor 3. Igaz, hogy négyszáz forintba került, de milyen szörnyű lett
volna otthon ülni vagy ugyanezt zárt
moziban látni.
Ha az ember kertmoziba készül, akkor elmegy, ha a fene fenét eszik is.
Annak ellenére, hogyakínálatból (általában) a legkevésbé sem érdekli sem-

mi. llyen előzményekkel abszolút nem
volna úriemberhez illő szarozni a filmet. Lehetett azt tudni előre, és aki
előre nem finnyás, az ne legyen utólag
sem. Meg lehet találni mindenben a
szépséget. És a kertmozizó igyekszik is
megtalálni. Ha sikerül egy fél poént
meghallania, akkor hálásan nevet, ha
izgalmas rész következik, akkor engedelmesen felhagy a szotyizással. Ennél
jobb közönségről álmodni sem merhetnének a rendezők, a forgatókönyvírók
és elsősorban a producerek.
Csak az a kár, hogy mint minden jóból, közönségből is egyre kevesebb
van.
A hetvenes években, egészen a
nyolcvanas évek első feléig a balatonlellei kertmozi előtt kígyózott a sor.
Pénztárnyitás előtt órákkal.
A Csillagok háborújára a vetítést megelőző napon már nem kaptunk jegyet,
pedig a szokásosnál korábban indultunk fel a strandról. hogy idejében sorba tudjunk ál1ni (Kisgáborral). Sokáig
két forint volt a napi zsebpénzünk. el

kellett dönteni, hogy moziba menjünke (az első három sorba béla volt a
jegy), vagy szemben a Pipacsban vegyünk-e Leó jégkrémet. A mozi szokott győzni. Minden filmet két napig
vetítettek, két előadás volt egy nap.
Magyar filmek is voltak!!! Kenguru, Ve-.
ri az ördög a feleségét, Az erőd (Bordán
lrénnel!!!). A lellei kertmoziban mindent lehetett látni, az egész évi filmtermést, plusz az újdonságokat. A bombasikereket direkt nyárra időzítették a
forgalmazók (bár lehet, hogy akkoriban még csak Forgalmazó volt, és nem
is ő időzített). Bár vitán felül a lellei
mozi a legjobb a világon, mégis hallomásból tudni, hogy máshol ugyanez
volt a helyzet. Kilian-telepen például
az Eper és vért nézték a ma9ukra eszmélő expressztáborosok. Úttörőrajok
csoportosan mentek nyolcra az Osceolára és tízre a Hangverseny Bangladesért
című koncertfilmre. Pedig az mintha
korhatáros lett volna... Mára ebből
semmi nem maradt. Pokrócba csavart
álmos szemű tömeg nem megy már az
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KIPLINGNEL?
KERTMOZIK

utcán, abból nem lehet már tudni,
hogy éppen véget ért a film.
Néhány jobb művet azért ki lehet
mazsolázni, bár így nyáron a fővárosi
és az országos bemutatók igen ritkán
esnek egybe a kertmozik kínálatával.
Például a nyár legszórakoztatóbb darabja a Priscilla, mégsem lesz egyszerű
dolga annak, aki nem volt a bemutató
hetén Budapesten.
Bizonyos anyukák és apukák nyáron szokták először moziba vinni a kicsi gyerekeiket, mert ott szabad pusmorogni. nagyobb a vászon, izgi az
egész, és ölben haza lehet majd cipelni
az alvó nézőpalántákat. Ök ne szalasszák el a 101 kiskutyát.
Azok, akik voltak már moziban
(mondjuk az Orosz/ánkirá/yon), bátran
elmehetnek a Mauglira. Ez nem rajzfilm. Kalandfilm. A szülőknek sem lesz
kínszenvedés, sőt. A látvány lenyűgöző. Párás őserdő, párduc, oroszlán, gorilla, makákó, bambusznád, majomkenyérfa, kókuszdió, és Afrika helyett India. Pontosan az a korszaka, amelyről
a gyarmatáruk szoktak eszünkbe jutni.
Láthatjuk a brit tiszti kolóniát, szokás
szerint van ezredes is, és annak a gyönyörű ámde félárva kislánya. Brit
gyarmatosítóknál így járja. Van a szintén árvácska Maugli, aki fél-, negyed-,
egész-, ki tudja milyen vér, Ő a termeszet gyermeke, nem hord paritallót.
mint a britek. Mauglit ismerjük m.ir
Kevin Costner szörnyen rossz saj.it
rendezéséből. a Rapa Nui-ból. Vannak
az állatok, Bagira. Sir Kán és a többiek.
szemet gyönyörködtetően szép rnindegyik. A forgatókönyv nem követi ,1/
eredeti történetet, hanem a Walt Disney Company-tól tanult módon Im l'
storyt kerekít Maugli és Kitty talalkozásából. Mostanában ez a menő, már ,1
Hüvelyk Panna kapcsán egyszer keseregtem afölött, hogya
gyerekfilmek
központi problémája mindig a férjhe>menés illetve az oda vezető út. Iga/i
romantikus románcot látunk, de nem
kell megijedni, óvodások is fogyaszthatják. Konzervatívanyaszemmel né/tem végig, "szájrapuszinál" nem mennek tovább, csak gyönyörködnek egymásban. Természetesen a felnőtt nézők
számára metakommunikációs eszközökkel érzékeltetve van, hogy a két
virgo szerelmes legszívesebben egymásnak esne valamelyik lótuszvirág
tövében egy tapasztalatlan numerára.

BÁJA

Az Oroszlánkirályhoz képest agresszívnek sem mondható a film, szablyákkal
kaszabolják egymást a bácsik az egzotikus kincs reményében, de a legkisebb
gonosztett is elnyeri a büntetését. Kifejezetten szórakoztató darab. Olyan,
mint egy gyerekkönyv filmvásznon.
Akinek extrém volt gyerekkorában a
fantáziája, és másmilyennek képzelte
Mauglit, mint a tömegek, az most csalódni fog. Ez a Maugli a tömegeké.
Aki gyerekkel megy, az vegye figyelembe, hogy 110 perces.
A

.Gyújtóha tás
nagyon izgalmas. Addig-addig okitottak minket a krimiszerzők, hogy nem
létezik tökéletes bűntény, míg valóban
kezdtük elhinni. Erre most jön ez a
film, és felvillantja a lehetőségét egy
nyomnélküli
gyilkosságnak
illetve
gyílkolásí módnak.
Colombo stílusú a forgatókönyv,
vagyis előbb látjuk a tetteseket, és azután kezdenek csak el nyomozni, ezért

nyugodtan elárulhatom a trükköt.
Mérget kell itatni a palikkal. De nem
akármilyent ám, az a hülyéknek is
megy, még az arzénos asszonyok is értettek hozzá. Olyan méreg kell, ami
két komponensű, és az egyik fele már
eleve benne van a paliban. Mondjuk a
gyomrában - pl. a savában. de termelheti az epéje is. A méreg másik felét
kell csak utánaküldeni. Mondjuk megitatni vagy megetetni vele. Ez a méreg
fel fog robbanni, a pali miszlikre szakad, nyom volt-nincs, felrobbant. A tettesek mégis lebuknak.
Legnagyobb sajnálatunkra mégsincs
tökéletes gyilkosság. Vagy hál'isten .
Nézőpont kérdése. Azért én szurkolok
a krirniszerzőknek!

A préda
fantasztikus. Akik nem kedvelik a keleties akciófilmeket. azok remekül fognak mulatni rajta, náluk jobban csak az
akciófilm-kedvelők élvezik majd Christopher Lambert küzdelmét az égi és
földi hatalmakkal. A forgatókönyvíró

nem szakít a jól bevált akciófilmes
gyakorlattal: több száz halál néhány
perc alatt, szegény halálraítélteknek
nem kedvez a dramaturgia, hullanak
mint a legyek, életük a tiszavirágéhoz
hasonlít. Ám a főhősök halha tatlanok!
A főrosszak és a főjók kilenc élettel bírnak, mint a macskák, a legváratlanabb
pillanatokban képesek feltámadni, és
ütnek-vágnak-rúgnak-harapnak- ninjacsillagot dobnak, leállithatatlanok. Csak
aleggyakorlottabb akciófilrnesek tudják, hogy mire föl ez az ádáz öldöklés.
Mások egy szót sem fognak érteni, így
pártatlanul szurkolhatnak bármelyik
csapatnak, elsősorban az édes fradikát
ajánlom.
Nyár elejétől újra látható moziban is
a

Holt költők társasága.
Ha valaki még el tudja csípní, akkor
ne hagyja ki, mégis más, mint otthon
nézni videón. Persze úgy is érdemes.
Szabó István ismét együtt dolgozott
csapatával, őszre film lesz belőle. Az

Offenbach titka
tévéfilm. Operafilm. Offenbach két
egyfelvonásos vígoperájához írt keretj,ítékot Szabó, a megrendelő a
ZOF/ ARTE és az Euroarts. A magyar
partner az MTM. Offenbach Jordán Tamás, Morny gróf Kulka János. Operatőr Koltai Lajos, aki egy azaz egy kamerával rögzítette a színpadi előadást.
A díszletet Kovács Attila tervezte,
méghozzá fekete-fehérre.
Kuczogi Szilvia

Egy szalonkomédia
sikertörténete
Négy

esküvő, egy temetés

hátha nálunk is akad valaki, aki szíve1994-ben egyetlen francia filrrmek sem sen inaskodna ebben a mesterségben.
A film története elkerülhetetlenül
sikerült túljutni a bűvösnek tekintett
egy milliós párizsi nézőszárnon. Még azzal kezdődött, hogy egy filmíró és
Luc Bessonnak, a közönség kedvencé- egy rendező megírta. Másfél évig írta,
nek új filmje, a Léon is megrekedt úgy a huszadik változatig. A rendezőről.
a 800.000-dik néző táján. Egy kis brit Mike Newellról keveset tudunk, hamavígjáték, a Négy esküvő, egy temetés vi- rosan nálunk is bemutatják egyik koszont már novemberben a másfél mil- rábbi filmjét, az Elvarázsolt Aprilist, jó
liomodik párizsi nézőnél tartott, két és húsz éve dolgozik a brit film középvcnalában. Az íróról, Richard Curtisről
félszer többen látták, mint a Philodelphiát vagy a Schindler listáját. Év végére viszont tud minden magyar tévénéző,
Mrs. Doubifire-ön is felülkerekedett, öt csak nem azonosítja: népszerű angol
milliónál többen váltottak rá jegyet szkeccs-sorozatából, a Mr. Beansből a
Franciaországban. Egyetlen vetélytár- tévé humoros összeállításaiban láthattunk fanyar, blőd részeket. Mivel még
sat nem tudott legyőzni, az Az oroszlánkirályt. A siker kovácsolásában jelen- jó ideig minden további lépés a forgatókönyvön múlott, fontos, hogy ez a
tős szerepet játszó magazinok diadalmasan ünnepelték benne 1994 európai könyv nagyon jól sikerült: messze fesikerfilmjét. 95 elején meg is kapta a lülmúlta a filmekben mostanában alfranciáktól a legjobb külföldi film Cé- kalmazott "basic english" csökevényes
sarját, főszereplője. Hugh Grant pedig szókincsét. Általános feltűnést keltett
az amerikai külföldi kritikusoktól a leg-: nyelvi rétegzettségével, duplafenekű
vicceivel. csavarásos verbális humorájobb férfi színész Golden Globe-díját.
A francia közönség önzetlen és nem val - az angol szinműírás hagyomáteketóriázik: ha a honi szellem képte- nyait követő, nyelvükben is felépített
len kicsiholni magából évente legalább karaktereivel. Ebben a könyvben a szeegy szeretetre méltó komédiát, angol replők a párbeszédeken kívül szónokcharmeur karjába dől. S a francia ízlés, latokat tartanak, verset idéznek, körúgy látszik, még mindig mérvadó: a mondatokba bonyolódnak, tehát beszéfilm másutt is világsiker lett. Sorra mo- dükben is filmen manapság szokatlan
ziba csábította - a Le Film Francais, a dolgokat művelnek.
A forgatókönyvet és a film tervét a
francia forgalmazók lapja szerint - először a szokásos, 17-24éves törzsközön- Working Title Films vette gondjaiba.
séget, azután előbb a fiatalabbakat, a Ez a gyártó cég a SO-asévekben sorra
lD-16 éveseket, majd az összes generá- készítette jelentős, kis költségvetésű
filmjeit, a legismertebb közülük az Én
ciót, Iü-től 60 évesig.
Behódolt Ausztrália, kapitulált Ja- szép kis mosodám. A 90-es évek elejére
pán, ahol a bemutató után pár hónap- azonban csődbe jutott, embereit és terveit felvásároita egy mamut multi, az
pal már két könyv jelent meg Hugh
Grantról, s ahol mellesleg egy szap- addig csak lemezeket kiadó PolyGram,
pangyáros 40 millió frankot ajánlott a amely az audio-ipar után a vizuálisban
színésznek, ha fellép reklárnfilmjében.
A könnyedebb francia magazinok lelkendeztek, a komolyabbak nem annyira. A tekintélyes brit szaklap. a Sigilt
and Sound fanyalgó kritikával fogadta
a májusi bemutatót, majd hónapokig
vitázott a filmről a levelezési rovatában, de a hírek között továbbra is korrektül hozta az egyre fantasztikusabb
eredményeket. Amikor januárban megadta magát, és komolyan taglalta a siker történetét. már azt kellett írnia,
hogy eddigi bevételével is ez minden
idők legsikeresebb brit filmje. Igaz, akkor már csak néhány helyen váratott
magára a bemutató: Magyarországon,
a Fülöp szigeteken és néhány latinamerikai országban.
A jól megcsinált film sikerét marketingben járatos, szorgos elmék formálták. Érdemes sorra venni az állomásait,

is terjeszkedni kezdett, és sürgősen filmekre volt szüksége, hogy szélesedő
mozis hálózatait feltölthesse. Tizenhat
költségesebb és szerényebb tervvel
foglalkozott ekkoriban. Hogy a film
ilyennek készült el, az valószínűleg az
igényes, szolid költségvetésű filmek
összehozásában járatos brit producereknek köszönhető, a siker felépítésébe
aligha bele nem nyúlt az új francia főnök, Alain Lévy, aki 93 tavaszán vette
át a PolyGram irányítását.
Ekkor kezdődött a még csak forgatókönyvként létező film előzetes eladása. (Az előzetes költségvetést 70 %-ban
a PolyGram, 30 %-ban a brit filmművészetet és alkotóit eltartó és felnevelő
Channel Four adta össze). Amikor 93
májusában Cannes-ban árulni kezdték
a filmet, még nem volt végleges szereposztás. Az csak júliusra állt össze.
(Jóllehet a remek forgatókönyv mellett
minden értékelő a színészcsapat összjátékát emeli ki.) Amikor a második
évi nagy filmvásáron. az októberi milánói MIFED-en tovább árulták, már volt
belőle egy "promo reel",a vásárlókedvet felcsigázó pár jelenetes tekercs is. A
maradék vevők a harmadik nagy vásáron, Los Angeles-ben, a februári American Film Marketen juthattak hozzá
94-ben, ahol már vetítették a kész filmet. (Évente ezen a három nagy vásáron kel el azoknak a filmeknek a többsége, melyek nem a saját terjeszfői hálózattal és moziparkkal rendelkező világcégek produktumai.)
Az előzetes eladások biztosítják a
filmeknek a moziparkokat - mostanság
többnyire csak az első hétre. A régi,
klasszikus forgalmazási szisztémában
először exkluzív bemutatókat tartottak,

a fő- és nagyvárosok kiemeit mozijaiban, itthon premiermoziknak hívták
őket. Ha jól ment a film, hetekre prolongálták, s csak később került el az
olcsóbb helyárakkal dolgozó, külvárosi
utánjátszó mozikba és vidékre. A rnostanra szinte már szabványként beállt,
lerohanó világforgalmazási stratégia
viszont saját törvényeit kényszeríti az
összes filmre. Egyetlen, koncentrált
reklámkarnpánnyal, óriási kópiaszámmal, a lehető legtöbb moziban indítják
a filmeket. Az igazi sikerfilm. legalábbis Amerikában, a módszer feltalálójában és diktálójában mindenképpen,
az első héten (hétvégén) hozza meg az
összbevétel 15-25%-át.S amelyik nem
hoz be egy bizonyos összeget, annak
nincs is második hete.
A Négy esküvő". azonban már a bemutató idején másként viselkedett, ilIetve más bánásódban részesült. Amerikában volt a világpremier, 94 március
9-én, egy héttel a nagy amerikai filmvásár után. Az első héten összesen két
moziban játszották, a másodikon ötben, az ötödiken 240-ben és a hetediken 721-ben - ezen a héten (április 1521) ez a film érte el a legnagyobb bevételt, ilyesmi brit filmmel A hal neve
Wanda óta, kerek hat éve nem fordult
elő ! Ez a film tehát megkapta a lehetőséget, hogy kifussa magát, egyre bővülő körökben szerezze meg közönségét - vagy éppenhogy a régi formulát
elővéve egyenesen ilyenre tervezték,
vagy menet közben ilyenre formálták
az útját, ma már aligha eldönthető.
Az első amerikai vetítés azért nem egy
közönséges moziban pörgött le. Ez a
film nyitotta Robert Redford kis filrne-

Fényképezkedés

a plakát hoz

ket felkaroló, bár egyre inkább piacosodó, 94-ben már 9 éves Sundance
Film Fesztiválját. Az összegyűlt újságírók megtették a kötelességüket,
írásba
adták tetszésüket és lendülettel vetődtek az új húsra, az" új sztárjelöltre, a jóképű, jól nevelt, Oxfordban végzett ifjú
angol színészre, Hugh Grantra. Már a
vezetékneve pompás viszonyítási pontot kínált: azonnal felidézte az újságírókban az elődöt, a figurájában és szerepkörében
is hasonló őst, a legjobb
Capra-komédiák
naiv, becsületes átlagamerikaiját, a szintén brit származású
Cary Grantot. (Ki tudja, véletlen művee, hogy a film hősnőjének keresztneve
Carrie, az viszont biztosan a nagyvilágban gondolkodó
szereposztók
műve, hogy az európai sztárok mellett is
szívesen mutatkozó
és jól mutató lásd A zijld kártya Depardieu-vel
- Andie Mac Dowell játssza.) Az új Grantnak, Hugh-nak
azért akadt baja az
amerikai
sajtóval: nem tudták
mire
vélni angolos tartózkodását,
és félreértették vagy egy az egyben vették a beszámolók szerint civilben is választékos, sajátos brit humorát.
Már ezekből az első kritikákból sejthető, hogy a film világsikerét az "anglománia",
az "angol"-mitosz
hozta,
amit egyébként
éppen egy amerikai
rendező, James Ivory épít legeredményesebben Forster-adaptációival.
A Négy esküvé!. .. tehát pillanatok
alatt siker lett Amerikában.
Marketinges irányítói óvakodtak
másodikként
Nagy Britanniában
bemutatni,
pontosan tudták, hogy ott az amerikai siker
gyanút kelt. Az USA-beli rekordot követő héten indították el Franciaországban. Remekül megválasztott
időpontban: április közepére a világ már túl
van az Oscar-díj megpróbáltatásain,
a
franciák a Césarén, a múlt év nagy
filmjeit már mind bemutatták. s az újakat nem engedik piacra Cannes előtt.
Itt is, és a többi európai országban is
az Amerikában újra bevált régi mintát
követték: hagyták, hogya
film széles
hömpölygéssel
kifussa magát: még a
bemutató után fél évvel is 80 francia
moziban
játszották.
Bebizonyosodott,
amire számítani lehetett, hogya franciák is nagyon tudnak örülni a jó komédiának (93 legsikeresebb francia filmje,
a Jöttünk, láttunk, tnsszamennénk! is az
volt), és hogy ők is vevők az .anglo-

mániára".
(A Boulevard Haussmanon
a La Fayette áruházakkal szemben van
a Marks and Spencer, és 94-ben már a
rue Rivolin is épült egy ujabb, onnan
lehet Párizsban felöltözni vidéki unokahúgnak.)
És továbbra is lassan, lazán engedték a világra - időzítését
és földrajzi
útját is jól megtervezték: Franciaország
után Svájc még megkapta, de azután
rögtön egy másik földrész: Ausztrália
következett.
S miután ezen a három
nagy piacon jól szerepelt, kimért adagokban terítették tovább: havonta átlag
három országban és egy új földrészen
mutatták be. Európában láthatóan nyári mozinak szánták: tanévzárás utánra,
vakációra. Bejött a számítás, a legforróbb nyárban is moziba mentek érte a
nézők.
Az első nagy sikerek beindították
a
"siker
sikert
szül" -effektust.
Most,
hogy a terjesztők és forgalmazók már
rájöttek, hogy az esetleg csomagban,
mellékesen megvett mozi darabb al micsoda adu került a kezükbe, módosították stratégíájukat.
A többi ország
eredményein
felbuzdulva
jobban bíztak a saját sikerükben. az újabb s újabb
országokban
tehát érdemes lett a tervezettnél nagyobb összegeket fektetni
a reklámba, és emelni akópiaszámot.
(Az ilyen kis költségvetésű
filmek kiés befutását a már emlitett, koncentrált
forgalmazói stratégián kívül általában
az is akadályozza, hogy alig költenek a
reklámjukra.
tehát még hírük is alig
kél.)
Magyarországon
is magas
kópiaszámmal, IS-el, széles terítésben. egyszerre 6 fővárosi és 4 vidéki moziban
indította a A négy esküvőt ... aMokép.
1995. február 22-én, amikor ez volt az
egyetlen új film a műsorban. Itt is teljesítette a továbbjátszás amerikai feltételét, a sikeres első hetet: 25. 952-en
nézték meg. Hogy ez mit jelent? A 94ben bemutatott, elhíresült Ivory-filmet,
a Napok romjait nyolc hónap alatt 24
ezren látták. Igaz, az Intercom csak két
kópiát kockáztatott meg belőle.
A Művelődési Minisztérium által kiadott statisztikai
összegzésből.
az Országos Filmforgalmazási Adattárból tudható, hogy nálunk a UIP-Duna Film,
az Intercom és a Flamex dolgoznak az
amerikai módszerrel:
lerohanó akcióval, rövid futarnidővel.
Széles terítés"

sel, 20 körüli kópiaszámmal,
a lehető
legtöbb moziban indítják amerikai sikerfilmjeiket.
Az első negyedévi
öszszegzés szerint a A négy esküvő ... -nek a
Specialistávei, a Juniorral, a Hegylakóval
és az Interjú egy vámpírral című darabbal kellett "megküzdenie"
a nézőkért.
Ezeket 384, 320, 203 és 158 ezren, a brit
filmet 146 ezren látták április végéig.
Május végén 171.820-dik nézőnél tart.
A számok értelmezéséhez
megadjuk a
tavalyi év sikerdarabjainak
adatait (itt
is, mint lehetőleg mindenütt, a pénztári bevétel forint- vagy dolláradatai helyett a jóval beszédesebb nézőszámmal
dolgozunk). 1994-ben a Flinstones (UIPDuna Film, 29 kópia) vezette a sikerIistát: három hónap alatt 712 ezren látták.
Az oroszlánkirályt (Intercom, 27 kópia)
egy hónap alatt 480 ezren, a Mrs.
Doubtfire-i (Intercom, 23 kópia) 518 ezren, a Schindler listáját (UIP-Duna Film,
8 kópia) kilenc hónap alatt 388 ezren.
A stratégia általában beválik, a filmek
néhány hónap alatt begyűjtik lehetséges nézőiket.
A négy esküvő... viszont nálunk is
megkapta azt a lehetőséget, hogya régi, klasszikus forgalmazási
rend szerint, hosszú távon is kifuthassa magát.
A Broadway, a Mokép nagy mozíja hat
hétig prolongálta,
ezalatt hetekig legalább még egy pesti mozi játszotta, és
hetente átlag négy újabb vidéki városban mutatták be. Különleges elbánásban részesült, különleges siker lett. A
sikerbe nálunk is beruháztak: a magas
kópiaszámmal.
a széles körű indítással
és a műsoron tartással.
A leleményes forgalmazási stratégia (és
a reklámba
fektetett rengeteg
pénz)
gerjesztette a sikert, de csak az arányain módosíthatott,
alapjában véve a jegyet váltó közönség tette világsikerré
ezt a remekbe szabott angol konfekciót.
Külföldi elemzők a brit miliőt, hu"
mort és bájt ünneplik benne, a siker
egyik okának
a film váratlanságát,
meglepetését
tartják. Hiszen esély telenül indult a világpiacon, alkotói a jó
angol középmezőnybe
tartoznak,
színészei brit színpadokon
és filmekben
ismertek, ám puszta nevükre nem adnának nemzetközi bankhitelt. A tradíció és a szaktudás, a véletlen és jókedv
összjátéka bűvészkedte össze az örömkomédia varázsát.

A zord brit kritika az ország turisztikai kiárusításának
érezte a filmet,
mert azt a zsurnaliszta
irányt sejtette
benne, ami immár évtizede bulvárlapok csemegéjévé züllesztette az angol
királyí ház családi bonyodalmait,
mert
felszínes
ideál-Angliát
ábrázol, a jó
modorú, szellemes, szeretetre méltó és
tehetős felső-középosztály
tagjait avatja sztárrá.
Holott csak egy szalonkomédia.
bár
szalon helyett nyilvánosabb
tereken
bonyolítja
a régi történetet:
fiatalok,
szerelmesek
egymásra találását. Kissé
modernizálja a régi sémát, az ideál alakokat némileg evilágivá
szelídíti. A
hősnő olyan, mint a megtestesült férfiálom, ám rámenősségétől.
szókirnondásától és hajlandóságától
kissé meg is
ijed a férfibáj kellékeivel megfelelően
fölszerelt hős, akinek gyengesége, kapkodó tétovasága, csetlés-botlása
ellensúlyozza hős-szerepét,
Kettejük történetét egy csapat barát,
nemes partnerek
asszisztálják
végig.
Mindegyik karakter külön is ki van találva, rendhagyó párokba is szerveződnek, testvér-, szeretők-, pajtás-párosokba. Egyenként és páronként alkotják a
jókedvű csapatot, melynek lelke az életet habzsoló, áradó kedélyű Garreth,
idősebb és tapasztaltabb
a többieknél,
ő adja meg a hangot és szabja a ritmust. A közös feladatot is ő jelöli ki:
találjon magának ki-ki igazi párt végre,
hisz oly rövid az élet. A harmadik esküvőn holtan rogy össze, barátai a temetésén döbbennek rá tanítása igazságára, s a feladat elvégzésének sürgősségére.
Amikor esküvők és a temetés füzérévé fonta történetét a film szerzője,
egy közösség
intimszféráját
nyitotta
meg a nézők előtt: lámpalázas civilek
neveltetésüknek
és társadalmi rangjuknak megfelelően nyilvánosan
szerepet
játszanak
egy társasági
és egyházi
szertartásban.
A rendező elérte, hogy színészei a
figurákat és a történetet játsszák el, ne
a poénokat.
engedte érvényesülni
az
angol ensemble-színjátszás
legjobb hagyományait, ügyelt a stílusegységre,
a
könnyed eleganciára, a tempóra és a
hangsúlyokra.
Körülbelül ezt értékelte a közönség,
amely, úgy látszik, egyáltalán
nem
bánja, ha egy film költségvetésében
a
helyszínek díszítéséhez
használt virágok számlája az egyik legnagyobb tétel.
Urbán Mária
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Beregi Tamás

A sci-fi

mint modern mítosz

"Úgy látszik, a science fiction korunk mitológiájának megszokott formája: olyan forma,
amely nem csak arra képes, hogy egészen új
témákat vessen fel, hanem arra is, hogy magába ~űjtse a régi irodalom témáinak összességét" (Michel Butor)
Amióta tudományosan foglalkoznak az archaikus és a népi irodalommal s folklórral, azóta vita tárgya, hogyan lehet definiálni, elhatárolni, és kapcsolatba hozni a mítosz, legenda,
eposz, mese kategóriáit. Míg például Lévi-Strauss lényegében nem tesz különbséget amitosz
és a mese között, s Propp véleménye szerint a
"varázsmese morfológiai alapjait tekintve mítosz,,2, addig de Vries két végletnek tekinti
őket. Melatyinszkij a mesét deszakralizálódott
mítosznak véli3, akárcsak Max Lüthi, aki kiemeli, hogy míg a legendákban a cselekmények az emberre mint a szakrális elem hordozójára, a mesében pedig a csoda által mozgatott személyre vonatkoznak, addig a mítoszokban a főszereplők istenek, illetve hozzájuk kapcsolódó héroszok.4 Ha elfogadjuk, hogy az ősi
irodalmi műfajok és a tudományos-fantasztikum között mind formai, mind pedig tartalmi
szempontból lehet hasonlóságokat találni, azt

is el kell fogadnunk, hogy a sci-fi bármelyik
archaikus elődjével párhuzamba állítható, mitöbb, képes azokat diffúz egységgé összeolvasztani, ily módon legalább annyira nevezhető modern mítosznak, mint modern eposznak,
legendának, vagy mesének.
A sci-fit mítoszként értelmezni látszólag teljesen abszurd ötletnek tűnik. Hiszen a "tudományos fantasztikum" elvileg a mitikus gondolkodástól olyannyira eltérő tudomány nevében építkezik. Valójában azonban, mint ahogy
azt számos teoretikus kifejtette, a sci-fi műfajában a fantasztikum mindig elsődleges helyzetű
a tudománnyal szemben - a tudomány csak
"ahbi", csak szerkezeti váz, vagy amolyan többé-kevésbé szilárd bázis, mely a fantasztikum
kibontását teszi lehetővé. A sci-fi látszólagos
paradoxonját tehát, vagyis azt, hogy: rr- •• olyan
élményeket is felhasznál önigazolásul, melyekkel ő szakított (vallás) és olyanokat is, amelyek
vele akarnak szakítani (tudomány) ... -s könynyen fel lehet oldani, hiszen a mű megalkotója
számára a képzelet az epikus mozgás elsődleges szférája.
A mítosz világmagyarázat - a sci-fi ezzel
szemben gyakran éppenhogy világtagadás és
ellen-világmagyarázat. A mítosz választ keres,
és ezért lesz fantasztikus, a sci-fi a fantasztikumot keresi, és sokszor éppen ezért kényszerül
válaszokat adni. A tudomány számára mindkét
forma ádáz ellenség, mert mindkettő önkényes
világmagyarázat. Amíg azonban a mítoszt, mivel az nem követi az objektív - vagy annak kinevezett - törvényeket, könnyedén söpörheti
félre a tudomány, addig a sci-fivel nehezebben
tud elbánni, hiszen az éppen a tudományból
indul el, és éppen annak eszköztárával fegyverzi fel magát.
A sci-fi tabuja a tudomány, s mint ahogy a
mítosz elveszti létjogosultságát abban a pillanatb ,ahogy tabui összeomlanak, úgy a sci-fi
struktúrája is összedől, ha tudományos teóriáinak bázisa támadható lesz.
A mítosz őszinte és naiv, a sci-fi pimaszul
hazudik. A mítosz vallja a csodákat, a sci-fi látszólag tagadja őket, ám a valóságban éppen
azt az elemet, a tudományt teszi csodává, amelyet fegyverként vonultat fel a természetfelettiség ellen.

A preindusztriális társadalmak mágikus világmagyarázata helyébe a sci-fi tudományosan
mágikus világmagyarázata lép. A sci-fi tudománya hiperindusztriális mágia, amely a preindusztriális mágia tudományaiattiságával ellentétben éppen tudományfelettisége miatt válik varázslatossá: olyan szintre juttat szilárd
alapokból kiinduló tudományos teóriákat,
amely szinten azok számunkra immáron érthetetlenekké, értelmezhetetlenekké, vagyis csodásakká válnak. A tudományfeletti mágia tehát
profán mágia, eszközkészlete azonban, meglepő módon, teljesen megegyezik a mítoszok
szakrális mágiaéval.

A tudomány mint profán mágia
Az ősi genezisben Ádám oldalbordáját az isteni lehelet Évává alakítja. A modern genezisben
a halott férj ereklyeként őrizgetett hajának
DNS-eiből építi fel testét a Földre érkező idegen lény (Csillagember); dinoszauruszok ugyancsak konzerválódott DN5-eiből hozza létre teremtményeit a Jurassic Park professzora, mutáns gének felgyorsított szintéziseivel teremti
meg szörnyeit a Mutáns őrült tudósa. Az oldalborda tehát DNS-é, génekké. az isteni lehelet
eszelős gyorsaságú fehérjeszintézist elindító tudományos beavatkozássá, Éva pedig tetszés
szerint variálható új teremtményekké alakult.
Az ausztrál bennszülöttek ős-Isteneik, kultúrhéroszaik evilági útjait jelző szent helyeket
keresnek fel hosszú vándorlásaik során, s ezek
nyomdokán jutnak el évről-évre az égi parancsok megértésének nyugalmához; a 2001 Űrodüsszeia kozmonautája távoli civilizációk naprendszerünkben hagyott titkos obeliszkjeit kutatva érkezik távoli galaxisokba, és érti meg a
kozmosz s az élet megrázó törvényeit.
Az archaikus hősök sérthetetlenségét biztosító mágikus fürdök, kenőcsök, szertartások a
sci-fi-ben golyóálló fémburkokká, lézerálló
szkafanderekké válnak; Achilleusz sarkát
aprócska, ám sérülésükkel az egész robot
pusztulását okozó mikropocesszorok helyettesítik. A mítoszok hőseinek mágikus közlekedési eszközei: illés-szekere, a pegazusok, a me-
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Az Eurimages három magyar
koprodukciós filmet támogat

Tüntetés Bereményi új filmje
ellen

Ot pályázat közül három magyar filmkoprodukciónak szavazott meg támogatást az Euroimages, az Európa Tanács audiovizuális programja. Az elfogadott
koprodukciók a következők: Le maison des pauvres
- A szegények háza (magyar-francia-olasz), rendezője: Marco Ferreri; Le violin de Rotschild (francia-svájci-finn-magyar), rendezője: Edgardo Cozarinszky;
Love Under Siege (török-görög-magyar) rendezője:
Ersin Pertan.
A Le maison des pauvres (A Szegények háza) ómű film 1,7 millió francia frankos támogatásban részesült, a Le violin de Rotschild című film-koproducere a Hunnia Filmstúdió 1,6 millió frankot kapott, a
Love Under Siege című filmet - koproducere a Magyar Filmiroda - 1,2 millió frankkal támogatták. Két
magyar pályázatot nem részesített támogatásban az
Euroimages vezetősége. A Honfoglalás című filmet
(rendező Koltay Gábor, producer Korona Film), és a
Laughter in the Dark című munkát (rendező U. Edel,
producer Mafilm).

A honfoglalásról készülő új magyar film betiltását
követelte július 10-én harminc-negyven tüntető a
MAFILM stúdiója előtt. A szónok, Király B. Izabella
és a többi tüntető mondanivalóját az egyik transzparens foglalta össze: "zsidó filmesek hazudják össze a
magyar honfoglalást". Király B. Izabella az Ősi gyökér című Argentínában megjelenő lapból olvasott fel
egy cikket, ebben szó esett a "judeo-katolicizmusról",
az Árpád-házi királyok idegen feleségeiről. s a honfoglalás történetét feldolgozó film rendezőjének származásáról. A tűntetők szerint Bereményi Géza rendező ellen büntetőeljárást kell inditani.

•
Ferreri Budapesten forgat
Marco Ferreri (Nagy zabálás, A hús) június 16-tól
Budapesten forgat. A Szegények háza (Le maison des
pauvres) című alkotás a filmművészet és a mozi történetének 100. évfordulójára készül. Az André Szőts
Productions (ASP) gyártotta francia-olasz-magyar
koprodukcióban több mint 6000 statiszta és 400 színész működik közre, többségében magyar művészek.
A stáb budapesti filmszínházakban, művelődési házakban, a Zeneakadémián. a Néprajzi Múzeumban
és - néhány napot - Indiában forgat.
Az Eurimages, az Európa Tanács audiovizuális
programja a filmet 1,7 millió francia frankkal támogatta.

•
Kézdi-Kovács Zsolt az
Eurimages új alelnöke
A legutóbbi igazgatótanácsi ülésen egyhangúlag alelnöknek választották meg Kézdi-Kovács Zsolt filmrendezőt, a Magyar Filmurúó Kft. ügyvezető igazgatóját az Eurimages. az Európa Tanács audiovizuális
programja élére. A huszonnégy ország részvételével
1990 óta működő Eurimages megalakulása óta 381
játékfiImet támogatott. (Ebből 29 magyar részvételű
koprodukció volt.) Igazgatótanácsában valamennyi
tagország egy-egy személlyel képviselteti magát.
Az Eurimages oslói üléséről hazatérő Kézdi-Kovács Zsolt elmondta, a közép- és kelet-európai résztvevő országok azzal az igénnyel jelentkeztek, hogy e
régiót is képviselje valaki az Eurimages elnökségében. Kézdi-Kovács Zsolt 1990 óta jelen van az igazgatótanács munkájában. Az Eurimages vezetősége
nem sok filmrendezővel büszkélkedhet. A Közép-kelet-európai térségből Kézdi-Kovács Zsolton kívül
csak a csehországi Jaromil [íres rendelkezik rendezői
gyakorlattal. Kézdi-Kovács Zsolt elmondta, hogy kettős elvárásnak kell megfelelnie egyrészt, mint eddig,
ezután is szószólója kell hogy legyen térségünk filmgyártásának, ugyanakkor részrehajlás nélkül elébe
kell helyeznie a mozi érdekeit a szűk lokális érdekeknek.

•

•
Rendezett Bábel Konferencia
Június közepén huszonnégy ország politikai és művészeti életének jeles képviselői érkeztek Budapestre,
hogy megtárgyalják az Alfa TV működtetésének
alapelveit. A kétnapos nemzetközi tanácskozás résztvevői kelet- és közép-európai interregionális műholdas televízióadó alapításáról tanácskoznak. A tanácsozás vendége volt többek között Jiri Menzel, Vera
Chitylova Csehországból. Manana Sevarnadze televízió-igazgató Grúziából, Seadeta Midzic horváth kulturális miniszterhelyettes, Nada Perisic Popovic jugoszláviai kulturális miniszterhelyettes, Stefan Meller
lengyel külügyminiszter-helyettes, Jan Nowiczkí lengyel színművész, Elem Klimov orosz filmrendező,
Peter Zajac, a Szlovák Tudományos Akadémia Irodalmi Intézetének tudományos igazgatója, Gérard
Scheer a NATO információs és sajtóirodájának vezetője.
A tervek szerint az Alfa lesz majd a világ egyik
legnagyobb televíziója - huszonöt közép-kelet-európai országot lát majd el soknyelvű adásai val. A kísérleti adások 1996-ban, a kereskedelmi adások 1997ben kezdődnek. A műsorokat kezdetben az érintett
országok hét legelterjedtebb nyelvén szinkronban, a
többi ország nyelvén feliratozva sugározzák, minden
ország nézőközönsége saját anyanyelvén élvezheti az
adást. Több térségünkön kívüli ország - például Japán is - magas szintű megfigyelőket küldött a konferenciára, melyen aláír ták az interregionális tévéadó
fundamentumát biztosító Nemzetközi Együttműködési Alapítvány alapító okiratát is.
Az Alfa Nemzetközi Együttműködési Alapítvány
kuratóriuma a résztvevő országok szerint a következő: Albánia: Zef Preci, Az Albán Gazdasági Kutatóközpont igazgatója, Ausztria: Veit Heiduschka, a Wega Film vezérigazgatója, Azerbajdzsán: Mir-Kasimov
Oktaj, az Azerkino-video vezérigazgatója, Beloruszszia: Vjacseszlav Nyikiforov, a Filmművész Szövetség főtitkára, Bosznia-Hercegovina: Zdravko Grevo,
a szarajevói Radio Zid igazgatója, Bulgária: Rossen
Milev, a Balkan Media elnöke, Csehország: Jiri Menzel filmrendező, Észtország: Madis Tramberg, az észt
Audiovizuális Alkotószövetség elnöke, Finnország:
Kai Salminen, a Finn Media Desk igazgatója, Görögország: Dirnitrisz Vernikosz filmrendező-producer,
Grúzia: Nino Elizbarasvili, a Women and Business
nemzetközi szövetég elnöke, Horvátország: Albert
Kapovic filmproducer. Lettország: Valdis Eglitis, a
Filmművész szövetség elnöke, Litvánia: Robertas Urbonas, Magyarország: Vizi E. Szilveszter, az Első Közép-Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány elnöke, Macedónia: Ljupco Tozija író-filmrendező-producer, Moldávia: Mihai Poiata, a Nemzetközi Filmközpont vezérigazgató-helyettese, Oroszország: V. . Rjabinszkij, az Orosz Operatörök Szövetségének alelnö-

ke, Örményország: Gucvork Gevorkian, az Arrneufilm igazgatója, Románia: Manuela Cernat, a Román
Színházi és Filmakadémia professzora, Szlovákia:
Marian Urban filmproducer. Szlovénia: Zoran Pistotnik, kulturális kormány tanácsadó, Ukrajna: Oleg Soskin, a Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének igazgatóhelyettese.

•
Hamis filmhíradók
A londoni Hadtörténeti Múzeum szakértői szerint,
azok az archiv filmhiradók, amelyeket a világ a század két nagy háborújának hiteles krónikájaként néz,
jelentős részben hamisak. A beszámoló szerint a filmezés technikájának korabeli korlátai gyakorlatilag
megkövetelték, hogy a hadszintéri híradók utólagos
feljavításon essenek át. Nem kerülte el ezt a sorsot az
El-Alamein-i győző, Montgomery tábornok hőstette
sem. A legendás csatáról készült, utóbb Oscar-dijjal
kitüntetett dokumentumfilrn egy részét angliai stúdiókban vették fel, más jeleneteket pedig maga a brit
főparancsnok örökített meg jócskán a tűzvonal mögött, sőt a csata előtt.

•
Díjak
- Húsz ország 158 forgatókönyve közül a magyar
Can Togay Isten háta mögött című műve nyerte a
második díjat a svájci Vercorn forgatókönyv-pályázaton. A zsűri a francia Charlotte Silvera és Jean Luc
Nivaggioni forgatókönyvét találta a legjobbnak. A
harmadik díjat a szlovák Marck Lescak és Martin Sulik, a különdíjat pedig a kanadai Benediete Ronrad
nyerte.
- Milorad Krstic My baby left me (A kedvesem elhagyott) című kisfilmje első díjat nyert a franciaországi
Annecyban rendezett fesztiválon. A nyolcperces cellanimációs kisfilm a budapesti Varga Stúdióban készült. Krstic munkája a 45. berlini nemzetközi filmfesztiválon a zsűri Ezüst Medve Díját érdemelte ki.

•
A Forrest Gump Pekingben is
siker
A Forrest Gump közönségrekordokat döntöget Pekingben, ahol június 9-e óta szerepel kilenc mozi
műsorán, s csupán az első szombaton 55 ezer dollár
bevételt hozott.

•
Filmlopás
A Róma melletti Cineccittából ellopták egy készülő
filmalkotás eddigi összes felvételét. A filmből mindössze néhány forgatás volt még hátra, mielőtt a vágóasztalra került volna. A Tragédia New YorkbanCementcipők című alkotás Gianni Manera rendező
munkája, aki több mint 400 színész és statiszta alkalmazásával forgatott Olaszországban és az Egyesült
Államokban. Ha a filmnek végleg nyoma veszne, a
producert több millió dolláros kár érné, nem beszélve az erkölcsi veszteségről. Az olasz rendőrség óvatos és annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy a maffia bosszújáról van szó. A lopás előtti 72 órában
ugyanis óriási fogások történtek a maffia köreiben. A
Cinecitta stúdióiból eltűnt film a maffiáról szólt, és
Bagarella -az egyik hírhedt maffia főnök- letartóztatását követően tűnt el. A film rendezője, Gianna Manera arról ismert, hogy filmjeiben őszintén feltárja a
társadalmi hátteret, a politikai összefonódásokat, a
hatalmi törekvéseket.

HíREK
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Rejtő regény filmen
Rejtő Jenő népszerű hősei hamarosan megjelennek a
filmvásznon. Bujtor István forgatókönyve alapján júliusban elkezdik forgatni A három testőr Afrikában
Manipulált dokumentumfilm
Lebukott jÚIÚUSelején a BBC háromfős forgatócso- . című játékfiImet. A rendező Tímár Péter lesz. A főportja Itáliában. A brit állami televízió egyik stábja a szerepeket Rátóti Zoltán, Stenczer Béla, Koncz Gábor,
maffia egyik központjának számító Reggio di Calab- Kállai Ferenc, Rák Kati, Bezerédi Zoltán, Kautzky Jóriában akart leleplező dokumentumfiImet forgatni az zsef és Szilágyi István alakítja. A kosztümöket Tordai
Hajnal készíti, akinek ez lesz első filmes munkája. A
erőszakról. Mivel nem sikerült egyetlen ilyen képsort
film zenéjét Frenreisz Károly szezi, a koreográfus
sem rögzíteniük, úgy döntöttek: maguk gondoskodUnger Béla, a díszlettervező Berki Glória lesz. A pronak nyersanyagról.
Három helybéli fiatalembert béreltek fel, hogy dukciót a Magyar Televízió is támogatja, cserébe elazok játsszák el a "rosszakat". Használt injekcióstű- készül a film kétrészes televíziós változata is. A stáb
ket, gumióvszereket és pornólapokat szórtak szét a júliusban Magyarországon forgat, novemberben - pesétálóutcán. A "dokumentumfilmet" azonban megza- dig Tunéziában folytatják. Turisták is kedvezményevarták a járókelők. A BBC mereven elzárkózott attól, sen a stábbal tarthatnak, és statisztálhatnak a filmhogy az olasz újságíróknak kommentálja a történteket. ben. A film költségvetése megközelíti a százmillió forintot. Bujtor elmondása szerint viszonylag kis pénzből kénytelenek összehozni a filmet, ezért volt némi
csábítás, hogy angol nyelven forgassanak. Ebben az
Új Othelló feldolgozás, hétmillió
esetben ugyanis egy kanadai producer jókora összeggel szált volna be, viszont angol színészeket kellett
fontos gázsi
Kenneth Branagh angol színész játssza Jágót a legú- volna szerződtetni. Az MMA Játékfilmes Szakkuratójabb Shakespeare-filmfeldolgozásban, az Othellóban. riuma midössze 5 millióval támogatja a filmet, 10
A címszerepet Laurence Físhburne, Desdemonát Ire- milliót csak kölcsönbe adott, s azt is csak a forgatás
ne Jacob alakítja majd. A film rendezője Oliver Par- végén használhatják fel.
ker, a forgatás helyszíne pedig Róma lesz. A legújabb
feldolgozás a manapság a mozikban oly divatos erotikus thrillerként jeleniti majd meg Shakespeare
Karlovy Vary
klasszikus művét (Branagh nem kevesebb mint hétJÚIÚUSvégén rendezték meg a 30. Karlovy Vary-i
millió font gázsit kap Jágó szerepének eljátszásáért).
filmfesztivál. melynek léte sajnos veszélyben forog.
Úgy tűnik az első prágai Arany Gólem szeretné átvenni a stafétabotot e rangos, nagy hagyományokkal
rendelkező fesztiváltól. A cseh fürdővárosban az
Merénylet a moziban
Egy személy életét vesztette július elején a Törökoridén kilenc nap alatt 180 filmet vetítettek le, de a fő
szág déli részén lévő Malatyban. amikor pokolgép
versenybe csak 18-at neveztek, igaz ezek mind prerobbant egy erotikus filmeket vetítő mozi mellékhe- mier-előadások. A mostani fesztiválról sem hiányozhattak a neves vendégek. A Thermál Hoteibe látogalyiségében.
tott többek között Gina Lollobrigida, Roy Scheider,
Mia Farrow, Isabelle Huppert, akik díszvendégei voltak a fesztiválnak.

•

•

•

•

Elhunyt Lana Turner

Elhunyt Lana Turner a 40-es évek hollywoodi csillaga, akit hetvenöt éves korában ért el a halál. A színésznő gégerákban szenvedett. Lana Turner a 30-as
években tűnt fel; több mint 50 filmben játszott. Zűrös
magánélete a magazinok állandó visszatérő témája
volt. Az 1957-es Peyton Place című filmben nyújtott
alakításáért Oscar-díjra jelölték. Nagy sikert aratott a
postás mindig kétszer csenget című film eredeti változatában is.

•
Szabó István film operákból
Szabó István filmet forgat két Offenbach-vígoperából
a kecskeméti Katona József Színházban. Az Euroart,
a ZDF és az MTM Communications koprodukciójában készülő film operatőre Koltai Lajos, a főszerepeket Jordán Tamás és Kulka János játsszák.

•
Kódolva a Music TV
Július elejétől kódolta adásait a népszerű műholdas
adó a Music TV (MTV). A Magyar Kábeltelevíziós
Hálózatok Szövetsége szerint téves volt a Multichoce
Magyarország Kft. tájékoztatása, miszerint a Music
Television Europe július 3-ai kódolása a kábelhálózatok nézőit nem érinti, mert a központi vételért az
adást közvetítő társaságoknak már eddig is fizetni'
kellett. A szövetség közleménye szerint a kábelhálózatoknak korábban nem kellett fizetniük a zenei csatorna sugárzásáért, így a mostani díjfizetési kötelezettség miatt várhatóan az ország legtöbb hálózatában-az MTV Europe-val való megállapodás hiányában- megszűnik a program továbbítása. Rajkai László elnök a közleményben utal arra is, hogy azon hálózatoknak, amelyek megállapodtak a műsorszolgáltatóval, a kódolás után licencdíjat kell fizetniük az
MTV Europe számára. A tárgyalások a megegyezés
reményében tovább folytatódnak.

•

•
Első Arany Gólem filmfesztivál
Prágában
Prágában jÚIÚUSközepén megrendezték az első
Arany Gólem filmfesztivál. A mintegy 120 filmet bemutató fesztivál díszvendége Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő volt, akit Václav Hável államfő is fogadott. Az Arany Gólem szervezői A kategóriás besorolást kaptak a filmproducerek nemzetközi szövetségétől, a nagy hagyományokkal rendelkező
velencei, Cannes-i, berlini és San Sebastian-i fesztiválhoz hasonlóan. A besorolásért - heves viták közepette - az évtizedek óta sikeres Karlovy Vary-i filmfesztivállal versenyeztek. Az Arany Gólem szervezőinek célja az volt, hogy a Karlovy Vary-i esemény helyett a cseh fővárosban gyökereztessenek meg egy
nagy tömegeket vonzó fesztivált. Számításuk egyelőre nem vált be, a filmek gyakran csaknem üres nézőtér előtt peregtek.
Arany Gólem dijak: Az illatos fű című kanadai
film nyerte az Arany Gólem fesztivál nagydíját A
Karel Reisz brit rendező által vezetett nemzetközi
zsűri a legjobb rendezés díját a francia Christine Carriére-nek ítélte a Rosine című filmért. Ugyancsak díjat nyert Petr Hvizd cseh rendező A rend című alkotása; a legjobb színésznői alakítás diját a film főszereplőjének, Andrea Elsnerovának ítélték oda. A fesztiválon életmű díjat kapott Nyikíta Mihalkov orosz
rendező és színész, akinek Oscar díjat is elnyert Csalóka napfény című filmjével nyílt meg egy hete a seregszemle. Eletrnűdíjat vehetett át Arthur Hiller rendező, az Amerikai Filmakadémia elnöke is.

•
Koltai újra filmet készít
Koltai Róbert augusztus elején kezdi forgatni legújabb filmjét, a Szambát. A "könnyteli filmvígjáték" a
Magic Media és a Hunnia Stúdió koprodukciójában

készül. A forgatókönyvet Koltai ötletéből Vámos
Miklós írta. A zeneszerző Dés László, opera tőr Gózon Francisco. A forgatókönyv Koltai Róbert vidéki
színészként átélt keserű történeteiből született. A film
várhatóan szeptember 30-ára készül el. TlZ napot Budapesten - a Színház- és Filmművészeti Főiskolán forgatnak, a további harminc napon Tiszaújváros ad
otthont a stábnak. ahol a kisvárosi jeleneteket veszik
fel. A film rendezője és egyben főszereplője Koltai
Róbert lesz, fiát Görög László alakítja. A további
főbb szerepekben Hernádi Juditot, Molnár Piroskát,
Kerekes Évát, Mácsai Pált, Helyei Lászlót, Lukáts
Andort. Jordán Tamást és László Zsoltot láthatja a
közönség. A film bemutatója a 27. magyar filmszemlén, 1996 februárjában várható.

•
EURO FILM HÍREK
Májusban jelent meg az Euro Film News első száma,
egy havi rendszerességgel jelentkező kiadvány, mely
a Görög Kulturális Minisztérium és az Európai közösség MEDIA programjának kezdeményezése. A
szerkesztők célja, hogya lap főleg Európa kis országainak audio-vízuális területein történt eseményekről
nyújtson tájékoztatást. A jövőben a Film-hírek melléklet rendszeresen közölni fog az Euro Film Newsban megjelent anyagokból is.
- Wim Wenders, az Európai Film Akadémiának elnöke, szerint Dublin lehetne az Európai Film Akadémia (EFA) új központja 1996-tól. Az Akadémia ez ég
végéig költözik ki Németországból, ahol 1987 óta
működik.
- A portugál jegypénztárak adatai szerint a tavalyi
évhez képest valamelyest növekedés mutatható a
mozik látogatottságát illetően. Portugália lakossága
10 millió és a legtöbb jegyet (12 milliót) külföldi, főleg amerikai filmekre adták el. A legsikeresebb portugál filmre- a Velencei fesztiválon dijat nyert (Three
Brothers, Teresa Villaverde filmje) alkotásra -25 ezren
váltottak jegyet.
- Max von Sydow régóta áhított álma válik valóra,
hogy eljátssza a Nobel díjas, sokat vitatott norvég
író, Knut Hamsun munkáját. A jelenleg Oslóban forgatott film címe eddig ismeretlen. A film rendezője a
svéd Jan Troell.
- Az elsőfilmes görög Menelaos Karamangiolis
megkezdte új filmjének forgatását Black-out címmel.
A főszereplő Hanna Schygulla.
- Európa legnagyobb animációs társasága, Don
Bluth Ireland megváltoztatta nevét. Új nevük: Screen
Animation Ireland. Az SAI 300 embert alkalmaz
Dublini stúdiójában. A társaság legújabb filmje: Ali
Dogs Go to Heaven és a The Pebble and the Penguin
- Neil Jordan már új filmterven töri a fejét, mialatt
a Michael Collins-t forgatja. Az Interjú a vámpírral
című filmje után Anne Rice regényét a The Vampire
Lestat szeretné elkészíteni jövőre attól függően, hogy
sikerül e Tom Cruise-t meggyőzni a főszerepre.

Magyar filmek külföldön
Müncheni Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 06. 24
- 07. 01 Gothár Péter: A részleg
La Rechelle-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 06.
30 - 07. 10 - Elek Judit: Ébredés
Jeruzsálemi Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 07.
06 - 07. 15 - Gothár Péter: A részleg
Cambridge-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 07.
13 - 07. 30 -Gothár Péter: A részleg
Wellingtoni Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 07.
15 - 07. 25 - Tarr Béla: Sátántangó
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995.
06. 30 - 07. 08 - Gothár Péter: A részleg, Jancsó Miklós: Kövek üzenete, Salamon András: Koldusgyerek
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 07. 17
- 07. 28 - Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos
utazása
Ismalia Nemzetközi Filmfesztivál- 1995.07. 24 - 07.
30 - Cakó Ferenc: Hamu, Dér András: Parasztrondó
Forrás: Magyar Filmuni6
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HíREK

TÁBOR
FILMES
középiskolásoknak
Baján
7. Művészet tábor elnevezéssel filmes tábor kerül megrendezésre Baján augusztus 21 és 27
között. A programban klasszikus és kortárs filmek megtekintésén és a filmekhez kapcsolódó
előadásokon túl, lehetőség nyílik a filmkészítéssel való megismerkedésre (forgatókönyvírás, karnera-kezelés) és a filmmel kapcsolatos
játékos foglalkozásokon (filmkarcóra) való
részvételre.

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 mellékelni 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
rendezvényeihez

állandó programjaitól eltérő egyedi
támogatás folyamatosan kérhetíJ.

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 511BTelefon: 275-18-71

PÁLYÁZATI
A Gazdagréti

FELHíVÁS

közösségi ház 1995-ben is
megrendezi

az Országos Diák Film- és
Videoszemlét.

(a vetítés után beszélgetés a rendezíJvel)

Helyszín: Baja, Ifjúsági Ház, Petőfi sziget 11.
Időpont ja 1995. szeptember 8-9-10.
Cím: Budapest, Tórökugrató u. 9.
Tel/fax: 173 5253
Általános iskolás és középiskolás korú diákok
jelentkezését várjuk, minden beérkező filmet
- előzsűrizés nélkül levetítünk.
Nevezni VHS, SVHS, 16 mm-es és S8-as
technikával készült filmeket lehet.
Jelentkezési határidő: 1995. augusztus 15.
A filmek beadási határideje:
1995. augusztus 31.

AUGUSZTUS
24 (CSÜTÖRTÖK)
16 órától Az elmúlt évek magyar animációs film-

Az év
legnagyobb bulija
a filmművészet
szerelmeseinek

Néhány a bemutatásra kerülő filmek közül:
Orson Welles: Aranypolgár
Godard: Kifulladásig
Bergman: Persona
Kurosawa: A vihar kapujában
Pacskovszky József: Esti Kornél

jeiből
(A Varga Stúdió, Kecskemétfilm. Cakó Ferenc
munkáíböl)
18 órától mellékprogram - a győri Mediawave
fesztivál filmjeiből
AUGUSZTUS

25 (PÉNTEK)

100 év legjobb filmjei (az angol Time Out magazin
szakmai szavazása alapján)
900No.
1. Orson Welles: Aranypolgár
11.00. No. 5. Akira Kurosawa: Hét szamuráj
13.00. No. 9. Ozu: Tokiói történet
100 éves a film -"Az én legkedvesebb filmem"
Gyürey Vera, Hartai László, Kövesdy Gábor, Réz
András bemutatja a szívének legkedvesebb filmet
AUGUSZTUS

26 (SZOMBAT)

A tábor házigazdái: Brachinger Tamás, Halasi
Zoltán - filrnesztéta
Részvételi díj: 6000 Ft - mely az étkezés szállás és a programokon való részvétel költségeit
is tartalmazza
Jelentkezni és további információt szerezni
Gömzsik Anikónál vagy Csobán Juditnál a
06/79/326-242 és Brachinger Tamásnál a
06/79/325-599 telefonszámon lehet.

Jelentkezési határidő: augusztus 15.

kb. 20 óra Szomjas György: Csókkal és körömrnel

(vendégünk a rendező: Szomjas György)
27 (VASÁRNAP)
"Gyöngyök a mélyben" (A hazai filmforgalmazás
ritkán látható kiválóságai)
9.00. Bertrand Blier: Ipi-apacs egy, kettő, három
11.00. Arnaud Desplechin: Az őrszem
13.00. John Huston: A Prizzik becsülete

AUGUSZTUS

AZ ÉV LEGNAGYOBB BULIJA
A FILMMŰVÉSZET
SZERELMESEINEK
A FILMKULTÚRA OLVA561NAK
lO%-KAL OLcs6BBAN

"A német filmművészet láthatatlan alkotásai"

VIII. ORSZÁGOS
FILMBARÁT
TALÁLKOZÓ
AUGUSZTUS 24-27
GYÓR - IFJÚSÁGI HÁZ

(válogatás a Magyarországon
beli német filmtermésbíJl)

nem vetített

90-es évek-

- a filmek a Goethe Intézet segítségével kerülnek
bemutatásra
9.00 Hans W. Geissendörfer: Igazságszolgáltatás
(Iustiz)
Németország jelöltje az 1993-as Oscar díjra
11.00 Detlev Buck: Mi is csinálhatjuk másképp
(wir können auch anders)
Az 1993-as Német Filmdíj egyik nyertese
13.00 Andreas Dresen: Csendes vídék (Stilles land)
1992 egyik legkedvezőbb kritikai visszhangját kiváltó műve
Országos bemutató előtti új magyar filmek
kb. 17 óra Czabán-Szőke-Pálos: Ilyen az élet
(vendégeink az alkotók: Czabán György, Pálos
György, Szőke András)

Részvételi
díj: 3000 Ft, mely tartalmaz 3 éjszaka
szállást, 3 ebédet, részvételt az első esti közös bulin,
valamint a teljes filmes programon.
Részvételi díj a Filmkluiúra olvasóinak: 2700 Ft (a fe/tétel az újságból kivágott hirdetés visszaküldése)

További infomációt ad: Debreczeni László vagy
Szőcs Judit a 275-18-71-estelefonszámon.
Jelentkezés: kizárólag levélben, a következő CÍmen: Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége,
1021 Budakeszi út 51/b
Jelentkezési határidő: augusztus 15
A részvételi díj befizetése az általunk küldött esekken történik, melyet a jelentkezőknek kipostázunk. A
befizetést igazoló esekket kérjük hozza magával.
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ÖRÖKMOZGÓ
1072 Budapest Erzsébet krt. 39.
Telefon: 142-2167

Egri Filmművészeti
Egyetem

Nyári

Eger - Ifjúsági Ház

augusztus 1. kedd
9.00 - 12.00
Válogatás a magyar animációs filmsikerekből
Szemadám György összeállítása alapján.
12.30
Szemadám György előadása
15.00
A tanú (1970)
Rendezte: Bacsó Péter
Kísérőfilm: 1970-es filmhíradó
17.30
Megint tanú (1994)
Rendezte: Bacsó Péter
20.30
Vendég: Bacsó Péter filmrendező
augusztus 2. szerda
9.00
A lépcső (1994)
Rendezte: Gyarmathy Lívia.
Egy nap döntöttem: drog helyett élet (1994)
Rendezte: Doszpod Béla
11.00
Főiskolai diplomafilmek
12.00
Vendégek: a diplomafilmek rendezői
15.00
A részleg (1994 perc)
Rendezte: Gothár Péter
17.00
Csókkal és körömmel (1994)
Rendezte: Szomjas György
Kísérőfilm: Diákszerelem
Rendezte: Szomjas György
20.00
Vendégünk: Szomjas György
augusztus 3. csütörtök
9.00-12.00
A magyar független film hat évtizede - Játékdokumentum- és animációs filmek
12.30
Dr. Buglya Sándor filmrendező előadása a magyar független film történetéről
15.00
Ébredés (1994)
Rendezte: Elek Judit
17.00
Bűvös vadász (1994)
Rendezte: Enyedi ildikó
Kísérő film: Kedd (1963)
Rendezte: Novák Márk
20.30
Vendégünk: Enyedi ildikó
augusztus 4. péntek
9.00
A Brooklyni testvérek (1994)
Rendezte: Gárdos Péter
12.00
Előadás: A magyar filmművészet úkeresése
15.00
Ha megeszünk egy hódot (1994)
Rendezte: Moldványi Ferenc
Az igazi Mao (1994)
Rendezte: Siklósi Szilveszter
17.00
Zárt tárgyalás (1940)
Rendezte: Radványi Géza
Szereplők: Páger Antal, Tasnády-Fekete Mária,
Somlay Artúr, Tímár József
20.00
A Filmművészeti Nyári Egyetem zárása - Búcsúvacsora

MOVEAST

Fi/mern/ékezet
augusztus 24. csütörtök
Madách (Egy ember tragédiája)(magyar,
Rendezte: Németh Antal

1944)

Nyl1t hétvégi filmk/ub
John Ford filmjei
augusztus 5. szombat 16.30
Az elveszett őrjárat
(The Lost Patrol, amerikai, 1934)
Rendezte: John Ford
augusztus 6. vasárnap 16.30
Flotta a víz alatt
(Submarine Patrol, amerikai, 1938)
Rendezte: John Ford
augusztus 12. szombat 16.30
Hurrikán (The Hurricane, amerikai, 1937)
Rendezte: John Ford
augusztus 13. vasárnap 16.30
Hatosfogat (Stagecoach, amerikai, 1939)
Rendezte: John Ford
augusztus 19. szombat 16.30
A hosszú út
(The Long Voyage Home, amerikai, 1940)
Rendezte: John Ford
augusztus 20. vasárnap 16.30
Érik a gyümölcs
(The Grapes of Wrath, amerikai, 1940)
Rendezte: John Ford
augusztus 26. szombat 16.30
Dohányföld (Tobacco Road, amerikai, 1941)
Rendezte: John Ford
augusztus 27. vasárnap 16.30
Hová lettél drága völgyünk?
(How' Green Was My Valley?, amerikai, 1941)
Rendezte: John Ford

Peter Sellers sorozat
augusztus 3. csütörtök 16.30
Meztelen igazság (The Naked Truth, angol, 1957)
Rendezte: Mario Zampi
augusztus 7. hétfő 16.30
Kéz kezet mos (up the Creek, angol, 1958)
Rendezte: Val Guest
augusztus 9. szerda 20.30
Az ordító egér
(The Mouse that Roared, angol, 1959)
Rendezte: Jack Arnold
augusztus 15. kedd 16.30
Diplomácia, oh! (Carlton-Browne of the EO., angol,1959)
Rendezte: Jeffrey Dell, Roy Boulting
augusztus 17. csütörtök 16.30
Csak ketten játszhatják
(Only Two Can Play, angol, 1961)
Rendezte: Sidney Gilliat
augusztus 22. kedd 16.30
Topáz úr (Mr. Topaze, angol, 1961)
Rendezte: Peter Sellers
augusztus 24. csütörtök 16.30
A törvény bal keze
(The Wrong Arm of the Low, angol, 1%3)
Rendezte: Cliff Owen
augusztus 25. péntek 18.30
Felügyelő életveszélyben
(A Shot in the Dark, angol, 1964)
Rendezte: Blake Edwards
augusztus 28. hétfő 18.30
Rózsaszín párduc (The Pink Panther, angol, 1963)
Rendezte: Blake Edwards
augusztus 30. szerda 18.30
Estély habfürdővel (The Party, amerikai, 1968)
Rendezte: Blake Edwards
augusztus 31. csütörtök 16.30
Isten hozta Mr .... (Being There, amerikai, 1979)
Rendezte: Hal Ashby

Kelet-európai filmfórum
augusztus 1. kedd 18.30
Véletlen (Przypadek, lengyel, 1981)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
augusztus 8. kedd 18.30
A tékozló fiú
(Návrat ztraceného syna, csehszlovák, 1%6)
Rendezte: Ewald Schorm
augusztus 15. kedd 18.30
Horoszkóp (Horoskop, jugoszláv,1%6)
Rendezte: Boro Draskovic
augusztus 22. kedd 18.30
Védj meg, talizmán! (Hranyi menya, moj taliszrnan, szovjet-orosz-ukrán, 1986)
Rendezte: Roman Balajan
augusztus 29. kedd 18.30
Elment az asszony
(Zsena usla, szovjet-orosz, 1979)
Rendezte: Dinara Aszanova

Duna Tv
augusztus 1. kedd
augusztus 16. szerda
Csatorna (lengyel film,1957, 91 perc)
Rendezte: Andrzej Wajda
Főszereplők. Tereza Izewska, Tadeus [anczar
augusztus 2. szerda
Rettegés foka
(Cape Fear, amerikai film, 1%2, 102 perc)
Rendezte: J. Lee Thompson
Főszereplők. Gregory Peck, Robert Mitchum, Lori Martin, Telly Savalas
Radványi Géza sorozat
Circus Maximus (magyar film, 1980, 95 perc)
Rendezte: Radványi Géza
Főszereplők: Margitai Ági, Páger Antal, Major Tamás
augusztus 3. csütörtök
Az elKÉPzelt Grúzia
A fiatal zeneszerző utazása
(grúz film, 1985, 100 perc)
Rendezte: Georgij Sengelaja
Főszereplők. Gija Peradze, Levan Abesidze, Lili
Joszeliani
augusztus 4. péntek
Állj, határ!
(The Border, amerikai film, 1981, 104 perc)
Rendezte: Tony Richardson
Főszereplók: Jack Nicholson, Harvey Keitel, Valerie Perrine
augusztus 5. szombat
Ulzana portyája (Ulsanaees Raid, amerikai film,
1972, 99 perc)
Rendezte: Robert Aldrich
Főszereplők: Burt Laneaster. Bruce Davidson, Jorge Luke
augusztus 6. vasárnap
A nagy postarablás (magyar film, 1992, 77 perc)
Rendezte: Séth Sándor
Főszereplők: Udvaros Dorottya, Rajhona Ádám
augusztus 7. hétfíj
Razzia az Aranysasban
(magyar film, 1991, 39 perc)
Rendezte: El Eini Sonja
Főszereplők: Andorai Péter, Rák Kati, Téry Sándor, Jancsó Adrienn
augusztus 9. szerda
Könnyű testi sértés (magyar film, 1983, 85 perc)
Rendezte: Szomjas György
Fószereplók: Erdős Mariann. Görbe Nóra, Eperjes Károly, Andorai Péter
augusztus lD. csütörtök
Az elKÉPzelt Grúzia
Élt egyszer egy énekes rigó
(grúz film, 1971, 78 perc)
Rendezte: Otar Joszeliani
Főszereplők: Gela Kandelaki. G. Csheidze
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augusztus 11. péntek
A csalás gyönyöre (magyar film,
1992, 93 perc)
Rendezte: Gyarmathi Lívia
Fószereplók: Für Anikó, Rita Tushíngham, Cserhalmi György
augusztus 12. szombat
K. O. (magyar film, 1977)
Rendezte: Rényi Tamás
Fószereplók: Bencze Ferenc, Cserhalmi György
augusztus 13. vasárnap
El Paoban nő a láz (francia-mexikói film, 1959, 95 perc)
Rendezte: Luis Bunuel
Főszereplók: Gerard Philipe, Maria
Felix, Jean Servais
augusztus 15. kedd
Éjjeliőr (The Midnight Man, amerikai film, 1974, 117 perc)
Rendezte: Burt Lancester
Fószereplók: Burt Lancester, Susan
Clark
augusztus 17. csütörtök
Vórös Utca (Scarlet Street, amerikai film, 1945, 103 perc)
Rendezte: Fritz Lang
Főszereplő: Edward G. Robinson
Az elKÉPzelt Grúzia
Fűcsemeték (grúz film)
Rendezte: Rezo Csheidze
augusztus 18. péntek
Állatfarm (Animai Farm, angol animációsfilm, 1955, 72 perc)
Rendezte: John Halas
augusztus 20. vasárnap
Casablanca
(amerikai film, 1942, 99 perc)
Rendezte: Michael Curliz
Főszereplők. Humprey Bogart. ingrid Bergman
augusztus 23. szerda
Káosz I.
(Kaos, olasz, 1966, 112 perc)
Rendezte: Paolo és Vittorio Taviani
Főszereplők. Margarita Lozano, Enrica Maria Mudugno
augusztus 24. csütörtök
Káosz II.
(Kaos, olasz, 1966, 112 perc)
Rendezte: Paolo és Vittorio Taviani
Főszereplők: Margarita Lozano, Enrica Maria Mudugno
Az elKÉPzelt Grúzia
augusztus 24. csütörtök
Pastoral (grúz film)
Rendezte: Otar Joszeliani
augusztus 25. péntek
Kétfejű sas
(francia film, 1948,98 perc)
Rendezte: Jean Cocteau
Főszereplő: Jean Marais

HBC
augusztus 3. csütörtök
augusztus 8. kedd
Kánikulai délután (Dog Day Afternoon, amerikai film, 108 perc)
Rendezte: Sidney Lumet
Főszereplők. Al Pacino, John Cazale, James Broderick
augusztus 8. kedd
augusztus 18. péntek
augusztus 26. szombat
Mozimánia: Az amerikai film - A
hollywoodi módi
(American Cinema, amerikai dokumentumfilm, 55 perc)

augusztus 4. péntek
Boszorkányok (The Witches, amerikai film, 91 perc)
Rendezte: Nicholas Roeg
Főszereplők: Anjelica Huston, Mai
Zetterling, Bill Paterson
augusztus 7. hétfo
augusztus 27. vasárnap
Mozimánia: Montgomerry Clift
(Moviemania: Montgomerry Clift,
amerikai dokumentumfilm, 55 perc)
augusztus 8. kedd
augusztus 13. vasárnap
Hannah és nővérei (Hannah and
her Sisters, amerikai film, 102 perc)
Rendezte: Woody Allan
Főszereplók: Woody Allan, Mia Farrow, Michael Caine
augusztus 10. csütörtök
M Butterfly - Pillangó úrfi (M Butterfly, amerikai film, 101 perc)
Rendezte: David Cronenberg
Fószereplók: Jeremy Irons, lan Richardson, John Lone
augusztus 11. péntek
A prosti
(Whore, amerikai film, 81 perc)
Rendezte: Ken Russel
Fószereplők: Theresa Russel, Antonio Fargas
augusztus 12. szombat
augusztus 14. hétfő
augusztus 24. csütörtök
így készült: Farkasokkal táncoló
(The Making of Dances Wolwes,
amerikai dokumentumfilm, 30 perc)
augusztus 12. szombat
augusztus 25. péntek
Árnyékország (Shadowlands, amerikai film, 131 perc)
Rendezte: Richard Attenborough
Főszereplók: Anthony Hopkins,
Debra Winger, Joe Mazello
augusztus 13. vasárnap
Mozimánia: Grace Kelly (Grace
Kelly: An American Princess, amerikai dokumentumfilm, 58 perc)
augusztus 13. vasárnap
augusztus 22. kedd
A rádió aranykora (Radio Days,
amerikai film, 84 perc)
Rendezte: Woody Allen
Főszereplők Mia Farrow, Diana
West
augusztus 13. vasárnap
augusztus 19. szombat
augusztus 24. csütörtök
augusztus 28. hétfo
Farkasokkal táncoló (Dances with
Wolves, amerikai film, 173 perc)
Rendezte: Kevin Kostner
Főszereplők. Kevin Kostner. Mary
McDonnell, Graham Greene
augusztus 13. vasárnap
augusztus 23. szerda
A bárányok hallgatnak
(The Silence of the Lambs, amerikai film, 113 perc)
Rendezte: [onathan Demme
Föszereplők: [odie Foster, Anthony
Hoppkins, Scott Glenn
augusztus 14. hétfő
augusztus 23. szerda
Bűvös vadász
(magyar film, 99 perc)
Rendezte: Enyedi ildikó

augusztus 15. kedd
augusztus 21. hétfo
M Butterfly - Pillangó úrfi (M Butterfly, amerikai film, 101 perc)
Rendezte: David Cronenberg
Főszereplők. Jeremy Irons, lan Richardson, John Lone
augusztus 17. csütörtök
augusztus 25. péntek
Fekete özvegy (Black Widow, amerikai film, 97 perc)
Rendezte: Bob Rafeson
Főszereplők: Debra Winger, Theresa Russel
augusztus 20. vasárnap
Facérok
(Singles, amerikai film, 95 perc)
Rendezte: Cameron Crowe
Főszereplők. Bridget Fonda, Cambell Scott,
augusztus 20. vasárnap
augusztus 29. kedd
Gyilkossághoz öltözve (Dressed
to Kill, amerikai film, 100 perc)
Rendezte: Brian De Palma
Főszereplők: Angie Dickinson, Michael Caine, Nancy Allen
augusztus 26. szombat
Édes Álmok (Sweet Dreams. amerikai film, 109 perc)
Rendezte: Karel Reisz
Fószereplók: Jessica Lange, Ed Harris
augusztus 27. vasárnap
A szemtanú nyomában (Backtrack,
amerikai film, 95 perc)
Rendezte: Dennis Hopper
Főszereplők. Dennis Hopper. Judie
Foster. Charlie Sheen, Bob Dylan

TVl
augusztus 1. kedd
Kísértés(lengyel film)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
augusztus 2. szerda
Sípoló macskakő
(magyar film, 1972)
Rendezte: Gazdag Gyula
augusztus 3. csütörtök
Picasso kalandjai (The Adventures
of Picasso, svéd film, 1988, 94 perc)
Rendezte: Tage Danielsson
Főszereplők. Gosta Ekman, Hans
Alfredson
augusztus 8. kedd
A nyugodt nap éve (Year of the
Quit Sun, lengyel film, 1985 106
perc)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
Fószereplők: Scott Wilson, Moja Komarowska
augusztus 12. szombat
Egy nehéz nap éjszakája (A Hard
Day's night, angol film, 1964, 83
perc)
Rendezte: Richard Lester
Főszereplők. Beatles
augusztus 12. szombai
A férfi, aki túl sokat tudott (The
Man Who Knew Too Mach, amerikai film, 1956, 119 perc)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Főszereplők: James Stewart, Doris
Day
augusztus 15. kedd
Csendes érintés (The Silent Touch,
lengyel-angol-dán film, 1993, 100
perc)
Rendezte: Krzysztof Zanussi
Főszereplők. Max von Sydow, Lothaire Bluteau

augusztus 20. vasárnap
Esti Kornél csodálatos utazása
(magyar film, 1994, 99 perc)
Rendezte: Pacskovszky József
Főszereplők. Máté Gábor, Erdélyi
Mátyás, Igó Éva
augusztus 25. péntek
Az élet dolgai (Les Choses de la
Vie, francia film, 1970, 90 perc)
Rendezte: Claude Sautet
Főszereplők: Rommy Schneider, Michel Piccoli

TV3
augusztus 1. kedd
Találkozunk még (I'll Be Seeing
You, amerikai film, 1944, 85 perc)
Rendezte: William Dicterle
Főszereplők. Ginger Rogers, Joseph
Cotten, Shirley Temple
augusztus 4. péntek
augusztus 5. szombat
A folyón át Texasba
(Texas across the River, amerikai
film, 1966, 96 perc)
Rendezte: Michael Gordon
Főszereplők. Dean Martin, Alain
Delon, [oey Bishop
augusztus 6. vasárnap
Amerikai éjszaka (La nuit américaine, francia, 1973, 120 perc)
Rendezte: Francois Truffaut
Főszereplők Jacqueline Bisset. JeanPierre Léaud
augusztus 7. hétfo
Csigalépcső (Spiral Staircase, amerikai film, 1946, 80 perc)
Rendezte: Robert Siodmak
Főszereplők: Dorothy McGuire, Ethel Barrymore, Gerge Brent
augusztus 9. szerda
Ulzana portyája (Ulsana's Raid,
amerikai film, 1972, 99 perc)
Rendezte: Robert Aldrich
Főszereplők. Burt Laneaster. Bruce
Davidson, Jorge Luke
augusztus 12. szombat
Hol az igazság? (Q and A, amerikai film, 1990, 132 perc)
Rendezte: Sidney Lumet
Főszereplők: Nick Nolte, TImothy
Hutton, Armand Assante
augusztus 15. kedd
Charlie Bubbles
(angol film, 1968, 89 perc)
Rendezte: Albert Finney
Főszereplők. Albert Finney, Colin
Blakey
augusztus 17. csütörtök
augusztus 18. péntek
Játszd nekem a Mistyt (Play
Misty for Me, amerikai film, 1971,
93 perc)
Rendezte: Clint Eastwood
Főszereplők. Gint Eastwood, Jessica Walten, Donna Mills, John Larch
augusztus 19. szombat
A Manderley ház asszonya (Rebecca, amerikai film, 1940, 130 perc)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Főszereplők. Laurence Olivier, Joan
Fontanie
augusztus 25. péntek
augusztus 26. szombat
Éjszakai rohanás (Midnight Run,
amerikai film, 1988, 120 perc)
Rendezte: Martin Brest
Főszereplő: Robert De Niro
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Elveszett gyerekek városa
(La Gite Des Enfants Perdus)
színes, feliratos, francia film
1995 (112 perc)
Dominique Pinon, Jean Claude Dreyfus
Rendezte: Jean Pierre Jeunet és Marc Caro
Forgalmazza: Budapest Film
A szabadság ösvényein
(Beyond Rangoon)
színes, feliratos amerikai film
1994 (99 perc)
Patrieia Arquette, U Aung Ko, Frances McDormand
Forgatókönyv: Alex Lasker, Bill Rubenstein
Rendezte: John Boorman
Forgalmazza: UIP-Dunafilm
A szörnyeteg
(Il Mostro)
színes, szinkronizált olasz-francia filmvígjáték
1994 (114 perc)
Roberto Benigni, Michel BIanc, Nicoletta Braschi
Rendezte: Robert Benigni
Forgalmazza: Mokép
Elvarázsolt április
(Enchanted April)
színes, feliratos angol film
1992 (92 perc)
[osie Lawrence, Miranda Richardson, Joan Plowright
Rendezte: Mike Newell
Forgalmazza: Mokép
Muriel Esküvője
(Muriel's Wedding)
színes, feliratos ausztrál film
1994 (100 perc)
Toni Colette, Bill Hunter, Rachel Griffith
Írta és rendezte: P. J. Hogan
Forgalmazza: Budapest Film

VIDEÓMEGJELENÉSEK
Csúzli (The Slingshot) színes, szinkronizált svéd
filmvígjáték, 1993 (105 perc) Rendezte: Ake Sandgren
Főszereplők: Jesper Salén Stellan, Skarsgard Basia,
Frydman Niclas Forgalmazza: Intercom
Zebracsíkok (The Color of Love: Zebrahead) színes, szinkronizált amerikai filmdráma, 1992 (95 perc)
Rendezte: Anthony Drazan Főszereplő: Deborah
Aquilla Forgalmazza: Intercom
Fresh: a kis pimasz (Fresh) színes, szinkronizált
amerikai film, 1995 (95 perc) Rendezte: Boaz Yukin
Főszereplők: Sean Nelson, Samuel Jackson, Giancairo
Esposito Forgalmazza: Fourstars
Szeress Mexikóban (Come agua para chocolate)
színes, szinkronizált mexikói film, 1994 (116 perc)
Rendezte: Alfonso Arau Főszereplők: Marco Leonardi, Lumi Cavazos, Regina Torne Forgalmazza: Flarnex
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06 10. - 07.10

Beszélgetések, interjúk
Francis Ford Coppola:
Rablóhal
FILMVILÁG
Vízállásjelentés
... Coppola filmje ódivatú. Azt hinnénk azért,
mert egy köztes évtizedben, a nyolcvanas években,
annak is az első felén született. Néhány felszínesen
filozofáló dialógusából, és hatásos verekedés jelenetből aztán kiderül, az Amerikai Hősnek ezekben a
lagymatag esztendőkben sem volt különösebb baja
az erőszakkal, tisztességgel együtt élt vele, derekasan
megállta a helyét benne - igaz kevésbé kutyulta azt
össze szeretettel, mint elődei és utódai.
... A Rablóhal azonban négy évvel az Apokalipszis-film után készült. Ez Coppola pályájának kritikus pontja. Nem egyszerűen a kudarcok éve a sikerek évei után, hanem a csapdacés káprázat esztendeje. A rendező, Új Hollywood atyja addigra valőszinűtlenül sok pénzt keresett, valószínűtlenül nagy
kockázatot vállalva. Coppola, talán valóban azzal az
üdvözült mosollyal járt-kelt a hollywoodi nyüzsgésben, mint aMickey Rourke alakította aMotorcycle
Boyö, a külváros utazgató hercege, a kakaskodó teenagerek között. Úgy, mint akinek titka van. Mint aki
túl van a aharc az életö törvényén is, és most már
csak bizonyos kiszabadítandó akváriumi halak sorsa
érdekli.
A legszomorúbb az egészben, hogy bár a rendező,
saját hőséről véve példát, valóban az esztelenségig,
és a teljes anyagi összeomlásig független maradt, ettől még a Rablóhal nagyon is hollywoodi mozi. Csak
annyiban kivételes, hogy formai játékai csak néhány
évvel később jönnek divatba, közhelyei. bár régebben
a Mítosz építőkockái lehettek, musicalbe, opera-filmbe való sémák, amelyekhez Coppola mindig is vonzódott de húsz évvel a West Side Story után már
nem könnyű velük megríkatni a közönséget. Harminc évvel utána még nehezebb.
... 1983-ban ez originális látvány- és hangzó-világ
volt. Mindenek előtt az elektronikus kép-preparáció
még nem tartott ott, ahol most. Hollywoodban még
nem volt szokás egy nem sci-fi történet képeit a
posztmodern játék kedvéért komputerrel fantasztikusra színezni, vagy éppen szürkíteni. Minthogy
Jancsó és Euróa messze volt, akkor még illett a füstnek és villódzásnak egyszerű dramaturgiai magyarazatot adni. A kommersz alternatíva, a videoklip pedig maga is újdonságnak számított.
Hirsch Tibor

zó, intellektusa morzsáit rágcsáló apa szerepében
Dennis Hopper szerepel. Mint ahogy rácsodálkozhatunk arra is, hogy az akciófilmekben elhasználódott
Mickey Rourke mint motoros milyen kitűnő színész.
A formanyelv a Rablóhal legnagyobb meglepetése.
Azt tudtuk, hogy Coppola a hagyományos elbeszélői
film nehezen felülmúlható mestere, most megmutatkozó arcát azonban nem ismertük. Fekete-fehérben a
német expresszionistáktól az új hullámig idézi a stílusokat, felhasználva a videotechnikát és a rendkívül
hatásos zenére (Stewart Copeland) történő vágást.
Az erőteljes fény-árnyék játék, a geometriai ihletésű
képkompozíció már a húszas-harmincas években is
az emberidegen világ kifejezője volt, ehhez a hagyományhoz nyúl vissza a rendező, érzékeltetve az ember által teremtett rideg és racionális világ győzelmét
az egyén fölött. Gyakran csak a szereplők árnyékát
mutatja be Stephen H. Burun kamerája az identitásvesztés jelképeként.
Szabolcs

Imre

MAGYAR NARANCS
Filézett sügérek
... Ott ültem a mozi fekete-fehér sötétjében, s
percről-percre egyre jobban aggasztott e semminek
cizellált veretessége. A kamera szurkosan túlexponált
képekben hordott félre, a Független Film Akadémiájának hatósági előírásai szerint: kézből, átlósan fejet
levágva kocsizott, totálból premier plánba s onnan
nagylátós panorámára ugorván. Alatta zajok, zenék,
effektek szabadon bujkáltak, szégyenlős utalással élve a kábítószer auditív hatására.
... Egyébiránt azt sem értem, miért kellett 83-ban
csinálni egy ilyen jellegű feeling filmet. A Vaddal
(Marion Brando) az ötvenes években vagy a hatvanasokban Bogdanovich Az utolsó mozíelőadásával
hiteles és emblematikus generációs kórrajz készült. A
hetvenes éveket maga Coppola nyúita le a Corleone
család révbe érkezésével. S ha a kiváló pénzember
kinematográfus nótáriusnak érezte magát, hát ... akkor akkor szomorúan leszögezhetjük, neonfényes felszínen hajózott.
Ennek tudható be, hogy Mickey Rourke mélyen
saját mosolya alatt játszott. Nem találja magát a szituációkban, sokszor a kamera irányát sem érzi. Így
fájdalmas megnemértettségben néz a gőzölgő betonra vagy könyveket lapozgat. Hamar fölfogjuk, hogy
individuum ő a csordában, tehát az utolsó snittben
vár rá a halál.
Bakács Tibor Settenkedő

MAGYAR NEMZET
Rablóhal
... Adósságokat törleszt a Budapest Film, a megkésett premier azonban a forgalmazók felelősségére
is figyelmeztet: a Rablóhal ismeretében bizony másként ítéltünk volna meg sok újszerűnek tűnő művet
az elmúlt évtized nemzetközi és hazai kínálatából.
A forgatókönyv az Amerika-mítosz összes kellékét
felhasználja. A West Side Storyt idézi a bandaháború.
a Szelíd motorosok kései utódai a szereplők; merít S.
E. Hinton az Ügynök halálából és Tenesse Williams
mélylélektani ihletésű műveiből éppúgy, mint a magányos hős westernmitológiájából. Nem véletlen a
sokféle rájátszás, hiszen Coppola most is az Amerika-tudat egyik legfontosabb összetevőjéről. az illúzióvesztésről készített filmet. A Rablóhal a korszakváltás műve, s arról tudósít, hogy a szabadság világa
hogyan számolja fel önmagát.
... Szerencsésen illeszkedik a történethez az analitikus drámákat idéző családi szál is. Az anya elhagyta férjét és két kisgyerekét, az ügyvéd apa alkoholista lett, s a motoros titokzatos kaliforniai útján valójában az anyját kereste. A leépült, önmagával vitatko-

CINEMA
Rablóhal
Coppola átment expresszionistába, és beleszeretett
saját képeibe. A fekete-fehér film szépségétől elalélva
hosszan szemléli a napsugarak útját az elidegenedett
betondzsungel szikrázó üvegfalain, továbbá felhők
száguldoznak, és párák meg füstök kavarognak mindenfelé. Az biztos, hogy jó nézni, az ember szinte beleszédül. Ez még nem lenne baj, mert a képek költői
szépségűek, festőién komponáltak, ám a végén a
mestert úgy el ragadja a játékos szimbólumábrázolás,
hogy elfelejtkezik a filmről. Néha mí is elfelejtkezünk, s ezekért a pillanatokért érdemes is beülni a
moziba. No meg Mickey Rourke-ért és Matt Dillonért.
... A néhol kísérleti filmes West Side Storyra emlékeztető produkció valójában nem áll össze. A képek
ínyenceknek valók, az alakítások jutalomjátékosak, a
Police dobosának (Stewart Copeland) zenéjénél pedig nem kell jobb. Hiányzik a rendezői fegyelem.
Coppola jót játszott.
ag

Dér András
Biciklitolvaj - július Száz év kevés (Kuczogi Szilvia)
Dorros Dörrie
Filmvilág - július Az irónia hatalma (Barna
György)
Koltai Lajos
Magyar Hírlap 06.17. Boldogságra ijesztett képek
(Vitézy Zsófia)
Kabay Barna, Petényi Katalin
Népszabadság
06.30. Európa messze van (Ember
Marianne)
Kézdi-Kovács Zsolt
Népszabadság 07.07. Jó történetek kellenek (S.B.P.)
Kern András
Népszava 06.29. Kem András a sárgaház vendége
(Lóránt Ida)
Jancsó Miklós, Makk Károly
Filmvilág - július Gyerekek, mi lesz (Bori Erzsébet)
Polanski, Roman
Filmvilág - július A halál és a lányka (Positif alapján)
Sándor Pál
Filmvilág - július Itt a nyugdíj (Kovács András Bálint)
Schlingensieffel, Christoph
Filmvilág - július A tabu vonzásában (Königer
Miklós)
Szabó István
Magyar Hírlap 07.07. Bál, fekete-fehérben (Balogh
Gyula),Népszava
07.05. Szabó István újra forgat
(Katona Andrea) Új Magyarország 07.07. Két zsenialitás randevúja (Tallai Gábor)

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)Magyar Nemzet 06.15. Ed Wood (Szabolcs Imre)
Kék
Végül (Bori Erzsébet) Biciklitolvaj - július. A mesélő joga (Nádasdy Ádám) Biciklitolvaj - július. Az
érzékelés útjai (Matisz) Új Demokrata
07.06. A
kék sugár (Végh Attila)
Jó utat
Biciklitolvaj - július. Szavak nélkül (Daróczi Ágnes)
Magyar Narancs 06.22. A Három há (Kövesdy Gábor)
Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai
Filmvilág - július. Isten óvja a királynőket (Nádori
Péter) Magyar Nemzet 06.29. Priscilla (Szabolcs Imre) Magyar Narancs 06.29. Siker, pénz, nők, csillogás (npes) Magyar Hírlap 06.29. Ausztrálok szezonja (Baló Péter) Biciklitolvaj - június. Paradicsommadarakkal pompázók (Szelényi Zsuzsanna)
Rabló hal
Biciklitolvaj - június. Tinédzser parti (Nádori Péter)
Filmvilág - június. Vízállásjelentés (Hirseh Tibor)
Élet és Irodalom Rablóhal (Bányai Gábor) Magyar
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rává alakul: úgy érezzük, Luke nem csak a
sors kegyeltje, hanem valami természetfeletti
erő vigyáz rá éberen.

A sci-fi mint teremtés
és hősmítosz

Csilagak

sék repülőszőnyegei, hétmérföldes csizmái helyébe fénysebességgel száguldó űrhajók, teleportáló berendezések, antigravitációs gördeszkák lépnek; az archaikus szereplőknek távoli
eseményekről hírt hozó isteni követeket, látomásokat, beszélő állatokat apró távbeszélő készülékek helyettesítik; a démonok pusztító tüzeit lézerágyúk vállják fel, az Arthur-mondakör varázskardját. az Excaliburt lézerkardok. a
kegyetlenül kínzó kígyókorbácsokat zsarnokok
szeretettel alkalmazott lézerkorbácsai vállják
fel (Masters of the Universe).
A pusztításra specializálódott szörnyek, démonok nem kevésbé szakbarbár, gyilkolásra
programozott terminátorokká. androidokká
transzformálódnak (Cyborg), a jégbörtönbe zárt
Merlin és az elaltatott Csipkerózsika hosszú álmát hibernálások vállják fel (Nyolcadik utas a
halál, Aliens. Majmok bolygója), az álruhákat, isteni alakváltozásokat - pl. Zeusz szexuális kalandjaihoz oly szívesen használt formaváltozásait - nem kevésbé hasznos modem metamorfózisok helyettesítik: Scharzenegger hologramm segítségével vált alakot, és így igyekszik
megmenekülni ellenségeitől az Emlékmás-ban
(Total Recall); Fantomas kénye-kedve szerint
váltogatja személyiségét, s juttatja ezzel az idegösszeomlás szélére az őt az egész világon átkergető Juvies felügyelőt és Frandor újságírót,
az I920-as és '80-as évek francia sorozataiban;
a Terminátor 2. gyilkológépe áldozataival való
kontaktusa után pillanatok alatt képes azok
alakját felvenni; a Darkman megégett arcú tudósa számítógépe segítségével állít elő a napfényben pár óráig tartó mű-szöveteket, és ezeket felöltve randevúzik régi kedvesével. A láthatatlanság isteni ajándékát a Predator, és az
Inframan fiziológiai sajátosságai biztosítják, az
isteni büntetésből kővé változtatott dél-ameri-

háborúja

kai indiánok helyett a véletlen balesetben magát rovarrá transzformáló tudóssal találkozunk
(Légy 1, Légy 2). Az ugyancsak dél-amerikai indián mítoszokban előforduló mágikus nyilak
helyett, melyek a kívánt tárgyakat a vadászhoz
repítik, Batman mágneses tapadókorongokkal
szereli fel magát; a mélybe zuhanó héroszokat
isteni kötelek, hálók mentik meg, a Kincsvadászok (Goonies) szakadékba eső találékony kisfiúja viszont övéből kipattanó, kampós végű rugók segítségéve! menekül meg találékonyan a
biztos halálból.
A hőst megsegítő mágiának a modem hősmítoszokban van egy evilági komponense is nevezetesen a véletlen. A mítoszok különleges
veszélyhelyzeteiben mindig valamiféle isteni
beavatkozás menti meg a héroszt: a csecsemő
Heraklészre kígyókat küldő Héra gonosz tettére Zeusz figyelmeztet, és ezzel megakadályozza "kegyencének" halálát. A modem mítoszokban elképzelhetetlen az isteni beavatkozás, helyébe a véletlen lép: a mélybe zuhanó Luke
Skywalker (Csillagok Háborúja) pontosan barátainak űrhajójára esik; nem sokkal később eltéved a jégbirodalom hóbuckái között, de a fagyhalál utolsó pillanatában rátalálnak társai és
megmentik; az űrbéli ámokfutások során a meteorok és az ellenség lézerlövedékei hajszál híján bár, de mindig elkerülik űrhajóját. Vagyis,
ahogy Király Jenő fogalmaz: "A kalandhős
nem halhatatlan és nem sebezhetetlen, a kaland epikája nem fordul szembe nyiltan a valóságérzésünkkel, mégis megvalósít egy viszonylagos sebezhetetlenséget, minimális halhatatlanságot,,6.
Ha tehát Luke Skywalker egyes kalandjait
különválasztjuk, a véletlenek hihetővé válnak,
ám a történet mozaikját összerakva a túl sok
véletlen varázslattá, a hős körüli mágikus au-

Az egyén teremtését DNS indukálta fehérjeszintézis váltja fel, a társadalomét a magát Istennek képzelő művész teremtő gesztusa. Isaac
Asirnov Alapítvány-trilógiája,
mely az egész
univerzumot benépesítő, homogenizálódott
emberiség sorsáról szól, tulajdonképpen egy
.futurizált" eredetrnítosz: egy új emberiség áll
előttünk, amely evolúciós kapcsolatban áll
ugyan a maival, de oly magas dimenziókba
emelkedett, hogy lényegében újrakezdi életét
egy magasabb szférában. S bár a mű indításakor már kész világgal találkozhatunk, akárcsak
a Csillagok Háborújának hihetetlenül heterogén
kozmoszában, itt is pár félisteni rangra emelkedett hérosz elemi erejű összecsapása dönt a világ sorsáról - hol káoszba taszítván a társadalmat, hol pedig új genezist indítva el. Ray Bradbury Marsbéli Krónikák című regénye, mely a
Marsot "gyarmatosító" világról mesél, szintén
teremtésmítosz, s a Star Treck-sorozat Enterprise űrhajójának mikrokozmosza ugyancsak szemünk előtt születő, új világ.
A teremtés ellenpólusa. az apokaliptikus vég
ugyancsak megfigyelhető analógia az archaikus és a sci-fi mítoszok között. Az istenek büntető természeti csapásai elől csak a kiválasztottak menekülhetnek meg: Noé és csapata a bárkán, Szodoma égésekor Lót és lányai, az inka
Pacsajacsicsik isten özönvíz-bosszúja elől a fá!<ra, vagy a barlangokba mászó indiánok, az Irországot elözönlő víz elől a cessair népéből
származó, lazaccá változó Flintan.
Míg az ősmítoszokban mindig valamilyen
isteni törvény megszegése vezet a túlvilági
bosszúhoz. addig a sci-fi-ben a józan ész és az
erkölcsi normák ellen szegülő civilizációs bűn,
az elszabadult technika okoz katasztrófát: a H.
G. Wells regényéből készült Világok Harcá-ban
(r. George Pal) a saját bolygójukat atomháború
miatt tönkretevő, s földre menekülő marslakók
pusztítják el Amerika nagyvárosait; földi nukleáris háború teszi tönkre világunkat Bradbury
Fahrenheit 451-ében (r. Francois Truffaut), csak
pár kiválasztott "költőnek" engedvén menekvést, s ugyancsak a Harmadik Világháború
söpri el civilizációnkat Merle Maleviljében,

süllyeszti

le társadalmunkat

félbarbár szintre a

Mad Max-filmekben, vagy állati szintre a Majmok bolygójaban; s a japán Godzilla-filmekben is
atomrobbanás
ébreszti
fel a föld mélyén
szunnyadó ős-szörnyeket. Más galaxisokat bejárt, s a bolygónkra visszatérő műhold hozza el
a távoli világ gyilkos vírusait az Andromédatörzsben, tudományos elővigyázatlanság
szabadít gyilkos pókokat egy amerikai kisvárosra az
Arachophobiaban, gyermeki meggondolatlanság
gonosz kis gnómokat egy ugyancsak amerikai
városkára a Szörnyecskékben (Cremlins), máskor
pedig olyan szupertudósok
okoznak katasztrófát, akik kisajátították maguknak a teremtés isteni privilégiumát:
a [urassic Park professzora
saját teremtményeivel,
elszabadult dinoszauruszaival semrnisíti meg szigetének idilli mikrokozmoszát.
Az isteni büntetést
az evolúció
nem kevésbé kegyetlen büntető gépezete váltja
fel.
Az antiutópiák - mint pl. Huxley Szép új Világa, George OrwellI984-e, Fritz Lang Metropolisa, Bradbury Fahrenheit 451-e, Jean-Luc Godard Alphaville-je, George Lucas THX 1138-a
(Számozott szerelem), Terry Gilliam Brazilja,
Stanley Kubrick Mechanikus Narancsa, az Arnold Schwarzenegger
főszereplésével
készült
Rumting man, a Christopher Lambert főszereplésével pár éve bemutatott Fortress - szintén
apokaliptikusak:
a kozmikus katasztrófa a lelkeket bünteti, s így büntetése talán még kegyetlenebb.
A sci-fi művek alapvetően dualisztikus világképében
tökéletesen tükröződnek
a mítoszok ellentétpárjai. A "jó" és a "rossz" szférájának energiája néha egy-egy személyben:
a
Hősben és a Zsarnokban koncentrálódik. Ismét
Király Jenőt kell idéznem:
"A mitológiai fantasztikum és az ennek motívumait modernizáló
sci-fi nagyvonalú
közvetlenséggel állítja szembe a despota, a mindenható üldöző, és a hős, a mindenható megmentő egymástól függő funkcióit, a nagyság
két aspektusát. A hős nagysága személyes erő,
a sötét hord át, gyilkos apparátust
vezénylő
despota nagysága kölcsönnagyság,
személytelen hatalom. A despota szeszélyes dühöngőként, mániákus hátramozdítóként
nyilvánitja ki
tartalmatlan fölényét. Ö a bekebelező, az örök
kielégithetetlen, a csillapíthatatlan bendő, a soha nem nyugvó, de tehetetlen nemi szerv... A
despota másokból él, a hős másokért él, mégis
a hős kap többet, nyílt és nagylelkű társas viszonyokat.,,7
A mitikus, mesebeli hérosz sorsát - melynek
oly nagyszerű
pszichológiai
elemzését
adja
JungB - remekül példázza a Csillagok Háborúja
Luke Skywalker-ének története. Csak pár motívumot említenék: ilyen a film elején a távollé-

vő hős családjának lemészárlása, mely az otthon békés miliőjéből kiszakadó
"kisfiú" hérosszá válásának kezdő rítusa. (Az inka Uicsama kalandjai azután kezdődnek, miután Pacsamak isten meglehetősen brutálisan legyilkolja
édesanyját, az indiai Ráma-mondában
a hérosz
azért kerül ki a "nagybetűs életbe", mert édesapját a csoda tehene miatt megöli a kapzsi
Kastavirja király.) A másik jellegzetes archaikus
elem a hős tanulóéveiben, s a tanulást záró beavatási rítusban bukkan fel: ez a folyamat
többlépcsős, akárcsak az Eliade által elemzett
ősi szertartésok'' (persze nem olyan szigorú
"dramaturgiával"):
a tanítómesterek
(Obi van
Kenobi és Yoda) bevezetik a fiút a "titkos tudásba", a felavatandó fiúnak át kell esnie a
megcsonkítás rítusán (Darth Vader levágja bal
kézfej ét), a hosszú kiképzés záró akkordjaként
pedig egy virtuálisan
megidézett ellenséggel
szemben kell bizonyítania
rátermettségét.
A
hős további sorsa, a "rosszal" történő utolsó

pált női mítoszalakoknak,
az amazonoknak
is
van futurisztikus megfelelője, a világegyetemet
beutazó, idegen civilizációk férfiait megszégyenítő vagy magába bolondító Jane Fonda személyében (Barbarella).
A tudományos fantasztikus művek hősi miliőhöz kapcsolódó többi szereplője - a gyámolítandó, vagy elraboltatása révén éppen új kalandokra buzdító nő, a segítő jóbarátok -, akárcsak az ellenpólus szereplői - a gonosz szigorú
hierarhikus rendbe állított segédei, a cselszövők, csábítók - tökéletesen beleillenek a Propp
által elemzett
mesekategóriákba'Í'.
Érdekes,
gyakori szereplők a kis töppedt
öregapó "futurizált" típusai - pl. a Csillagok Háborúja-trilógia Yodája, vagy Spielberg E.T.-je. Megfigyelhető, hogy ezek a lények mindig valamiféle különleges energia hordozói, s ez a különleges
képesség - ahogy azt meseelemzésében
Jung
kimutatta - a mese zseniális "spekulatív mágiája" révén éppen kicsinységük,
látszólagos
gyenfieségük által lesz olyan zavaróan hatalmas.
A hérosz ellenpólusát, a gonosz erőt a sci-fi
gyakran dezantropomorfizálja:
példa erre az
Otto Rippert rendezte, 1916-os Hommunculus
diktátori hatalomra
törő műembere,
a Tron,
avagy a számítógép lázadása és a Stephen King
féle Fűnyíróember ugyancsak
egyeduralomra
vágyó computere. Rendszerint mégiscsak humán gonoszsággal kell megküzdeni a hősnek:
zseniális, ördögi tudóssal (Dr. Caligary, a Metropolis Rottway doktora, az 1932-es The Mask of
Fu Manchu ázsiai származása miatt kisebbrendűségi komplexusban
szenvedő, európaiakat
kiírtani vágyó professzora,
a Gyilkos Robotok
gyilkológépeket
konstruáló
feltalálója) vagy
pedig szupermilliárdossal,
aki perverz gonoszságában a káosz szélére juttatja a világot (Bat-
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Illan 1, Batman 2, Holló, Vissza a Jövőbe 3, EmlékIIlás). A sci-fi azonban, akárcsak a mítoszok és

Mad Max III

összecsapasig átélt, s az utazás vezérfonalára
felfűzött kalandok sora szinte kivétel nélkül
valamennyi hősmítoszban, népmesében megtalálható - ennek elemzése további, szinte végtelen mennyiségű párhuzamra adna lehetőséget.
De Skywalkerhez hasonló utat jár végig a
David Lynch rendezte Dűne fiatal hercege is: a
többlépcsős beavatási rítus csúcspontját a tanítómester által indukált, hosszú, valódi fizikai
fájdalmakat okozó hallucinációk jelentik.
Skywalker viszonylag
szürke személyiség,
ám több sci-fi-beli hérosztársa könnyen megfeleltethető mítikus archetípusának:
az elképesztő profizmussal gyilkoló Heraklész helyébe Arnold Schwarzenegger,
Sylvester Stalone, JeanClaude van Darnme lép, a leleményes Odüszszeuszt az intellektuálisabb
típusú Sean Connery, Harrison Ford helyettesíti, sőt az emanci-

a mesék, a gonoszságot nem tekinti pusztán a
lélek privilégiumának,
hanem gyermeki őszinteséggel kivetíti a testre is: Hydra, Medusa, a
kínai Kwai-démonok
visszataszító
szörnyek,
Szaturnusz
saját gyermekeit
falja fel, méltó
párjaik lehetnének hát a Nyolcadik utas a Halál,
az Örült Stone, avagy a Patkány éve, a John Carpenter rendezte Thing gyilkoló gépei, s a modern mítoszok zsarnokai, akik közül messze a
Dűne admirálisa a legvisszataszítóbb: kedvenc
időtöltése tizenéves kamaszok megerőszakolása és az arcát borító gennyes fekélyekből készült szörp szörcsölgetése.
Különösen érdekes személyiség a Csillagok
Háborúja-trilógia Darth Vadere, akiről kiderül,
hogy a főhős, Luke Skywalker apja. Robert Bly
külön is elemzi könyvében Vader személyiségének pszichológiai vetületeit. Elmondja, hogy
a Darth Vader szó tulajdonképpen
a Dark
Father (Sötét Apa) szóösszetételből
vezethető
le, és azt a mai amerikai tendenciát jelzi, mely
a családjával keveset törődő apát eltávolítja fiától, aki ily módon már nem a tiszta "napkirályt", hanem a sötét, szégyenletes "démont"
fogja látni nemzőjében. A fiú tehetetlen apja

gonoszságával szemben, megpróbálja pacifikálni őt - Luke Skywalker és Darth Vader összecsapását eme tudatalatti küzdelem kivetülésének lehet felfogni.12
A mitikus csodát felváltó technikai csoda
számos esetben rendkívül diffúzzá teszi az élő
és az élettelen közötti határokat, s ezt a varázslatot a sci-fi előszeretettel állítja mind a jó,
mind pedig a rossz erők szolgálatába. A hős
oldalán álló antropomorfizált gépek, mint pl. a
Knight Rider beszélő autója, a Csillagok háborúja,
vagy a Rövidzárlat beszélő robotjai csökkentik
azt a természetes feszültséget, melyet a befogadó azért érez, mert a főszereplő társai élettelen
tárgyak; a gonoszság oldalán állva viszont éppenhogy még félelmetesebbé teszik a sötét erőket. A "rossz" kiszámíthatatlanná, megtévesztővé válik. A Metropolis robot-asszonyát a nép
szeretett Mariájának arcvonásaival ruházzák
fel, hogy a zsarnokság ellen uszítva s a szegény tömegek élére állva forradalmat robbantson ki, és ezzel ürügyet adjon a lázongó nép
megsemmisítésére. A csellelepleződik, a műMariát megégetik, és a lángokban leváló műhús felfedi az igazi, fémes testet - ám az Androidok lázadásaban, s Ridley Scott Szárnyas fejvadászában az utolsó pillanatokig nem tudunk
különbséget tenni ember és robot között. Legizgatóbban talán a Terminátor 2 című filmben,
az "ember formájú jóságos gép" és az "ember
formájú gonosz gép" párharcában bontakozik
ki az antropomorfizáló technika iránti ambivalens érzés.
A mítoszok isteneinek privilégiumát, az élővé tett élettelen tárgyakkal való büntetést (lásd
pl. a köveket szörnyekké változtató istenekről
szóló inka mítoszokat) szemérmetlenül kisajátítják a sci-fi tudós-félistenei: Bradbury Második
Usher-ház című novellájában a bosszúálló tudós
saját gépi hasonmásaikkal pusztíttatja el ellenségeit, akik a "magasabb kultúra" nevében
megsemmisítették a meséket, regényeket. Ám a
gépi szerkezetek, megalázott Titánok módjára
fellázadhatnak teremtőik ellen: a Szárnyas fejvadász androidja saját tervezőjét gyilkolja meg,
amiért az oly rövid "életidőt" programozott
csak bele.

dözőbe vette a sci-fi mítosz mozgásterét: Méli- Cocoonban, vagy a David Bowie főszereplésées már a Holdig utazott, a Tolsztoj regényéből vel, 1976-bankészült The man, who fell on Earth1927-ben készült Ae/ita (r: Jakov Prokazanov) ben. S van "lent" is: tenger mélységének pokla
és
tudósa már a Marsig volt kénytelen elrepülni, a Cápában, a Mély tengeri szörnyetegben
hogy a zsarnokság rabságából felszabadítható mennyországa a Néma kapitány kalandjmban, az
idegen proletariátust találjon. Ám amikor a tu- Abbysben; vagy a Föld rejtett pokla a The land
domány látszólag sarokba szorította a sci-fit, that Time Forgot, a Tremors, vagy a Ken Russel
bebizonyítva, hogy a Földön és környékén rendezte Fehér féreg búvóhelye CÍmŰfilmekben
nem léteznek "Óperenciás-tengerek", a tudo- (ez utóbbi két műben többek között gigászi
mányos-fantasztikus műfaj elsöprő győzelmet föld alatti puhatestűek veszélyeztetik fenyegearatott: kilépett naprendszerünkből, és olyan tően a kisvárost.
A mítoszok istenei nem kíváncsiak mindenszférába jutott, ahol a tudomány már képtelen
utolérni: végtelen teret adott mítoszai számára. napjainkra, rendszerint azért szállnak le köAz Óperenciás-tenger Plutó bolygóvá transz- zénk, hogy jutalmazzanak. büntessenek, vagy
formálódott, a kurtafarkú malacok pedig szu- humánirányultságú libidójukat levezessék rajpernovákká és csillagromboló-hajókká alakul- tunk. A sci-fi alsó és felső dimenziója sokkal
tak.
sokoldalúbb kapcsolatokra törekszik: lehet kíHa az eliadei terminus szerinti "szakrális", vánesi világunkra (Harmadik típusú találkozások.
azaz heterogén, törések által döntően három E.T., Csillagember. The Man who Fell on Earth,
(felső, középső-evilági és alvilági) részre tagolt Cocoon), hozhat új tudást, új érzékelést(A Cocoon
teret és a profán, azaz homogén teret13 a tudo- gyönyörű fu-lánya például addig soha nem tamányos-fantasztikus világok terére vonatkoz- pasztalt szexuális örömökkel ajándékozza meg
tatjuk. azt állapíthaljuk meg, hogy a sci-fi tere egy magánuszodában földi kedvesét), s persze
kettős. Egyrészt egynemű, hiszen a világok istenek módjára kozmikus apokalipszist, vagy
mind "evilágiak" : kisebb-nagyobb technikai mikrokozmikus pusztulást is zúdíthat az emmanipulációval elérhetők, de legalábbis a köze- berekre: az előzőre példa az Invasion of Body
lükbe férkőzhetünk. Másrészt mégiscsak hete- Snaichers, a Világok Harca, az ft Carne from the

Mitikus tér, mitikus idő
A mítoszok és a Sci-fi idő- és tér-szemléletét
összevetve érdekes eredményekre juthatunk.
Míg a mítoszok, mondák megtehették. hogy
héroszaik kalandjait ismeretlen, mégis evilági
környezetbe helyezzék - az Égei-tenger szigeteire az Odüsszeiaban, az "Északi Föld" sivár
tájaira a Kalevalaban, a nyugati szigetekre a
kelta mítoszokban -, addig, ahogy azt számos
teoretikus elemzi, a földrajzi felfedezések korában egyre távolabbi helyet kellett kiválasztani
a modem mesék, s a sci-fi helyszínéül. Swift
még megmaradhatott a Földön, de egészen távoli szigetekre költöztette .Lílliput" országát
és az óriások birodalmát, Vernének a tenger fenekére kellett száműznie Némo kapitányát. A
földrajz, majd a csillagászat materializmusa ül-

Szárnyas fejvadász

rogének - szakrálisak. A cselekmény színhelyéül szolgáló bolygóhoz - általában a Földhöz képest van kétpólusú túlvilág, melynek követei
beléphetnek az evilági szférába, s melybe kívánesi emberek felemelkedhetnek, illetve aláereszkedhetnek. A "fönt" kozmoszából istenek
módjára érkeznek egy idegen dimenzió küldöttei a Harmadik típus ú találkozásokban, az E.T.ben, a Csillagemberben, a Csúcsfejekben, a Marslakó a Mostohámban, az Utolsó csi/lagharcosban, a

Outer Space (ebben egy meteorit hozza el bolygónkra a gyilkos lényeket), az utóbbira a Cápa,
melyben egy kisváros fürdőzőit fenyegeti az
idegen dimenzió küldötte, a Halálvonat, melyben Telly Savalas meglehetősen groteszkül alakít egy jégből kiolvadt űr-vámpírt, s egy arisztokrata utasokkal megrakodott vonaton garázdákodik, valamint a Dolog (The Thing), melyben az ugyancsak antarktiszi jégből kiolvadt
űrlény a sarki kutatóexpedíció tagjait gyilkolja
le.
A mítosz nem igazán ismeri az evilág és a
túlvilág közötti barátságokat, a sci-fi ellenben
igen (E.T., a Bud Spencer főszereplésével készült Zsaru az ílrből, vagy - hogy közép-európai példákat is említsek - a televízióban közel
egy évtizede játszott Tau bácsi, illetve a Kisuuu!
az ílrből című nagyszerű csehszlovák filmek).
A mítosz gyakran a halandó pusztulásáva I
zárja a szexuális indíttatású isteni randevúkat.
és a legjobb esetben is csak átváltozás mentheti
meg a kétségbeesett földieket (mint pl. az
Apolló ostroma elől fává változó Daphnét.) A
happy-end-et kedvelő sci-fi ellenben lehetőséget szokott adni a beteljesült szerelemre amely persze rendszerint az "idegen" humanizálódási áldozatával jár (Berlin fólött az ég).
Természetesen a Galaktikus szférába helyezett sci-fikben is léteznek mennyországok, é"
poklok. Ez utóbbira példa a Támadás a Krull
bolygó ellen erődítménye, és a Csillagok luíboníjának Halálbolygója: az alvilágba nem leeresztett
kötélen (germán mondák), nem egymás végébe
lőtt nyílvesszők hídjával (indián mítoszok) lehet átjutni, hanem szuperbiztos rakéták segítségével. a sötétség birodalmának védői nem .,
sokfejű Cerberusok, hanem gonoszul pásztázó
radarok és gyilkos lézerágyúk. Az alászállás ritusa itt is hosszadalmas, és nem éppen kockázatmentes: csak - pár kiválasztottnak (Luke
Skywalkernek és Han Solónak) sikerülhet.
A mítoszok szellemei a túlvilágról járnak
vissza, hogy megbüntessék lelkiismeretünket.
A sci-fiben az élő bolygó plazmája által materializált tudatalatti szorongások büntetik a kozmonautákat (Solaris), vagy ugyancsak elfojtott,
s életre keltett szorongások hallucinációi a klinikai halál borzalmát kutató orvostanhallgatókat (Egyenesen át - Flatliners).
A mítoszokban és a sci-fiben is léteznek evilági, ám csak kevesek előtt megnyíló térdirnenziók. A családját kereső Coma c Me'Airt keltn
király túlvilági segítséggel jut el a tündérek birodalmába, s tér vissza onnan; a Tron, avagy a
számítógép lázadása című film tudósa olyan
szerkezetet készít, amely nemcsak hogy digítalizálja, hanem egyenesen a számítógép belsejébe transzformálja a megfelelő tárgyat: egy véletlen baleset során önmagát is oda juttatja, s
csak azután térhet vissza az evilágba, hogy
családja utána ered, saját elhatározásából digítalizálja, majd végigküzdi magát byte-ok,

kbyte-ok, kódok, áramkörök gyílkos útvesztőin.
Szinte nincs olyan mítosz, legenda, mese,
amely ne játszana el szívesen a méretkülönbségek abszurditásának borzalmával - vagy esetleg nevetségességével. A sci-fi persze, a mítoszok mintájára, könnyedén az óriások birodalmába repítheti hőseit, mégis gyakrabban él a
"tudományosabb" megoldásokkal, s mivel óriásokat nehezebben hozhat létre világunkban,
embereket zsugorít össze: a perui őserdőben
laboratóriumába félrevonult, gonosz professzor
kicsinyíti le kollégáit az 1940-es Dr. Cyclopsban, szeleburdi tudós gépe alakítja hangyaméretűvé a kívánesi gyerkőcöket a Drágám, a kölykök összementek! című filmben, s a Fantasztikus
Utazásban egy nem kevésbé nagyszerű szerke-

Harmadik

npusu

zet teszi lehetövé, hogya tudósok a merényletben súlyosan megsebesült, kómában fekvő
politikus vérében sejtnyire összezsugorított
tengeralattjárón ússzanak el a lövés okozta
vérrögig, eltávolítsák, majd vírusokkal, baktériumokkal, limfocitákkal, fehérvérsejtekkel folytatott hosszas küzdelmek után visszatérjenek a
megszokott méretek világába.
A mítikus idő és a sci-fi ideje közötti alapvető különbséget remekül foglalja össze Király
Jenő:
"A modem populáris mítológiák sci-fi változatai az eredeti értelemben vett sci-fi mítoszhoz közelednek. mely úgy tekintette magát,
mint beszámolót arról, ami megtörtént. Az S-F
nagyforma úgy tekinti magát, mint beszámolót

talalkozasok

olyan dolgokról, melyekről nem állítható, hogy
nem fognak megtörténni ...
... A régi epos;,: a múltnak teljességét akarja
összefoglalni, az új a jövőét, a régi a vének és
bölcsek műfaja, akik tisztában vannak az égi és
földi genealógiákkal, az új a gyerekeké, akik a
múltat is a jövőben fogják megtalálni,,14
A sci-fi azonban H. G. Wells Időgépével gátlástalanul széttörte az idő logikáját, és megteremtette az időt maga alá hajtó Hérosz mítoszát is: a főszereplők gyakran kényük-kedvük
szerint utazgatnak a múltba és a jelenbe. A tudományos-fantasztikus mágia ezzel hihetetlen
mennyiségű ötlet tárházát nyitotta meg: találkozhatunk idővándorokkal, akik a jövő hétbe
"utazva" megtudják a nyertes lottószámokat,
majd visszatérnek a jelenbe és kitöltik a szelvényt, láthatunk "utasokat", akik a múltba
visszatérve saját szüleiket boronálják össze
(Vissza a jövőbe 1), netán saját maguk nemzőivé
válnak.
Az idődimenziók közötti áthatolás, akárcsak
a térdimenziók esetében, hosszas rítus és komoly energiákat igényel: a Vissza a jövőbe 1
szuperautójának villámra van szüksége ahhoz,
hogy beinduljon. a jövőből érkező Schwarzenegger daliás, mezítelen idomjainak megjelenését hosszas energiakisülések előzik meg (Terminátor 1), a Végső visszaszámlálás modern anyahajóját a második világháborúba repítő örvény
iszonyú energiákat hordozó elektromos forgószélként nyeli el.
Ugyanakkor a sience-fiction mégiscsak megőrzött valamit az idő és a tér szentségéből: a
két dimenzió, az arhaikus mítoszok isteneihez
hasonlóan bosszút áll felségterületének megsértőin, törvényeinek kiajátítóin: René Barjavel
Óvatlan utazó című regényében a múltba látogató férfi véletlenül saját nagyapját öli meg, s
ezzel amolyan "pszeudo-öngyilkosságot" követ
el (az író ezután hosszasan elidőz annál a gondolatnál, hogy ha főhőse saját létét tette lehetetlenné, akkor hogyan tudta vajon megölni
ősét); Bradbury Mennydörgő Robaj című nov ellájában az őskori vadászexpedíciókat szervező
cég egyik utasa figyelmetlenül agyontapos egy
őspillangót, s ezzel az egész történelmet megváltoztatja; a Jurassic Park professzora negatív
irányú időutazás ával - vagyis a "múlt jelenbe
hozásával" őslények hordáját szabadítja környezetére, a The Land Time Forgot földalatti birodalma pedig maga alá temeti szentségének
háborgatóit.

A mítosz és a sci-fi vizuális
poétikája
A mítosz és a sci-fi egyaránt erősen expresszív
jellegű műfajok, s poézisük különösen vizuális
jellegű. A mítoszt az archaikus művészet és az
archaikus szertartások, a sci-fit a képregények,
plakátok, játékok és a mozi teszik közvetlen vizuális élménnyé. A mítosz vizuális felidézése
(pl. tánc) a társadalmi múlt és a kultúra felidézését jelenti a mítoszt magáénak valló közösségnek, a sci-fi vizuális megidézése az egyéni

E.T.

invenció t, mely magával ragadhat kisebb-nagyobb közösségeket. A mítosz azért idézi fel
újból és újból vizuálisan önmagát, hogy eközben megerősítse a régi igazságokat, a sci-fi, ha
elég elmélyült azért, hogy új igazságokra döbbentsen rá, ha pedig csak felületes, akkor azért,
hogy a formák játékával gyönyörködtessen. A
formák variálhatósága a mítosz belső formáinak lecsapódását jelenti, a sci-fi filmek viszont,
ellentétben a sci-fi irodalommal, rendszerint
megmaradnak a felületes csillogásnál. mert a
formák sokoldalúságának bűvöletébe esnek.
A fantasztikus formák csak a reális formák
viszonyában válnak fantasztikussá, saját viszonyrendszerükben elvesztenének minden kűlönlegességet: nem véletlen tehát, hogy még a
legvadabb tudományos fantasztikus műveknek
is szükségük van ránk, emberekre.

mert egyalapvetően zárt struktúrával találja
magát szemben, azzal tudja feloldani a szájhagyomány részese, hogy hozzátold valamit a
történethez, s ezzel maga is a mű részesévé válik. A modern mítosz befogadója ezt nem teheti meg, a "távolság feszültséget" azzal oldhatja.
hogy lemásolja, otthonába viszi a filmet, plakátokat ragaszt szobájába, játékok formájában reprodukálja a történetet. A modern mítosz,
mely a gyermekkori élmények, és a kultúra
szöveteiben látensen lappangó, ki tudja, hol
született legendafoszlányok elemeiből állt öszsze alkotója fantáziájában, visszatért tehát oda,
ahonnan ered: a mindannyiunkban ott szunynyadó, ám ma már legtöbbünk által szégyelt
gyermeki lélek naiv, szenvedélyes, képzelgő világába.
Jegyzetek

A modern mítosz terjedése
A sci-fi és az ősi irodalmi formák mitikussá válása között óriási a különbség: míg ez utóbbiak
szájhagyomány és hosszas transzformáció során alakulnak ki, addig a sci-fi már létrejötte
pillanatában mitikus. A sci-fi természetesen
mű-mítosz,
azonban ne felejtsük el, hogy terjedésében mégiscsak nagy szerepe van a társadalomnak. A szájhagyomány t a telekommunikáció váltja fel. Király Jenő szavaival élve:
"A mítosz útja nem ér véget a moziban, a
filmről plakátok készülnek, a mítosz kilép az
utcára, ideiglenesen a városkép részévé válik.,,15
A közvetítő csatornák - az archaikus mítoszok csupán lokális közvetítő útjaival ellentétben - globálissá válnak, a mítoszok egész civilizációnk populáris legendáivá alakulhatnak ahogy ez megtörtént a Csillagok háborújával. Az
eredeti történet nem engedi meg a plaszticitást:
új történetek, folytatások születnek tehát.
A természetes feszültséget, amit azért érez,

l Butor; Michei.: A Science fiction növekedési válsága ln: Kuczka Péter:
A
hotnap meséi, Bp. 1973. 289.0.
, Propp.V].: A mese morfo/6giJíja, Bp. 1975. 130.0.
3 Me1atyinszkij, Jelezár: A mítosz poéti1aíja, Bp. 1985. 211.0.
, Lüthi, Max: Megjegyzések a mesér6/, ln fo/c1oristica I, (1971). 113.0.
s Király Jenő: frivol múzsa, Bp. 1994. 518.0.
• Király Jenő (i.m.), 328.0.
7 Király Jenő (i.m.). 533.0.
• Jung, CG.: Man and his simba/s, Bp. 1993
, Eliade, Mircea: Birth and rebirth, London 1958
10 Propp, V.J. [i.m.] 113.0.
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ösvényein, Bp. (1994), 222.0.
12 Bly, Robert: Iron John. A book abaut man. V/., New York, 1990.
13 Eliade, Mircea: A szent és a profán Bp. 1987. 15.0.
14 Király Jenő {i.m.), 554., 565.
15 Király Jenő: Mozifo/kl6r és kameratö1t6toll, Bp, 1983. 194.0.
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A "mi" személyes
nevmas rövid
kabarétörténete
5.
~

~

A Magyar Televízió szilveszteri műsorai 1959 és 1989 között

Vadember és Kávéházi ember
Az első fél évtized televíziós kabarészerzőinek valószínűleg mégsem az
volt a legfőbb gondjuk, hogya "mi" körét rétegre-osztályra, kikövetkeztethető társadalmi értékrendekre figyelmezve meghatározzák, vagy ezzel kapcsolatosan direktívákat kérjenek és kapjanak. Nem lehetett kétséges senki számára, hogy a "mi" törékeny közege, ha a kabaréban túldefiniálják, máris hiteltelen: a korai hatvanas évek kényes politikai viszonyai közepette még azok sem fogadnák szívesen az ezzel kapcsolatos pontoskodást, akiket egy vidám műsor nagylelkűen beleszámítana a
többes első szemétyű körbe. A "mi" körét a kabarén belül tehát nem
meghatározni, hanem "elkent" állapotban elfogadtatni kellett. A "mi"
közeg-hangulat volt, mely mindenkinek kijárt, aki leült a készülék elé,
és személyes sorsa nem zárta ki eleve, hogy "azokkal" együtt nevessen.
A szilveszteri kabarék a hazai televíziózás első éveiből a "mi"-hangulatteremtés változatos eszköztárát példázzák.
Ugyanis szó sincs arról, hogy az összetartozás érzése pusztán témaés motívum-követclményekhez igazodva fölkelthető lett volna, vagyis
hogy elég volt olyasmiről szólni humoros formában, arniről sokak véleménye azonos, és arninek puszta emlegetése nem provokál senkit. Az
új médiumnak újra föl kellett fedezni a kabaré-nevettetés régi technikáit,
és a sajátos helyzethez, politikai követelményekhez adaptálni.
Azt mondtuk: a kabaré-nevetés összenevetés. A kabaré humort, vagy
legalábbis annak ideál-változatát élvezve <1közönség saját magán nevet.
Ez azonban legfeljebb a nevettető műsor közös humor-eredőjére igaz.
Vagyis egy ideális kabaré végén, mire lemegy a függöny, addigra valóban a közönség minden tagja ki lett nevetve, és természetesen valamennyien nevettek is. Ebből azonban nem következik, hogy külön-külön magukat nevették ki. illetve, ha rá is ismertek magukra, ahhoz,
hogy a ráismerés pillanatában magukon nevetni tudjanak, éppen ezekre
a pillanato kra ki kellett bújniuk saját bőrükbőL Vagy legalábbis kettéhasadni: arra, aki nevettséges, és arra, aki nevet...
Tehát nincs összenevetés kinevetés nélkül? Valószínűleg nincs. A kabarénézö mindenek előtt úgy képes nevetni magán, ha gyorsan felidézi
magában azt, aki ő ugyan, de nem nevetséges, akinek tere, ideje, képessége van az önreflexióra. Leegyszerűsítve: önmagát idézi, de legjobb pillanataiban, hogy legrosszabb pillanataihoz tartozó önmagát felismerje
és kinevesse. Hogy melyik volna az elképzelt ideális kabarénéző legjobb
pillanata? Amikor szemlélődik és nem cselekszik. Amikor nem ítél meg
semmit, de figyel, nagy lelki-szellemi nyitottsággal a világ dolgai iránt.
Ugyanezen néző legrosszabb pillanata: amikor nagyon is cselekszik,
amikor saját világából nem lát, de nem is néz kifelé, amikor állit és
nem kérdez.
Mielőtt belebonyolódnánk a "nembeli" és a "partikuláris" kabarénézői állapot elvont és nem ideillő definícióiba. jobb, ha egyszerű élethely-

zettel azonosítjuk a nyitott, őrireflexióraalkalmas pillanatot. A pesti polgár mint a kabaré közönség örök ideálja, beül a kávéházba, később
eszpresszóba, igazi - tehát sehonnan nem hiányzó - szabadidejében. Itt
ül, magában vagy társaságban, távol a napi gondoktóL Ha egyedül van,
gondolkodik, ha társaságban van, fecseg. Jókedve van, mert szabad,
nem mintha politikai elnyomatástól szabadult volna, hanem mert a kávéház (de még az ideál-eszpresszó levegője is) szabaddá tesz: aki ráérez
a hely szellemére, a kívülálló szemlélődés felelőtlenségére, az időlegesen
megszabadulhat saját korlátaitól, és jókedvében kinevetheti azt a valakit, aki ő maga ugyan, de máskor és máshol, a tisztánlátás képessége
nélkül. A bürokrata hivatalnok, a sznob újgazdag, a basáskodó főbérlő
és a békétlen társbérlet-lakó, a felelősséget áthárító illetékes, mind-mind
ott ül a nézőtéren. Ha ezeknek az embereknek van "kávéházi állapotuk", és a jó kabaré képes bennük felidézni, külön-külön megteremteni
számukra ezt az illékony hangulatot, akkor és csak akkor valóban nemcsak egymást nevetik ki, hanem saját magukat is: cselekvő-köznapi minőségükben - bürokrataként, főbérlőként. illetékesként...
A legsúlyosabb ellentmondás, mely ha nem is önmagában, de elvezetett az efféle szórakoztató műsorok csődjéhez, abból adódik, hogy a televízió gyarapodó, többmilliós nézőtáborán belül egyre növekedett azoknak az aránya, akiknek a legtágabb értelemben sem volt "kávéházi állapotuk": ami akár konkrétan is értendő: híján voltak minden ilyen vagy
ezzel rokon élménynek, emléknek. Természetesen nem arról van szó,
hogy a gyermekségüktől fogva keményen dolgozó parasztok és munkások bizonyos felidézhető élethelyzetek hfján nem lettek volna ,alkalmasak arra, hogy művészetet
é::. benne humurt fugy<1sszanak.Eppen
csak, ahogy a fentebb idézett régi kabaré-kritika fog<1lll1<1zott:
w.·ama bizonyos 'pesti polgárnak' (nem burzsoá, hanern citoyen) egyik jellegzetes
vonása a kérkedés. Ennek aztán széles <1skálája az egészséges bizalmatlanságtól a blazírt cinizmusig." Valóban: <1bizalmatlanságtól a cinizmusig terjedő kérkedés teszi a kabaré-hangulatot, mert ez ,l sajátos és ideiglenes mindenen kívül-állás a feltétele annak, hogy <1néző érdekei-korlátai közül ki nem látó önmagát kinevesse. A kételkedő kívülállás "kávéházi állapot". Ez - emlékként - valóban csak a nézők töredékében (a
polgári kevesekben) idézhető föl, és csábító mintaként se sokaknak (a
polgáriasuló keveseknek) ajánlható követésre.
Akinek a felidézésben, "eladásb<1n"kulcsszerepe v.in, az a konferanszié. így kívánja ezt <1Zeredeti bb.lréh,lgyolll,íny, dl' ezt a hagyományt
nyomatékosítja sokszorosan a kultúrpolitikai küldetés, amit a korai magyar televíziós kabaré magára vállal.
A legegyszerűbb, a hagyomány szerinti alapesetben a kabaré-konferanszié mindig "kávéházi állapotban" van: "ide" invitálja a többieket, a
nézőket. Az első szilveszteri műsorokban úgy bukkan föl Kellér Dezső,
mint aki csakis hívásra, tehát cseppet sem tolakodóan, de azért készségesen átülne a nézők asztalához, valamilyen pesti nyilvános helyen.

Kellér, ahogy konferansziéhoz illik, anekdotázik, és gyakran foglalja személyes élményeit a függöny előtti monológokba. Már ebben is különbözik a televíziós szilveszterek másik, ugyancsak évről-évre jelentkező
műsorvezetőjétől, Rátonyi Róberttől: Rátonyi úgy áll meg arcán a különös, szinte félelmetes pantomim-mosollyal a stúdió-szilvesztereken is
valóságosnak tűnő színházi színpadon, szemben a kamerákkal, mintha
csak jelen időben létezne, mintha szmokingos, csokornyakkendős figuráját mint ünnepi kelléket csomagolták volna elő minden esztendő utolsó napján, azután visszacsomagolták volna. Ennek a konferanszié-bábunak semmi köze sincs Rátonyihoz, az évadot végigjátszó hús-vér színészhez, akivel persze mnden évben történik egy és más. Mégis természetellenes volna, ha a bábu a színész valóságos évközi élményeivel hozakodna elő fölvezető szövegeit színesítendő.
Kellérnek vannak évközi élményei. De csakis rá jellemzőek. Legkevésbé sem olyanok, mint egy évtizeddel később a Mikroszkóp Színpad monológ-művészeinek. Kellér nem arról mesél, hogy mi történt vele az
"életben", mit látott, hallott, csinált - mint mondjuk majd Hofi Géza teszi. Kellér, bár negyvenöt utáni, és különösen televíziós korszakában
már legfeljebb pesti eszpresszót emlegethet, mégis minden magára vonatkozó közléssel jelzi, hogy ő maga örökös "kávéházi állapotban" éli
életét, és ez a definiálhatatlan hangulat minden presszóhoz, kávéházhoz, étteremhez - kontemplációra és/vagy fecsegésre szolgáló nyilvános helyekhez - köthető, melyeket Kellér gyakorta felidéz. Ilyenkor valóban szelíd mosollyal invitálja a nézőket saját világába (mert neki és
csak neki, csupán egyetlen világa van), ahol az "egészséges bizalmatlanságtól a blazírt cinizmusig" terjed a mindennel szemben távolságot tartó
kételkedés - mely éppen ezért értelemszerűen a néző köznapi önmagát
is eltávolítja, kinevethetővé teszi. A megengedő definíció szerint Kellér
lehetne "blazírt cinikus" is - "a most jöttem a kávéházból" konferansziéattitűdnek a régi, negyvenöt előtti kabaréban élt is ilyen változata -, de
ő természete szerint nem az, és ezáltal nagyon is megfelel a konszolidációs kabaré követelményeinek. Távolságtartásának finom eszköztárába
még csak nem is poénok és szófordulatok tartoznak, pusztán gesztusok,
tartás, mimika - "befelé" nézés és "befelé" mosolygás, és olyan orgánum, mely mintha nem csak szelíd, de fáradt is volna, úgy, hogy fáradtságának tere van, történelmi aurája: világhriborút,
üldöztetést, forradalmat, sok-sok bezárt kávéházat és halott kávézó-partnert sejtet.
Ebben a korszakban minden műsorvezető kávéházi ember, de nem
mindegyik egyformán. A félig vállalt "kávéháziság" azzal a következménnyel jár, hogy a közönség egy-egy pillanatra biztosabb tájékozódási
pontot keres a konferansziénál.
gondolatban kibővíti vagy árnyalatnyit
elmozdítja, esetleg egyenesen mozgásban hagyja a "mi" felidézett körét.
A .mi" köre beavatottsági kör, az elmozdulás tehát azt jelenti, hogy a
közönség hirtelen valaki más által és e másvalakivel együtt érzi magát
beavatottnak - akár a konferanszié kirekesztésével. Ez persze nem hiba,
és nem csökkenti a konferanszié fontosságát: ha jól csinálja, amit csinál,
akkor az összenevetés lehetőséget. a kabaré eredeti, nyitó "mi" képzetét
mégiscsak neki köszönhetti.ik.
Érdemes összevetnünk három jelenetet, három különböző televíziós
szilveszteri műsorból. Három hagyományos kabaréban, három különböző vezető konferanszié szerepel: 1960-ban Rátonyi Róbert, 1965-ben Sinkovits Imre, 1966-ban Kellér Dezső.
A három jelenet - három humoros interjú. A műsorvezetők, a kávéházi emberek meginterjúvolják az együgyű kívülállót. Ez utóbbi kabarészerepköre szerint a királyok udvari bolondjával rokon. Együgyű, mert
kora, foglalkozása, társadalmi helyzete, egyéb vonásai közmegegyezés
szerint feltételeznek valami szellemi csökkentértékűséget, de legalábbis
valamilyen, az ostobaságig egysíkú látásmódot, olyan valakié t, akinek
helyzeténél fogva - látszólag - csakis a részt, sohasem az egészet van
módja észrevenni. Az ilyen ember kívülálló: még a kabaréközönség köznapi állapotához képest is, hiszen helyzete partikulárisabb a partikulárisnál. De különösképpen kívülálló a közönség "kávéházi állapotához"
képest; ha már eljutottunk ebbe az állapotba, akkor ő biztosan nem
"mi" közénk tartozik. Legalábbis ezt kell éreznünk akkor, amikor töb-

besszám katalizáló vezetőnk, a konferanszié az együgyű kívülállót a
függöny elé invitálja.
Az együgyű kívülállók - a kávéházi állapotba csábító konferansziék
mellett - a korai szilveszteri kabarék kulcsfigurái.
Három példát ígértünk, három konferansziéval. Rátonyi 1961-ben a
Pesti Vadembert hívja színpadra, Pécsi Sándor alakításában. Sinkovits
beszélgetőpartnere 1965-ben a száz évesnél is öregebb Majoros Tamás
bácsi: Major Tamás. Kellér egy évvel később ugyancsak a .Jegöregebbet"
keresi meg: a legöregebb pesti vécésnénit, Kiss Manyit. Természetesen e
három interjúalany mind "kívülállásban", mind "együgyűségben" különbözik egymástól, kabaré szerepük mégis hasonló, és ennek megfelelően az interjúvoló konferanszié is hasonló viszonyban van velük. Rátonyi is, Sinkovits is, Kellér is formális udvariassággal köszönti őket, majd
véleményüket tudakolja mindenféle közügyekben. esetleg életük folyásáról érdeklődik.
Klasszikus humor-forrás olyan valakit kérdezni meg a többiek "közös
dolgáról", akit szerepe szerint nem korlátoz a jogos félelmek és irracionális gátlások protokollja, mert nem érzékeli ezt a protokollt, felette
vagy alatta áll. A kabarészínpadon azonban leghatásosabban úgy lehet
mindenek fölött és mindenek alatt állónak, tehát tökéletesen szabadnak
mutatkozni, hogy valaki e szabad ember mellett legalább időlegesen demonstrálja a szabadság hiányát.
Ilyenkor a kérdező knek maguknak kell segíteniük. Eddig ők, a kávéházi emberek nevettettek. most átadnak poénlehetőségeket együgyű riportalanyaiknak. A "labda földobása" néha elegánsan történik, néha
otrombán nyilvánvaló. "Majoros Tamás bácsi" szenilitása, ahogy el-elveszti mondandója fonalát, majd később eszébe jut a keresett szó - például sajátos hitelesítő ötlet - hiszen ezzel őt nemcsak az együgyűek bátorsága teszi képessé, hogy kimondja azt, amit más nem mondhat. Öt a
"véletlen" is segíti: amikor a folytatás eszébe jut, az éppen akkor bátor
poénná lesz az állandóan változó témájú beszélgetés kontextusában. Ehhez kell a konferansziénak készségesen végszavazni.
A poénok joga azonban nem egyszeruen a beszéd, hanem a látás nagyobb szabadságát jelenti. Egyszerű kabaré-törvény: akinél a poén, az
lát nagyobb darabot a valóságból, még ha az együgyűek sajátos tisztánlátásával is. Ha az "együgyű kívülálló" éppen a "kávéházi emberhez", a
konferansziéhoz képest jut poénhoz, a "mi" határai elmosódnak, benne
leheletnyi érétkzavar támad. Aki nevet: "mi - kávéházi állapotban".
Akin nevetünk: "mi - napi gyarlóságaink közepette". Kávéházi állapotunkért a konferanszié a felelős; rá hagyatkozunk, ő szemlélődik, beszél,
kételkedik helyettünk. Ehhez a kávéházi állapothoz azonban nemcsak a
mindent-látás képessége, hanem a látás és láttatás protokolljának fölényes ismerete is hozzátartozik. A hatvanas években a műsorvezető elegáns és választékos: csokornyakkendője csakúgy, mint beköszöntő szófordulatai. Az őskabaré brutálisan közvetlen. közönséges konferansziéjára egyelőre nincs igény. "Mi", a közönség, jó műsorvezető esetén magunk is elegánsnak érezzük magunkat, a játékos célozgatások, a finom
szöveg-árnyalatok tudósainak, kávéházi embereknek tehát, akiket Kellér
és Rátonyi méltán invitálhatna asztalához. Amikor azután a Vadember,
Tamás bácsi és a legöregebb vécésnéni avatott vezetőnk helyett lövi le a
poénokat, mintha mi magunk is megszégyenülnénk: nevetésünket töre-

déknyi pillanatra megzavarja, hogy új, ideiglenes mestert kell követnünk az össze- és kinevetésben. Az "együgyűt" mindig mint kívülállót
muta lja be a konferanszié a közönségnek, amikor "mi" - ő meg a közönség - mint kávéházi emberek, már jól egymásra találtunk. Az együgyű kívülálló, azáltal, hogy nem ismeri a protokollt (amit mi ismerünk), valóban nem tartozik közénk, de ahogy sorra lövi a poénokat
(már ő nevettet, és nem rajta nevetünk), a "kávéházi mi" értéke lecsökken és észrevétlenül egy másik többes első személy kínáltatik föl a közönségnek: "mi, akik már nem félünk".
Ez a "mi.i- képzet nem feledteti el teljesen a kávéházi többes első személyt. Az együgyű teljesnek tűnő szabadsága, megmagyarázhatatlan
mindentudása csábító ugyan, de mivel éppen e mindentudás saját társasági-kávéházi használati szabályaira nem vonatkozik, egyszerre vesztes
is, győztes is a konferansziéval szemben, pontosabban hol vesztes, hol
győztes. A hatvanas évek hazai kabaréjában a "mi, akik már nem félünk" képzete ugyanúgy alkalmas volt arra, hogy közönségét pillanatokra a beavatottak magabiztos körévé gyúrja, mint a "mi, akik tudjuk,
mit szabad" képzete.
Ha a konferanszié - a kávéházi ember - egyedül volt a színpadon,
akkor ideális esetben egyszere keltette föl mindkét képzetet. Amikor az
együgyűvel beszélget, e két képzetnek más-más felelőse lesz, és ráadásul ezek egymást váltva, egymást kiszorítva jelentkeznek. Amikor a közönség együtt a konferansziéval, saját kávéházi bölcsességének örvend,
lesajnálja az együgyű szókimondót. Amikor az együgyűt, a korábbi kívülállót befogadja, ezzel magát is szókimondónak tekintve lesajnálja a
kávéházi bölcset, a konferansziét. Mindez a beszélgetés fordulatait követve, néha nem is szavak, csupán arcjáték és gesztusok által szabályozva, akár töredék másodpercenként is változhat.
Bár példáink közül csupán a középső szcmlélteti a fentieket ideális
tökéletességében, érdemes összehasonlítanunk a három álriport-helyzetet.
A legkorábbi jelenetben Pécsi Sándor és Rátonyi Róbert szerepel. A jelenet mintha a klasszikus Hacsek-Sajó szereplőviszonyt hsználná mintául: ez kissé ide nem illő bohózati reflexeket kelt mindkét szereplőben.
Természetesen Pécsi az, aki igazi vademberes lendülettel berobban a
színpadra, Rátonyi viszont, mintha nem örülne a találkozásnak. Zavarban sincs - ha ilyesmi látszana rajta, akkor a közenséget máris elnyerte
volna tőle az együgyű szókímondó, még mielőtt megszélalt volna. A beszélgetés viszont úgy alakul, hogy Pécsi nem egyszerre, hanem folyamatosan nyer - nyeri a poénokat -, de Rátonyinak sem kell veszítenie.
Néhány mondat a jelenetből:
Pécsi: - ...A jemeni imám zsarnoksága ellen tiltakoztam.
Rátonyi:- Maga tiltakozott?
P:- Én tiltakoztam.
R- Hát maga ismeri a jemeni imámot?
P:- Sose láttam, azt se tudom ki az ...
R:- Hát akkor hogy tiltakozott?
P: - Újságban benne volt. Újság mindig tudja, mi ellen tiltakozom!
Ez az egyszerű kis vicc 1961-ben valószínűleg eredetinek és merésznek hangzott. Számunkra azonban most az érdekes benne, hogyan nyer
a Vadember poén-lehetőséget anélkül, hogy a kávéházi ember, a konferanszié elveszítené az általa már "megdolgozott" többes-első személyű
közönséget. A jelenet szinte minden viccére érvényes, hogy Pécsi szókimondó bátorsága nem rivalizál ssemmiféle relatív gyávasággal. Nem
csak azért, mert a dramaturgiai szándék szerint Pécsi poénjai véletlenek.
és a vademberi naivitásból következnek. Ahhoz ugyanis, hogy Pécsi
"győzzön", Rátonyinak segítenie kellene. Mondjuk: szemét idegesen forgatni, megpróbálni Pécsibe belefojtani a szót... Rátonyi azonban rezzenéstelenül áll. Arca nem árul el sem győzelmet, sem vereséget.

Nézzük a második jelenetet 1965-ből:
Major Tamás: - Mert én tudom, hogy nyugaton kapitalista kizsákmányolással a burzsoázia uralkodik ...
Sinkovits: - Tudjuk, Tamás bácsi tudjuk M: - no de gazdaságilag kissé előbbre vannak, mi meg egy kissé le
vagyunk maradva ...
S: - Tudjuk, tudjuk ...
M: - Na de ezt a lemaradást be lehet hozni ...
S: - Tudjuk ...
M: - Én nagyon egyetértek azzal a politikussal. aki azt mondta
hogy ...
S: - Tudjuk, Tamás bácsi...
M: - ... Na várjál csak fiacskám, hogy harminc év alatt behozzuk a
nyugatot. Olyan kicsi volt. .. Olyan köpcös politikus ...
(Sinkovits Major fülébe súg valarnit.)
M: - A fenét! Deák Ferenc!
A dialógus puszta szövege csak sejteti, micsoda pantomimjátékot produkál a konferanszié Sinkovits e néhány mondat közben. Arca minden
egyes "tudjuk"-nál idegesen megrándul, szemét segítséget keresve jártatja, majd tehetetlenségében bocsánatkérőleg széttárja kezét, mielőtt a
végső megoldashoz, az illetlen súgdolózáshoz folyamodna. Amikor viszont kiderül, hogy Tamás bácsi nem ugyanarra a politikusra gondol,
akire ő, akkor sportszerűen megadja a lefőzöttség, a megszégyenültség
minden elképzelhető mimikai jelzését. Természetesen ügy, hogy ezek
egyben a megkönnyebbülés jelzései is.
Sinkovits konferanszié szerepe tehát más 191í5-ben, mint Rátonyié
1961-ben.
Külön figyelemreméltó, hogy a dialógus mely pontjától játssza Sinkovits a protokollhoz igazodó, gyáva, tehát megszégyenülni kész műsorvezetőt. Meglepő módon az első ideges "tudjuk" nem akkor hangzik el,
amikor felmerülhet a gyanú, hogy Tamás bácsi a nyugati gazdaság fejlettségéről akar beszélni. Sinkovits arca már a pártos felvezetés: a "burzsoázia" és a "kapitalista kizsákmányolás" kifejezéseknél idegesen rángatózik. 1965-ben vagyunk. Az a bizonyos kávéházi protokoll nem egyszerűen azt követeli, hogy ne tegyünk egyértelmű, politikailag nem kívánatos állításokat. hanem magukat a túlságosan politikus szavakat is
kerüljük. A szabály, leegyszerűsítve: ne provokáljuk a hatalmat jobbról,
és ne provokáljuk egymást - a közönséget - balról. Erre az esetre vonatkoztatva: ne emlegessünk se kizsákmányolást, se lemaradást, se a lemaradás behozhatóságát évszámhoz kötve, és főleg, ne emlegessük Rákosi
Mátyást semmilyen összefüggésben. Az előző példánkban Pécsi és Rátonyi együtt nevetnek. Itt a közönség először Majoron nevet, amíg az
öregúr szenilis körülményeskedését figyeli, azután Sinkovitson, akit Major megszégyenít. A közönség ezzel feladta kávéházi önmagát, és a protokoll felett álló "bátor együgyűek" beavatottsági körében egyesül: egy
tágabb többes-első személyű körben. Persze csak a következő vicc, esetleg a következő jelenet kezdetéig. Akkor valószínűleg újra elfogadja a
konferanszié összenevettető hatalmát és respektusát.
Lássuk a harmadik példát:
Kellér Dezső: - ... és miféle emberek fordulnak itt meg? Kiss Manyi,
mint vécésnéni: - Hogy miféle emberek ... Hát általában haladó szellemű emberek. ..
A poén ül, a nézőtéren nevetés (a műsort a televízió a Vidám Színpadról közvetítette), annak ellenére hogy a kávéházi ember és az együgyű kívülálló párbeszédében nincs semmi politikailag izgalmas. Természetesen annak sincs jele, hogy Kellér többes-első személyt katalizáló
szerepe veszélyben forogna. Ez mégsem a Rátonyi-Pécsi dialógus. Kellér
- az abszolút kávéházi ember - ugyanis derűs érdeklődéssel hallgatja a
vécés nénit. Megértik egymást. Kiss Manyi, amúgy nem különösebben
"poénos" mondataiból ugyanis fokozatosan kiderül, hogy a nyilvános
vécé maga is tágabb értelemben vett kávéház. Félévszázados állandóságával a szabad kontempláció biztos helye. "Nagyon szeretem ezt a beosztást" - búcsúzik Kiss Manyi Kellértől. A jelenet nevettető tanulsága:
vadember és kávéházi ember akár szövetségesek is lehetnek. A világ kinevethetően kisszerű - innen is, onnan is.

FORMA-ESZTÉTIKA
"
ES STRUKTURALISTA

SZEMIOLÓ GIA
Mitry nemcsak azért dolgoz fel és osztályoz egy-egy területet illetve kérdéskört, hogy ismertesse, hanem azért, hogy a részleges ismeretektől az
egységes felé közelítsen; hogy a tudás-töredékeket elméletté ötvözze.
Mitry forma-esztétikája szembenáll a hagyományos, empirikus esztétikákkal, több rokonságot mutat a hegeli, mint a marxista filozófiával. Ritka
az olyan jelentős filmelméleti kérdés, tézis, amelyet ő ne tárgyalna, elemezne, bírálna. Hivatkozásul elegendő két olyan sokat vitatott, "kényes" témát vizsgálni Mitrynél, mint a beállítás és a montázs.
Griffith, Eizenstein, Gance tevékenysége, azaz a "modem" film születése óta a beállítás esztétikai illetve elméleti státuszának kérdése szüntelenül "terítéken van". Azokkal szemben, akik a filmkép kompozíciójának lényeges, meghatározó elemét látták benne, Bazin a képkivágást (a
mozgó maszkot), a folyamatos valóság bemutatását megszakító szükséges rossznak tartotta. Mitry - összebékítve az ellentétes nézeteket - kimutatta, hogy az esztéta és a pszichológus álláspontja csak látszólag ellentmondásos. A történeti vitát pontról pontra ismertetve és elemezve,
Mitrynek nem esik nehezére állítása alátámasztása. Az álláspontok között - vonja le a következtetést - nincs lényegbeli ellentét, hanem csak
az elemzendő tárgy felszines (és elfogultságból fakadó) megközelítéséből adódó nézetkülönbség.
A montázsról kialakult nézetek konfrontálásakor hasonlóképpen jár
el. Rámutat, hogy hamis a montázs, illetve a folyamatos jelenetszerkesztés szembeállítása, mivel azok egyazon tárgy megközelítésének két, nem
ellentmondó, hanem egymást kiegészítő módozatai. Mitryt sosem az érdekli, hogy kimutassa elődei vagy kortársai helytelennek vélt értékítéleteit, rossz nézőpontjait. hanem az, miként lehetne összegezni a részleges, talán elfogult, talán túlzó, talán csak az igazság magját tartalmazó
tudásanyagot - kiemelve belőlük az igazságelemeket - egy összefoglaló,
általánosítható elméletben. Mitry nem tartozik az újat hozó gondolkodók közé, sokkal inkább a nagy szintézis kimunkálója, "aki elsöpri az
útból az akadályokat", aki rendet teremt, rendet hagy maga mögött, ha
áthalad egy területen. Ez magyarázza, miért nem vált soha iskolateremtővé, miért nem hivatkoznak rá, ha egy kérdés eldöntésre vár, de miért
tudja mégis minden kutató, hogy Mitry "feldolgozása" nélkül nem
kezdhet nyugodtan munkájához.

Noel Burch: a forma kultusza
A filmelmélet történetében nem egyedülálló jelenség, hogy egy elméletalkotó - mint a különféle filmnyelvtanok szerzői - a formában keresse
és találja meg a film sajátosságát. A film formai sajátosságának felismerése képezte azt a kiindulópontot is, amelytől a filmelmélet fejlődése
szárrútható. Burch eredetisége nem a formai tényezők jelentőségének felismerésében rejlik mégsem, hanem e nézet és a film mint politikai gyakorlat elvének ötvözésében. Ö is, mint a húszas évek formalistái, azt kutatja, mily módon tartják ébren a nézők figyelmét a film formai összetevői, és a film hatását vagy hatástalanságát e formai, és nem tartalmi tényezőknek tulajdonítja. Abban is rokonságot mutat a formalistákkal.
hogy az eredetileg "objektívnek" szánt leírásból fokozatosan a valamit
előíró, azaz normatív állítások megfogalmazása felé hajlik, ellentmondást nem tűrően jelentve ki például, hogy csak a forma érdemes elemzésre a filmalkotásban.

Burch nyíltan szembehelyezkedik mindenfajta realizmus-elmélettel és
a formakultuszban látja a művészet felszabadító erejét, hatékonyságát. A
könyvei és cikkei középpontjában álló gondolat: miként válik az esztétikai forma politikai erővé, hatalomma, hatásos eszközzé egy olyan világban, amelyet mindenütt az ideológia ural, amelyben a jelentést, a tartalmat - politikai meggondolásból - fetisizálják.

Burch elutasítja Bazin utilitaristának bélyegzett realizmus-elméletét (a
film nyitott ablak a világra), mert politikailag reakciósnak tartja. Ez az
elmélet annak az osztálynak az ideológiája - írja -, amely a filmtől saját
világképe tükrözését kívánja meg. A formalisták nézetével azonosul,
amikor a realizmus-elmélet bírálatának szükségességét hangsúlyozza. A
sajátosan filmi eszközök átalakítják (deformálják) a valóságot, hamis tehát az a hit, hogy a valós életet látjuk viszont a vásznon. Ez az átalakulás ugyanakkor politikai poétikát is teremthet. A tartalom csak a forma
alibiéül szelgal. csak azért létezik, hogy átalakítsák. Bár a film csak tökéletlen közvetítőeszköz - véli -, előfordulhat, hogy immanens tárggyá
válik, amelynek szemantikai és plasztikai funkciója együttesen tölt be
poétikai funkciót.
A formakultusz Burchnél is ugyanazt a célt szolgálja, mint korábban
Canudonál vagy Munsterbergnél: a filmet "modem" művészetté avatni,
amely egyenértékű (mert azonos törekvésű és megjelenésű) a realista
ábrázolást ellenző kortárs festészettel. zenével.
Kétféle film létezik Burch számára. Az illúziót keltő, amely valami
más ("a tartalom") megjelenítésére vállalkozik, és ennek ellentéte, amely
a film specifikumát érzékelteti. Elméleti tevékenysége is két irányba fejlődött. Célja egyfelől kortünetileg leírni és elemezni az uralkodó filmforma ábrázolásmódját, másfelől felfedni és bátorítani a realista filmmel
szembehelyezkedő törekvéseket. Az előbbi irányvonalba tartoznak a
hollywoodi filmről írott tanulmányai. Képtelen részrehajlás nélkül szemlélni ezeket a filmtípusokat. amelyeket reakciósnak. en b/oc elemzésre
méltatlannak tart. Az amerikai filmipart azzal vádolja, hogya kezdet

diskurzusokban, ami félreérthetetlen jele volt egy új jelenség születésének.
A fogalmak nagy része az irányadó szaktudományból, a nyelvészetből származott. Úgy tűnt, csak strukturális (strukturalista) nyelvészet létezik, holott a nyelvtudomány épp ezekben az esztendőkben fordult új
(generatív-transzformációs) irányba. Különös, korábban ismeretlen tudományág formálódott a szemünk előtt, anyelvészettől kölcsönözve fogalomtárát. A franciák - de Saussure nyomán - szemiológiának, az amerikaiak - Peirce nyomán - szemiotikának nevezték.
A filmelmélet - amely nem dicsekedhetett strukturalista hagyományokkal - hirtelen felfedezi a húszas évek már elfeledett, varázslatos álkezdete óta úgy alakította a filmművészetet, hogy eleve lehetetlenné te- lítását (a film nyelv), a orosz-szovjet formalistáknak a kor strukturális
gyen minden formai kísérletet. A film - fejti ki - kezdetben telve volt le- nyelvészeti irányzata által inspirált gondolatrendszerét.
A strukturalizmus minden szakterületen - így a filmelméletben is hetőségekkel. Az ábrázolás szabályai még nem léteztek, és ez a helyzet
végtelen változatosságot ígért formai szempontból. A filmipart is, mint teljesen eltért a korábban érvényben lévő és ható gondolatrendszerektől,
minden iparágat a huszadik században, utolérte végzete: rá is kiterjesz- köztük a még ekkor is sokak által iránymutatónak tartott egzisztenciatették a hasznosság és hatékonyság igényét. A valóságtól elrugaszkodó lizmustól. Nem véletlen, hogy Sartre az elsők között "nyitott tüzet" Léformai kísérleteket csírában elfolytották, a filmet a hiteles (realista) való- vi-Straussra, "történetietlen" szemlélettel vádolva az etnológust.
A strukturalista
nyelvészet
ösztönzően hatott
a társadaságábrázolás irányába kényszerítették. A montázs kiváló lehetőséget kílomtudományokra
kivéve
magát
a
nyelvészetet.
Ferdinand
de Saussunált, hogy a tér-idő kontinuitással szakítson a film, de az elbeszélés kötelezettsége (a filmipar és a nézők igénye) ezt a formaalkotó tényezőt is re téziseit Bevezetés az általános nyelvészetbe címen csak 1962-ben jelenteelkorcsosította: csak akkor vágtak, ha a cselekmény megkövetelte (pél- tik meg, Noam Chomsky - eredetileg 1957-ben publikált - Mondattani
dául egy beszélgetés megjelenítésekor, hogy így növeljék annak drámai szerkezetek című, a nyelvészetet forradalmasító munkája pedig csak 1979hatását). Ahhoz, hogy az egymást követő beállítások hitelt érdemlően ben lát napvilágo t Párizsban, mintegy jelezvén, mennyire helytálló,
tolmácsolják a valós, eredeti tér-időt, hosszú fejlődési folyamatra volt hogy a hatvanas éveket a strukturalista gondolkodásmód, a strukturális
szükség. A váltakozó, szaggatott montázstól a folyamatosság-élményt módszer uralta.
A negyvenes évek közepétől az ötvenes évek végéig az Egyesült Állakiváltó montázsig sokan fáradoztak azon, hogy az egymást követő képek azt az érzetet keltsék: egyazon valóságra vonatkoznak; hogy az mokban kidolgozott kommunikáció-elmélet és kultur-szociológia ("a töegyes beállításokat az egyidejűség vagy az egymásutániság viszonya te- megkommunikáció tudománya") számított iránymeghatározónak a filmelméletben. (Gilbert Cohen-Séat A film és a vizuális közlés problémái [Probszi az ábrázolás szükséges részévé.
A film gyakorlata című könyvében Burch részletesen ismerteti a realista lemes du cinéma et de l'information visuelle] című munkája 1959-ben
ábrázolásnak ellentmondó feldolgozásmód kialakulását és sajátosságait. hagyta el a nyomdát, de különösebb érdeklődés t nem váltott ki szakmai
Csupa olyan technikai eljárást elemez és ír le benne, amelyek a valóság körökben. A kérdések ily módon való megközelítése ekkor már idejétdeformálásához vezetnek. A technikai forgatókönyvet a valós tér- és múltnak számított.)
időviszonyok figyelmen kívül hagyása teszi számára jellegzetes filmi
eszközzé. A különböző montázs-típusok ismertetésével a folytonosság,
az egyidejűség ábrázolási lehetőségeit méri fel. A kép és hang aszinkronitásának vizsgálatával a realista film szinkronitás-elvét veszi célba. Műve nem véletlenül vált a radikális, "másfajta" filmet kívánó alkotók irnakönyvévé, mindennapi olvasmányává.
A kapitalista filmipar és ideológia bírálata felszínes és egyoldalú
Burch munkáiban. Egységesnek, monolitikusnak és túl könnyen magyarázhatónak tekinti egész építményét illetve "kiszolgálóit"; nem látja ellentmondásait, amelyek éppen abból fakadnak, hogy hiányzik ez a képzelt és vitatott egység. Romantikus szembeállása feledteti vele azt az
egyszerű igazságot, hogy egyetlen intézmény sem fejezi ki kizárólag és
Az 1962-es esztendőből visszatekintve, az első megállapítás, amely a
maradéktalanul az adott rendszer ideológiáját. Elvakultsága olyan kötények vizsgálata után ide kívánkozik: jó néhány évig semmi sem törvetkezményekhez vezet, hogy ab ovo elutasít minden olyan technikai újítént Franciaországban a filmelmélet terén. Ebből a szellemi űrből jószetást, amelyet ez a filmipar teremtett meg, illetve alkalmaz. (Burch, Noél:
rivel csak a Cahiers du cinéma Brecht-különszáma (114/1960), illetve a
Praxis du einéma. Paris, 1965.)
majd egy évvel később megjelent Marienbad-különszám (123/1961) érdemel említést. Bazin meghalt, Mitry hallgat, a fokozatosan ellaposodó
- később Ikonra keresztelt - Revue Internationale de Filmologie-ban jóforStrukturalizmus és szemiotika: a változást hozó
mán senki sem figyel fel Roland Barthes 1960-ban publikált két cikkére,
holott így visszatekintve e két Írástól számíthatjuk a strukturális szemléhatvanas évek
letmód beható érvényesülésének kezdetét, eszmetörténetileg fontos első
jelét. (Barthes, Roland: Les "unités traumatiques" au cinéma. Principes
Napilapok, hetilapok, szaklapok és széles körben olvasott magazinok ta- de recherche; Le probleme de la signification au cinéma. Revue In terna tinúskodnak arról, hogy a hatvanas években, mint a szélvihar, söpört vé- onale de Fi/mologie, 1960.)
Az ötvenes években oly élénk kritikai tevékenység is veszít lendületégig a strukturalizmus (divatja). Kiváltképp az 1962-1968között eltelt hat
ből. Nincs kritikus, aki a napi gyakorlaton túl többre vállalkozna, valaesztendő érdemel - így utólag megítélve - figyelmet.
E sorok írója maga is közeli szemlélője volt az eseményeknek több miféle elméleti orientációt követne. Sőt, a kritikusok gyanakodva szemmint két esztendőn át, 1965 és 1967 között. Emlékezete szerint a nagy- lélik azokat, akik a filmről rendszerben gondolkodnak. Mindenfajta elméközönség csak viszonylag későn értesült a szaksajtóban már régóta fo- letet kritikusok és alkotók mindenkoron a filmtől idegen szellemi produktumnak tekintettek, nem ismervén fel az elméletben a hasonló célkilyó vitáról.
Új nevek, új "szereplők" váltak viharos gyorsasággal ismertté az ér- tűzésű, de módszerében és megközelítésmódjában eltérő szellemi tevételmiségiek körében: Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Louis Althus- kenységet. Annak a hamis hitnek a bűvkörében éltek még ekkor is,
ser, Jacques Lacan, Michel Foucault. Új fogalmak hangzottak el a szalon hogy a kritika is elmélet, avagy a kritika pótolhatja az elméletet. Holott

a kritika mint tevékenység és produktum, illetve a kritikus mint szereplő más helyet foglal el a szellemi tevékenység hierarchikus rendjében és
a társadalmi kommunikációs rendszerben, mint az elmélet és az elméletalkotó.
A kritikusból lett filmrendezők tevékenysége azt rnutatja, hogy révükön cseppet sem javult a filmről születő írások minősége. Azzal, hogya
felvevőgép másik oldalára kerültek, még nem értettek szükségszerűen
többet a filmből, mint amikor csak tollat forgattak és nem filmet.
A kritika feladata a filmek értékelése, terjesztésének befolyásolása. A
kritikusok többsége vagy újságíró, vagy filmkészítésre váró aspiráns. A
legtöbb, amit tehet, hogy tehetséggel szolgálja ízlését és azt a társadalmi
csoportot, amelynek nézetrendszerét tükrözni hivatott. Ezt nem ismerték
fel a hatvanas évek végén a Cahiers du cinéma szerkesztői, és csináltak a
lapból egy polemizáló, marxizmust-Ieninizmust, maoizmust oktató politikai-filozófiai szószéket, ahonnan egyre kevesebb szó esett a filmről és
egyre több az osztályharcról. Néhány év múltán azonban kénytelenek
voltak szakítani ezzel a filmlapok számára szokatlan gyakorlattal.
Abból a szellemi igénytelenségből, amely az ötvenes és hatvanas évek
filmelméletét jellemezte, természetszerűen következik, hogy a szemiológia könnyen tért hódíthatott. de csatát csak nehezebben, évek multán
nyerhetett.
A filmszemiotika valódi inspirálója Roland Barthes, Az utóbbi negyedszázad kétségkívül eredeti, nagyhatású írója, esszéistája, szemiológusa, aki bármihez "nyúlt", mindig eredetit alkotott. A divatot sosem
követte, a divat követte őt. Irodalomtudósként indult, de érdeklődését
hamar felkeltette a film. Fent idézett, 1960-ban megjelent két tanulmánya a filmszemiotika programadó tervezete, emellett számos, ma is
használt fogalom első ízben ezekben az írásokban olvasható. Noha tervszerűen, rendszerességgel sohasem foglalkozott filmmel, később is szentelt neki egy-egy írást, mindig újabb, gondolkodásra ösztönző szempontokat vetve fel. (Delahaye, Michel - Rivette. Jacques: Enretien avec Roland Barthes, Cahiers du cinéma, 147/1963. Roland Barthes: Le tróisieme
sens. Notes de recherche sur quelques photograrnmes de S.M. Eisenstein. Cahiers du cinéma, 222/1970. Diderot, Brecht, Eisenstein. In: Cinéma:
théories, lectures. Revue d'esthétique, 1973. En sortant du cinéma. Communications, 23/1975. Cher Antonioni. Cahiers du cinéma, 311/1980.)

Traumatikus egységek a filmben
Napjainkban, amikor a filmet, néhány évtizeddel születését követően, a
tömegközlési eszközök modelljének ismerik el végre - írja Barthes Traumatikus egységek a filmben című tanulmányában -, a humán tudományok
is az intenzív fejlődés szakaszába érkeztek. Gondolkodásra ösztönöz az
információelmélet kiterjesztése a bonyolult jelzésrendszerekre, nevezetesen
a nyelvre.
A filmkép - változó és "totális" jellegéből adódóan - a kutatás privilegizált tárgyává válhat. Az összegzési kísérletek alapján egy útmutató fogalom már kibontakozott a jelenségek sűrűjébőL Ez a jelentés fogalma,
amely az észlelés és a közlésfolyamatok jelenségeire egyaránt vonatkozhat. A jelentés létrehozása az emberi tevékenység számos válfajában
megfigyelhető. Minden társadalmi cselekedet - véli Barthes - bizonyos
vonatkozásban jelek közlése, cseréje. A jelentésalkotás vizsgálata épp
ezért egyre szélesebb kutatási irányzattá válik, és indokoltan újabb és
újabb területeket kapcsol be a vizsgálódásba. Éppen a film vizsgálata indokolja, hogy egy általános jelentéselméletbe integrálva kutassuk az ész-

lelés érzelmi indokait. a jelzésrendszer kapcsán a film i jel érzelmi és gondolati elemeit. Röviden: meg kell határozni azt az önálló jelentéshordozá
egységet, amely párhuzamosan, egyszerre "ingerli" az agy egy-egy központját (ösztönzi gondolkodásra és érzelmi állásfoglalásra a nézőt).
Barthas jól látja, hogy egy hasonló jellegű kutatás első számú akadálya magából a filmképből. pontosabban annak ellentmondásos jellegéből
fakad. A filmkép szüntelenül változik (diakronikus), és ez lehetetlenné teszi rendszerszerű elemzését, mert az elemzés csak mozdulatlan (azaz
nem változó) elemekre épülhet. A strukturális elemzés - írja - feltételezi a
felismert és vizsgált funkciók stabilitását, időtlenségét (kiragadását az
idő folyamatából).
Annak, aki a jelentés problémáját vizsgálja a filmben, a következő
kérdésekre kell választ találnia: melyek a filmben a jelentés "helyszínei",
formái. jelentkezésmódjai. Pontosabban: minden együtt jelent-e valamit
a filmben, vagy ellenkezőleg, a jelentéshordozó elemek elkülönülnek
(nem összefüggőek)? Milyen jellegű az a viszony, amely a filmi jelölőket
jelentésükhöz fűzi?
E néhány mondatban benne foglaltatik az egész filmszemiotika. Kérdések, amelyekre Barthes is megpróbál válaszolni, de amelyek végleges,
megnyugtató válaszukat csak Metz írásaiban kapják meg. Bevezetésében, a film megközelítése kapcsán Barthes habozni látszik egy kommunikációelméleti és egy nyelvészeti-szemiotikai módszer, koncepció között (erre utal a heterogén fogalomrendszer is), de a cikk végén kiderül,
hogy mégis a nyelvészeti vizsgálódásmód mellett kötelezte el magát.
A kutatás célja jelen pillanatban nem lehet más - szögezi le -, mint a
film folyamatában (kontinuumában) elhatárolni a jelentéshordozó egységeket, ahogy azt a vizsgálat során minden kódolt közlés esetében teszszük. A megállapított és osztályozott közlések alapján lehet majd tanulmányozni a jelentés lelki hatásait.
A filmkép jelentéshordozó egységeinek természetére vonatkozóan
rendelkezünk olyan munkahipotézissel, amely más területen hatásos
elemző eszköznek bizonyult. "Saussure-nek a nyelvre vonatkozó megállapításait felhasználva nem azt akarjuk bizonyítani, hogy a film a szó
szoros értelmében nyelv (langage), mint ahogy erre utal a gyakorta használt metafora." A saussure-i nyelvelmélet kiterjesztette a nyelvi vizsgálódás határait a nyelven túlra, egy általános jelelmélet - szemiológía - lehetőségét illetve szükségszerűségét posztulálva, amely jelelméleten belül
a nyelv csak egyike a vizsgálandó jelentésrendszereknek.
Az 1960-ban publikált tanulmányban Barthes először írta le a filmmel
kapcsolatban a szemiolágia terminust, és utalt arra, hogy a film szemiológíai aspektusból is tanulmányozható, sőt kívánatos volna ilyen jellegű
vizsgálata. A film azonban - érvel - számos, bonyolult szemantikai
problémát vet fel a kutató számára, hisz, mint a nyugat-európai művészet általában, analogikus kapcsolat teremtésére törekszik jelölő és jelölt
között, ami a természetes művészet mítoszát implikálja. Abban a pillanatban viszont, amint egyenértékűséget teremtünk két terminus között,
amelyek közül az egyik jelöli - avagy, ahogy helytelenül mondják, reprodukálja - a másikat (egy kép és jelentése), a szemiológíai vizsgálódás
indokolttá válik, illetékessége vitathatatlan. Ebben az értelemben a film
logomorfizmusáról beszélhetünk. "A film logosz, és nem nyelv."

A filmi jelölő és jelölt
"A film nem tekinthető homogén szemiológiai mezőnek, a filmet nem
lehet jelek nyelvtanára redukálni." (Le probleme de la signification ... ) Ezért
Barthes a filmkép szemiológiájának körvonalazására törekszik csupán.
"Strukturális szempontból a jel egy jelöl8 (vagy forma) és egy jelölt (vagy
fogalom) összekapcsolása. Lássuk, miként fest a helyzet a filmkép esetében."
A jelölő hordozói a díszlet, a jelmez, a táj, a zene és bizonyos tekintetben a mozdulatok. A jelek rendszertelenül oszlanak meg a filmben. Különösen sűrűn fordulnak elő a film elején, és néha a végén.
A jelölő tobbnemű (heterogén), szemmel és füllel érzékelhető. Tóbbértékű (polivalens), ami azt jelenti, hogy egyetlen jelölő kifejezhet több jelöltet (amit a nyelvészetben poliszérniának nevezünk), de egy jelölt is megnyilvánulhat több jelölőn keresztül (ez az, amit szinonímának nevezünk).
A nyugat-európai művészetben ritka a poliszémia. A valószerííségre
épülő művészet kerüli, mert félreértésre adhat okot. A poliszémia egyenesen elviselhetetlenné válik az olyan művészetben, amely létét, hatását
az analógiára építi. A szinonímia ezzel szemben gyakori nálunk, mivel a
megértést, a mondanivaló tisztaságát nem veszélyezteti. A nyelvben
mindig csak az adott kifejezés szerepelhet a szinonírnák tárházából, a
filmben viszont gyakori, hogy egyetlen jelöltet egyszerre több jelölővel
fejeznek ki. Sőt, a rendező stílusát szinoníma-gazdagsága határozza
meg. Ha ez a stílus túl gazdag szinonímákban, már vulgárissá válik.
Esztétikai szempontból csak akkor jogosult a szinonímia, ha rejtik; ha az
ismétlődések nem pontosan fedik egymást.
Harmadsorban, "a jelölő kombinatorikus ... [A filmben] a jelölők sziniaxisával találkozunk. Egy jelölt többféle jelölő formáját öltheti".
"Ha meghatároztuk a jelölőket. próbáljuk meg rendszerbe szedni
őket, felfedni bennük azt a legkisebb forma-elemet, amelynek (még ha
végtelenül kicsi is) változása jelentésmódosító erővel bír." (Les "unités ... ") A jelölő két tényező együttese: egy hordozóé és annak id8tartamáé.
A hordozó egy meghatározott kiterjedéssel rendelkező, szintagmatikai
jellegű töredék a filmi folyamatban. Az időtartam a nyelvi morfémához
hasonló szerepet játszik: a jelentést befolyásolja, de ő maga önálló jelentéssei nem rendelkezik. A filmben is - javasolja Barthes - nevezzük morfémának (vagy variánsnak). Szerepe döntő fontosságú. Az ellentétbe állított terminusok egyikének kiemelésével születik belőle a jelentést meghatározó elem. Rendszer-jellegű: azaz a variációkból mindig csak egyetlen egy szerepel az adott összefüggésben.
A filmi jelölőt csak egy másik szemantikai rendszer, a nyelv segítségével fejezhetjük ki. A két eltérő rendszer (a vizuális és a verbális) kapcsolatba kerülése szüli a traumát. A filmi jelölő azonnal egy nyelvi sztereotípia mezét ölti (amely maradéktalanul megfelel tartalmának), vagy keresi a meg!elelő nyelvi kifejezést, amelyegyértelműen tájékoztathat tartalmáról. Altalánosítva elmondhatj uk, hogya teljes tartalom traumatikus, és a nyelv tagolja egységekbe. Nem csak a nagyobb, de a kisebb,
sőt a legfinomabb nyelvi egységeket is kölcsönveszi az elemző, ha szavakban ki akarja fejezni a filmi jelölőt. A lehető legapróbb jelöltig kell lehatolnunk, hogy a vizuális jelölők szárnbavételét sikerrel kíséreljük meg.
A kutatás a film esetében is - mint minden szemiológiai rendszer
elemzésekor - kettős feladattal áll szemben. 1/ Fel kell állítania a jelentéshordozó (jelölő) egységek leltárát. Ez lényegében az egységek elhatárolásának kötelezettségét takarja. A filmi kontinuumot - aszerint, hogy
hány megkülöl1böztethető jelöltet tartalmaz - megannyi "szeletre" kell
darabolni. 2/ Ossze kell vetni egymással a jelentéshordozó egységeket
(most már függetlenül a képektől), és ellentétpárba állítani őket, mert a
jelentés ezek játékából születik.

A módszer azonos a nyelvészetével. Felesleges szócséplés lenne felhívni a figyelmet arra a veszélyre, amely a nyelvészeti modell szolgai
alkalmazásából adódhat a filmszemiológia számára. Magától értetődik,
hogy a film nem azonos a nyelvvel (langue); hogy lényegi eltérésekre
bukkanhatunk a két rendszer ősszehasonlításakor, mivel a nyelvben
mindennek jelentése van. A szó nem hordozza a jelentést, a szó maga a
jelentés. A nyelvi és filmi elbeszélés alapsémája viszont közös: mindkettő tartalmaz jelben egyesülő jelölőt és jelöltet, és e jelből kell kiindulni
az elemzéskor. A döntő kérdés, amelyre a kutatásnak választ kell találnia: hogyan alakítja a maga képére a verbális kód a vizuális kódot.
"Láttuk, hogy a jelölt gondolat, eszme. A néző agyában létező valami,
amit a jelölő megjelenít. Felidézi a jelöltet, de nem határozza meg. Éppen ezért nem pontos, ha egyenértékűségi viszonyt posztulálunk jelölő
és jelölt között. (... ) A legjelentősebb kérdés, amely a jelölt kapcsán felvetődik, így hangzik: mi jelölt a filmben?" (Le probleme de la signification ... )
"Nyilvánvaló, hogy egy film nem csak jelöltekből áll. A film lényegi
funkciója nem szellemi természetű. Csak elszórtan találhatunk jelölteket
benne, epizodikusan, legtöbb esetben a film marginális elemeiként. Nem
félek attól a megállapítástól, hogy jelölt mindaz, ami a filmen kívül van, és
a filmben kifejezésre vár. Ezzel ellentétben, a kitalált, ábrázolt, filmre vitt
valóság nem válhat jelöltté (jelentés tárgyává). (... ) A jelentés ugyanis
sosem immanens, hanem mindig transzcendens, nem középponti, hanem marginális a filmben. Jelentés nélküli szekvenciákat igen, csupán
jelölt-funkcióval felruházott szekvenciákat viszont aligha találunk a
filmben. (...) Jelölő és jelölt kapcsolata az analógián alapszik, motiuált,
nem önkényes."
A film szemiológiai elemzésének nehézsége abból fakad, hogy az
elemző előtt mindig ott lebeg a tagolt nyelv modellje. A tagolt nyelv pedig kód, nem analogikus jelekbt5l áll, nem motivált, hanem önkényes jeleket
használ, amelyek (következésképpen) nem folyamatosak. egymással
nem szomszédosak. (Entretien ... )

Barthes - három évvel az első cikk után - ismételten hangsúlyozza,
hogy "a nyelvvel ellentétben, a film első pillantásra a valóság analegikus,jolyamatos kifejezésének látszik. (...) Hogyan lehet tagolni, feldarabolni az elemzés céljára? Hogyan változtatható a filmnek vagy egy töredékének a jelentése?" Az elemzőnek előbb azt kellene tisztáznia - ha mögé
akar nézni annak a felületesen képzett metaforának, amely szerint a
film nyelv =, vajon a folyamatos film-anyagban vannak-e nem analogikus, átalakított, kódolt elemek, amelyek rendszerré állnak össze, és ezáltal összességüket nyelvként kezelhetjük. A strukturalista módszer segítségével a filmi elemeket el kellene különíteni, és megvizsgálni, hogy
egy-egy adott esetben milyen jelöltnek felelnek meg (milyen jelöltre
utalnak); megváltoztatni a jelölőket, és felmérni, hogy a jelölő változása
maga után vonja-e a jelölt változását. Így valóban sikerülne a filmben
nyelvi egységeket elkülöníteni. és ezekből osztályokat, rendszereket létrehozni. (Hasonló szellemben vélekedett, azonos gondolatokat fejtett ki
Barthes két korábbi, ugyancsak 1963-ból származó cikkében: L'imagination du signe. Arguments, n"27-28;L'activité structualiste. Les Lettres Nouvelles, n"32.)

Riportereknek
Kezdjük mindjárt egy paradoxonnal:
"Nyilatkozni egyre kevésbé van kedvem. Úgy érzem, nemcsak én vagyok
így ezzel, az emberek nagy többsége is
jóllakott már a nyilatkozatokkal. Túl
sok az «okos», «bölcs», «önmagyarázó», minden áron «eredeti» alkotói
megnyilatkozás, s a művek nem mindig adnak hozzájuk fedezetet. Az a benyomásom, hogy a filmszakma világszerte kicsit túltelített szenzációsnak
szánt nyilatkozatokkal. De van valami
exhibicionizmus is abban, ha az ember
nyilvánosan beszél azokról az alkotói
gondokról, amelyek munka közben
amúgy is eléggé meggyötrik" - mondta Fábri Zoltán. Makk Károly még
nyersebben. még egyértelműbben fogalmazott: rr- •• senkinek semmi köze
hozzá, hogy néhány őrült több mint
két éven át hajnaltól-hajnalig piszmog
egy filmmel. Végzetesen magánügy,
nem tartozik a film lényegéhez, csak a
végeredmény a fontos."
És mégis, mindketten, és kollégáik
többsége is, oldottan. szellemesen.
szemlátomást
örömmel
beszélnek
azokról az olykor embert próbáló
időkről - néha évekről -, ami egy film
első forgatási napja és a standard kópia készítése között eltelik S ami még
különösebbnek tűnik: a megjelenés
után közel fél évvel már nyugodtan
mondhatjuk, hogy a magyar filmkönyvkiadásnak rég volt olyan szakmai sikere, mint az Osiris-Századvég
által a karácsonyi könyvvásárra megjelentetett Szubjektív magyar filmtörténet
1964-1994, Zsugán István interjúinak
gyűjteménye.
Mitől lesz sikeres egy kötet - pláne
szakmai körökben -, amelyben első látásra semmi revelatív nincs, hiszen
csupán a szerző filmesekkel készített,
többségükben már publikált anyagait
tartalmazza? Egyáltalán, mitől lesz jó,
sikeres egy interjú? Joseph Pulitzer, az
amerikai újságírás egyik - "természetesen" magyar származású - klaszszikusa, akinek lapjában a műfaj több
korszakalkotó darabja is megjelent,
például így inti munkatársát: "Kérem,
hívja fel a figyelmét mindazoknak,
akik jeles személyiségeinkkel interjút
készítenek arra, hogy színes, mozgalmas képet kell rajzolniuk az interjúalanyról valamint hétköznapi környezetéről, feleségéről, gyerekeiről, esetlegesen kedvenc kisállatairól. Ezek azok a
dolgok, amelyek igazán közel tudják
hozni az interjúalanyt az átlagolvasó
szívéhez, talán sokkal inkább, mint a
magvas gondolatok, nemes célok,
hangzatos kijelentések"
Nos, ezt a kézenfekvő magyarázatot
rögtön el is vethetjük, mert Zsugánt
aztán nem érdekli sem a feleség, sem a
gyerek, de még a papagáj sem. 6 egy
megátalkodott európai, gondolatok,
eszmék, sőt rögeszmék megszállottja.
A filmművészet nevű idea tántoríthatatlan elkötelezettje.

Sikerének egyik titka, hogy nem előre
megfogalmazott
kérdésekkel,
szentenciákkal dolgozik, hanem beszélget partnerével. Nemcsak kérdez,
de olykor válaszol is. Véleménye van
arról, amit hall. Szerényen, de határozottan közli, hogy ő ezt másképp látja,
s ezzel ösztönzi partnerét "tovább gondolni a gondolatot". Toleráns, udvarias, de (vagy mert?) szuverén, szabad
ember. Sok interjúját tanítani kellene a
televízió némely sztárriporterének,
akik eltérő véleményükért sokszor
csak azért nem égetik meg máglyán a
riportalanyt, mert az európai civilizációban ez már közel ötszáz éve nem szokás. Viszont minden mást megengednek maguknak.
A százharminchat. zömében filmrendezőkkel. operatőrökkel készült beszélgetés többsége éppen készülő vagy
frissen elkészült művek köré szerveződik. Attól lesznek többek a szokványos
forgatási riportoknél. hogy Zsugán Istvánt naprakész felkészültsége, áttekintése filmművészetünk, sőt a világ filmművészetének helyzetéről, problémáiról egyenrangú beszélgetőtárssá teszi,
alkalmassá arra, hogy szembesítse a
megkérdezett alkotót művészi elképzeléseivel, pályája eredményeivel. kudarcaival.
S azért is válhat az "egyszerű" interjúkötet érdekes, élvezetes olvasmány mellett hasznos filmtörténeti kézikönyvvé a magyar filmmel foglalkozó valamennyi szakember számára,
mert nemcsak a készülő vagy az elkészült művekkel foglalkozik, de méIyebb, alaposabb betekintést enged
egy-egy alkotó világába, szellemi műhelyébe. Az autentikus filmkészítő
gondolkodásának, sorsának lényegét
fogalmazta meg Bódy Gábor: "Engem
első pillanattól, már bölcsészhallgatóként ugyanazok a problémák érdekeltek. Nevezetesen és nagyon leegyszerűsítve az a kérdés, hogy mire használható a film mint médium. Ebből a gondolkodási folyamatból a lehetőségek
vágtak ki metszeteket." Gothár Péter
szerint pedig: "Nem a filmcsinálás nehéz, hanem a küzdelern, hogy a filmek
létre tudjanak jönni." Zsugán segitségével a filmkészítők legnagyobb drámájáról, a lehetőségért vívott, sokszor
sziszifuszi küzdelemről is képet kapunk.
Filmtörténeti szempontból különösen jelentősek azok a - [ancsóval,
Makk-kal, Caállal, Kósával, Zolnayval.
Gertler Viktorral. Tóth Jánossal, Ragályival és Bíró Yvettel készített - rendkívül alapos, úgynevezett életút interjúk,
amelyek apropóját többnyire valamely
kerek születésnap adja, mégsem maradnak meg soha a protokolláris tiszteletkör szintjén.
Az interjúk nemcsak filmről-filmre
követik az eseményeket. Zsugán felismeri az ígéretes tehetségeket, bábáskodik a sokszor még csak felsejlő irány-

kötelező
zatok kibontakozásánál is. 1966-ban
például megrajzolta három, még ismeretlen nevű fiatal művész, Huszárik
Zoltán, Tóth János és Ventilla István
portréját. Hogy Huszárik és Tóth János
esetében nem csalta meg a "szimata",
azt minden filmkedvelő tudja. Azt
azonban már lényegesen kevesebben
tudják, hogy Ventillával milyen eredeti
tehetségét veszítette, tékozolta el a magyar film. Három évtizede fogalmazott
gondolatai mindenesetre elgondolkodtatóak: "Borzasztó, hogy a filmtervet
irodalmi formában kell kifejezni. Én
pedig éppen arra törekszem, hogy
megszabaduljak a filmnek ettől a túlzott irodalmiságától. Minket már felnőtt, korszerű, dialektikus módszerrel
tanitottak a főiskolán. Minden félévben
filmmel vizsgaztunk. nem papírra vetett filmelképzelésekkel. Anyanyelvünk
a film... Én nem regényt akarok írni,
hanem filmet szeretnék készíteni. Töltőtollarn a kamera. Csak azzal tudok
írni... A filmen az életet nem reprodukálni próbálnám, hanem a filmet a való életből egy az egy arányban vágnám
ki." Amikor jó tíz év múlva a Budapesti iskola megvalósíthatta az ő elképzeléseit is, Ventilia már házakat tervezett Amerikában. S a sors kegyetlen
iróniája, hogy amikor egy világrend
összeomlása után bizakodva hazatért,
hogy újra filmkészítéssel próbálkozzék
az immár szabad Magyarországon, a
"független" kuratóriumok újra kilóra
mérik a forgatókönyveket, gondosan
ügyelve rá, nehogy sok legyen bennük
az élet és kevés az irodalom.
Zsugán hozzáértését és igényességét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
könyve bevezetőjében egzaktan, tárgyilagosan rámutat annak hiányosságaira. A kritikus egyik legfőbb hiányérzetét önmaga fogalmazza meg.
e
sorok írója (ifjontan elszánt kizárólagossággal szubjektíven, tehát sajátosan
egyéni elfogultsággal) ... kötelezte el
magát a Fábri, Jancsó, Kovács, Zolnay,
Gaál, Huszárik, Kósa, Szabó, Sára,
Bódy (és az e kötet tartalomjegyzékében megtalálható összes többi rendező)
nevével jelezhető - s természetesen
egymástól is karakteresen különböző filmkészítői törekvések mellett; és ...
nem jutott eszébe sem megkérdezni a
korszak olyan - másféleképpen jellegzetes - rendezőit, mint például Keleti
Márton és mások (Utólag, harminc évvel korosabban és toleránsabban persze már botorságnak tetszik ez az elfogult intranzigencia; hiszen bizonyára
azoknak a rendezőknek a megfaggatása nyomán is kortörténeti adalék értékű szövegek keriilhettek volna a papirosra ... )"
Zsugán számára mintha befejeződött volna a magyar filmtörténet a dokumentarizmussal. Fájóan hiányoznak
a kötetből a nyolcvanas-kilencvenes
években feltűnt tehetséges fiatalok, Jeles, Bereményi, Xantus, Enyedi ildikó,
rr»



Szirtes, Szabó ildikó és mások. Érdekes, hogy Gothár Péterrel is csupán
egyetlen, a kiadvány számára készült
interjú található a kötetben. A szerző
mintha megérezte volna, hogy az 1994es esztendő legkiválóbb filmje A részleg
lesz. A nyolcvanas-kilencvenes évtizedből esztendőnként csupán egy-két interjú került a kötetbe, ezért valójában
csak a hatvanas-hetvenes évek filmtörténetét idézi, láttatja folyamatában, a
későbbi időszakból csupán szemelget.
De egy vállaltan szubjektív filmtörténet talán megengedheti magának,
hogy az arányokkal. kihagyásokkal is
jelezze, mi az, ami közel áll hozzá, sZÍvének kedves, érdeklődésébe belevág.
Korrekt filmográfia és válogatott, de
alapos filmtörténeti bibliográfia is kiegészíti a kötetet.
Azért öröm jelzett hiányosságaival
együtt is ez a könyv, mert a magyar
film hiányos, felemás felépítrnényének
talán legmostohább területe mindig is
éppen a filmkönyvkiadás volt. A Múzsák Kiadó megszűnésével s a Magyar
Filmintézet anyagi lehetőségeinek beszűkülésével ez is amolyan senki földje
lett, ahol arathat a dilettantizmus. Jelennek meg filmes kiadványok itt is,
ott is, de esetlegesen. és ordít róluk a
szakmai gondoskodás hiánya. A Századvégnél - ezt most már több filmkönyvük bizonyítja - mintha a filmművészet is otthon lenne.
Végezetül az a kissé talán kaján
gondolatom támadt, hogy jóllehet Zsugán István cseppet sem bizonyul Joseph Pulitzer hálás tanítványának, egy
Pulitzer-díjat azonban ezért az életműkötetért mindenképpen megérdemelne.
Tóth Klára

Olvasónapló
Széljegyzetek nyolc könyv margóján

Zsindelyné Tüdős Klára nevével a régi
magyar film ismerői a Fény és árnyék
főcímén találkozhattak. A hajdani közéletben rendkívül aktívan tevékenykedő hölgy szinte minden előképzettség
nélkül állt a felvevőgép mögé. hogy
régi álmát megvalósítva csatlakozzon a
női rendezők úttörő csapatához. 1945
előtt kevesen tartoztak ebbe a kiváltságos táborba: a kegyelmes asszonynaknyilván kapcsolatai révén - sikerült bejutnia a Hunniába első, egyszersmind
egyetlen opuszának vászonra álmodójaként. Mészáros Márta, Gyarmathy Lívia, Elek Judit, Ember Judit, Enyedi Ildikó, Böszörményi Zsuzsa, Szabó Ildikó és a többiek korában nem kelt feltűnést a gyengébb nemhez tartozó dirigens a stúdióban - 1943-ban kisebbfajta szenzációnak számított az efféle
rendhagyó szerepjátszás. Az alkotás
nem sikerült igazán. EdeJsheím Gyulai
Ella - maga sem proletárasszony - például finoman szóvá tette, hogy a jellemfestés jókais túlzásai valószínűtlenek, bár elismerte: "a szerző egy magasabb eszmei igazságért írta történetét" . A históriai számvetések kritikai
minősítései sem éppen hízelgőek.
Mindez azonban úgyszólván teljesen
mellékes. Zsindelyné Tüdős Klára nem a filmes, hanem az ember, a közéleti személyiség, a polgári műveltségideál megtestesítője, a népi kultúra értékeinek népszerűsítője - rászolgált arra az ímpozáns kötetre, melyet a Magyarországi Református Egyház Kálvin
János Kiadója jelentetett meg emlékére
és tiszteletére.
Dizseri Eszter - a krónikás - alázattal, szorgalommal és hozzáértéssel kutatta fel a hozzáférhető dokumentumokat. Puritán módszert követett. Nem
kommentál, nem magyaráz, csupán a
tényeket sorakóztatja fel. Mindenkit
megkeresett, aki a könyv médiumát ismerte és szerette (mennyire sokan voltak, kiderül a vaskos összeállításból).
Intim vallomások tucatjai sorakoznak a
lapokon. Féltve őrzött családi dossziékba kukkanthatunk. A jegyzetekből,
töredékekből, levelekből, montázsokból markáns portré rajzolódik ki előttünk a hazai művelődéstörténet szerényen, ám roppant hasznosan szolgáló
papnőjéről. A leltárt Zsindelyné Tüdős
Klára munkáinak és terveinek filológiai hitelességű felsorolása teszi teljessé. Jól megválogatott a képanyag, az
életút fontos állomásainak tükre.
A rendkívül esztétikus könyv tulajdonképpen nem tekinthető szakirodalmi műnek, mégis úgy vélem: ha a
régen várt magyar akadémiai filmtörténet megfelelő fejezete elkészül, a kutatók nem nélkülözhetik a Zsindelyné
Tudős Kláráról szóló bekezdések forrá-

sai között ezt a kiváló antológiát. Továbbá: jó lenne, ha a magyar mozikultúra nagyjairól is születne hasonló jellegű szeretetteljes és megbízható átvilágítás. Mindenképpen arra bíztatnám
Dizseri Esztert, "szeressen bele" másokba is, és folytassa hasznos munkáját.

A lengyel Krzysztof Kieslowski az
Amatőr bemutatója után robbant be a
nemzetközi filmvilágba. Az 1979-ből
való film egészségesen pimasz hangvételével. gyilkos iróniájával, remek karaktereivel ragadta meg a nézőt. Emlékszem, a moszkvai fesztiválon mindenki az akkor még ifjú titán kezét
akarta megszorítani, s Kieslowskit, akivel olyan jó volt összekacsintani, szinte
azonnal a beérkezett mesterek közé
sorolták. Pedig "nagy dobásai", karakterisztikus erkölcsrajzai, szuggesztív
társadalmi tablói csak ezután következtek (a Véletlen, a Dekalág, a Rövidfilm-példázatok,
a Veronika kettős élete).
Kieslowski a kilencvenes évek közepén
európai klasszisnak számit. A világ
minden részén ismerik és tisztelik.
A Befejezés nélkűi cimű füzet (a Skorpion Kiadó és Stanislaw Zawislinski
szerkesztő jóvoltából) magvas "háttérfüzér" az életműhöz. Beszélgetések,
kritikai szemelvények, naplójegyzetek,
nyilatkozatok váltakoznak benne, valamint egy hosszabb interjút tartalmaz.
Kieslowski eszményeiről, kapcsolatairól, módszereiről beszél, majd csattanóként ellentmondást nem tűrő hangon kijelenti: elég volt, konyec, lehúzza a rolót, többé nem forgat filmet.

Furcsa a gesztus, ötvennégy évesen
senki sem szokott visszavonulni, ráadásul a díjakkal és kitüntetésekkel elhalmozott lengyel művészt nem érte
olyan megrázkódtatás, kudarc, támadás, ami indokolná harsány kapitulációját. Akkor hát - ahogy mondani szokás - mi lehet a motívum? Sejtelmem
sincs.
Többször elolvastam a mondatokat,
hátha a szemem káprázik és tévedek,
de nem: fehéren-feketén az áll az egyik
provokatív kérdésre adott válaszban,
hogy a Film Polski nagyköveti ranggal
felruházott képviselője hátat fordít a
celluloidszalag világának. A dátum:
1994 májusa.
Tényleg nem tudok azóta új Kieslowski-premierről.
A címlapról Kieslowski szigorúan
okos tekintete villan ránk. Ellendrukker vagyok.

A hajdan fantasztikusan sokszínű
orosz szakkönyvkiadás felett szinte
meg lehet húzni a lélekharangot. Úgyszólván mindent a könyörtelen piac
törvényeinek rendelnek alá a gombamódra szaporodó kiadók. Amiképpen
amozikból eltünedeztek a hazai produktumok, s Tarkovszkijra, Paradzsanovra vadászni szükséges a moszkvai
repertoárban, ugyanúgy a filmes literatúrában is a gyanús kacatoké az el-
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sőbbség. Bulvár témák, kiabáló borítók, kommerciális áradat: ez jellemző a
mostani "termésre".
AMarilyn Monroe kebleit és Sylvester Stallone muszkliját népszerűsítő
ponyvák között szerényen meghúzódó
vaskos album a szabályt erősítő kivétel
kategóriájába tartozik. Gondolom, kevés példányban nyomták, egyébként
abszolút indokoltan: Alekszandr Szokurov a kevesek rendezője. Az ember
magányos hangja, a Szomorú érzéketlenség,
A második kiir, a Kő és más filmek gondolati mélysége és különleges hatáselemei azonban' a legegyénibb hangú
megszállottak közé emelik az útját következetesen járó szentpétervári alkotót. Megítélés dolga, hogy Tarkovszkijnak csupán követője-e vagy Ifáris az
utódja, annyi viszont bizonyot küliöldi fesztiválokon, art kino-berkekben
óriási az érdeklődés a látomásai iránt,
s nyilván megvan lelkes tábora szűkebb hazájában is. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy a SZEANSZ-Pressz
(Ljubov Arkusz formabontó pétervári
folyóiratának kiadója) reprezentatív
hommage-zsal tisztelgett a Szokurovszindróma előtt. Rangos hazai és külföldi szerzők írásai kaptak helyet a
szellős oldalakon. Megismerkedhetünk
az egyes filmek forrásvidékeivel, a "kihordás" nehézségeivel. a szakmai- és
közönségfogadtatás jellegzetességeivel.
Bepillanthatunk Szokurov műhelyébe;
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a közreadott rendezői szcenárium a
maga szűkszavú absztrakcióival és
szó-mágiái izzásával igazi unikum. A
méltatók között találjuk Mihail Jampolszkijt, minden modem kezdeményezés és teória mentorát, Maja Turovszkaját, akinél pontosabban és érzékletesebben kevés esztéta fogalmaz,
Hans-Joachim Schlegelt, a Berlini Fesztivál válogatóbizottságának kelet-európai szakértőjét és másokat.
A tiszteletkörre felsorakozók sokféle
megközelítést, illetve kulcsot ajánlanak
a Szokurov-oeuvre mélységeinek megfejtéséhez, szempontjaikat egyvalami
rokonítja: az analitikus elemzés, a látvány logikájának keresése. Kiválóak az
illusztrációk, mintaszerű a tördelés
(mindezt azért érdemes megjegyezní,
mert az egykori szovjet kiadványok lapozgatói silány mínőséghez szoktak) igaz, ennek megfelelően csillagászati a
könyv ára is, de hát a pompázatos kötetek mindenütt nagyon sokba kerülnek.
Tóth Endre, azaz Andre de Toth rejtélyes figurája a kinematográfia korábbi
évtizedeinek. 1939-ben nem kevesebb,
mint öt filmet hozott tető alá idehaza.
Aztán felkerekedett, és meg sem állt
Hollywoodig. A csípős pletykák szerint az a legnagyobb fegyverténye,
hogy felesége volt Veronika Lake, a
szobor-szépségü sztár, ez azonban go-

nosz túlzás. Több filmje pályázhat a
maradandóságra. Gyakran ünnepelték,
ma is számos Tóth-dráma és látványosság pereg a televízió és videoprogramokban. Néhány évvel ezelőtt
hazalátogatott. Élvezettel lapozgatott

semmisítő bírálattal illette, de így is ez
a legteljesebb kompendium az egyetemes filmesztétika úttörőjéről. Megállapításai, következtetései, feltételezései a
mi kutatóink fantáziáját is megmozgathatnák.
hosszú élete tarka képeskönyvében. A
közelmúltban
megírta
memoárja it
(Fragments [Részletek]. Faber and Faber, London-Boston).
Martin Scorsese és Bertrand Tavernier meleghangú ajánlása áll az önéletrajz élén. Tóth Endre csapongó bőbeszéd űséggel idézi fel karrierje állomásait, sűrű kitérőkkel párhuzamos eseményekre, találkozásokra, epizódokra.
Jellegzetes dolgokat említ meg - és
hallgat el. Jókedvűen anekdotázik számos nagyságról, főleg befutott magyarokról, viszont homályban hagyja karrierje és sorsa minden bizonnyal közérdeklődésre számot tartó mozzanatait.
Bölcsen méri fel mások örökségét, a
magáét kevésbé. Felfedező adalékokkal
nem nagyon dúsítja az írásos filmHungaricát, még a közhelyektől sem
irtózik, annyit mégis tudjunk be érdeméül, hogy a curriculum vitae több
passzusát életszeretet és humorérzék
színezi. A Fragments több pletyka tárnál, de innen van a filmtörténeti rangú
esszék mezsgyéin. Nem hiszem, hogy
fordítására azonnal sort kellene keríte-

A német filmkönyvek választéka évek
(évtizedek) óta irigylésre méltóan bőséges, s minden elképzelhető igényt kielégít. A szemnek szóló képes filmmappák, sztár-életrajzok, poszter-csodák mellett keresettek a praktikus ismeretterjesztő kiadványok, s rendszeresen napvilágot látnak filmesztétikai fejtegetések, történeti sumrnázatok,
tudományos értekezések is. Nincs
olyan szegmentum a a mozikultúrának,
melyet a fiirge kiadók figyelemre ne
méltatnának.
Négy újdonságot emelek ki ezúttal
a friss termésből - irigykedve és elismeréssel, meg némí sajnálkozással, elvégre a különféle könyvtípusok megszerkesztésére és a szóbanforgó témakörök becserkészésére a mí gárdánk is
képes lenne (csakhát a pénzhiány'
csakhát a felvevő piac szűkössége!
csakhát a terjesztés!).
A mozi-centenárium jegyében fogant Hilrnar Hoffmann monstre-vázlata. A cím, 100 év film Lumiere-től Spielbergig jellemzőerr árulkodó, érzékelteti
a koncepciót: a fejlődés folyamatából
nem rekeszthetők ki sem a később
meghaladott úttörők, sem a populáris
szórakoztatás hivei, közöttük pedig széles a skála! - irányzat- és iskolateremtő óriások találhatók, akik meghatározták ennek a századnak a filmes
arculatát. A kategorizálás rokonszenves, mindig a formanyelv bátor újítói
kerülnek premíer plánba. A német aspektusok kiemelése indokolt. A magyar új hullám sem hiányzik egyébként az áttekintésből. A pillérek: Jancsó
Miklós, Szabó István, Fábri Zoltán, Kovács András, Huszárik Zoltán. Napjainkig terjed az enciklopédikus teljességű számvetés. Filológiai pontosságú az
analízist címekkel és ada tokkal kiegészítő eseménykrónika az évekről. Íme,
mit találtak többek között meghatározó
jelentőségűnek
az ECON Verlag
GmbH filmtudósai az elmúlt naptári
esztendőben: Schindler listája, Mezteleniil, Germinal, Philadelphia, Kenyér és
csokoládé, Smoking - No smoking, Ponyvaregény. Nem rossz válogatás. Nem
rossz ízlés.
Thomas Elsaesser a modem német
film törekvéseinek számbavételére vállalkozott újfajta tipológiával és fogalmi
rendszerrel szolgáló tanulmányában.
Különösen izgalmas a műfaji hierarchia felparcellázása, a filmszerzői mentalitás-változatok csoportosítása, Passbinder, Herzog, Kluge és a többiek
mondanivalójának és formakultúráj ának értő magyarázata, a mozi és a teleni - annál is inkább, mível sürgetőbb
adósságaink is lennének ex-magyarok- vízió szimbiózisának megközelítése.
kal szemben. Hogy csak egyet említ- Thomas Elsaesser sok-sok címszót tarsek: bár nem fogadta osztatlan elisme- talmazó irodalomjegyzéket és szelektív
rés Zsuffa József angol nyelvű Balázs filmográfiát, valamint rendezői életBéla-monográfiáját, Biró Yvette meg- rajzokat felvonultatva részletezi az

utak, eszmék, célok, eredmények sokaságát. Szinte semrní sem kerüli el a figyelmét. Spektrumából nem hiányzik a
szemíotikai kutatás, a gazdasági háttér
s egy sereg más fogalom (összefüggés)
vizsgálata, közérthetőségre törekszik s
tartózkodik a fölényeskedő kioktatás
pózaitól. Mostanában elég sok mű taglalta a német évtizedeket. Ez az egyik
legfigyelemreméltóbb históriai film-panoráma.
Végül két populáris guide-ról.
Hans Schifferlen a szerinte száz legjobb horrorfilmet gyűjtötte csokorba
(hasonló könyvet más filmféleségekről
is kiadtak korábban). A szelekció természetesen szubjektív és vitatható.
Olyasfajta, egymástól elég nagy távolságra levő művek kerültek közös skatulyába, mint a Rosemary gyermeke, a
Piknik a függő sziklánál, aFrankenstein
menyasszonya, Az elefántember, a Dr.
Cordelier végrendelete, Mumau Noeferotuja, vagy a mí Tóth Endrénk Wax múzeuma. Hiányolom a Ragyogást, viszont
példásan lényegretörők a tartalmi ismertetések és lexikonszerű tömörség-

gel megfogalmazott minden mini-értékelés.
A vadnyugati filmek barátai Joe
Hembus javitott és bővített western-Iexikonját vehetik kezükbe. 1567 mű szinte a műfaj teljes választéka - szerepel a Heyne-sorozat szokott formátumát kinövő könyvben, tárgyilagosan
elfogult cikkek sorában. Amí ebből a
cowboy-adattárból kimaradt, azt már
nem is érdemes lajstromba venni. Talán Berkes lldikó is kedvet kap tőle
egy új western-breviárium sajtó alá
rendezéséhez.
Veress József
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Az idő es legendái
Tulajdonképpen az arányokon múlik. tatlanról. a megismételhetetlenről. a
A porcelánszobrok nippek, ott sora- végzetről és a végről. s erről mindegyikoznak biedermeier vitrinek - és vit- kőjük mást tud és máshogyan. "Amirinutánzatok - horgolt csipkével leta- kor az artikulátlanul is beszédes, brukart polcain. Vagy mint úti élmények tálisan kifejező gyermekfirkák rakosgatásával foglalatoskodtam - azokat vavalamikori valóságát idéző bumfordi
agyagistenségek, amelyeket emlékként lamiféle ritmikus zenei szövetté próhaza lehetett hozni a távoli Mexikóból, báltam összerakni az akkor még Isten
Indiából. s most ott díszelegnek csor- tenyerén lévő Hédervári-kastély műbult korondik, az NDK-vekker és a termében =, hirtelen és hasítóan rám
tantitól maradt bonbonniére között. De tört valami dermesztően erős halál-érha ezek a porcelán micsodák másfél zés. Ady rőzse-dalai szólaltak meg
méteresek? S ha a megformált madár- bennem s a másnak talán semmitmonka nem szelíd szobadísz, fecske vagy dó firkákat erre a 'dal-ra komponálgalamb, hanem a Megfáradt sas, amely- tam, miközben egyre nőtt bennem a
nek feje előrebillen. szárnyai lógnak, félelem".
A szürke árnyalatai, a suta elipszisvagy a Pihen6 sas, melynek póza a
nyugágyban elterülő emberé? Akkor formák, a bordó, a barnás, a zöldes, a
sárgás pasztellfoltokat szálkásan átez Kungl György műve, a szobrászé.
Minden alkotó játszik, ki a szóval, meg áthúzó, mintegy megsemmisítő
ki a hangokkal. ki a térrel - ki a másik fekete vonalak valamiféle kegyetlenemberrel =, Kungl György az anyaggal ségről. irtózatról szólnak. A pasztellkés a formával. Először az egri majd a peken ez erőteljes vonalakon kívül,
pécsi tanárképző főiskolán próbálko- melyek az embergyerek legelső ceruzazik, s csak utána folytat tanul- vonásait idézik, semmi konkrét nincs.
mányokat a képzőművészeti főiskolán. Mégis beszédesek. Pasqualetti ZsófiáHamar felfigyelnek egyéni hangvételé- nak különleges érzéke van ahhoz,
re, így a végzés után ösztöndíjas a hogy a legfinomabb rezdüléseket észkecskeméti nemzetközi kerámia stú- revegye. Ezen a kiállításon szívemhez
dióban, majd a Római Magyar Akadé- legközelebb az a műve állt, amelyen
mián, s 1990-től három évig dolgozhat megzavart VÍztükrök láthatók. Több
kép, több pillanat így megörökítve.
a Derkovits-csal.
Úgy egyéni, hogy nincs köze az Nem fodros ez a vízfelszín. hanem éravantgárdhoz. a posztmodernhez. sem- des. Érdes, ahogya VÍz lehet az. Part
mihez, amire azt mondjuk, divat. Egy- nem látható, így nem érzékeljük, hogy
részt azért nincs, mert figuratív. Művei az óceán, a Balaton légifelvételről vagy
felismerhetően ábrázolják tárgyukat, a egy nagyobbacska tócsa az, ami látványunk lehet. Bizonyos csak a Hold hivakond vakond, a felhő felhő, Nagy
gaz, nagy gaz és akkor még ott a Kicsi- deg fénye, amelyben a hullámrezzenések, az egyszer valaha voltak és az
nyeit óvó fügemadár.
Gyönyörű felületeket készít. A rní- örökre semmibe veszök felsejlenek.
vesség. a részletek kimunkáltsága tar- (Francia Intézet)
talmas mesterségbeli tudást sejtet. Alkotókedvének csak fantáziája szabhat Ha már a Francia Intézetnél tartunk,
hatát. De még nem szab. Szárnyal. Há- volt ott egy másik kiállítás is. Annick
és Jean Desmier, a Paris La Villette
rom dimenzióban ott pompázik a HázÉpítészeti Főiskola tanárai - ott sincs
alap, a Vízzáróakna, A pihená sarló, a
másként, a Seigneurie-Total és a Trilac
Gaztaposó, a FelMs az ég sikélós felett, a
vállalatok támogatásával - Budapesti
Csobánkai forgószél, a Hazám-hazám,
a
homlokzatokat rajzoltak, s ezeket itt beDélibáb. Gúnyolni csak az gúnyolhat,
aki szeret. Nagyon tud szeretni az, aki mutatták, ahogy hajdanában, mintegy
így tud gúnyolni. S emellett Kungl hatszáz éve a németalföldi Limbourg
könnyed, nem "reszelős". A vakond testvérek, akiket Berry hercege francia
úgy tartja feje fölött a földet, s a for- földre hivott, hogy fessék le az ő kastémája-íve is, mint a Gellért-hegyi Sza- lyait. A Lirnbourg fivérek eljöttek, s
kellő távolságból megnézték a kastébadság-szobor, azt idézi. (Budapest Galyokat, és mindig láthattak néhány paléria)
rasztot, akik a hátterükben emelkedő
valószínűtlen szépségű kastély előtti
térségen mint fóalakok szántottak, veAz ősz ihlette Adyt és költemény született, e vers pedig Pasqualetti Zsófiát, tettek, szüreteltek, és talán már az öregés megalkotta ezeket a képeket. Az el- apjuk is elunta a kastélyt nézegetni.
így jöttek el ők is. Nézni és megörömúlás borzongató fájdalmának kifejezése vissza-visszatérő téma a képző- kíteni.
Úgy látják ezeket a házakat, ahogy
művészetben. Mégis, aki e témát választja. tud a halálról, a visszafordítha- mi sohasem. Számukra kivágós képes-

•

könyvek rajzfigurái, szabályossá kerekítettek: egyetlen tetőről sem hiányzik
egyetlen cserép sem, s épek a párkánydíszek, nem lifegnek a vakolatdarabok
és a zsalugáterek, nem csorbák a tetővázák, nem horpadt a kariatidák könyöke. Irigyelnivaló a látvány. "Fények
és színek az európai városban. Lisszabon és Prága után Budapest. Olyan ez
a kiállítássorozat. mint egy besúgó útinaplója: rutinból kiszúrni a nyolc-tíz
gyanús házat minden városban. Meg
olyan is, mintha egy angyal válogatna
angyali ízléssel a hatáskörébe eső kisebb csodák közül. Mindenesetre professzionális turisták professzionális ráérzései ezek a helyek": a Nagymező
utca, a Batthyány tér, ismerősen ismeretlen. (Francia Intézet)

•

A legendák nem öregszenek, csak
megörökítőn szaporodhatnak a ráncok.
Andy Warhol, Bob Dylan, Ducharnp
mire hozzánk, erre a tájra érkezhetett
volna, teste már rég sirba szállt.
Amennyit munkásságukból, személyiségükből életükben érzékelhettünk. az
elég fantasztikus volt ahhoz, hogy felfokozott várakozással kezeljünk minden hozzájuk kapcsolódó információt.
Azok a "hatvanas évek", a XX.század
második felének - most már bizton állíthatjuk - a legjelentősebb évei. Nagy
véráldozatok nélkül, de fordult a történelem, volt Párizs és Prága és woodstocki fesztivál. 1968. Utána már semmit sem lehetett úgy csinálni, ahogy
előtte. Egy szemtanú és egy megörökítő most végre - ahogy az akkor divatos nagyzenekarok is ellátogattak már
- ideérkezett. Nat Finkelstein 1933-ban
született New York Brooklyn városrészében. Először közgazdasági diplomát
szerez, majd Walter Rosenbium unszolására átmegy a fotókurzusra. Első
fényképezőgépére 21 éves korában tesz
szert. 1958-ban beiratkozik a New
School fotó-újságírási tanfolyamára. és
ezzel párhuzamosan publikálni kezd
különféle újságokban, köztük a New
York Times-ban, a Rolling Stone-ban és
a Playboyban.
Mindent fényképezett: az East Villagfe emberijogi tüntetéseit. a vietnami
háború elleni tiltakozásokat, a hatvanas évek divatják és a New York-i őslakosok életét. A hatvanas évek elején
egyiitt dolgozott Claes Oldenburggal,
a pop-art egyik legjelentősebb személyiségével, majd megismerkedett Andy
Warhollal is. 1964 és 67 között a Factory életét dokumentál ta. "Amikor elkezdtem fényképezni Warholt, még
egyáltalán nem volt híres. Szüksége
volt a hírverésre. Később aztán aláír-

tam egy szerződést, hogy a vele és a
köré csoportosuló emberekről egy albumot készítsünk. Én nem az ő fotósa
voltam, modellem volt, egy a sok között. Tény, hogy én készítettem róla a
legtöbb képet. Andy Warhol legjobb
műve maga Andy Warhol. Mások először művészetet csinálnak és ezáltal
lesznek híresek. Andy ezt fordítva tette ...
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Finkeistein 1968-84 között szakított
a fotóújságírással és Amerikával. videozenét valamint portrékat készített,
többször járt Európában és kiállításokat rendezett. A fotót mint tiszta művészeti formát kezdte használni. 1987ben Amszterdarnban telepedett le, ahol
a Robotechnik Tv számára készített videókat. Ó a video interaktív felhasználásának egyik előfutára. "Mindig ámulatba ejtett az, ami a képernyő mögött
történik. Tudom, hogy ott protonok,
elektronok és más hasonló dolgok pattognak. Az egész azonban ennél metafizikusabb. talán ez az Isten. Nem tudom!. ..A mostani munkáimat fraktális
sorozatoknak nevezném. Lefilmezek
bármit, ami megragadja a szemet,
majd kiválasztok egy másodpercnyi
részt és lézernyomtatóval kinyomtatom az állóképet."
A Canon Bubble JeW copier/printer használata lenyűgözi. Ó választja a
texturát. a mértéket. A kimerevített képeket sorra lefényképezi. Ezeket betáplálja a számítógépbe és tíz perc múlva
már látható is az eredmény. Szerinte ez
a huszonegyedik század szitanyomata,
a jövő üvegablaka. Öt másodpercnyi
filmből is készített már egy tizenöt méteres fényképinstallációt. Aztán videomonitor képemyójére helyez fóliára
másolt képeket és a monitoron futó
fraktálokkal anirnálja a fényképeket. A
valóság és a kép egymásról való leválásának folyamata izgatja, a technológiát az elidegenítés eszközének tekinti.
"Az foglalkoztat mostanában, hogy kinyújtsam. széthúzzarn a történések
másodperceit és kiderítsem, megmutassam, mi van mögötte... tr
A Ludwig Múzeumban látható volt
kiállításon a Factoryról és a Velvet Undergroundról készített híres fényképei
mellett bemutatta nevezetes sorozatait,
a Gésát, a Merry

Monstert,

a Holocaust

installációt és több fénydobozt. vagyis
munkásságának elmúlt három évtízedét.
Személye és ténykedése legenda, s
olyan valóság is, amivel utolérheljük a
jelenidőt.
Józsa Ágnes

Időm Eörsivel
Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal

Bevallom, Gombrowiez maga nem túlzottan érdekelt, mielőtt olvasni kezdtem volna Eörsi István "naplónapló" nak titulált, abszolút szabály- és rnűfajtalan, de annál izgalmasabb könyvét.
Gombrowicz drámáit a pártállami kultúrpolitika sokáig nem engedte bemutatni, majd amikor mégis, az alapjaiban elrontott vígszínházi Operett semmilyen mértékig nem igazolta vissza a
tiltást. A nagy (alighanem túl nagy) késéssel kiadott regények inkább tisztes
penzumnak számítottak, amelyeket illik ismerni, de felzaklatóan személyes
élményeimmé. továbbgondolandó. újra
meg újra előveendő alkotásoknak sosem éreztem őket. Azt ellenben tudtam, hogy Eörsit mindig érdemes elolvasni, mert a szó legjobb értelmében
provokál. Emlékezés a régi szép időkre című "börtönmemoárja" megvett magának: az abban kifejeződő emberi tartás,
világlátás, a magyar literatúrában hagyományos patetikus önsajnálat teljes
tagadása lenyűgöző, szellemes és szórakoztató volt.
Épp ezért furdalt a kíváncsiság, mít
akarhat ez az Eörsi - mégcsak "lengyeles" sem lévén - Gombrowicztól? Két
író viszonya mindig hordoz pikantériát, mindenféle feszültséget, de különösen akkor, ha az egyik tökéletesen alkalmatlan a világnagyság lábánál zsámolyon ülő alázatos rajongó szerepére.
Eörsi nem is okoz csalódást: korántsem
azért foglalkozik Gombrowiezcsal,
mert feltétel nélkül hódol neki, vagy a
honi köztudat szemére óhajtaná hányni, hogy nem ismerjük eléggé, nem követjük példáját stb. Eörsi egyébként
sem az a típus, aki bárki iránt kapható
volna erre a gesztusra. (Épp ez, ez is a
rokonszenves írói attitúdjében.) Nem,
Eörsi a magatartásban fedez föl a maga számára is követhető mozzanatokat.
"Gombrowiczhoz az vonzott leginkább" - írja =, "hogy roppant ellenállást fejlesztett ki magában az idomító
törekvésekkel szemben." Máris hely-

ben vagyunk: a sokszor túlértékelt
"közép-kelet-európaiság" folyton idomítaná (hol erre, hol arra) az intellektueljeit. Nagyfokú szuverenitás szükséges ahhoz, hogy ebben a közegben
bárki meglelje, majd megőrizze a maga
sajátos egyéniségét. "A magyar út, a
lengyel stílus és sok más efféle álteória
bizonyítja. hogy a kelet-európai értelmiség egy része nem hajlandó tudomásul venni, hogy az, ami." Kulcsfontosságú mondata ez Eörsi töprengéseinek. Gombrowicz ugyanis nem állt be
a magukat kelletők, másnak hazudók
sorába. Itt van az érintkezési pont a
két alkotó között. Mert amúgy szinte
mindenben - származástól világnézetíg, egyéni sorstól a transzcendencia
iránti hajlamig, humorérzéktől politikai
elkötelezettségig - egymásnak szöges
ellentétei. És mégis, az Írói létről igencsak hasonlóan vélekedtek. A "felfuvalkodott öntudat" pózai mindkettőjükből heves indulatokat váltanak ki.
"A hitbe vetett hit görcsei" - legyen
szó a katolikus, vallási hitről Gombrowieznál. vagy a kommunista elkötelezettség és vakhit köteIméről Eörsinél ugyanazt a reakciót váltják ki belőlük:
lökést adnak, hogy még a kirekesztettség árán is megkeressék önálló véleményüket, személyiségük megkülönböztető jegyeit. Eörsi sorra vesz tömérdek olyan problémát, amellyel Gombrowicz is viaskodott egy másik időben,
de épp oly keményen és kitartóan,
mint ő. Antiszemitizmus (a holocaust
utáni világban), homoszexualitás, nacionalizmus, euthanázia, posztmodernség, viszony a nőkhöz, viszony a kritikához, a kommunizmus mint eszmény
és mint gyakorlat, a piacgazdaság, az
ellenzékiség - sorolhatnám még a témákat, melyek mindegyike egy-egy
önálló, vitriolos, szarkasztikus, önéletrajzi elemekkel sűrűn átszőtt esszét
eredményez. önálló - de annál értékesebb szellemi hozamú - betét a Kleist,
illetve a Bufiuel-esszé, melyekben a
Gombrowiezhoz való kapcsolódás még
ürügyként is laza - node, mint jeleztem, kit érdekel mindebben a gomrowiczi "vonal", ha kárpótol az Eörsié?
Megvesztegető (és persze írói trükk-

nek se rossz) az az őszinteség, mellyel
Eörsi folyton beavatja olvasóját a naplóírás múhelytitkaiba. Például abba,
hogy néha maga is világosan látja: valójában képtelen belebújni Gombrowiez bőrébe. S erre is itt a szellemes
párhuzam, magában a "naplónapló"ban: Gombrowiez nagyjából úgy járt
Thomas Mann-nal, mint Eörsi Gombrowiczcsal. Ez a kötetlen szellem nemcsak öniróniát engedélyez a szerzőnek,
de szinte kötelezi, sarkallja rá, hogy
"adja irásba" a tévedéseit. "Ma már
belátom, hogya történelem nem iróniámnak adott igazat" - íme, egy jellegzetes Eörsi-mondat a könyv végéről, s
nem is akármilyen, lényegtelen ügy
kapcsán, de világtörténelmi jelentőségű kérdésben. Ugyanez a tartás teszi
lehetővé számára, hogy ő, aki tiszteletet parancsoló hűséggel idézi fel újra
meg újra Lukács György alakját a
leggyakoribb mocskolódások évadján
is, az igazság kedvéért leszögezze:
rr ••• mesterem a mi hazai rendszerünket
szellemi rangjához méltatlan apologetiku s őszintétlenséggel szemlélte... "
Csúfondáros bátorságra vall, hogy Eörsi a legkendőzetlenebb magánvéleményét, amúgy minden szépítő kozmetikázás nélkül, a felkapott "szellemfunkcionáriusok"-ról is közölni meri, és
nemcsak Csoóriról ír kegyetlenül, de
legalább ennyire gorombán "intézi el"
- ha éppen gikszeren kapja rajta - Nádas Pétert, Heller Ágnest, Konrád
Györgyöt. A szerző által gyakran emlegetett infantilizmus (az imént említett
önsorsrontó gesztuson kívül) nemigen
érhető tetten a könyvben. Sőt, éppenséggel Eörsi érettségének jele, hogy talán Gombrowiez spirituális tanitványaként - maradéktalanul vállalja már
önmagát. Azt a fickót, akinek "rosszul
állnának a patétikus taglejtések". Azt
az írót, aki - mint lengyel mestere "gyanúsnak tartja a sikert, főleg, ha
még csak ellenállásba sem ütközik."
Egészen más kérdés, hogy ettől a még
csak ellenállásba sem ütköző sikertől
Eörsinek. miként 1989 előtt, a rendszerváltás utáni Magyarországon sem
kell tartania.
Ez azonban már nem az ő számlájára írandó.
(Pesti Szalon Könyvkiadó)
Nádra Valéria

"A kliensek olyan
reklámot kapnak,
amilyent megérdemelnek!"
(David Ogilvy)

Dizseri Eszter

A ma gy a r
reklámfilm

története

2. rész
1945-1969
Reklámfilm:

többnyire néhány perc terje-

delmű, ötletes, látványos, árucikket, ipari
terméket, szolgáltatást ajánló kereskedelmi
rövidfilm. Gyakori fajtája a rajz- és bábfilm. (Új Filmlexikon ll., 1973.)

REKLÁMSZAKMA

= K.O.

Magyarország háborús hadszíntérré válása, majd az azt követő évek politikai
szemlélet-változása "májusi fagy"-ként tarolta le az előző fél évtizedben hevesen
"virágba boruló" hazai reklámszakmát. A
felszabadulás után már csak gyéren dolgozott egy-két reklámcég, pl. a Macskássy
és Társai Reklámfilmstudió, vagy a magyar Filmiroda RT. (Ez utóbbi éppen 1945ben mutatott be egy MAFIRT-mosoly című,
pár perces, propaganda célú filmszatírát).
Az 1945-47 közötti időszakra a pártok
reklámhadjáratai voltak leginkább a jellemzőek. (Valker István említi például
önéletrajzában, hogy ebben az időszakban
szinte kizárólag csak a Kommunista Párt
részére készített agitációs trükk,- és rajzfilmeket.) A ,,letarolásnak" áldozatul esett
mintegy 25-30 reklámszaklap (a kereskedők, iparosok és vállalkozók regionális
hirdetési újságjaitól kezdve a legpatinásabb szakfolyóiratokig), megszámlálhatatlan magán reklámügynökség, és mintegy
200 kisebb-nagyobb filmgyártó cég, amely
a háborút megelőző években leginkább a
reklámokból élt.
"Eseménytörténeti szempontból a felszabadulás után fordulópontot jelentett az
1948-as jubileumi BNV.Talán a szocialista
reklám kezdeteként is számon tartható.
Az akkori korifeusok első számú közellensége a humor volt. A "Szervusz! - Salvus? - Salvus! - Szervusz!" szlogen sem
kapott könnyen zöld utat. Apránként kellett megvívni a harcokat. "A divatbemutatót például csak úgy menthettük át, hogy
eleinte csak ruhabemutatónak hívtuk. .." írta visszaemlékezéseiben e kor élő, hiteles
tanúja, Bartha Dezső.

A gazdasági életet ahiánygazdálkodás
jellemezte, reklámozandó áru nem volt. A
Győzött a forint, és Az összeesküvőkről című
"aktuális" -okon kívül csak egy-két OTP,
Állami Biztosító és Takarékszövetkezetes
reklámfilm készült.
AZ ELSÓ BÁBFILM
A magyar filmgyártás államosítása környékén fogtak hozzá az első bábfilmek készítéséhez a Magyar Filmgyártó Nemzeti
Vállalat zuglói telepén Olcsai Kiss Zoltán
Kossuth-díjas, szocialista-realista szobrászművész vezetésével. Egy-két elvetélt
kísérlet után a Kacsa a hóban című reklámagitáció el is készült, nagyot is bukott.
"Nem csoda, a legprimitívebb propaganda szempontok alapján csináltuk, ne feledjük, 1951-et írtunk!" - emlékezik vissza
a történetre Imre István, jeles bábfilmművészünk, Olcsai akkori asszisztense. Viszont hálával gondol vissza Deák Györgyre, a Híradó és Dokumentumfilmgyár
egykori osztályvezetőjére, aki a kudarcok
ellenére is erősködött, hogy legyen továbbra is báb-reklámfilmgyártás Magyarországon, és éljen meg a maga lábán!
ÉS HOGY BOLOOGULTAKKÖZBEN A
RAJZREKLÁMOSOK?
Vezetőjük, Macskássy Gyula műtermét
1949-ben államosították. Lelkes reklámfilmkészítő csapatával szervezetileg a Híradó és Dokumentumfilmgyárba került,
"műterme" pedig először a New York palota egyik kis manzardjában, majd egy
VIll. kerületi társbérletben volt. De idézzünk a neves rajzfilmművész, Dargay At-

bözőbb médiák segítségével agitál a helyes életmód, az egészséges táplálkozás, a
dohányzás mellőzése stb. mellett. (Nagy
múltra tekinthet vissza a szervezet. Ösét,
az EgészségüglJi Tanácsadót ,,1864-ben alapította Pete Zsigmond orvos és sebészdoktor, a m. kir. egyetemnél a fürdészet magántanára.")
ÉS MEGJELENT A TV REKLÁM...
1956-ban hazánk is belép a televíziós
műsorokat sugárzó államok sorába, és
1958-ban vasárnap esténként már 10 perces reklámblokkot közvetít a Magyar Hirdető. A korabeli kritikus dicséri az első
adások Háztartási Bolt és a Lottó Áruház CÍmű reklámjait (rendezőik általunk ismeretlenek), szerencsétlennek tartja viszont a
műsorszerkesztés azon figyelmetlenségét,
miszerint a blokkban egymás után következnek a Lottó, a Corvin, a Szivárvány és
a Csillag Áruházak reklámjai, tökéletesen
hatástalanítva egymást.
1960 márciusában készült el az első tvreklámfilm! Amatőröktől kölcsönkapott
16-os géppel, fordítós filmre vették fel az
elsőt, az eseményeket szigorúan kronologikus sorrendben és a túlforgatás biztonsága nélkül, mert hiszen az eredeti kópia
került sugárzásra, és a sok ragasztás ártott
volna a "látványnak". A hangot a tv stúdióból egyenesben mondta a bemondó, s
az aláfestő zene is élőben ment. A fordítós
filmen semmiféle laboratóriumi beavatkotila visszaemlékezéséből, aki pályáját
Macskássy Gyula ,,10 forintos bérű kisinas-aként" kezdte: "A New York ház V.
emeletén lévő műterem csodás hely volt.
Olyan felszereléssel, amilyet még nem látott a világ. Székek nem is voltak, cukrosládákon ültünk. Aztán munkaeszközként
szerepelt még egy vasalódeszka két székre
téve, mellette hárman ültünk (ezekből egy
mindig mocorgott, vagy felugrált), tehát
így rajzoltunk. De az igazi áldatlan állapotok csak a Koszorú utcába való költözés
után kezdődtek. A Kordélyosok Szakszervezetével voltunk társbérletben. Mi a lakás 4 szobájában, egy család az ötödikben.
Ez egy apából. két lányából, kilenc macskájából állt, és ezek közül valakit mindig
hajkurásztak. ..És a festékek! Olyan roszszak voltak, hogy naponta Déva várát játszottunk. Amit délben megfestettünk, lepattogzott estére! Zokogtunk a méregtől,
de nem tudtuk megoldani az átkozott festékproblémát. Még a Vágóhídra is kimentünk ökörepéért, mert valaki bölcs azt
mondta, hogy az megköti a porfestéket.
Nem kötötte meg! Ekkor 1952 nyara volt,
s mi kollektíven rátértünk az éjszakai
munkára, mert rájöttünk, hogya viszonylagos hűvösben valamelyest megmarad a
festék. Reggel aztán az operatőrrel taxival
rohantunk ki a Filmgyárba felvenni az
anyagot. Aki fáradt volt, az ledőlt egy
összkomfortos ruháskosárba aludni, a többiek pedig együtt kimentek a strand-

ra ... Mindezek dacára ez egy csodálatos
időszak volt, mert nagyon szerettük egymást és a munkát. .."
KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 13-15. /Bánki László
Lassan azért konszolidálódott a helyzet.
Megalakultak, s megszilárdultak a nevesebb reklámügynökségek, és kihevertük a
Cipőt a cipőboltbólf reklámkorszakot is. A
Híradó és Dokumentumfilmgyérban. aminek később Budapest Filmstúdió, még később pedig MAFILM 2. számú telepe lett
a neve, Szurdi Márta osztályvezető megszervezte a Propagandafilm Stúdiót. Az ő
helyetteseként lépett be a Filmgyárba Török György, aki később stúdióvezetőként
1960-tól 1987 júliusi nyugdíjaztatásáig
igen eredményesen menedzselte a reklámműhelyt.
Első jelentős felfedezettje Bánki László
rendező volt, aki az 50-es évek közepétől
a 70-es évekig készítette szakmailag nagyon tisztességes, a kor követelményienek
megfelelő reklámfilmjeit. Tevékenységéért
Balázs-Béla díjat kapott.
SZÁZÉVES KÍGYÓ - SZÁZÉVES EMBLÉMÁN
A reklámfilmek szempontjából az 50-es
évek végének jelentős eseménye volt még
az Egészségügyi Felvilágosító Központ
(ma Országos Egészségnevelési Intézet)
létrejötte. Napjainkig is számos reklám- és
felvilágosító film, agitka stb. megrendelője. Felvilágosító programjában a legkülön-

zás (tónuskiegyenlítés, áttűnés) nem volt
lehetséges, így azonos világítással, azonos
helyszínnel kellett a rendezőnek a filmet
megoldani. Csak az év augusztusában tértek át a hangosfilm gyártására. Ezután
már utószinkronnal készültek a tv-reklámok.
1961-ben volt az első tv-reklám hatásvizsgálat Magyarországon, melynek eredményeképpen rögzítették, hogy az előfizetők száma: 103.700,
ennek a 25%-a néz reklámot,
ebből 23%-nak tetszik,
2%-nak nem tetszik a műsor,
s a mintegy 25.000reklámot néző 83%-a
emlékszik is rá, hogy mit látott (!).
Amilyen nehezen jöttek a világra ezek a
filmek, olyan sok bírálójuk akadt. A kritikusok feleslegesnek tartották az 1-2 percnyi időtartamot, a benne felsorolt címlistát, cikklajstromot, telefonszámokat. Nyugati példákra hivatkoztak, hogy bőven
elég egy árucikknél vagy szolgáltatásnál a
figyelemfelkeltésre 15-30másodperc is.
"AZ ÚJ GAZDASÁGI MECHANIZMUS"
Az 1968-as éva gazdasági fellendülés
nyitó esztendeje lesz. A változás víasznyomata azonnal fellelhetővé vált a reklámról
alkotott felfogásban is. Míg az előző évtizedekben érvényes piaci mechanizmus híján szinte kizárólag csak az eladhatatlan
áruk terítését és értékesítését célozta, ez
évtől olyan társadalmi jelenséggé vált,
amely meghatározta, meglehetősen magasra emelve a mércét, a modem ember
életkörülményeit, a termékek és szolgáltatások nívóját. Megszűnt a reklám minisztériumi irányítása. A reklámtervek készítését, és a reklámköltségek felhasználását a
vállalatok maguk szabályozták. Ök határozták meg, hogy mit, mikor és mennyiért
reklámoznak.
Kapóra jött ez az időszak a reklámfilmkészítő műhelyek addig önhibájukon kívül sokszor ölbetett kézre kényszerített
mesterei, de az egész reklámszakma számára is. A régi, háború előtti, nagy tapasztalatú gárda lassan már nyugalomba
vonult, az új tehetségek kiformálásához,
sokoldalú reklámszakemberek képzéséhez
és pályára állitásához pedig nem volt sem
hit, sem pénz. Jellemzőnek tartjuk például
a Pannónia Rajzfilmstúdió katalógusából
nyert adatot, mely szerint az államosítástól 1968-ig összesen 266 db reklámfilmet
kivitelezett (évente csak mintegy 12-14dbot) az az élcsapat, amely ekkorra már
egyéb művei felmutatásával mintegy 19
nemzetközi, rangos fesztivál-díjat (pl.
1961-ben Cannes-ban különdíj) mondhatott a magáénak.

A televízió is újabb lehetőséget biztosít
a reklámblokkok "fogyaszthatóságára".
1969 decembere óta havonta két ízben, a
késő esti időpontokban Reklámrevü néven
új, szórakoztató műsort szervez, amely
sok zenével, könnyed hangvétellel "adja
el" a sokszor még mindig nyögvenyelős
reklámokat.
Országos viszonylatban még mindig nagyon alacsony a rádió és tv-reklámra fordított költség. Egy átlag vállalat propaganda lehetőségének csak mintegy 2%-t
költi az említett médiákra. (Ezidőben a
skandináv államokban ez 10%.)
KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 13-15. IG.
Szabó Lőrinc
A Mafilm 2. telepének Propagandafilm
Stúdiójában számos rendező szerenesés és
kevésbé szerenesés
reklámkirándulása
után váratlanul, de "teljes fegyverzetben"
újabb nagyformátumú alkotó vette energikusan kézbe a reklámfilmek iránti, egyre
fokozódó igények kielégítését. G. Szabó U5rine az 50-es évek kötelező sorskanyarjai
után, sikeresen elvégezvén a filmrendezői
szakot, egy véletlen megbízásnak, és a bizalom beléje helyezésének köszönheti,
hogy a reklámfilmes szakma megfogta, és
többé el sem eresztette. Ö volt korának
reklámkirálya - emlékezik vissza rá menedzsere. Mintegy 400 db filmet készített.
Többek között az ő nevéhez fűződik az
igen attraktív ... De... sorozat (35 db készült belőle) Velenezei István hangjával, és
a BONTOTTCSIRKE,Bontott Csirke, bontott csirke, bontottcsirke, amin adásakor
egy ország apraja-nagyja derült, utána pedig napokig utánozta. (Természetesen ehhez olyan minőségi munkatársak is szükségeltettek, mint a grafikus Sajdik Ferenc,
vagy a "nyöszörgők" szerepében Inke
László, vagy Darvas Iván!) Különleges
próbálkozása volt a már teljesen feledésbe
ment cinemascope reklámfilmek készítése
is. Kb. 20-25 készült belőlük. Azokban az
években számtalanszor voltak "szélesvásznú" reklámblokkok a mozikban. Hatalmas méretű látványuknak nagy hatása
volt. Szervezési okok miatt azonban később befulladt ez a kezdeményezés.
Idézzünk a számos díjjal (Magyar Reklámfilmszemle Nagydíja, VIT díj, 74-es
Filmszemle L díj, Magyar Reklámszövetség Aranyérme, stb.) jutalmazott rendező
ars poetikájából, hogyan látja önmaga szerepét: "Filmjeim elemzése, vagyis hogy
miben, hogyan másfélék, mint a korábbi
korszakok reklámfilmjei, azt hiszem, nem
az én feladatom. De abban biztos vagyok,
hogyafilmszakmán
belül a reklámfilm
becsületének, becsülésének kivívásában
sokat tettek. .." Így igaz!
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