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Ha az irodalom és a film kapcsolata kerül
terítékre, általavan a filmes adaptácio7ckal
hozakodnak eló. A kérdés mindig az, milyen eszközökkel jelenfthetó meg képileg
egy-egy irodalmi mú. Pedig nem kevésbé
izgalmas, ha megfordítva merül fel a probléma: Létezhet-e olyan irodalom, amely a
képet pr6bálja leírni?
Ingmar Bergman azon néhány valóban
kivételes filmes egyéniség egyike, aki képes
arra, hogy egyszerre gondolkozzon képben
és szövegben. Számára a kamera (töltó)toll
és a toll kamera. A XX. századi hazai pr6zairásnak bizonyos értelemben hasonl6
alakja

Mészöly
Miklós
Kezdettől fogva úgy érzem, alkatilag is
nagyon érzékeny vagyok a képre, a
tárgyak vizualitására, egyáltalán, a tárgyi világban megjelenő minden vizualitásra, amely olyan háttér aurával rendelkezik, hogy jó kompozíció esetén a
kép önmagán túlmutatva magyaráz is.
A film fejlódésének kezdeti szakaszában, olykor groteszk irányban, már
megfigyelhető a vizualitás finomsága,
melyet a film a mai napig igyekszik
őrizni, annak ellenére, hogy a beszéd
fokozatosan kiszorítja. Külön lehetne
azzal foglalkozni, mennyit nyert és
mennyit veszített a mozgókép a hangosság által. Én úgy érzem, a hang figyelmiinket a képről, a képszerűségről
a beszédre helyezi, vagyis a szuggesztivitás helyébe a beszéd intellektuális,
értelmi feldolgozása lép. Ez a két archaikus dolog mindig is érdekelt, de
számomra - képszerűsége miatt - a
film korai szakasza faszcinálóbb.
Kezdetben a kommunikáció forrásául a koreográfia és a szinpadi mozgás
szolgált, csakhogy sajátos építkezése
folytán a szin pad i hatás zárt térbe szorította a cselekményt. A franciák apró
beállitásokkal nyomon követték az emberi érzelmek egész skáláját, de zárt
keretek között. A játéktér belső helyszínekre redukálódott, ezért minden hatás a kép szuggesztív erejében koncentrálódott. Az eredmény nem maradt el, a film felszabadított, bámulatba ejtett, látóvá tett.
Nekem,
ahogy már említettem,
alkatomból következőerr - szinte még
filmélmény nélkül - a kép valami új,
megfoghatatlan dimenziót jelentett. Segítségével tudom feltérképezni, megje-

leníteni a körülöttem lévő világot. Valahol találkozik bennem a film és az
irodalom egymással. Az irodalom a
szavak művészete, én azonban sokszor
azt érzem, hogy a képnek is van szerepe - egy megfelelő szövegösszefüggésben megmutatott képszerűség olyan
elementáris szuggesztióval tud élni,
amit szavakkal körüIírni sem lehet. Ezt
a gondolatot magam előtt tartva próbáltam írásaimban megközelíteni a világot. A Pontos történetek útközben című
munkámban a hűvös belső monológok
és a látszólag üres emberi kommunikációk mögött egy nagyon részletes tárgyi környezet jelenik meg. A tárgyak
üzenetet hordoznak a világról, a benne
élőkről, ezért jut kiemelkedő szerep
számukra. Jellemeznek, szirnbolizálnak
és észrevétlenül behatolnak a biológíai,
emberi valóságba. Az volt a célom,
hogya pontosan rögzített valóságelemekből olyan modellt építsek, amely
túlmutat az adott szinten. Ebben a
pontosság a kulcsszó, egyfajta igény,
amelyre csak törekedni lehet, de elérni
soha. A lényeg az üzenethordozó feladatban összpontosul, amit én a vizualitással próbálok érvényesíteni. Üzenethordozó, mert az objektív valóságot
mutatja fel, de rögtön át is alakítja
szubjektívvá. Az író ad egy meditációs
alapot - a pontosság jegyében -, de az
olvasóra bízza annak kivetítését, képi
megfeleltetését.
• A ,,[ilmelbeszéléseknek"
nevezett
írásaiban ez valamifajta
irányelvnek
tekinthető?
A "filmelbeszélések" és maga a Film
is apró próbálkozások arra, mit lehet a
puszta tárgyakkal, a külsővel, az objektív leírással kezdeni. Azt az elbeszélő módszert vettem alapul, amely metafizikai, világnézeti premisszák nélkül
csak empirikus
tapasztalatokról
ad
számot. Az empíria csak egy pont,
ahol az elbeszélő legfeljebb megvetheti
a lábát, de nem elégedhet meg vele.
Minél több tény halmozódik fel, annál
nagyobb az igény kontextusba állításukra. Ez azonban már feloldja az objektivitás módszerét, és a szubjektivitásba vált át, megjelenik a képzettársítás folyamata - a történelmi pillanat
kiragadása. A kamera ennek fényképezésére már nem képes, az elbeszélőnek
kell felkutatnia és beillesztenie a tárgyias leírásban összegyúlt tényanyagba.
A film technikájával soha nem kívántam versenyezni, csupán ki akartam próbálni a "hetedik" művészet
módszerét.
Érdekelt, hogyan lehet
hasznossá tenni ábrázolásmódját
a
prózában. A Film című regényem a
film látásbeli technikáját tükrözi. Következetesen alkalmaztam a filmi kifejezés alapjait: az előítéletmentes ábrázolást; a ponttól pontig való haladást,
azaz a tények rögzítését, csak azt írni -

leképezni -, ami látható, ami a szemünk előtt történik, elhárítani mindennemű előzetes tételt. A "cinéma direct"
médszerét felhasználva kerestem a választ az írói, elbeszélői illetékesség kérdésére: mennyire hatolhat tárgyába az
író, miként kell magát távol tartania
tőle, hogyan alakulhat az azonosulás
és eltávolítás mértéke. Az újfajta eIbeszélőmód mögött azonban nem tűnhet
el az ember, a szenvtelen kívülálló magatartását nem tekintettem megoldásnak. Az igazi írói szerepet - ebben az

a művet újra kell vizionálni, különben
középszerű lesz. Az adott belső viziót
csak kevesen tudják rögtön filmre vinni. Ingmar Bergman ezen kevesek közül egy. Minden irodalmi anyag feldolgozásának mértéke azon múlik, hogya
film mennyire akar kiemelkedni. Ha
nem sikerül, elcsúszik a kommersz
felé. Balzac, Tolsztoj, Csehov nagyszeru alkotók, látszólag egyszerű szűkíteni őket, de épp ebben rejlik csapdájuk,
nehézségíik: megtalálni a képiséget a
próza mögött, megőrizve az eredeti ér-

esetben - a személyesség és a tárgyilagosság vegyítésében kellett megtalálnom. A személyesség elkerülhetetlen,
hiszen minden jelenség mögött ott a
múlt, a tárgyak történelemszagúak.
Mivel a "einéma direct" ezt nem képes
rögzíteni, elő kell lépnie az írónak. De
a tárgyilagosság is kívánatos, hogy a
legaprólékosabban - legpontosabban feltáruljon az "itt és most", megőrizve
a dokumentum nyers egyszeriségét.
A Film annak idején felkeltette a filmesek érdeklődését is, kaptam néhány
ajánlatot a megfilmesítésére, többek
között Huszárik Zoltántól. A Film
azonban nagyon csalóka. Nóvum a
prózában, alpári a vásznon. Egy regény, egy irodalmi alkotás csak kiindulópont lehet, a filmi világot a filmre támaszkodva kell megteremteni. Sokszor
előfordul, hogy a próza közvetlen
adaptációja nem használja ki a műben
rejlő összes lehetőséget. Adaptáláskor

tékeket.
Magasiskola című kisregényéből Gaál
István 1969-ben filmet készített. Hogyan viszonyul egymáshoz - egy
konkrét példa esetében - az irodalom
és a film?
A Magasiskola című kisregényem
megfilrnesítésekor hasonló problémák
vetődtek fel, noha természetes, hogy
egy más műfaj más követelményeket
támaszt. A film autonóm változata az
eredetinek. Egy film értékét, tartósságát az egyedisége határozza meg, ezért
kell adaptáláskor az alkotóknak teljesen önállóan vizionálni a prózát, különben egyes részek Ieegyszerűsödnek,
vagy elvesznek.
A kisregény csak áttételesen szól a
sólymokról, a felszín alatt valójában
egy torz társadalom modellje rajzolódik ki. Azok a háttérmotívumok, amelyek ezt sugallják - Beranek figurája, a
rezervátum bemutatása -, dramatur-

giailag kimaradtak a filmből. A képi
megfogalmazás más tetőpontokat keresett, finom utalásokkal, szimbolikus árnyalatokkal megkerülte ezeket a pólusokat, csakhogy ezáltal megváltoztatta
az eredeti hangsúlyokat. ilyen félrecsúszás figyelhető meg a film nőalakjánál
is. A regényben a nő egy ősasszony típusát jeleníti meg, aki benne él a természetben, az állatok világában. Természetlényszerűsége miatt alakja túl"tt\~\'Q\ 'Q 1..'&'l'V~\\~!\
"''l~'j,.~!\,
'o. \im.
előhívja a szex motívumát. Persze a
szex mindenben benne van - ma már
egy mosóport sem lehet eladní kecses
női lábak nélkül =, de előfordul, hogy
valarní magasabbrendű cél visszaszorítja, háttérbe helyezi. Nekem az volt a
törekvésem, hogy a középpontban a
telep ideológiai elve álljon, ami nem

m~

szi, leképezi. A tökéletes látvány pedig
rabul ejti a nézőt. De ahogy az éremnek, ennek az élménynek is van egy
másik oldala. Előfordulhat, hogy a vizualitás csábításának kitéve csapdába
esünk. Akaratunkon kívül besétálunk a
káprázat tárházába, s nem kapunk
semmit. Hányszor előfordul, hogy csak
ülünk a vászon előtt, tudjuk, hogy
rossz a film, mégsem vagyunk képesek
elszakadní tőle. Valami megfoghatatlan
~'i)\'i)~" m.1ü\..1.\),,'\\ \n'l.\:. 'I!'b'J \<um."""", \n,
egy kacér mosoly, egy visszafogott pillantás. Lehet, hogy a táj, lehet, hogy a
szereplő hatása alól nem tudjuk kivonni magunkat. Megmagyarázhatatlan
csoda ellen kellene harcolni, amit már
az első percekben feladunk. és hagyjuk, hadd sodorjon magával a kép élménye.

csak a szép eszméletlenség pillanatában valósulnak meg. Közeledhetünk.
de a legvégső találkozást önmagunk
neutralizáljuk. Meg kell elégedni azzal,
amit a valóság ad .
• írt egy tanulmányt Andy Warhol
kisérletérél, melyben értékeli a "cinéma direct" módszerét. A kísérlet és a ló pillanatot, emiatt nem lehet elsza"kereső miiuészet" összefügg egymáskadní a képtől. A film ezen a szinten
sal?
már túllép a leleplezésen, és a zajló
Amennyiben az a célunk, hogy a életet vonultatja be az örökkévalóság\,<;:,w..%\w.N.. \'eu.)\~ 'e'!>'eW-~'"''j'e'1:.'e''''1:.<;:'"1.- \:>~. ~ {\.\.=~'1:., ~ W-<;>"L"b<>~~'?"-~~
'-"""'''' \~vetlenül a maguk történésében rögzít- hetősége van arra, hogy hűen megörösük, a film által magunk is beilleszked- kítse a mindennapokat és átemelje
őket a metafizikai esztétikum világába.
jünk a lét kereteibe, és az így tapaszAz agy csupán arra képes, hogy rögtaltakat közöljük. Ha a végső határt
keresi, akkor a művészet nullpontjára
zítsen egy képet, melynek további sorér, mely egyszerre kezdet és befejezés; sa e&észen bizonytalan, megfoghatatolyan végletes kísérlet, amely majd- lan. Altalában az ilyen inadekvát ernIékekből születik később a műalkotás.
nem a művészet perspektívájának
megszűnését igényelné és igenelné. Akkorra már nem tudom, mi ragadott
Egyet jelentene a beszéd és a kifejezhe- meg, hol rögzült a látvány, csupán a
tőség ad absurdummá válásával. a folyamat indul el.
művészi
megközelítés visszaútjával.
Minden, ami élő és mozog, leköti a
Olyan világba lépnénk be, amely a figyelmem, mert érzem, hogy semmi
transzcendenciáknak, a profetikus ki- sem az, ami, minden másodlagos üzenetet hordoz. A leleplezés, a dolgok fiinyilatkozásoknak ad teret, törvénytáblák uralta elveket hirdet, és lehetetlen- lön ragadása. bár mindig próbálkozom
né teszi az emberi együttélést. A művele, közel sem egyszeru. A világ állandó szeborleleplezés. amit ha nem
vészet megsemmisülése kapcsolataink
ismerek fel, birkaként élek. Akkor már
megszűnését vonná maga után, hisz
lényege, hogy az emberek egymás kö- izgalmasabb leleplezni, kíváncsivá lenzött megvitathassák létezésünk at- ni és ünnepelni.
moszféráját.
Századunk nagy irányvonala, az
avantgárd az emberi kommunikáció
határát ostromolja. Ha túllép az origón, akkor valarní mást kell kitalálni,
mert a művészet tudja, hol virágozhat.
A határon túl elpusztul. Joyce, az új
század nagymestere még a kommunikatív irodalomhoz kapcsolódik, de
majdnem átlépi a határt. Pontosan kell A Mészöly Mikl6ssal folytatott beszélgetés
tudni, hol a "ne tovább". Az új kísérle- az irodalom és film kapcsolatát olyan ír6
tek kódrendszerük miatt belterjesek. szemszöge1xfl közelítette meg, aki inspirálórejtvényezerűek. valami különleges gé- nak érezte a mozg6kép vizualitását, és merész eszközökkel megújüotta a pr6zaírást.
pezethez hasonlóak, melyek szerkezete
csodálatot és ámulatot vív ki, de nem Amit Mészöly iroként közelített meg, azt
tudom desifrírozni. Áhítattal nézem, Pacskavszky József filmrendez6, a vizualileborulok előtte, de nem értem. Az iro- tás müoészekéni élte át. A rendezó Kosztolányi Dezs6 Esti Kornél-novelláinak adapdalomnak, és egyben a művészetnek
meg kell adni a működőképességet, ha tálásával készítette el els6 filmjét, az Esti
nincs biztosítva a megfelelő légsűrűKornél csodálatos utazását.
ség, a rendszer leáll. A desifrírozás miAz irodalom megfilmesítésének nimumára mindig szükség van; a világ
tágítható, de a stoptáblánál meg kell talán - legfontosabb feltétele, hogy az
írói és a rendezői látásmód találkozzon
állni. Ebben rejlik az én konzervativizegymással. Ha ez meg történik - amire
musom .
minden lehetőség megvan, hisz itt Ma• A megfejtés igénye állandóan bengyarországon még az a szokás, hogy a
nünk él, úgy érezzük, hogy minden
rendező hozza a témát, nem a produmögött valami más is rejtőzik. A mozcer =, akkor megszerezve a mű megfilgókép leleplezési vágya illetve a műmesítési jogát és a Magyar Mozgókép
vészi tettenérés ebből fakad?
A titkokba való bepillantás ősidők Alapítvány támogatását, elviekben már
óta velünk él. A képzelet színes rnito- nincs is akadálya egy irodalmi adaptálógiai világot teremtett, melynek sze- ció elkészítésének. Vagy: nem adaptáció készül, hanem az irodalmi mű ötlereplői éltek, vigadtak, civódtak, de
csak a fantázia síkján. Egészen más lett teit felhasználó új, szuverén alkotás.
Az irodalom és a valódi élet a filmesek
a helyzet, amikor a vallási ünnepeken
az emberek hatalmas kocsikra rakták
monumentális szobraikat és felvonultak velük. Ami eddig a képzeletben
élt, az most anyagszerűségében megmozdult, mintha az első film kockái
peregnének. Talán itt kezdődött a csoda, a "mozgókép" (mozgóalakzat) hatalmának varázsa. Nem tudom kivonni
magam bűvköréből.
annyira magával
ragad. Nézem az elém táruló fenséges
tájat, a pekingi utcán hömpölygő tömeget, és egyszercsak a forgatagban
feltűnik egy fura fintorú kisember. A
kép kiragadja, és időtállóvá teszi a mú-

Pacskovszky
József

tűr meg maga mellett semmi mást. A
film természeti világának képe rendkívül korrekt, de engem mégsem tudott
elragadni a megközelítés.
A másik aggályom az adaptációkkal
kapcsolatban, hogy nagyon gyakoriak
a dialógushibák. Alapvető dolog, hogy
a prózában elhelyezett dialógus más,
mint a filmbéli. A leírások közé ékelődő párbeszéd tökéletes egységet alkot
az egész kompozícíóval, így a dialógus
csakis a regényen vagy novelIán belül
él. A képek által előhívott jelenetek
egészen más párbeszédet követelnek,
nem véletlen, hogya legtöbb nagy rendező dialógírókat szerződtet. Ha túl
irodalmi a szöveg, az egész film üteme, stílusa csorbát szenved és hiteltelenné válik. Úgy vagyok vele, hogy
ami az íróasztalnál születik, az íróasztalra is való. Sokkal szívesebben gondolkodom egy könyvön, mint egy forgatókönyvön. Egy könyv megszületését szubjektív írói szempontok vezérlik, s ritka esetben válik képileg előállíthatóvá. Egy belső vízió filmre vitele
új műfajt jelent; a szerzői filmek - Buüuel vagy Bergman esetében - eleget is
tesznek ennek az elvárásnak. A dramaturgiai építkezés, a motívumrendszer,
a szöveg szoros összhangot alkot,
együtt álmodja őket a rendező. A szituációkhoz ő keresi a dialógust, amit
elképzel, azt közvetlenül vászonra vi-

• Megint visszakanyarodtunk
a vizualitáshoz. A belső gondolat és a belső
vízió szoros egységet alkot művészetében. Milyen mértékben befolyásolja egymást a két érzet?
Szeretem egymásba játszani a kettőt
- a gondolatiságot mindig követte a
vizualitás. Szükség volt és van rá, mert
meghosszabbítja, amit gondolok, ha
már nincs lehetőség arra, hogy kifejezzem a gondolataimat. A vizualitás különleges képessége, hogy visszatükrözze, amit már nem lehet ábrázolni. Állandóan tetten akarjuk érni a valóságot, de az kisiklik a kezünk közűl, és
ott maradunk örök játékszenvedélyünkkel, a tettenérés keresésével, az
esztétikai csodaszarvassal. Úzöm-hajszolom, hiába, emberként meg sem közelithetem; be kell érnem az útközbeniség élményével. A szubjektum miatt
a tettenérés elve kudarcra van ítélve.
Ahogy közeledem felé, saját magam
akadályozom is, beavatkozásommal
megváltoztatom, szubjektiválom - ez a
folyamat a fizikában jól ismert.
A valóság köznapi értelemben nem
ragadható meg, csak a sejtelem és a
szüntelen ideológia-képzés szurojen
tudunk érintkezni vele. Amig a szubjektum létezik, csak gondolkodni tudunk a másikról, de vele azonosulni
soha. Mint a szerelmes pillanatok: nagyon szeretünk, de az igazi vágyak

két kincsesbányája. Egy könyvben, novellában az emberi drámák már eleve
sűrítve jelennek meg, az író próbálja
valamilyen fogással magával ragadni
az olvasót. Akár az íróéhoz hasonló
hatásmechanizmust
is megtarthat a
rendező - a történet dramaturgiájára
gondolok -, akár ezt elvetve megtarthatja a sztori magvát, az alapkonfliktusokat, a főbb szereplőket, de máshova
helyezi a hangsúlyokat. Úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben a második
verzió az izgalmasabb, talán ez hozott
létre eredetibb, maradandóbb filmeket.
Meg kell jegyeznem, természetesen
én az irodalmat irodalomként olvasom,
azért veszem a könyvet (egyre kevesebbet az elképesztő árak miatt), hogy
élményt adjon, kiszakítson a hétköznapok állandóságából, új világot nyisson
előttem, amiben azért ráismerek az
enyémre is. Ritka az, hogy azért olvasok, hátha jó filmötletre bukkanok. Ha
valami miatt egy mű mégis előhívja
belőlem a filmkészítőt, akkor elkezdek
töprengeni, hogy érdemes-e, és ha
igen, miként lehetne vászonra vinni.
Nem biztos, hogy remekműről van
szó, nem is ez a lényeg, egyszeruen
van benne valami, ami hatást gyakorolt rám, valami problémakör, valami
kérdés-válasz összekapcsolódott a rnű
és köztem. Nemrég egy Stefan Zweigírás került a kezembe. Zweig néha jó
író, néha kevésbé. Ez a novellája nem
tartozik a legjobbak közé, mégis megfogott, tetszett az alaphelyzet. néhány
figura, a problematikáját - a magam
építkezésében is - aktuálisnak érzem,
szóval tovább lehet belőle lépni, nagyszeru elrugaszkodási alap, beindította
a fantáziámat.
Kosztolányi esetében, hogy most
már konkrét legyek, egészen más a
helyzet. Életműve tele van remekművekkel, ezekből az egyik különleges
gyöngyszem az Esti Karnél novellafüzér. Természetesen az ötletet hallva hogy ezekből legyen egy egységes film
- többen figyelmeztettek, hogy vigyázz, remekműről van szó, kiteszed
magad az ősszehasonlításnak. a filmen
az egyszer már mesterien megfogalmazott irodalmat fogják számonkérni. De
én nem újraírni akartam Kosztolányit,
hanem újraszerkeszteni. És nem csak
újraszerkeszteni, hanem összeszerkeszteni. Ha keresem magamban az érzést,
ami miatt ez a választás és a megfilmesítési vágy olyan erős volt, hirtelen
Fellini 8 és féljének záróképsora jut az
eszembe: a szereplők kéz a kézben
körtáncot járnak, lelkükben egy fiatal
gyerek fuvolázik, megérinti őket s a
nézőket egy meleg, barátságos csodahangulat, az összetartozás, a létezés
csodájának érzése. Valamiféle ilyen kábulatot éreztem, amikor a Kosztolányiírásokat elolvastam. Vágyat arra, hogy
mindazt a csodát, drámát, erényt,
bűnt, szépet és csúnyát, amit az egyes
novellák, naplótöredékek.
verssorok

hordoznak, egy műben sűrítsem össze.
Az ebből a gazdag anyagból összeállított világot a mi filmünkben a szépség,
a szerelern. a barátság, a siker, az elmúlás oszlopai tartják - hát ezekről
szeretne a film a nézőkkel meghitten
beszélgetni.
De mit tudhat többet a film, mint az
irodalom? Itt van mindjárt a hatásmechanizmusa, a formátuma és a befogadási módja. Csak hagynom kell, hogy
hasson... Az irodalomhoz nagyobb elmélyülés, szellemi koncentráció kell. A
film jobban, hatásosabban tud játszani
az idővel, könnye(de)bben siklik át téridő problémákon, a filmrealitás és
álom határvonalán. Az irodalom is sokat próbálkozott
ezzel, gondoljunk
csak Robbe-Grillet-re, de az igazi átjárást álom és valóság között a művészetek közül a film hozta létre. Bergman, Buüuel, Fellini óriási játékosok
ebből a szempontból. Persze a filmnek
vannak hátulütői is. Itt van például a
konkrét megjelenítés. Az író behozhat
a történetbe egy főszereplőt úgy is,
hogy alig kapunk a külsejéről információt, az olvasó képzeletére bízza a figura habitusát. Hogy milyennek "látja"
az olvasó a figurát, az egyrészt az olvasó elvárásaitól, toposzaitól. a benne
élő férfi-női képtől, valamiféle ősférfi/nő ideáltól függ, valamint a kor ideáljától.
A film, ahogy már említettem,
konkréta bb. Egy férfi beül a kávézó teraszára, sűrűn az órájára tekintget, egy
sört rendel... Ha ennyit olvasok, van
akinek Alain Delon, van akinek Dustin
Hoffman jelenik meg. A rendezőnek
döntenie kell, mit akar a férfival kifejezni? Ki ez a férfi? A színészválasztás,
a figura külseje (ruha, smink, kor), fellépése (erőszakos, visszafogott, gátlásos) mind mind új információ, amit a
néző a színész megjelenését követő
másodpercben már tud, és így véleményt alakit ki. Ezért aztán még a pozitívnak szánt hősöknél is szembe kell
néznie a rendezőnek a néző szubjektivitásával. a 'tetszik, nem tetszik' lehetőségével.
Az író számára kevesebb az ilyen rizikófaktor. Bátran adhat egész csekély
fogódzót, de adhat nagyon bővet is,
például itt van - főiskolai tanárom,
Szabó István példájánál maradva Tolsztoj Háború és békéjéből Natasa
Rosztova leírása. A regényben a lány
külső és belső bemutatása oldalakat
tesz ki. A filmen egy pillanat, egy kép.
Belép mint Audrey Hepburn, vagy
mint Ljudmilla Szaveljeva. Íme, a rendező szubjektív választása. Előfordulhat, hogy a nézőben már kialakult
ideákat rombol le, számolni kell a veszéllyel. Persze vannak kivételes találkozások. Krúdy-Huszárik-Latinovits,
a
Szindbdd hármasa igazi egymásra találást jelent a filmművészetben,
vagy
például Déry-Makk-Törőcsík, Darvas
Lili és Darvas Iván a Szerelemben.
Mindkét film szinte plakátja, borítója
lett az alapműveknek.
• Mikor tud működni ez a "hármasság"? Mi a feltétele annak, hogy
valóban járható út legyen irodalom és
film között?
Felhasznált anyag, alkotó, koncepció, néző - mind szerepet játszik. Mind
a film, mind az irodalom autonóm
műfaj, amit kölcsönhatásuk vizsgálatánál figyelembe kell venni. Nagyon ke-

vés az olyan alkotó, aki képes irodalmi
szinten képet "fogalmazni". Már említettem Ingmar Bergman nevét, most ismét rá hivatkozom. Az irodalmi alapanyagot igazi moziélménnyé tudja alakítani. Művészileg hiteles formát varázsol, amely minden szempontnak eleget tesz. Egy másik hivatkozási alapom a [utes és Jim. Egy könnyed, érzelmes regény, egy nagyemóciójú, jó ízlésű rendező, Truffaut, és három remek
színész, közöttük Jeanne Moreau. Végül is nincs recept. Jó választások. szerenesés találkozások vannak. Swann
szerelme, Casanova:Schlöndorf és Fellini
olyan rendezők, akik filmtörténetet csináltak, de ezekben a filmjeikben alulmaradtak. Nem volt jó a csillagok
konstellációja? Nem talált egymásra
irodalom és film - írók és rendezők elképzelése? Sok minden magyarázatul
szolgálhat.
Az irodalom kiváló segédanyag,
mankó, de újat kell belőle létrehozni.
Ha a néző azon filozofál, mennyiben
egyezik a film és a felhasznált mű,
mely pontokban tér el, akkor már baj
van. Tehát nem az a cél, hogy egy az
egyben átkerüljön a cselekmény a mozivászonra, hanem hogy más ábrázolásmóddal, az irodalmi mű lényegét
tartsa meg. Ez a vezérelv működött az
Estinél is, melyben nagy segítségemre
volt a forgatókönyvíró-társ, Matuz János. Az 'élet Kosztolányi-műveken át
inspirált, hogy létrehozzuk a filmet.
Matuz János mellett ki kell emelnem
az operatőrt, Gózon Franciscót, de a
jelmezeseket, a díszleteseket.
a színészeket és a többieket is. A helyzetek,
melyeket Kosztolányi megteremt, számomra égető, fontos jelentésekkel bírnak, láttam, átéltem hasonlókat, ezért
ösztönöztek.
• Így esett a választás Kosztolányira?
Hogy miért pont Kosztolányi? Miért
nem Szerb vagy Hunyadi? Nehéz
megfogalmazni, mert megint csak az
érzeteimet tudom előhívni.
Vannak olyan emberek - alkotótípusok -, akikben benne él az alkotás vágya, a regisztrálás szándéka. Megfigyelnek embereket, helyzeteket, és
adottságuk, képességük révén papírra
vetik vagy lefilmezik őket. Kosztolányi
képessége: olvasmányosan. éles szemmel, iróniával, öniróniával fogalmaz, s
a mélyben ott lapul a véleménye és a
szellemisége. Amit ír mély, mint a tengerszem.
Esti Kornél figuráját közel éreztem
magamhoz. Gondolom, azért is rokonszenves volt, mert viszontláttam benne
a gyötrődő alkotót. azt az embert, akit
humora, szellemessége segít át számtalan nehéz pillanaton. És mert olyan izgalmas, látens a viszonya a nőkhöz.
Kosztolányi igaz bohóc, aki magára ölti a polgár jelmezét, de mindig kikacsint mögüle. Ilyenek figurái is, kettős
életet élnek. A kettősség ezért a filmnek is egyik főmotívurna. A legtöbb
szituáció kétszer történik meg, egyszer
humorosan, egyszer komolyan: először
nevetünk Sárkány és Kornél találkozásakor, másodszor összeszorul a szívünk. S remélhetőleg ugyanez a helyzet a kis és a nagy Gréte esetében.
A másik, amit hangsúlyozni akartam, a férfi és nő kapcsolata. Kosztolányinál nincs szó Ady-féle kegyetlen
őszinteségről. Tóth Árpád lírai elégi-

kusságáról, ő a vágyaiban éli meg a
férfi-nő viszonyt. Féltve őrzi azokat a
titkokat, kegyeket, melyeket kapott és
szeretett volna kapni a nőktől. fiókba
rejti, mint Esti a hajtűket. brossokat. A
bankárné,
a bécsi szerető, Gréte és a
többiek megkíván t gyümölcsök, amelyek elillannak, tovasuhannak. csak játszanak az érzéseivel. Kamaszként átéli
az érzések zűrzavarát, vibrálását - az
ifjú Esti egy hatalmas parkban kergetőzik "álmai asszonyaival".
• Az Esti-novellákból kiemeIt szemelvények ezt a két motívumo t követték, amikor szelektálódtak?
Elsősorban igen. A cselekmény előrehaladását ez a belső szerkezeti felépítés könnyitette meg, de ahhoz túl képlékenynek mutatkozott, hogy önállóan
megálljon. Egy apró megoldással viszont keretbe rendeződött a történet
magja. Az utolsó fölolvasás című novella
vonatút ja tökéletesen megfelelt külső
váznak. A vonatra azután mindenkit
fel lehetett szállítani, magát a halált is.
A film elején Esti belenéz a tükörbe, lepereg előtte ifjúkora; a film végén ismét belenéz - kettősség -, s "visszanéz" a halál. A halál megidézését is
Kosztolányi sugallta. "Engem csak a
halál érdekel". Elképzelhető, hogy ha
újra filmre vinném a Kosztolányi-művet - mondjuk amerikai mintára, Esti
Korne?visszatér vagy Esti Kornél Il. CÍmmel -, a történet fókuszában a halál
gondolata állna. Most más oldalról érdekelt Kosztolányi. Saját érzeteimre
hagyatkozva emeltem ki egy-egy részletet, néha csak a hangulata miatt,
mert érdekelt, és próbáltuk képekben
megidézni azt a világot, amelyben élt,
amelyben élünk. Az általam elkészített
Esti Kornél egy vizuális verzió, amely
kedvet csinálhat ahhoz, hogy ismét kezünkbe vegyük az eredetit, jaj, de ne
az összehasonlítás
céljával, hanem
hogy könyvélményként újra átéljük a
századelő "kosztolányis hangulatát" .
• Képesnek tartja a filmet a tettenérésre, a bepillantásra, arra, hogy többet mutasson fel az irodalomnál?
A film is, az irodalom is a valóság
feltárására törekszik. Amit az író gondolatokban fogalmaz meg, azt a film
képekkel próbálja. De míg az írói gondolatok akár esszéisztikusak is lehetnek, addig a képek kész helyzet elé állítanak. A tettenérést, a valóságlátást a
film konkrétabban és szubjektívebben
- alkotói nézőpontból dokumentaristábban, katartikusabban - képes sugalmazni. Nem képes többre, csupán a lehetőségei, az eszközei mások. Úgy vélem, a műalkotások inspirálják egymást. A művek nagy része egy másik
alkotásból születik. Az irodalom hat az
irodalomra, a filmre és a képlet visszafelé is működik. A filmre meghatározó
erővel hatottak a XIX. illetve a XX. század prózaírói. ezt példázzák a film jeles hazai és külföldi alkotói, többek között Szabó István, Makk Károly, Jancsó
Miklós, Ingmar Bergman, Franccis
Truffaut, Jean-Luc Godard. De minden
jó, áttranszponált alkotás kis pIusszal
egészül ki. Bár magukban hordozzák
az eredeti mű, az elődök, a kortársak
hatását, önállóságukat mégis a szerző,
az alkotó révén nyerik el. Ettől válik
nagy részük ·egyedivé és utánozhatatIanná.
Fejes Katalin
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Elvarázsolt április
A tízes évek végének londoni utcaképeit látjuk, majd tekintetünk egy arcon
állapodik meg. Míg nézzük, ráeszmélünk, hogy nyoma sincsen a képen vilIódzásoknak, árnyalt a világítás, és a
kontúrok is tiszták, élesek. Ez tehát
friss felvétel, amely menten kiszínesedik, ekként jelezve, hogy belecsöppentünk egy konfliktusba. Finoman áthidalják tehát az archív, valamint az
újonnan leforgatott anyag közötti szakadékot. Noha szokványos eljárás ez,
mégsem érdektelen, mivel kifejez valamit.
Régóta
hozzáedződtünk
ahhoz,
hogy a nyitó képsorok gegsorozataival
kényszerítenek egy sajátunkétól eltérő
ritmus felvételére, élvezzük bár e váltást, vagy szenvedjünk tőle akár. Másként, talán ómódian, a klaszikus mozidarabok lassanként feledésbe merült
udvariasságával invitálnak most: a
karjukat nyújtják felénk, s úgy vezetnek be képzelt világuk ba. És nem is
ügyetlenül! Az esős, vigasztalan időjárás teljes súlyával reánk telepszik, mig val ragadja Rosa Arbuthnot is, aki haezen felvételek peregnek. Visszafogott sonlóképpen boldogtalan, mint Ő. Csak
a színvilág, és inkább árulkodik min- annyi a különbség kettejük között,
dent elárasztó szürkeségről, mintsem a hogy mig Lottie szereti az urává fogaszázadelő birodalmi központjának kö- dott fajankót, Rosa nem.
telező pompájáról. KilátástalanságérzeA leendő bérlőtársak első beszélgetünket erősíti az alsó gépállásból félel- tése remekbe sikerült. Jelenetük kínos,
metesnek ható kocsikerekek pörgése is. és mindkettőjüknek igen kellemetlen.
Fölébred bennünk a remény: végre Legföljebb attól foghatunk gyanút,
látunk valamit! Ez egyszer talán nem hogy miért éppen két ilyen egymásnak
biztatnak torlódó akciókra, kétségbee- tükröt tartó szerencsétlen találkozik.
sett tekintetek és szorongó arckifejezé- Ritka véletlen. Ráadásul a házastársasek igazítanak majd bensőnk árnyasabikkal folytatott vitában nyiltan meg is
bik feléhez. Várakozásunkat csak fo- fogalmazzák, amit eddig csak fintoraik
kozzák a felbukkanó karakterek. Nem
mutattak, vagyis a film alkotói a legkeagyonaerobikozott, örök fiatallá operált
vésbé sem bíznak nézőikben. A hatás
moziszínészek sorjáznak elő, hanem
utólagos lefokozásával eloszlatják anhízásra hajlamos, negyvenes hölgyek
nak reményét, hogy igazi drámával taés urak, kiknek külleme kevéssé von- lálkoztunk, mivel az nem képzelhető el
zó. Lehet, hogy érdemes lesz odafi- a lelki mechanízmusok figyelembevégyelnünk?
tele híján. Már csak egy könnyed, szóPeter Barnes (Elizabeth von Arnom
rakoztató csacskaságra számítha tunk.
regénye nyomán írott) története jól inMiért ne örülhetnénk annak is? A
dul. Az ostoba férjétől és sivár környekét bátor szüfrazsett kimerítő olaszorzetétől megcsömörlött asszonyt egy la- szági utazását Rex Maidment kamerája
káshirdetés láttán elragadja a menekűrutinosan mutatja be: alig várjuk már,
lésvágy. Úgy határoz, hogy kibérli a hogya viharban, éjszaka megérkező
középkori olasz kastélyt. Fények és hölgyekkel egyetemben káprázatos
színek, napfény és tenger - mindannak
reggelre ébredjünk a mesés vízparti
ellentéte várja ott, ami Londonban
lakosztályban. Várakozásunk igazolónyomasztja, s Lottie Wilkins ez egyszer
dik, és mégis csalódunk. Nem mintha
nem hagyja cserben az álmát. Klubjába csúf volna a hely, kivált a borongós
siet, hogy pontosabban tájékozódjék az áprilisi Londonhoz képest tűnik festőiíngatlanról, és szinte erőszakkal magá- nek. Bizton reklámozhatná vele szol-

gáltatásait akármelyik turistairoda. ám
mégsem úgy szép, ahogyan kellene.
Az ilyen típusú vígjátékok egyik
mintaképe Woody Allen Szentivánéji
szexkomédiája. Ott is a városból szöknek vidékre, hogy az unalmas komfortot a természet vadságával cseréljék
fel. Ám itt nem a civilizált és a még civilizálatlan világ kerül szembe egymással, hanem a köznapiság és az
idill. Márpedig annyi Paradicsom van,
ahányan vágyakozunk oda, s nincs az
a földi csoda, amely mindannyiunk álmának egyaránt megfelelne. A természet sokszínű, bármelyik tájat elfogadjuk hiteles képviseleteként, vágyképünk azonban személyes tulajdon, és
rajtunk kivül senki nem ábrázolhatja
kielégítően. San Severino kissé unalmas tehát, nem eléggé csábító, és túlfényképezett. Alig hihetem, hogy
olyan csodákra legyen képes, mint
amilyeneknek hamarosan tanúja lehetek.
Itália forró napja alatt viaszként olvadnak a jellemek. Anélkül, hogy bárki bármit tenne, egyik pillanatról a másikra kifordulnak korábbi enmagukból
anyaralók. Lottie fölébe kerekedik a
levélben maga után hívott férjének,
akiről kiderül, hogy alapjában rendes
ember. Kissé frigid barátnője is beleszeret vérbő urába, de a velük vakációzó két másik hölgyet sem hagyja érin-

tetlenül a tavaszi kaland. Lady Caroline, az élveteg dáma végre szert tesz
egy jó férjre, Mrs. Fisher, az idős matrona (kinek alakítója, Joan Plowright
éppúgy Arany Glóbuszt kapott 1993ban, mint a Rosát megformáló Miranda Richardson) pedig valósággal megifjodik.
Ami a természet misztikus csodájaként gyönyörűségünkre szolgált Woodynál, unalmas bűvészkedésként hat
itt. Hasztalan keressük azonban a varázspálcát kezében tartót. mind ahogy
hiába figyelünk az átváltozás drámájára is, egyiket sem leljük. A környezet
olajozottan működik, sikere kétségtelen, így azután néznünk sincsen mit.
Ennyi jó ember között nem léphetnek
fel konfliktusok, a dramaturgia mindössze annyit tehet, hogy lassítja a végkifejletet. Közbevetésekkel él, nehezíti

a párok egymásra találását. Kevés látnivalót kínál a táj, s a válogatott enteriőrök nem pótolhat ják a lelkek és testek
csatáját.
Ez a lagymatag,
cukros
unalom
mégis kedvesebb, nézhetöbb az embert
egyedül hóhéri, illetve áldozati szerepkörben bemutató kommersz eknél, mivel nem akar fölibünk kerekedni. Nem
diktál olyan agresszíven
egy új, gyilkos élettempót,
morált,
értékrendet,
vagy akár egy gépekhez inkább alkalmazkodó
időbeosztást.
mint amazok.
Lehet, hogy a limonádé ismételt felbugyogásai azt jelzik, világszerte megelégelték az erőszak kultuszát, és az emberek inkább készek színes álmokba
bóduIni
megint,
semmint
engedni,
hogy tovább uralkodjanak
tébolyult
ösztöneink?

A szörnyeteg
Bertoluccival, Ferrerivel, Jarrnushsal és
Fellinivel készült produkciók
után ismét saját filmmel jelentkezik Roberto
Benigni. Immár az ötödikkel. Természetesen maga alakítja vigjátékának főhősét is, a szerencsétlen flótás t, kit egy
szörnyű sorozatgyilkosság
elkövetésévei gyanúsítanak.
Egyszeru
és tiszta
képlet: Loris ártatlan,
a búnüldözők
pedig ostobák és aberráltak. Kedvemre
mulathatok
tehát a félreértéseken,
melyek az uralomra jutott előítéletek következményei.
Lám csak - bölcselkedhetem magamban -, mint csal az "objektív" kamera, mivel szándék és nézőpont kérdése csupán, hogy mit látunk
a történtekben,
egy kétbalkezes figura
botladozásait-e,
vagy egy szexmániákus őrült vérgőzös tombolását. A következő gondolati lépés feltehetően az
volna, hogy megállapítsam,
végletesen
kiszolgáltatottak
vagyunk a manipulációnak, és legjobban tesszük, ha semmit sem csinálunk, tartózkodunk
még
a véleményformálástól
is. Idáig szerencsére nem süllyedek, hiszen komédiát
látok és nem társadalomfilozófiai
alapvetést.
Közhelyeimre is azért emlékeztetnek
legföljebb,
hogy
ne
csak
rekeszizmaimat
működtessem két órán át,
vagyis pótolják a hiányzó minimális
gondolati
ingert, ami nélkül bajosan
ajánlhatnak figyelembe bármit. A szörnyeteg története garantáltan
izgalommentes, mindössze keretet ad a színé-

szek felléptének. Elsősorban Benigniének, noha ő képtelen mértékkel élni az
író Benigni és a rendező Benigni kínálta szabadsággal.
Túlteng a jelenléte,
ugyanakkor
felettébb
fukarul
bánik
humorával.
Miközben
ott nyüzsög
mindenütt,
nagyon keveset mutat, és
azt is minek?
Viccelődése
olykor
alpári,
olykor
durva. Ihletett pillanataiban
- mint a
kanyarós játéknál, vagy az üldözéses
jeleneteknél - sem eléggé átütő. Meglehetősen
unalmas
tehát. Szokatlanul
gyatrán
kivitelezett
trükkökkel
kábít
(az egyik erkély-jelenet vágásánál például súlyos ritmus-hiba rontja el a hatást). Néhány
ismerős arc felbukkan
azért. Michel Bianc, akit a Segítség, csaló/-ban szintúgy
láthatunk,
vagy az
erősen korosodó
Jean-Claude
Brialy.
Sokat emelni a filmen nem tudnak, de
nosztalgiát ébresztenek legalább.
Egyetlen igazán szép motívuma van
a filmnek, és Benigni - becsületére legyen mondva - azzal is zárja művét:
félreértés
folytán
az egyik lakótárs
nyomoréknak
véli hőseinket. és ők a
későbbiekben
sem feledkeznek
meg a
rokonszenves
úr várakozásáról.
Roppantul
fárasztó
módon
továbbra
is
guggolva
sétálgatnak
előtte. Példázat
volna ez, s arra utalna, hogy durvasá-

gomba n én kényszerítem
alpári viccelődésre a tehetséges komikust?
Miattam, a néző miatt szakított dicső múltjával s kommercializáita
humorát? Lehet, hogy így van, csak azt nem értem
akkor, miért élvezem (élvezném) jobban az olyan fanyar, száraz mókát,
mint amilyen például Mauricio Nichettié?
Ha egy kaland színteréül
Burmát
választják, joggal hihetnők, hogy színes filmet látunk majd, de tévedünk.
Az őserdő ugyan vidoran zöldell, és a
pagodák kupolája is aranyban fürdik,
ám

A szabadság

ösvényein
fekete-fehér világba jutunk. Helyénvalónak látszik, hogy jók és gonoszok
küzdjenek egy kalandfilmben,
és még
az sincsen ellenemre, ha a két szélsőség vívja meg csatáját, ám hogy véletlenül se akadjon köztük egyetlen átmeneti jellem, az kínosan hihetetleníti
a
történetet.
Márpedig
John Boorman
műve hivalkodóan
aktualizál,
amikor
egy napjainkban is folyó politikai harc
közepébe visz el bennünket.
Bemutat-

ja, hogy miként tusakodnak
a polgári
és a katonai érdekcsoportok
Hátsó-Indiában.
Természetesen
egy amerikai
turistahölgy
szemszögéből
látjuk
mindezt.
Laura szerettei
pusztulását
jött feledni a távoli, egzotikus vidékre.
Úgy látszik, hibása n választotta
meg
úticélját, mert a Rangoonban
és környékén töltött valamennyi óra az erőszakra emlékezteti.
Ráadásul útlevele
is elvész, így az ifjú doktornő csapdába esik. Mit tesz ilyenkor egy vérbeli
jenki? Átveszi a kezdeményezést.
Szervez, dirigál, megdicsér és dorgál, vagyis kultúrrnissziót
folytat: neveli a helybéli primitív népeket. Talán
örül, akár a stáb, hogy egy magánál is
naivabb
embercsoportra
bukkant,
és
megkötés nélkül tetszeleghet a cselekvőkész civilizátor szerepében.
Íme, a
toleráns demokrata
álcája mögé bújt
rasszizmus.
Mert a burmai ördögöket
és angyalokat sem választja el akkora
szakadék egymástól, mint ami köztük
és a vendég között mélyül. Mig a szelíd, tiszta, báránylelkú tűntetők. meg a
rájuk lövöldöző
állatias katonák egy
történelem alatti világban élnek, addig
Laura az USA polgára. Annak nagykövetsége elé vonulnak
a demokráciát
követelők is, mivel egyedül onnét remélhetik
álmaik beteljesülését
- az
amerikaiak szerint.
Pedig nézhetnének
akár más irányba is, arra például, ahonnét e filmtípus
meghódította
a világot. A szabadság ösvényein felettébb ismerősen verítékezi
az ideológiát ahelyett, hogy kalandjaival engem izzasztana meg. Sehol benne egy tisztesen megalkotott jelenet, és
nem hagy szorítanom
senkiért, mert
folyton leleplez. Elszántan és kiméletlenül mutogat a diktátorok felé: ők az
okai mindennek!
Én meg ásítozva
összegzem, amit észlelek: néhány arctalan egyenruhás
makog lövöldözés
közben. Fúj, ezek még angolul sem
tudnak! Bezzegék viszont az őserdei
gerilla táborban is a BBC világhiradóját
hallgatják! Summa summárum,
győzzön a jobbik!
Tréfa? Dehogy, komolyan így képzelik az alkotók, akik helybéli ekkel talán
soha, forradalmárokkal
pedig csak kelet-európai filmen találkozhattak.
Nem
csoda hát, hogy hőseink vörös zászlók
alatt emelgetik sorozatgyártásban
készült nagyméretű
fényképes tábláikat.
Az már lényegtelen
különbség,
hogy
nem a Vörös vagy a Felvonulási téren
gyakorolnak,
hanem
a szomszédos
Thaiföld elektromos árammal és propagandaanyagokkal
jól ellátott dzsungelében. Igaz, nincs mit egymás szemére vetnünk, hiszen mi meg art filmként nézzük e politikai retrógiccset.
Sneé Péter

'Miért nem tetszenek
nekem a magyar
filmkritikusok?

Reméljük, a cím nem riasztja el az 01vasót. Elvégre a filmkritikusoknak nevük, presztizsük van. Piedesztálről.
alapos felkészültséggel alkotják véleményüket. Sokezer filmet láttak, ismerik a külföldi folyóiratokat, a történelmi, esztétikai és minden egyéb filmbírálati szempont könyvtárakban fellelhető gazdag anyagát. Szakmai bemutatókon jóelőre láthalják az összes filmújdonságot...
A Néző tehát többrétegű előzetes tájékoztatást kapva jut hozzá a legfrissebb filmekhez. Ha egyáltalán oda merészkedik a moziba a nagy hozzáértéssel megírt elrettentő bírálatok hatására.
A kritika nem is érti, miért megy el?
Kíváncsiságból? Unalornűzésből? A
gondok előli menekülésből? E folyóirat
egyik szerzője a következő választ adta: a Néző szórakozni vágyik, ezért keresi a mozit. Igazán találó állítás. Igen,
aligha van olyan aszkéta, aki szenvedni megy a moziba. Igen, a Néző örömöt keres, vidámságot, másságot megszokott környezete helyett. Gyönyörködni szeretne a színház lehetőségeit
messze felülmúló spektákulumban.
A filmkritika nemigen bátorítja erre,
de ha már ott ül egy mozi nézőterén.
és túlesett a reklámokon. jönnek az izgalmas, érdeklődest keltő előzetesek.
Nyilvánvaló, hogya
legsikerültebb,
legattraktívabb jelenetek kerülnek beléjük csaléteknek. melyektől a Néző
vagy kedvet kap, vagy elkeseredik.
Mindenesetre ezek a válogatott jelenetsorok sokkal több informatív erőt rejtenek magukban, mint a kritikák. Gondolkodóba ejtenek. Némelyik "művészfilmnek" már az előzetese is csak
úgy sugározza magából a mesterkéltséget, az erőltetett finomkodást. Sorsuk
ezzel meg is pecsételődik. Miután a
Néző nem keres világmegváltó mélységeket. nem akar beha tolni. a lélek ismeretlen (nem létező) tartományaiba,
hanem szórakozni akar, inkább akció-

filmeket, sci-fit, melodrámákat választ
magának. Kínálat van bőven. De mindig két tűz között érzi magát. Mert
mást lát a vásznon. és mást olvas a sajtóban.
Vajon a Nézőnek nincs minőségérzéke? Ostobaság. De szereti a filmet, és
képes elnézni sok mindent. Hiszen
nincs is olyan film, ami ne tudna szolgálni. valamivel. Eszembe jut például
az olasz Bocsánat a zauardsért, egy zavart elméjű aggastyán belső drámája,
az immár 73 éves Vittorio Gassman remek alakításával; az Örökre Mary, egy
családját megvető fiú-prostituált tragikus társadalmi konfliktusokba ágyazott története; vagy a A hihetetlen Öriás
visszatér, amely iskolapéldája lehetne a
sokkoló horror sci-finek. A kritikának
köszönhetőerr mindhárom film hamar
elsüllyedt a forgalmazás útvesztőiben.
A középkor és a reneszánsz határán
élt egyházjogász bölcselkedő, Nicolaus
Cusanus kardinális (1401-1464) "képzelt kendőcskéje" r mely a lehetségesből
a valóságosba átmenő állapotot jelképezi, esetünkben is kíválóan használható metaforikus alakzat. Cusanus
kendőcskéje minden film. A színes
kendócske bontakozik, miközben sok
szép és riasztó alakzat tárul elénk. A
kritikának ezt a folyamatot kéne megragadnia. az esztétikai valósággá válás
folyamatát. A Néző gondolkodik, szórakozik, gyönyörködik a nézőtér homályában, siet a Fény felé. Nem elzárni kell előle, hanem segíteni beszűrődését.
A kritika az úgynevezett "művész-"
vagy "art-filmek" esetében, melyeknek
dramaturgiája, vizuális effektusrendszere már-már emészthetetlenül magas
eszmeiséget sugároz, tesz is ilyen erőfeszítéseket, csak hát ez így kissé
egyoldalú, és a nézőszámot tekíntve
meglehetősen eredménytelen.
Nem
igazán rokonszenves vonása a hazai
kritikusoknak, hogy míg a teljesen elvont művészfilmekről oldalak sorát írják (kevéssé érdekkeltő módon), a közfigyelem középpontjába kerülő kommersz alkotásokat, melyek a filmforgalmazás modus vivendijét, gazdasági
bázisát adják, pár sorban, meggyőző
érvek nélkül, szinte öncélúan leócsárolják, eljátszva a közönség bizalmát és
szakmai hitelüket. Az ember nem is érti, honnan veszi a kritikus a bátorságot

ahhoz, hogy filmóriásokat útszéli hangon becsméreljen. elhaladva értékei
mellett, mikor az lenne a feladata,
hogy a közönség szakértő vezetője,
azaz guide legyen.
Még inkább érvényes ez a múlt alkotásaival kapcsolatban. A kritika
nagyvonalúan felejt, nem engedi a fiatalokat olyan figurák közelébe, akik
máig aktívan élnek szüleik, nagyszüleik tudatában. Pedig a film története
nem csupán Eizenstein, Fellini, Bufiuel,
Antonioni, Godard, Bresson és Bergman párbeszéde. Hasznos lenne, ha a
hazai folyóiratok néha (vagy legalábbis
a jelenleginél többször) képes formában felidéznék a múlt nagyhatású
filmjeit, tematikai válogatás szerint.
Akkor talán majd olvashatok valamit
egyik kedvencemről. az 1946-os Diadalmas szerelemről is, melyben a haldokló
pilóta (David Niven) árnyalakja lét és
nemlét mezsgyéjén bolyongva egy
misztikus "mozgólépcsőre" kerül, az
meredek szögben halad felfelé, s kétoldalt kimagasló történelmi személyiségek szobrai szegélyezik.
em rossz
kép ...
A hazai kritika talán legnagyobb
problémája, hogy nem tudja átlépni a
magyar kultúra, illetve az úgynevezett
"európai gondolkodás" korlátait. Pedig
a filmek többsége az egész kultúrvilág
számára készül, s így jelentésük is csak
egy tágabb (lazább"), egyetemesebb
szellemi koordinátarendszerben ragadható meg. Ebben még azok a látszólag
üres akciófiIrnek is értelmet nyernek,
melyekben derék kritikusaink csak
profittermelő önismétlést látnak. Azért
legalább a technikai fejlődést, az egész
filmművészet jövője számára alternatívákat kínáló új hatáskeltő mechanizmusokat észre lehetne venni.
Félreviszi a kritikát az átgondolatlan
rendezőorientáltság is. A létező műfajok többsége nem a rendező, hanem a
színészek egyéniségére épül, bennük
realizálódik a művészi kifejezés. Ezt
nem ártana egyszer tudomásul venni.
Emlékszem a régi hazai szaklapok hódoló szemléletű kritikáira, amelyek a
nyugati filmek női és férfi főszereplőit
valósággal tömjénezték. Ma inkább az
ellenkező véglet dívik. A színész egyszeru kellékké minősűlt, alig kell rá
szót vesztegetni. Itt vannak például
Spielberg filmjei. Elismerik őket, de
egyedül a rendező dicsőülhet meg.

Még az Indiana Jonesnál is csak SpieIberg így, Spielberg úgy. Pedig e sorozattal kapcsolatban inkább Harrison
Ford karizmatikus egyéniségéről kéne
írni. Jodie Fostert kell figyelni A bárányok hallgatnakban, nem a rendezői
megoldásokat. Koncentráljunk Michelle Pfeifferre meg Jack Nicholsonra, és
máris őserő tör fel a Farkasból. Hogy
epizodistákról szó sem esik, az szinte
természetes. De hát miért is figyelne
oda egy filmes szakértő Fellini árnyékában a Satyricon felejthetetlen Gitonjára, Max Bornra?
Sajnos a kritika egyre inkább alkotó
műfajjá válik. Ahelyett, hogy közvetítene a művek és a közönség között, saját publikumot igyekszik teremteni
magának. Pedig erre nagyon kevés az
esélye. Százezrekhez szólhatna, de inkább néhány száz széplélekkel diskurál, aktívan hozzájárulva ezzel a művészet hatókörének szűküléséhez.
Kratky Tamás

A BABYDOLLOS
~

Sharon Stone a helyi ivóban sajnos a
.Jadíes" feliratú vécébe kénytelen bemenni. Ennyi a bibi. A többi rendben
van. Szivarozik, tud lőni, nem fél a szifilisztől. és sarkantyú van a csizmáján.
Kell-e több egy magafajta tökös csávónak a vadnyugaton? Sharon Stone
azért - elsősorban - mégiscsak nő. Ráadásul jó nő. (Ha férfi lenne, akkor
használhatnánk az ékes angolszász fordulatot: átkozottul jóképű) Hiába a .szivarok, hiába a biztos kéz meg a sarkantyú, a többi vadnyugati arc nem lát
benne többet egy jó bőrnél.
Pedig Sharon Stone bekeményít.
Amennyire csak emberileg és szakmailag lehetséges. Ami az utóbbit illeti: a
rendszeres westernnézők feIfedezhetik
a stílusán, hogy melyek számára a műfaj meghatározó filmjei és színészei. A
Jó, a Rossz és a Csúf no meg Mickey
Rourke, az utolsó westernhős alakítója.
Magányos
hősök, rettenthetetlenek
egytől egyig. Szigorúak, de igazságtalanok, mint a vérbeli osztályfőnökök
(lásd még: Született gyilkosok). Más példát nem igen találhatott magának Sharon Stone a westemfilmek kilencvenhét éves fennállása óta. Állítsa maga
elé Claudia Cardinalét mintának? Netán Raquel Welchet? Elég vicces lenne.
A szerepe szerint nem egy cowgirl. tehát a nagyujjú Urna Thurmant sem az
igazi lekoppintani... Ha egy szífiliszgyanús nő bőrgatyában járt és bosszút
forralt az eddigi westernekben, akkor
az szükségszerűen özvegy volt. Vagy
elmebeteg. Sharon Stone viszont abszolút normális, és családi állapotát tekintve maximálisan egyedülálló. Hajadon. Így érthető, ha automatikusan M.
Rourke a példaképe C. Cardinale helyett.
A film paródiává sikeredett. Erről
nem Sharon Stone tehet. Ó semmivel
nem nyújt kevesebbet, mint bármikor
máskor. Igaz, annál többet sem. A fantasztikusan gyönyörű velúr szerelésben rendesen hozza enyhén szado formáját, úgy, ahogy azt a világ nézői egy
emberként elvárják tőle. Azért lett paródia, mert a film készítői elfelejtették
figyelembe venni a főszereplő nemi
hovatartozását. Megirtak és leforgattak
egy teljesen frankó machowestemt

Gyorsabb
a halálnál
címmel, női főszereplővel. akí centire
úgy viselkedik, ahogy férfi elődei. Kifogástalan makaróni, tökéletes minden
eleme. Éppen ezért lesz belőle tökéletes és valóban szórakoztató paródia.
Hiszen pinája van a vőlegénynek.
Bruce Willis férfiassága makulátlan.
Macho szerepeit példásan eljátssza,
még némi enyhe iróniát is felfedezhetünk a szarkalábai között.

ELETE
Már annyiszor nyöszörögtem a sorozatban gyártott filmekről (Támad a
takony 12.), hogy egyre inkább be kell
látnom: ez a jövő. Tök fölösleges bármit is kitalálni. Azzal esetleg meg lehet
bukni. Rizikó!!! A rizikót a producerek
nem szeretik. A tutit azt bezzeg igen.
Az a tuti, ha egy filmet még nem vág-

megoldásokról, stb, stb. Tudjuk, hogy
hány órára állt le egy városrész forgalma a robbantás forgatása alatt, és meIyik biztosítótársaság fizette azoknak a
civil járókelőknek a mosodai számláját,
akík beperelték a producert, mert a
szálló pernyétől bekoszolódott a felőltőjük.

Bazinre, sokkal nagyobb hasznát venni
egy alapos fegyverszakkönyvnek és a
felsőfokú túzszerészi végzettségnek.
Ezek birtokában a kritikus jobban meg
tudja majd ítélni, hogy "jó filmmel"
van-e dolga. A jó film ugyanis látványosabb, gyorsabb és hangosabb az előzőnél, de ezt az avatatlan szem nem

tak össze, de a werkjét már az összes
ország fő tévécsatomája levetítette. Teljességgel érdektelenné váltak a forgatókönyvek, hiszen úgyis mindegy, hogy
a

Tudjuk előre, hogy milyen típusú
petárdákat használtak, hogy véletlenül
majdnem élesre töltöttek egy magnumot, hogy a metrókisiklásos jelenetet
nem tudták többször felvenni. Ezek
után elmegy az ember, és megnézi.
Nem a filmet.
Azt, hogy milyen lett a belvárosi
házrobbantás és ametrókisiklatás.
Ahogy a sporthireket is többen nézik
meg olyankor, ha előre tudni lehet,
hogy bejátszanak egy világrekord távolugrást. De a Telesport munkatársai
ezt nem könyvelik el a saját sikerüknek. Amint az sem a hatodik kerületi
önkormányzat érdeme, hogya télen
náluk állomásozott holland vidámparkban lehetett a legkisebb rizikóval
pofára esni. Hogy a másik rekordján
mikor ki kaszál, az már egy másik történet. A producerrendszer ellehetetlenítette egy időre a filmkritikusok munkáját. Egy épkézláb kritika megirásához már nincs szükség Bahtyinra vagy

mindig képes észrevenni. Nem minden
durranás különbözik egymástól!
Ha már a sportpéldáknál tartottunk
meg a durranásnál. akkor muszáj szót
ejteni az idei nyár fő televíziós attrakciójáról. A cikk irásakor még jövő idő,
mire a lap megjelenik talán már feledésbe is merül

Die Hard
(Az élet mindig drága)
tizenötödik részében pontosan ki kit és
miért lő szét. Bruce Willisről tudjuk,
hogy ő a zsaru, a többiek az ellenség,
plusz ott az a néhány pártsemleges játékos. Nem érdekes a dialógus, nem
érdekes a színészi munka, nem érdekes a rendezés. Az a fontos, hogy
olyan technikai megoldások legyenek a
filmben, amilyenek még azt megelőzően nem fordultak elő. A werkfilmekből
jó előre tudhatunk a pirotechnikai remeklésekről, az autós borulásokról, a
makettálásról,
a
komputergrafikai

Szepesi György
búcsúfellépése. Mivel vannak a hazában nálunk fiatalabbak is, ezért: Szepesi György sportriporter. Kommentátor.
Szpíker. Megannyi közvetítés a magyar sport egy fényesebb szakaszában.
Hol van az a szív, hol van az a lelkesedés, hol van az a rádiózás ... Televíziózás pláne ...
A szepesigyörgy azt jelenti, hogy a
magyar ember szereti a magyar sportot, vágyik a sikerre, örül a másokénak, drukkol és bíztat, nem csügged,

COWBOYOK
~

NEMDRAGA?
az evolúció által kitaszított hányásfejú
Roberto Benigni méltó utódja lesz Woody Allennek. A mostani filmje speciel
olasz-francia koprodukció. Benigniről
leginkább Jarmush ugrik intellektuálisan szűrt emlékezetünkbe, de azért ne
felejtsük el, hogy évtizedeket nyomott
ő le az olasz szeszélyes évszakoknál.
Ahogy ezt bizonyítja is szép siker elé
néző rettenetes baromságával, melynek
címe

nem szitkozódik, bizakodva tekint a
jövőbe, hisz küzdeni szép, nyerni még
szebb, holnap majd újra megpróbáljuk,
együtt sikerüIni fog.
A szepesigyörgy olyan volt, hogy
felkészült, érdekelte, egy volt a hallgatóval és a nézővel. nem nézett le, nem
oktatott ki, nem tudott mindent jobban, nem osztott igazságot, nem prédikált, nem sértődött. Nem akarta az országot lebeszélni a sportról. nem beszélt korrupcióról. nem sértegette a
sportolókat. nem célozgatott az edzőkre, nem pletykált az egyesületekről.
A szepesigyörgy azt jelentette, amit
a sportriporter felsőfoka jelentene (ő
volt a lehető legsportriporterebb). Tudott beszélni, gyorsan is, izgatottan is,
elfúlva is, sírva is. Úgy tudott sírni,
hogy attól egy országnyi férfiembernek eredt el a könnye mindenfajta szégyenérzet nélkül. Kerek mondatokat
mondott, rendszeresen egyeztette az
alany t és az állítmány t, de nem vezetett be irodalmi ragokat. Szerette és értette a dolgát. Mert akkor még volt
Dolog.
Augusztus Ié-án ő közvetítette il
magyar-izraelit. Így búcsúzott ötven
éves pályájától. Olyan már soha többször nem fog előfordulni ebben a nagy
magyar médiaéletben. hogy az emberek kisrádióval a kezükben nézzék a
tévét, mert fontosabb, szakszerűbb és
emberibb, amit hallanak, annál, amit
látnak.
Különbözö
mesefigurákból válogathatunk, ha akarunk. Kedves és/vagy
ellenszenves szörnyek, hercegek, grófok, tisztviselők hintik szemünkre az
álomport. aztán másfél óra múlva
megrázzuk magunkat, és szabadulni
vágyunk az irracionálistól. Az olaszamerikai filmipar alternatív üdvöskéje.

kernber, Dick Tracy, Casper. Persze
hogy jó. Egy szót nem lehet rá szólni.
Majd lehet kapni trikót, CD-t, kóláspohara t, összerakós játékokat, felfújható
kísértetet a guminők mintájára, törölközőt, kulcstartót. Amiből idolt lehet
csinálni, az jó film, mert sokan hordják
majd magukkal a kabalákat. Potenciális ingyenes reklámhordozók böngészik a moziműsorokat. Van újramelegitett

A szörnyeteg

Csipkerózsika

Steven Spielberg "csak" producerként
vett részt újabb andalító, könnvfakasz-

is. Ez régi típusú Walt Disney, 1959bell mutatták be először. Az érdekessé-

tó és mosolyogtató
nak" forgatásán. A

gét Eyvind Earle stilizált háttér-tájképei adják. A Csajkovszkij-adaptációs
zenét a Berlini Szimfonikusok szolgáltatták. Mint az összes Disney, ez is
összezagyválja az alaptörténetet. nem
a Grimm-verziót használja, és százával
édeskednek benne a különböző azonosíthatatlan jópofa állatkák. De ennek
legalább a sebessége normális. Nincs
klipre vágva.
Érdemes a videók táján is körülnézni, örületes az őszi kínálat. Aki - jog-

"családi mozijá-

Casper
képregényból került a filmvászonra. Ez
a filmezés másik útja. A logikája
ugyanaz, mint a sorozatfilmekének.
Keress egy keresett figurát, és lökjél
köré valami rizsát. A többit bízd a látványtervezőkre.
Denevérember. Pó-

gal - sajnálja a mozijegy árát a baromságokra, az egy-két hónap késéssel
bármit megnézhet otthon. Most például a Született gyilkosokat. Nem kell egy
ülésben végignézni, bele lehet gyorsítani, stb., számtalan előny. Amúgy is a
legtöbb hosszú filmet sokkal kényelmesebb hazavinni. Persze tudom, hogy
más a kicsi képernyő. de a kényelmes
szék is más. A Forrest Gump szinte
semmit sem veszít az "élvezeti értékéből" tévén. A Frankensteinnel már más
a helyzet, de azért nézhető, érdemes
kivenni.

Kuczogi Szilvia

Sztárok

alulnézetben

A mesélő: Albert Andrea
Nagyon fiatalon, mikor észrevettem nem
messze tólem a híres embert, akibe már
évek óta reménytelenül szerelmes voltam elvörösödtem. Mikor felém nézett - én persze azt hittem: rám, engem, belém =, majdnem elájultam. A mellettem álló felvételvezetó fiú - aki a legtöbb ismert színésszel
már dolgozott - csak úgy vissza!köszönt
neki, hátba vertel. engem pedig egy kiábrándító mondattal elintézett:
- Hidd el, 6 is ugyanúgy büfög kaja
után és ugyanúgy bambul a tévé el6tt.
Máig nem hiszem el.
Albert Andrea már elhiszi.
Tolmácsként és rendeuiasszisztenskéni
jónéhány világsztárral találkozott. Látta
6ket így, úgy. Hallott tólük ezt, azt. Munkája során közel került hozzájuk.
• Mi a különbség az amerikai és az
európai sztárok között?
Az európaiak sokkal emberibben viselkednek, velük jóval közvetlenebb
kontaktust lehet kialakitani. Az amerikaiak mesterségesen csinálnak valakiből sztárt, míg Európában ehhez egy
jól megoldott szerep, egy jó karakter
kell. Nálunk inkább a személyiség a
fontos, nem a szépség. Persze vannak
nagyon jó amerikai sztárszínészek is,
de a két dolgot nem lehet összehasonlítani.
• A sztárságnak milyen jelei vannak
a forgatáson? Az amerikai színész
többet követel? Nem ül bele akármilyen autóba, nem eszik meg akármit?
Pontosan. Exkluzív szerződést kötnek vele - igényei szerint. Csak Mercedesbe hajlandó beülni és fenntartja a
jogot, hogy azt az autót csak ő használhatja. Külön étlapot kell számára
készíteni és meghatározhatja a lakókocsija nagyságát is. Ehhez képest egy
európai sztámak minimális igényei
vannak. Talán elvárja, hogy a szállodai
szobája legyen nagyobb, de hogy milyen autón hozzák ki és mekkora a lakókocsíja, az nem számít.
• Mi történik, ha egy filmbe kerülnek?
Az, hogy az amerikai sztár igényei
szerint az eur6pai színész automatikusan megkapja ugyanazt.
• Akkor érdemes egy Donald Sutherland-féle pali mellé kerülni színésznek.
Igen. A Citizen X című filmben, melyet ősszel fejeztünk be, az ír Stephen
Rea-nek (Síró játék) nem volt exkluzív
szerződése, Míg Donald Sutherlandnak
volt. Ezért aztán Stephen is megkapott
mindent.
• Ha jól tudom, Sutherlandnak még
külön-igényei is voltak ...
Benne volt a szerződésben, hogy
nem lehet dohányozni a forgatáson!
Még a stábbulin is alig mertünk rágyújtani, mert Donald bejelentette,
hogy tíz óra körül meg fog jelenni a
feleségével és a két kisebbik fiával.
• Mivel tudja az utolsó pillanat után
is rettegésben tartani az embereket?
Sztár, és elvárja, hogy mindenki készenlétben legyen mellette. Haptákban

kell állni, ha bejön ... ezt ő abszolút élvezi. Központi kérdés akar lenni mindenhol. Szeret egyedül is lenni, de azt
ő szabja meg, mikor mi legyen. Reggel
rögtön tudom, mennyit kell majd vele
foglalkozni napközben.
Érzékelteti,
hogy aznap mit akar. Ha kedves és jókedvű, akkor te is legyél az. De ha
depressziós és nem akar embereket látni maga körül, akkor te se legyél vidám, mikor belépsz a lakókocsijába.
Az utolsó forgatási nap behívott
magához, hogy van egy ajándéka számomra. Egy ezüst öngyújtót adott,
melybe belevésette a nevünk kezdőbetűit. Pedig öt éve, mióta leszokott,
gyűlöli a cigarettát ...
• Előtte azért megmerült az életben,
nem?
Persze. Ivott, narkózott, cigarettázott, elég intenzív életet élt. Szerintem
neki is sztárbetegsége van. Pánik beteg. Azt állítja, ha megérzi a füstöt,
nem kap levegőt, jön az asztmás roham. De valószínűleg ezt is csak azért
csinálja, hogy felhívja a figyelmet magára. Ha volt 2-3 szabadnapja, és nem
jött ki a forgatásra, mindenki megnyugodott. Vidám, nyugodt kis stáb voltunk. De mikor tudtuk, hogy reggel 7kor kiszáll az autóból. .. mindenkin úrrá lett a stressz. Egyik nap ll-re jött,
mi 7-től dolgoztunk. lO-től már nem
lehetett cigizni az épületben. Na, ezek
után ajándékozta nekem az öngyújtót!
A bulin odajött hozzám, betett a számba egy cigarettát, elkérte az öngyújtót
és meggyújtotta a cigit. Esküszöm,
hogy remegett a számban a cigaretta!
Azt se tudtam, szívjam vagy fújjam!
Aztán gáláns úriemberként távozott,
még annyit mondott, hogy "soha nem
fogsz ilyen j6 öngyújt6t kapni senkitől,
mint tőlem". Nagyon féltem tőle az
elején. Nem mertem hozzász6lni! Később nagyon megszerettem a forgatáson. Nehezen barátkozik. Sokáig tartja
magát és figyel. Kiváló megfigyelő. A
lakókocsi takarítónőjétől kezdve a ruhások tolmácsán keresztül az utolsó
emberig tudja, hogy kinek van rossz
napja. Pontosan látja a kapcsolatokat,
amelyek kialakulnak a forgatáson. Nagyon jó emberismerő.
• Dolgoztál már olyan szinésszel, aki
nagy kedveneed volt?
Igen. Stephen Rea-vel. Ó volt idáig
a leghumánusabb ember, akivel találkoztam. Soha nem éreztette, hogy ő
egy név. Igényli, hogy odafigyeljenek
rá, szereti, ha tudják, mi a kedvenc itala, mit szeret reggel csinálni. Meg kell
hallgatni, ha valami baja van, de semmilyen pluszt nem vár el tőled.

• És mit ad cserébe? Azt, hogy nem
hisztizik?
Ó nem hisztis színész. Megértő. Ha
nem érek rá, nem tudok vele foglalkozni, nyugodtan mondhatom, hogy
"figyelj, öt perc és jövök". Ót nagyon
szeretem, nagyon jó színész. Nem adja
elő magát. Bár nagy név, még nem
sztár.
• Kikkel dolgoztál még?
Az ismertebb neveket mondom:
Omar Sharif, Bruce Willis, Andie
McDowell, Angela Landsbury, Míchael
Gambon, Max von Sydow, Iréne Jakob.
• Hogy érezték itt magukat?
Bruce Willis utált itt lenni. Ezt nyilatkozta is. A Hudson Hmok: hat hétig
forgott Magyarországon, a fóti műtermekben. Bruce Willis még Surherlandnél is nagyobb sztárallűrökkel rendelkezik. Olaszországból hozatta a marhahúst, az itthoniból nem volt hajlandó
enni. 1991-ben még nem volt nálunk
diétás Coca Cola, Bécsből kellett neki
helikopterrel hozatni. Megközelíthetetlen. Három bodyguarddal járkált és
nem állt szóba senkivel. Nagyon beképzelt. Csak a két asszisztensén keresztül lehet vele kommunikálni. Mi
nem mehettünk oda hozzá megkérdezni, hogy kér-e kávét. Nem kellett vele
úgy foglalkozni, mint a többi színészszel, mert megvoltak a saját emberei.
• Nem akart idegenekkel beszélgetni
egy kicsit?
Annyira magával volt elfoglalva,
hogy nem érdekelte a külvilág. Sutherland, ha valakit befogad, akkor egyfolytában kérdez. Egyre többet akar
tudni az emberről.
• És a többi szinésszel hogy jött ki?
Bruce Willis? Sehogy. Megjelent, elmondta a szövegét, majd visszament.
Nem tudtam eldönteni, hogy milyen
ember. Mindig fölvett egy álarcot, ami
egyébként a többi színészre is jellemző.
Ahogy kilépnek a lakókocsiból és elindulnak a helyszín felé, már nem önmaguk. Bruce Willis mindig jópofáskodott
és elvárta, hogy nevessünk a hülye poénjain,
• Omar Sharif?
Óóó ... Az egy férfi! Gáláns úriember, aki mindenkihez nagyon kedves,
mindenkihez van egy jó szava. Nem
volt körülvéve testőrökkel. Leült a téren, és szívesen fogadta az emberek érdeklődését. Autogramot osztogatott, és
mindenkivel beszélt 2-3 mondatot.
•
Vele lehetett interjút csinálni?
Sutherland senkinek nem adott.
Igen, ő engedte. Van egy francia
asszisztensnője. aki már 10 éve a személyi titkárnője. Rajta keresztül lehe-

tett kérni, de ő nagyon könnyen engedi közel magához az embereket. Nem
tud egyedül lenni. Nagyon-nagyon
magányos ember. Egy örökbefogadott
lánya van. Az első felesége egyiptomi
nő volt, őt szereti a legjobban a nejei
közül. Saját állítása szerint legnagyobb
szerelme Barbra Streisand. Sok nője
volt, de most Franciaországban él
egyedül a lányával egy kis városkában.
• Nősztárok? Andie McDowell?
Nem közvetlenül mellette dolgoztam, nem ismerem olyan jól. Inkább
Iréne Jakobról beszélek. Törékeny, érzékeny nő, és mivel nagyon labilis személyiség, ötször jobban oda kell rá figyelni. Elég nehezen kezelhető,
nagyon hisztis tud lenni. De kiváló színésznő.
• Ha egy ilyen sztár hisztizik, akkor
mi van? Összeszalad a stáb?
Ha bármilyen hangulatváltás van a
színésznél,
azt nekem kell először észrevennem, mert én vagyok velük a
legközvetlenebb kapcsolatban. A rendező is tőlem tudja meg, ha valami baj
van. Ha Irene bejön reggel, és azért
hisztizik, mert nem ez a kosztüm volt
megbeszélve, vagy annyira szűk a
szoknyája, hogy nem kap benne levegőt, és ezzel az egész napját elrontjuk
- akkor nekem kell megkérni a rendezőt, hogy beszéljen vele. Én vagyok az,
aki közli a stábtagokkal, hogy a színész ma rossz passzban van, nem kell
vele foglalkozni. És mindezért velem
szúrnak ki. .. ez persze nem jó szó, de
az egész rajtam csapódik le. Velem
kezdenek el ordibálni, nekem sírnak,
és tőlem várják a megoldást. Vagy azt
mondják, hogy menjek ki a lakókocsib61, csak kamerapr6ba előtt öt perccel
sz6ljak be, és ne kérdezzem meg tíz
percenként, hogy kérnek-e valamit inni. Ilyenkor nem lehet velük bírni. Aztán jön egy jobb nap, mikor is Iréne
házi csokoládéval állít be, és elnézést
kér tőlem.
• A forgatás után is tartják veled a
kapcsolatot?
Attól függ. Omar Shariffel megszűnt, bár odaadta a eimét, telefonszámát, hogy látogassam meg. Donalddal
nem szűnt meg, Stephennel is elég
régóta tart ... Donald megkért, hogy
hívjam fel New Yorkban, mikor ott vagyok. Én megtettem, de nem volt otthon. Visszahívott, mondta, hogy sajnos
Párizsban van, de köszöni, hogy szóltam. Iréne sem felejtett el. Bármikor
szívesen lát Párizsban. Tudom, hogy ő
ezt őszintén gondolja. Sok esetben ez
nem csak egyszeru színész-asszisztens

viszony. Mondjuk Max von Sydownál
igen, de általában emberibb ... partnerkapcsolat alakul ki.
• Még akkor is, ha a színész elviselhetetlen és hisztis?
Igen, mert én az ilyesmit tolerálom.
Tolerálnom kell!
• Milyen hangnemben beszélsz velük?
• A túlzottan udvariaskodó/nak tűnő/
amerikaiban vagy a magyar ... ?
Ez is színészektől függ. Attól, hogy
mit engedhetsz meg magadnak velük
szemben. Donalddal az elején nagyon
elővigyázatos voltam. Nagyon kedves,
nagyon tapintatos. Aztán a végére ő
provokálta, hogy lazán és gátlástalanul
reagáljak a megjegyzéseire. De ezt csak
akkor lehet, ha a színészek jelzik. Nagyon kell vigyázni. Fel kell tudni mérni, milyen napjuk van. Ha rossz, akkor
rettenetesen meg tudnak sértődni, A
hangulatuk általában attól függ, hogy
aznap milyen jelenetben szerepelnek,
és az mennyire fontos számukra.
• Max von Sydow távolságtartó volt?
Abszolút. Ott csak információ-áramlat volt. Ő is hozott magával egy aszszisztensnőt, akivel már 15 éve dolgozik. Vele próbálta a szövegét. Bár az

emberibb kapcsolatot jobban szeretem,
Sydow esetében azért ez jó volt, mert a
forgatás vége felé jött, mikor már nagyon fáradt voltam és örültem, hogy
végre van egy színész, akivel nem kell
annyit foglalkozni. Reggel meg kell
kérdezni, hogy kér-e valamit, szólni
kell, hogy mikor menjen be a srninkbe,
és mennyi ideje van még a kamerapróbáig .
• Előfordult már, hogy kértek valamit, és elfelejtetted?
- Igen. HÚú ... az nagyon kellemetlen. Előfordul, hogy nyolc színészed
van és egyszerre adják le a rendelést.
Aztán elfelejted valamelyikük teáját. És
addig nem megy be a srninkbe, míg
meg nem kapja a tűzforró Earl Grey
teáját! Jön szembe és kérdezi, hogy
"W here is my tea?". És akkor rohanok.

De ez nem hat rájuk olyan tragikusan.
Az már inkább, ha elfelejtek szólni a
ruhásnak, hogy hozzon új inget. ilyenkor mérgesek. Élére kell vasalni az ingeket. Donaldon délelőtt volt egy fehér
ing, ebédidőben lefeküdt, és délutánra
mindig frissen vasalt inget akart fölvenni. Stephen nem. Őt ez nem érdekelte, ő fölvette ugyanazt.
• Amíg ők pihengetnek ebéd után, a
stáb mit csinál?
Ebédel.
• Nem a stáb idejét húzzák?
Nem, nem. Mindig szólni kell a színészeknek, hogy mennyi idejük van
még, amíg újból jelenetbe kerülnek.
Volt, hogy DonaIdot két és fél órán keresztül tudtam pihentetni, addig Stephennel dolgoztunk. Ebédszünetben általában lefekszenek, nekem kell felébreszteni őket. Na, ez is tud érdekes szituációkat produkálni. Donald egyszer
hirtelen ébredt álmából, és nagyon
megijedt. Hát még én! Képzelheted,
egy nagy ember fekszik az ágyon, és
hirtelen föltámad ... Stephen azt szerette, ha csak beszóltam neki. Donald
meg, ha odaültem mellé.
• Közlik veled, hogy milyen ev resz-

tést kívánnak?
Nem, érezni lehet. Mindent, ami velük kapcsolatos, érezni lehet és kell.
Erre vagy ráérez az ember, vagy nem.
• A nagy színész hajlandó magától
elballagni a büfeve?
Persze! Nem mindegyik
színész
igényli a teljes kiszolgálást. Volt olyan
hét, hogy minden nap dolgoztunk. Általában hatnapos munkahét van. A hetedik nap Stephen Rea kitalálta, hogy
hozassunk a stábnak két láda pezsgőt
és három karton sört. Én szólok a produkciónak, hogy a színésznek ilyen
igénye van. Stephen így köszönte meg
a stábnak a heti munkát. Donaldnál
ilyesmi nem fordult elő. Inkább mi
ajándékozunk. A tolmácsok, a kameraman, a takarítónéni is vagy a büféslány - aki teljesen beleszeretett az

más színészkollégákkal elmennek vacsorázni. Általában pihennek, úsznak .
• Nem volt olyan, aki nagy éjszakai
életet élt, és vitte a stábot magával?
Inkább úgy mondanám, ha tudják,
hogy szabadnapjuk lesz, akkor elengeegyik sztárba -, egy kis ajándékkal
dik magukat. Stephen nagyon szereti a
mindig meglepik bálványaikat. De néwhiskyt és a sört, de forgatás alatt
ha ők is gondolnak ránk.
nem fogyaszt alkoholt, sőt utána a
• Hogyan vélekednek a magyar stábszállodában sem. Nem tud tőle másról?
nap dolgozni. Mikor szabadnapja volt,
Nagyon szeretik. Idáig mindenki azt
meghívta a stábot a Piafba, a Nincs
mondta, hogy közvetlen, szeretnivaló
Pardonba, elengedte magát. Teljesen
emberek vagyunk, és szeretni is naúgy viselkedett, mint egy hétköznapi
gyon tudunk. Keményen és jól dolgozunk. Színészektől és rendezőktől is ember. Sutherland soha nem ment el a
füst miatt ... meg egyébként sem olyan.
ezt hallottam.
• Nincsenek ütközések az amerikai és Ornar Sharif sokat dohányzott, a forgatás alatt is ivott. Azt hiszem, ő már
a magyar stáb között?
nem bír nélküle meglenni. Szüksége
De igen. Mi szolgáltató cég vavan arra a kupica konyakra .
gyunk, az ő tempójukban kell dolgoznunk. Elvárják a profizmust, azt a • A stáb nak mennyi idő kell, míg rájönnek, hogy a világsztárok is ugyanmunkastílust, amelyhez hozzászoktak.
olyan emberek, mint mi? Mikortól
És ha ez nincs meg, akkor lehetnek
mernek közvetlen emberi hangot megkonfliktusok. Az elején elég nehéz volt,
ütni velük?
de most már 6-7 éve végzünk bérmunHat-nyolc hetes forgatásnál a másokát amerikaiaknak, angoloknak.
dik hét végén. Addig mindenki tartóz• Mennyire ismerik el a magyar szakkodó, mindenki külső szernlélő. 3-4
tudást?
stáb csak nemzetközi produkciókban
Abszolút elismerik. Mindig emlegetdolgozik. Mi már tudjuk, mire lehet
nek magyar neveket, operatőröket.
számítani.
sminkeseket, magyar származású ren• A következő alany?
dezőket, akikkel dolgoztak és elégedet- Michael Gambon. Fantasztikus patek voltak. Szeretik a magyarokat. A
si. Maigret felügyelőt játszotta. Előtte
magyarországi forgatást már nem minmegnéztem A szakács, a tolvaj, a felesége
és a szeretője című filmben ... Háát, nagyon megijedtem, hogy ezzel az emberrel nem fogok tudni dolgozni, ez
megesz engem. Egy nagy mackó és
egy iszonyúan vulgáris ember keveréke. Én még ilyen színésszel nem találkoztam! Egy angol férfi, aki mindent
megenged
magának
a forgatáson.
Most nem akarok itt gusztustalan lenni, de ... Mikor a kamera előtt áll, egy
gáláns úriembert látsz, de mihelyt
meghallja, hogy "ennyi!", undorítóvá
válik. Böfög, szelel a stáb előtt. Bemész
a lakókocsijába, a beszélgetés közben
elereszti magát... és röhög rajta. De
rendkívül kedves is tud lenni, és profi
módon lehet vele dolgozni. A szakács, a
tolvaj ... -ban, óriásit alakított. Maigret
felügyelő a kisujjában volt. Hat hónap
alatt fölvettünk hat részt, majd 1992ben újabb hatot. Az ötödik résznél
annyira elfáradt, hogy nem tudta megtanulni a szövegét. Angliából küldtek
neki egy gépet, amely ment előtte a
kamerával párhuzamosan, rajta a szöveggel. Ezt csak nála láttam, másnál
nem .
• Foglalkoznak a szöveggel, azzal,
hogy jó állapotban legyenek?
Persze. Geoffrey De Munn, aki a Cidig. Sokszor nehéz az igényeiket telje- tizen X-ben Chicatillót, a gyilkost alakította, fotóka t kért az eredeti gyilkosról,
síteni. Máshoz vannak szokva. Vidéés kitapétázta velük a lakókocsiját meg
ken is meg kell találni a legmegfelea szállodai szobáját. Reggel a fotókat
lőbb szállodát, a legjobb éttermeket.
látta először. Így élte bele magát a szeDe mindig jön velünk egy catering
repbe. Attól a pillanattól, hogy kijött a
szolgálat, és így bárhol megkapják
forgatásra és bement a lakókocsijába,
ugyanazt a kiszolgálást, mint Pesten.
Ilyen szempontból megértőek. Ha idejönnek ... felkészülnek a legrosszabbra.
Komolyan!
Aztán
megnyugszanak,
hogy nem is annyira rossz. Milyen jó!
Pestet Kelet Párizsának tartják. Általában mindegyik beleszeret Magyarországba, és vissza akar jönni. Kivéve
Bruce Willist.
• Lehet tudni, hogy amikor nem dolgoznak, mit csinálnak?
- Az első 2-3 hétben megnézik Budapestet. Kirándulnak, sétálnak, aztán
megunják. Szöveget tanulnak, esetleg

nem Geoffrey De Munn volt többé, hanem Chicatillo. Hergelik magukat a
szerepekre. Kamerapróba előtt fél órával már nem szabad zavarni őket. Valószínű, hogy próbálnak a lakókocsiban. Amikor kilépnek, már lehet látni
rajtuk a filmbeli karakterüket. Teljesen
megváltoznak.
• Te hogy kerültél a filmhez?
Először angolul tolmácsoltam. Franciául nagyon sokat értek, de nem beszélek. Görögül tudok még, mert öt
évig Görögországban éltem. Angol-magyar, magyar-angol tolmácsként kerültem erre a területre. Húsz évig éltem
külföld ön. Magyarországon születtem,
de egy éves koromban édesapámat,
aki a Külügyminisztériumban dolgozik, kihelyezték Indiába, Újdelhibe. Öt
évet voltunk ott. Orosz óvodába jártam, és egy nepál néni volt velem, aki
nepálul és angolul beszélt hozzám. A
szüleimet akkor alig láttam, úgyhogy
magyarul nagyon keveset beszéltem.
Tíz éves koromban Líbiába mentünk,
ahol indiai iskolába jártam, angol nyelven tanultam. A barátaimmal is angolul beszéltem.
• Te nem is magyarul tanultál meg
először?
Nem. Magyarul nagyon későn
kezdtem el tanulni. A külügyes gyerekekkel külön foglalkoztak. Míndegyikünk 15-20 évet élt külföld ön, nem
tudtunk rendesen magyarul. Külön tanáraink voltak. Líbiából Nigériába, Lagoszba mentünk négy évre. A 6. osztályt itthon jártam, utána jött Görögország. Ott felvételiztem a Görög Állami
Egyetem bölcsészkarára. Angolul, görög szakra. Aztán egy év után átjelentkeztem az ELTE-re. Fél év múlva kerültem a filmhez.
• Tolmácsnak hívtak?
Igen, 1989-ben a görög miniszterelnőkkel, Papandreauval készítettek interjút a Televízióban. A szinkronizálásnál kellett segíteni. Ekkor rengeteg emberrel megismerkedtem. Utána egy koprodukciós filmben a producer mellé
lúvtak tolmácsnak. Két és fél évig voltam a TMA-nál, onnan keriiltem a Novofilmhez, aztán a filmgyár Nemzetközi Osztályára, majd a Magic Mediához.
Most 3-4 cégnek dolgozom folyamatosan. Sipos Lászlónak és Barbalics Péternek köszönhetőerr ma már rendezőasszisztens lehetek. Velük kezdtem,
mellettük nevelkedtem.
• Mindig van munka? Nem kell aggódni?
Egyszer három és fél hónap szünet
után úgy éreztem, hogy nem lehet

ilyen bizonytalanságban élni. Igaz,
közben mást is csinálhat az ember. Én
reklámügynökségeknek
dolgozom,
külsősként. Reklámadaptációkkal foglalkozom.
• Magyar filmben nem is dolgoztál?
Egyszer majdnem. Mikor szóba került a Patika filmsorozat, úgy volt,
hogy abban részt vehetek, de közbejött
egy amerikai akciófilm Jim Belushival.
Elvállaltam, mert a Patika akkor nagyon kilátástalannak tűnt. De nagyon
szívesen csinálnék magyar filmet! Kiváncsi vagyok, hogy mennyire más,
milyen a légkör, hogyan viszonyulnak
egymáshoz az emberek, mik az elvárások.
• Amerikai vagy bármilyen koprodukciós filmben jobban megfizetnek,
nem?
Igen, de én nagyon szeretem ezt csinálni! Sokszor gondolkodás nélkül
igent mondok valamire, mert érdekel,
mert szeretek emberek közt lenni.
• Belushival milyen volt dolgozni?
Ö egy Bruce Willis kategóriájú csinált sztár, aki szerette. ha nyüzsögnek
körülötte a nők.
• Maga szedte össze őket?
Hááát ... voltak kérései. Ennél a forgatásnál éppen egy mediterrán szállodát kellett képileg megteremteni. 18-22
éves modellek, vagy jobban kinéző statisztalányok szambáztak le-föl kétrészes bikiniben. Nekem kellett odamenni hozzájuk és megmondani, hogy "figyelj, a Jim Belushi szeretne elvinni téged vacsorázni" . Természetesen a kislányok ugrottak erre. Egyébként ő egy
nagyon egyszerű amerikai sztár, aki
mindig önmagát alakítja. Nem tud másik szerepkörbe belehelyezkedni. mert
nem igazi színész. Ugyanúgy viselkedett a kamera előtt, mint velünk.
• Ez melyik film volt?
A Royce című közepes. átlagos amerikai akciófilm, amelyet szerintem mindenki megnéz Amerikában kábelcsatornán. Már nálunk is kijött videón. A
Citizen X az orosz téma miatt sokkal
érdekesebb volt. Donald Surherlandnek az egész filmet orosz akcentussal
kellett végigbeszélnie. A forgatás után
mindegyik színésszel külön foglalkeztak. A másnapi anyagot próbálták akcentussal olvastatni.
• Erre van külön ember?
A dialogue coach, egy beszédtanár,
akinek az volt a dolga, hogy betanítsa
a szövegeket orosz akcentussal. Sokszor kértek tőlünk segitséget, hogy ezt
mi hogy mondanánk! Donald egyébként kanadai, és ők más akcentussal
beszélik az angolt, mint az amerikaiak.
Na most a kanadai angollal kellett oroszosan ... ! Elég nevetséges volt, és látszott, hogy számára is megerőltető.
• Amikor fölveszik a jelenetet, ki lehet benn?
Első- és másodasszisztens. rendező,
operatőr. fővilágosító. Mindenki más
kimegy. A sminkes, a ruhás kinn vár a
folyosón, és az első asszisztens szól,
hogy ki jöjjön be. Ha kűlsőben forgatunk, nagyobb helyszínen és elfér a
stáb, akkor nem zavarja őket. De mikor nehéz a jelenet, hosszú a szöveg,
akkor mindenkit e1küldenek.
• Ilyen nagy sztárok is odaállnak, beülnek "látványnak"?

Igen. Donald mindig fölajánlotta,
hogy beül, miután az ő közelijét fölvették. Ezzel Stephen életét nehezítette
meg. Neki jobb lett volna, ha nincs ott,
ha kiválaszthat egy pontot és arra néz.
Donald beült, teázgatott, piszkálta a
tollát. jópofizott, aztán mindig elnézést
kért Stephentől. ha újra föl kellett venni a nézést. Ahhoz egyébként ragaszkodott, hogy az ő közelijét vegyék föl
először, mert fáradt, ő az idősebb, meg
túl akar lenni rajta.
• Van, hogy elröhögnek egy jelenetet?
Persze. Előfordul, hogy valamit
nyolcszor-tízszer is föl kell venni, mert
nem bírják elmondani. De ez egy komoly témájú film volt, nem nagyon lehetett min nevetni. A Citizen X igaz
történet. Egy orosz gyilkosról szól, akinek 52 áldozata volt, ebből 37 gyerek.
A film témája mindig meghatározza a
stáb hangula tát. De Donaldnak és
Stephennek így is volt olyan napja, mikor elröhögtek jelenetet. Ilyenkor az
egész stábnak nevetnie kell, de néha
tényleg olyan hülye a szituáció, hogy
mindenki magától röhög.
• A sztárok elvárják, hogy lásd a korábbi filmjeiket?
Nem, bár szívesen sztoriznak rendezőkről, színészekről, forgatásokról. Donald megmondta, hogy melyik filmjét
ne nézzem meg és melyikre üljek be,
mert örülne, ha utána beszélgetnénk
róla.
• Ő mennyire volt elfoglalva magával? Az arcával, a varrataival?
Minden felvétel előtt meg kellett
nézni a sminkjét. És neki nem lehet azt
mondani, hogy "látom rajtad, hogy fáradt vagy". Teljesen elvesztené az önbizaimát. Mindent nagyon finoman
kell előadni. Donald elhozta azt a
smink est, akivel az összes filmjében
dolgozott. Ö már tu'!ja, hogy milyen a
bőre, mit igényel. O megmondhatja.
hogy "fáradt vagy, tegyük fel a szemápoló zselét 20 percre, az majd fölfrissíti
ezeket a bedagadt részeket". Donald
rosszabb, mint egy vénasszony. Olyan
háklis! Márpedig hogy milyen viszonyban vagyok a színésszel, az attól
fiigg, megengedhetem-e magamnak,
hogy azt mondjam: "figyelj, most tényleg szarul nézel ki". Iszonyú érzékenyek, soha nincsenek megelégedve
magukkal. Mindig van valami ... Különböző pánikbetegségeket találnak ki.
Migrén, bőrrák, derékfájás ...
• Bántóak?
Nem, csak sokszor tényleg maximális toleranciát várnak el tőlem, amit a
film vége felé igazán nehezen tudok
már megadni. Elfáradok. Azt hiszik, én
nem vagyok ember, az én tűrőképességem az egekig ér.
• Forgatás után elvárják, hogy te mutasd meg nekik a várost?
Nem feltétlenül. Azt igen, hogy jó
tippeket adjak. De hogy szórakoztassam őket, azt nem, mert nekik is elegük lesz 16 óra után belőlem, mint
ahogy nekem is belőlük. Minden színész tudja az otthoni számomat és bármikor fölhívhat. Bár én ugyanúgy jogosult vagyok egy pihenőnapra. mint
bármelyik stábtag. engem mégis berende1het a színész, hogy kisérjem el az
angolul beszélő(!) orvoshoz. Meg kell
nyugtatnom. Előfordul, hogy éjszaka

telefonálnak. De csak ha valami komoly gondjuk van.
• Beszélnek a saját életükről, a családjukról?
Igen, szoktak. Néha nem is értem, hogy miért nekem mondják.
Volt olyan, aki teljesen intim dolgokról beszélt. Én éreztem magam
zavarban ...
• Ilyenkor mit tudsz csinálni? Mondhatod, hogy "ha ilyen az asszony,
válj ell"?
Nem, csak azt, hogy "lúvd föl,
küldjél neki egy csokor virágot, írjál
neki, szerintem ez jó lenne, de gondolkozz rajta ... " llyeneket. Volt egy színész, aki beleszeretett a stábból e$}'
lányba, és nem akart hazamenni. Atíratta a jegyét, nem utazott haza a többiekkel. A szállodát a produkció persze nem fizette tovább. Szeretett volna
odaköltözni a lányhoz, ám az a forgatás végévelletudta a dolgot, nem akarta, hogy a férfi ittmaradjon.
• Ezek a szinészek mennyire anyagiasak?
Változó. Donald imád költeni. Másokra is. Stephen nem, ő nagyon anyagias. Ír színész. De a legtöbben szórják
a pénzt, nem fogják vissza magukat. A
legjobb helyeken vacsoráznak, ahol a
számla 15 ezer forint. Volt olyan színész, aki kifizette húsz emberre az első
kört.
• Te meg szoktad hívni őket valamire?
Egy italra igen. A vacsorát soha
nem engedik kifizetni. A taxit se. Ha
együtt megyünk éjszaka, kérik, hogy
lúvjam fel őket, ha hazaértem.
• A magyar színészek hogy érzik magukat a külföldi filmekben?
Nyugodt lelkiismerettel állnak kamera elé. Tudják, hol a helyük. Nem
érzik feszélyezve magukat, hogy Donald Sutherlanddel kell 5-10 mondatot
csevegniük. Nagyon jó színészek, lehet
velük dolgozni. Értik, hogya rendező
mit szeretne. Magabiztosan tudnak fellépni. Talán ők is érzik, hogy sokszor
jobbak, és lesöprik az amerikai színészeket.
• Vannak sztárallűrjeik?
Nincsenek. Csinálnak mindent maguktól. A magyar színészek nem igényelnek olyan odafigyelést. Bemennek a sminkbe, és egyedül előkészülnek. Bálint Andrással és Gera Zoli bácsival nagyon szeretek dolgozni. Én
ugyanazt a figyelmet megadom ...
vagy megad nám, de nem igazán fogadják
el.
Ök
sokkal
természetesebben viselkednek.
• Kivel szeretnél még egyiitt dolgozni?
Színésszel? Anthony Hopkinsszal
vagy John Malkovichcsal, Emma
Thomsonnal. A rendezők közül... Peter Creenaway-jel, vele nagyon érdekes
lehet ... nem tudom. Dolgoztam már
olyan emberekkel, akik nem tudtak
újat nyújtani. Valahol minden színész
egyforma. Ugyanolyan emberek. .. Talán a magyar színészek ... Na, ez nagyon izgat, nagyon csábít. Sokkal jobban érdekel, mint bármi más. Magyar
filmben, magyar színészekkel dolgozni ... az igen!
Ozsda Erika

"Csinálj,
amit akarsz!"
Pesaro '95

aminek kimenekítő jelzéseit csak a beavatottak fedezik fel, és az a fajta modernitás, aminek talán már nincs jövője. Valószínűleg nem véletlen, hogy a
filmek többsége nem allegóriákkal
üzente: világunk kész rejtély, és benne
élni nagyon nehéz. Konkrét problémákat világitottak meg, elvonatkoztatás

A tengerparti kisvárosban a fesztivál
ideje alatt mindennapjaink nyomorúságának semmi jeiét nem tapasztaltam.
Az emberek, helybéliek és idegenek,
fehérek, színesbőrűek, leszbikusok, homoszexuálisok, öregek, fiatalok, sérült
és ép testűek akár dolgoztak, akár nyaraltak. megértően viselkedtek, szinte
szeretettel érintkeztek egymással. Mikor a sok kedves emberi gesztustól. a
víz és a Rossini sugárút hársfáinak illatától eltelten beültem a moziba és a
szám még mosolyra húzódott attól a
borzasztóan jó érzéstől, hogya világ
milyen szép, akkor a filmvászonról hevesen arcul csapott az élet ezernyi kegyetlensége. Azok az emberek ott a filmekben, fehérek és színesbőrűek, leszbikusok, homoszexuálisok, öregek, fiatalok, sérült és ép testűek kilátástalan
helyzetekben vergődve gyúlölték egymást, és szinte csak azért érintkeztek,
hogy belemarjanak a másikba.
Látszat és valóság így váltotta egymást nap mint nap, s mikor a vetítések
után a langy melegben mezítláb gyalogoltam végig a homokparton a szállodáig barátságos emberi szóra, vagy a
tenger hangjaira figyelve, mindig abban reményked tem, talán mégis ez a
nyár éjszaka a valóság.
Adriano Apra fesztiváligazgató úr
töretlen ügyszeretetének köszönhetően
Pesaro az idén is átgondolt programmal várta a meghívottakat. Modem filmeket válogattak, keresve a jövő filmművészetének modelljeit: az utóbbi két
év nemzetközi filmterméséből mutattak be típusosnak ítélt alkotásokat,
megismertették a belga független filmesek munkáit és levetítették Marco
Ferreri egész életművét.
Raoul Ruíz francia rendező alkotása
nyitotta meg az új filmek sorát. Fado
majeur et mineur (Dal dúrban és mollban) című művének hőse egy középkorú férfi. Az ó álmainak, emlékeinek,
hallucinációinak szereplői népesítik be
a történetet, egy túlzsúfolt barokk os
víziót. Az a fajta labirintus film ez,

nem szabadna ezt a betegséget valami
szégyenletes dologként kezelni, mert
már régóta nem csak a társadalom peremére sodródott embereket érinti, hanem mindenkit. Az Amerikai képes/apok
(Postcards from America, amerikai, r:
Steve McLean) nagyon kegyetlen film,
nagyon erotikus és nagyon szép. Egy

Boris Lehman
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Magnum

Begynasium

Bnuxellense

nélkül. Az Llne histoire qui n'a pas de fin
(A történetnek még nincs vége, francia,
r: Paule Muxel és Bertrand de Solliers)
dokumentarista játékfilm. AIDS betegeket ápoló kórházi dolgozókat szólaltat meg, akik azt állítják. hogya helyzet katasztrofális és reménytelen, s

homoszexuális fiú, David életének felkavaró epizódjait rnutatja meg. A történet az AIDS-ben fiatalon elhunyt,
hírhedt modem képző- és videoművész, David Woynarowicz önéletrajzi
írásainak megfilmesítése. A legkevesebb, ha azt mondorn, hogy megrázó

film. Szokatlanul természetes, közvetlen őszinteséggel beszél a homoszexualitásról és megunhatatlanul szépek
Amerikának a filmekből már jól ismert
képei. Azok a végtelen autóutak a sivatagban, mikor tűz a nap és aranylón
remeg a levegő. Közben persze szól a
blues, a country, vagy a rock. A La tete
dans l' eau (Fej a vízben, francia, r: Benoit Labourette) rendezője mindössze
24 éves és filmjében nincs egyetlen pozitív figura vagy pozitív emberi gesztus sem. Egy lepusztult metróállomás
koszlott fala előtt három fiú mogyoró t
árul. Érintkezésük "viszály kommunikáció" csupán, alig artikulált töredék
szavakkal kötnek bele egymásba. Aztán ketten, ha nem is szándékosan, de
megölik a harmadikat. A film fiatal
rendezője azt mondta a vetítés előtt,
hogy a valóságos emberi állapotokat
akarta megmutatni... Az iráni Tanga
(Zsákutca, r: Amir aderi) férfi hősei
összeszólalkoznak, és egyikük véletlenül gyilkossá válik. Elmenekül, de
megindul nyomában a hajsza. Bujkál a
romos fővárosban (a legdöbbenetesebbek azok a "mellékes" felvételek, melyek a forradalomtól és háborútól feldúlt teheráni városképet mutatják,
ahol folyik a mindennapi élet), üldözői
módszeresen megerőszakolják, megkínozzák és megölik hozzátartozóit,
majd őt magát is. Alig nézhető a hiperrealista módon előadott rengeteg borzalom. A Made in Britain (brit, r: Alan
Clark) főszereplője lenyűgöző személyiség. Magas, karcsú, izmos fiú, borotvált fején tetovált horogkereszt, intelligens arcán elszántság. Egy párduc ruganyosságával járja az utcákat, egyetlen határozott mozdulattal tör fel autókat, áruházakat. üt le embereket. A
gazdag és demokratikus országban ennek a fiatalembernek nincs más tere,

tehetségét csak a bűnözésben tudja kiélni. Nem sorolom tovább. Mondhatnám, a véletlen alakithatta úgy, hogy
csakis az ellehetetlenült életről láttam,
csakis sötét tónusú filmeket. De hát
valószínűleg épp az a baj, hogy nem
véletlen.
A Pesaróba meghívott belga filmesek kerekasztal beszélgetése tulajdonképpen a gondok ismertetésévé vált.
Belgiumban a film az Oktatásügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik, s az

utóbbi harminc évben tizenöt miniszter váltotta egymást az audiovizuális
ügyek terültén. Egynek-egynek arra
sem volt ideje, hogy leporolja a filmszakmával foglalkozó dossziék tetejét.
Nincs semmiféle konstruktív párbeszéd a filmművészek és a kulturális
kormányzat között. Sajátos problémájuk, hogy "nincs is olyan ország, hogy
Belgium, nincs is olyan nyelv, hogy
belga" - ez idézi elő az alapproblémájukat: hogy belga filmművészet sincs. A
hivatalos kultúrpolitika a széles közőriségrétegek számára készült, "anonim",
"eszperantó" filmeket támogatja, nemzetközi témákat, nemzetközi sztárokat
követel (mint a hamarosan nálunk is
bemutatásra kerülő Farinelli és a készülő Germinal). Így aztán az államilag
dotált filmgyártás mellett számtalan
kis produkció, kis műhely létezik. A
Pesaróba látogató filmrendezőket (Eve
Bonfanti, Eric Pauwels, Daniel de Velek, Dominique Loreau, Boris Lehman)
hazájukban nem ismeri el a hivatalos
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filmgyártás, filmművészet és filmkritika, filmjeiket nem játsszák a mozik.
Önerőből forgatnak (általában 16 mmes filmeket), és klubokban, fesztiválokon, filmmúzeumokban, baráti társaságokban mutatják be alkotásaikat. Egy
bizonyos irányzatot képviselnek, a
"legnagyobb" emberi kérdésekkel foglalkoznak, azzal, hogya mai ember
(Belgiumban) hogyan dolgozik, eszik,
szeret. Filmre viszik az egyik ember
kultúráját, testét, gondolatait, gesztusait és átadják a másik embernek, utat
találva ezzel egyik embertől a másikig.

nak lenni), aki körülbelül harminc éve
azt tekinti életformájának, életmódjának, életének, hogy filmet forgat. A
film formai, tartalmi, műfaji, stílus- és
időtartambeli etikettjét felrúgva exhibicionista és narcisztikus módon önmagát próbálja esztétikai élményként
megélni, megörökíteni, átadni. Látszólag végtelenül egyszerű, amit csinál,
filmre viszi a maga, a szerelmei és a
barátai életét, és a dialógusokban meg
a saját monológjaiban folyamatosan
közli a gondolatait. Ám ahogyaképeket használja, ahogy sajátos komplex
nyelvezetét megkomponálja, azzal erős
hatást fejt ki. Egyik jellegzetes filmje a
Lettre a mes amis restésen Belgique (Levél
Belgiumban maradt barátaimnak). Tíz
évig forgatta, aztán abbahagyta, de
nem fejezte be. Az életévé vált, nem
tud tőle elszakadni. Tulajdonképpen
naplót ír filmmel. A történet középpontjában a rendező áll, aki "Bábel"
címmel filmet szeretne forgatni, de
nem tudja elkezdeni, s elhatározza,
hogy elutazik Mexikóba, felkutatja
azokat a tarahuma indiánokat, akikről
Antonin Artaud könyvet írt. Az utazás
előtt járja a várost (Brüsszelt), betér a
barátaihoz (400 ismerőse szerepel a
hatórás filmben), vendéglőkbe, könyvesboltokba, irodákba, és tanácsokat
kér, készíti elő az utat. Találkozásai látszólag esetlegesek, de összességében
rendszerbe szerveződik az egész, az
utazás vágya köré. Örömei (a zene, az
éneklés, a nők, a munka) állandó feszült váltakozásban vannak szorongá-

tenzíven szereti a filmjében és így az
életében szereplő embereket, szereti a
várost, ahol él. És kiváltja a nézőből is
azt az érzést, amiről már beszélni sem
nagyon lehet cínizmus nélkül. A szeretet. Ami, akárhogy is, mégiscsak a legemberibb érzés. Olyan, mint maga a
világ. Csak úgy van. És megmagyarázhatatlan.
A Fesztivál zárófilmje Marco Ferreri
legutóbbi alkotása volt, a Faiezt ce que
vouldras (Csinálj, amit akarsz). Francois
Rabelais gazdag gondolatvilágú reneszánsz mesekönyvét vette alapul a hatalmas étvágyú óriásról. A film egy falusi "nagy zabálás" köré szövődik.
Részt veszünk a gigantikus lakomán,
amit föltámadott halottak és egy fából
ácsolt kolosszális óriás figyelnek. Közben különb-különb emberek (törpe, hatalmas testú buja nők, szelíd öregember, szépasszon yok és vérmes férfiak)
olvasnak fel (XVl. századi nyelvezetén)
a Gargantua és Pantagruelből
elmés
részleteket. Az egyik ilyen felolvasás
arról az öntörvényú, humanista szerzetesrendről szól, melynek jelszava: "Csinálj, amit akarsz!". Lehetne ez a Pesaróban vetített filmek rendezőinek jelszava is. Hisz a fiatal filmesek, a füg-
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Mivel a mai emberek médiumokon keresztiil érintkeznek egymással, ezek a
belga filmesek kapcsolatteremtő eszközül a filmet választják.
A független belga filmesek között
Boris Lehman az egyik meghatározó
személyiség. Boris Lehman 51 éves
belga-zsidó férfi (filmjeiben sokat meséi arról, hogy mit jelent belga-zsidó-

saival és félelmeivel. Filmjének egyik
varázsa a végtelenül személyes, esendően őszinte hang. Ugyanakkor ez az
intim vallomás mégis játékfilm hatását
kelti, önmaga végletekig vitt megmutatása regényszerűvé válik, a saját magáról készített dokumenturnfilm átváltozik költői elbeszéléssé. Találkozásait
végigkíséri egy állandósult érzelem, in-

getlen belgak. a karizmatikus Boris
Lehman és a klasszikussá lett Marco
Ferreri mind saját belső vágyukat, igényüket, álmukat követve, "azt csinálnak, amit akarnak". Nem a közönségnek készítik filmjeiket.

Traser Mária

Példabeszélök
Televíziós
A hivatásos beszéltetőkről és beszélőkről van szó. Ök azok, akiket a képernyőn keresztül ismerünk. Ök azok,
akiknek hangja és arca beleépült az
életünkbe, akiket lehet szeretni és lehet
hárítani, de akikről még a legkedvetlenebb véleményező is kénytelen megállapítani, hogy naponta viszik vásárra
testüket-lelküket - s ettől boldogok, hiszen ezt vállalták. Ök azok, akik már
kemény hazai és külföldi iskolákban
pallérozódhatnak.
de
mesterségük
márkajegye mégis mindig a személyiségük marad. Példák, mert közülünk
jőve képviselnek minket, akik ezidőtájt
a másik oldalon vagyunk, s példák,
mert - stílusukkal vitáz va vagy elíogadva, követjük őket, hivatkozunk rájuk, s naponta láthatjuk, hogy minden
iskolai, pedagógiai cselnél és csodánál
erősebben befolyásolják jóra és rosszra
(!) a hon különböző korosztályú polgárait.
Kellene szólni az új csatornák új
hangjairól és arcairól. de várjunk, hadd
ülepedjék egy kicsit a fölkavart idő, s a
hirtelen képernyőre keríilt vadoncok
közül maradjon, aki jobban bírja. Később azonban mindenképpen megérne
egy misét az ifjabb nemzedék kiemeit
kommunikátorainak stílusa, mely bizony sokszor nem is tűnik olyan újnak.
Nem kell szólni a hírműsorok beszélő embereiről. hiszen egyrészt ők
kevésbé válogathatják meg, hogy mit
is mondanak, másrészt épp kezdünk
hozzászokni a férfiasan pontos és kemény nőkhöz, akiknek kirnértsége és
tartása sokkal jobban viselhető, mint
feminin férfitársaik minden mondatba
beépített szemöldök- és vállrántása. az
"ez van, de nekem aztán semmi közöm ehhez az egész katyvaszhoz" állandó éreztetéséveL
Szükségtelen talán említeni a politikai műsorok nagyvadjait, hiszen épp
elég recenzió foglalkozott már velük.
Mivel azonban a probléma-orientált
beszélő és beszéltető külön típusát
képviselik, tanulságos a helyzetekbe
való be- és kilépésük, manőverezésük
adialógsuk labirintusában. Általában
hagyományos értelmű egészségügyi
beavatkozás diagnosztáiként lépnek
akcióba. Hogy páciensük szőke-e vagy
barna, mit sem számit. Életkor, műveltség, sok fölös adalék most nem érdekes, elsősorban a "seb" érdekli őket.
Naponta nézhet jük ijedt tisztelettel a
rnűtőorvosok felkészültségével biró
boncnokok tevékenységét. Némelyikük
tudja, hogy jogosítványa "csak" a
mellkas megnyitására szól, a nagy műtétet valaki másnak kell elvégeznie, de

van, aki megszédülve a vér szagától,
nekikezd a takarításnak, s dobál ki
olyasmit is, ami később még szükséges
lenne a gyógyu1áshoz. A naponta esedékes valós "rémhírek" tálalóinak stílusában megjelenik valami a műtőslegények nem mindig kívánatos vagányságából is. Erre is van vevő.

•
Nehezen szokjuk meg, hogy létezik
egy olyan közlési forma, amelyben
nem minden hír nekünk szóL Jó példa
erre Fríderikusz. Ha egyszer szabályszerű grafikont készítenénk a műsorairól, pontosan ki lehetne mutatni, hogy
milyen időközönként melyik rétegnek
szóló petárdát röppent föl tudatosan
vagy ösztönösen. Innen a hatalmas nézettség, s innen a szinte mindenkinél
jelentkező félmosoly is az "elíogadás"
során. Ö annyira mindenkíé, hogy lassan senkié. Mert igaz, hogy ezeket a
petárdákat veszi a nézők adott számú
serege, csakhogy ezek eleresztésére
normál esetben egy erős belső maggal
és egyetlen személyiséggel rendelkező
egészséges beszélő hitelesen aligha lehet képes. Megjegyzéseinek egy része
szolgáltatás, s ekkor érzi meg az ember, hogy: "Aha, most nem nekem beszél. ..Kár." Páratlan populáris tehetsége azonban találni fog újabb és újabb
formákat, s ha sikerül hazai alanyra oltani a kinti hajtások valamelyikét. anélkül, hogy túldíszített vízicirkusz lenne
a magánérzeIrni eseményekből, megintcsak magasra csap a nézettség, s a
fejcsóváló hümmögetés is vele marad.
Mert Friderikusz mégsem tartozik az
üzengető műsorvezetők közé, akik hátrafelé vagy oldalra is játszanak. Egy
meccset élvez - saját magát.

•
"Mai emberünk: ...Kulka János!" jelentette be legutóbbi vendégét Vámos
Miklós a Lehetetlen adásában. Voltaképpen ez késztetett arra, hogy megpróbáljam végiggondolni, hányan és hogyan is vannak most ilyen "emberIesen" a magyar televízióban, és azt hogyan csinálják.
Mert lehet megjegyzéseket tenni a
műsorokra, lehet elégedetlenkedni és
morogni, de nem lehet nem elismerni,
hogy az utóbbi időben - a lehetőségek-

találkozások

hez mérten - rendkívül széles választékot kínál a három magyar csatorna. Az
X-műsorok megjelenésével és bűvölésével, kűlönös tekintettel a Békés Pálhoz kapcsolható, sokszor napi ajándékszámba menő irodalmi percekkel, a
kép és a szó ünnepi formájában is otthonos lett a képernyőn. A versrnűsorok rnívesek, arányosak. szépen fényképezettek, ráadásul a programokban
ravaszul és csalogatóan jelennek meg.
A Koltai Tamás által biztos kézzel válogatott színházi közvetítések egyike
jobb, mint a másik. Valamilyen - esztétikai vagy morális - szempontból minden esetben indokolt abemutatásuk,
akkor is, ha jól tudjuk, más ez a tévés
színház. (Lassan a szakma egyetlen informálódási lehetőséget jelenti.) A Múzsa rendkívül kultúrált válogatásával,
általában nagy odafigyeléssel, aprólékos gonddal megcsinált kishíreivel és
egyéb szolgáltatásaival még a nagyon
hiányzó Film-Színház-Muzsika
CIIDU
hajdani lap bizonyos oldalait is pótolja.
Új arcaival szakmai "keltető" jellege
erősödik.
Ez a belső nevelőmunka, ami az
egyetlen lehetőség az igazi televíziós
személyiségek kiválasztására és felkészítésére, Takács Vera külön-televíziójában, a Kölyökidó és a Kamaswd6 kamaszad6 különböző változataiban mutatható
ki leginkább. Lehet ott valami, ha abból a csapatból rajokban jönnek a képernyőre hiteles, ruganyos, emberre figyelő, tanulni is mindig kész ifjú emberek.

•
De mit is kell vagy kellene megtanulnia ezeknek a professzionista "találkozók"-nak? Miből adódik össze a televiziós jelenlét ereje és varázsa? A
súlyból. a lebegésből? Az igazi erő és
az agresszió le nem tagadható jegyeiből? Az épp csak kivillantott személyes esendőségből? A partnernek szóló
kötelező védelem biztosításának különböző változataiból? A szükséges önvédelem gázálarcából és hirtelen fölvett
esőkabátjából? A fölkészülés aprómunkájából? Az alkalmazkodni és váltani
tudás nagyvonalúságából? A menetközbeni szerkesztés rutinjából? A figyelem különböző formáiból. mely jöhet felülről és kívülről, lecsapható labdákra lesve, csúf státuszjá tékkal. viszszaélve a pillanatnyi hatalommal; jöhet
alulról, jöhet egy vonalról, örömre és
csodálkozásra mindig készen. A hódító
finom
kiszolgálta tottsá gából, mely
nyilvánvalóvá tett szándékából ered, s
az abból következő figyelem erotikájá-

ból? A tanítás vállalt gesztusából vagy
a taníthatóság bájából? Mindegyikre
van példa és mindegyikre van szükség.
A tényre figyelöket. az adat-orientáltakat, a külvilági történések, avalahai
személyiségek s a mindenkorí alkotóerő által elvarázsolt lebegő személyiségeket hozza elénk a Lyukas6ra, az Éjjeli
menedék, a Rímfarag6 s a többi "élvezkedő" műsor, Annyira fontos számukra vizsgálatuk tárgya, hogy az fölöslegessé tesz minden kűlső viselkedésbeli megfontolást, a résztvevők olykor
agyba-főbe sértegetik egymást, de ez is
kedves. Működésében látni ilyenkor a
páncéltalan polgárt, a gyűjtögető értelmiségit. A fríssen tanult anyaga még
nem tud így hatni, ezért is halványabbak a még nagyon friss tudásról számot adó "magiszter" műsorok. Ezekre,
s ezek adataira nagyon kell figyelni,
mert a nagy "okosságot" még nem adja el a személyiség. Vágó István adatvadász műsorainak levezénylése során
néha megdöbbentő emberségről ad bizonyságot, és sportteljesítmény számba
megy, ahogy "észnél van".
Míg a jogi és politikai problémák
elemzői magából a beszélgetés kisebbnagyobb dramaturgiai robbanásaiból
merítik az erőt, az ada tra, tényre figyelő megnyilatkozók vizsgálatuk hozott
tárgyából merítik a dialógushoz szükséges energiát. A "súlyosak", mint például Vitray, Havas, és a "nehezek",
mint Érdy a maga heroikus szkepszisével és méla eleganciájával, a "vonakodók" , mint Rózsa Péter, nehezen tagadhatják meglévő véleményüket a világról, de nem "pfujolnak", nem köpködnek, mint az ifjabb nemzedék néhány képviselője. A röpködők, a
könnyedek, mint Antal Imre, angyali
dialógustechnikájukkal még a partnernek szükséges védelemről is állandóan
gondoskodnak.
A védelernadásban

lett szívós munkával lassan életművet
teremtő Osskó Judit s a naprakész Bogyay Katalin mellett jobbára csak azokat a karcsú és kellemetlen, kortalan
műsorvezető hölgyeket tudom fölidézni, akiknek állandóan valami undor és
sértettség ül az arcán, arnítől aztán
szoronghat a néző, hogy most megint
hol van baj. Ez néha megfér valami
mechanikusan hergelt frissességgel, de
csak pillana tokig bírha tó ki.
Utoljára hagytam a szeméiuiség-orientáItakat, az igazi emberlesőket. Ők a
partnerből merítik az erőt, majd vissza
is adják azt neki. A helyzetből szívják
az energiát ők. A legerősebb jelenléttel
bírók. A figyelők.
Közéjük tartozik a dekoratívan kopaszodó Fodor János, akit talán jó len-

egyébként talán valaha Rapcsányi
László volt a legnagyobb, igazán aktív
korszakában. Most, a hemzsegő Juszt
László ezzel már keveset törődik. A
maga körül forgó Rózsa György kicsiny körében képes egyensúlyt teremteni.
Jó lenne hosszú sorban sorolni a nőket, de bizony a nagy hármas, Kudlik
Júlia, Kertész Zsuzsa, Szegvári Katalin
és a kis beszédbeli modorossága mel-

ne többet is látni. Magabiztos szeretet
adja az erejét a hosszú csöndekhez.
melyekkel képes kinozni a nézőt egyegy vallató műsorában.
Vámos Miklós (képünkön) csöndjeit
is meg lehet szokni, bár ez a tudatosan
vállalt hosszú-hosszú reakcióidő néha
majdhogynem kilyukasztia a Lehetetlen
adásait. Tájékozódási zavarnak és
ügyes manővernek egyaránt tűnhet,
közben a helyzet magától "leesik"

vagy "meggyógyul". Ez is hatásos
technika a külvilágban, a túlbeszélt és
túlreagáIt magyar kommunikáció riadt
gyorsmeneteiben. "Nyugi. Úgyse tudsz
csinálni semmit. Az élet szörnyű, nem J
De Te talán, itt velem szemben, majd
mondasz valamit." És általában mondanak valamit. Változó sikerrel és hullámzó hitelességgel, néha kicsit meg'
csináltabban a kelleténél, de ott marad
az emlékük, és még Vámos széttárt kezének mozdulata is:..."Ez - ilyen."
S végül két nagyszeru ember, akik
különbözőségük ellenére is valami
nagy belső azonosságot képviselnek.
Egy plebejus, és egy fölső polgári:
Fábry Sándor és Kepes András.
Fábry rosszabbul szerkeszt, mint
Kepes, így védtelenebb is. Csetlik-botlik, úgy néz ki - saját idézett szavai
szerint =, mint egy NDK-s túrista. beáldozódik. Beszédkényszeres. Nem állja meg, hogy ne mondja ki. Szédülten
exhibicionista, először többeket meg is
riaszt.
Később veszi csak észre az ember:
ajándék ez is, hogy itt a Fábry, aki úgy
tud örülni minden emberi túlélési
technikának, minden pusztuláson győzedelmeskedő
kisemberi fogásnak,
mint a teremtőerőt. a teljesítményt csodáló legjobb pedagógusok, s akiben talán épp ezért - állandóan zokog belül egy bohóc. S mindemellett, hogy,
hogy nem, lakik benne egy elnyűhetetlen néprajzi gyűjtő is.
Kepes vendégeket hív. Vendégségbe
megy. Úgy tud viselkedni, hogy biztonságával nem aláz meg senkit.
Gyors, de nem agresszív. Észrevétlen
védőhálót ad mindenkinek, ami egyszeruen annyit tesz, hogy teljesen természetesnek veszi a másik méltóságát.
Hibátlan tempóérzékkel szól közbe.
Merész, de nem hivalkodó. Nagyon
fölkészült. És már igazán szerénynek
is tűnik. Úgy figyel, hogy az ember
megáhítja a figyelés gyönyörűséget.
Lehet ebben a világban valami, ha
ezek itt desszertre várnak, és így beszélgetnek. Hogyne beszélgetnének.
Van, aki figyel.
A beszélők és beszéltetők munkáját
néha kiváló operatőri segítség emeli.
Ha már ennyit foglalkoztunk a szóval
s a beszélni tudókkal. eljön az ideje annak is, hogy valaki átnézze, mi a helyzet a láttatókkal. Mert úgy tűnik, mintha néha elszabadulnának a kamerák. A
szenvtelen, a kutakodó, a szemtelen.
az ottragadt, a lelketlen, az okkal kíméletlen és az egyszeruen izléstelen
kép-mutatás sürgős szakmai elemzést
igényeine. Belső használatra biztosan
van is.

Gabnai Katalin

Színház és televizió találkozásának.
együttélésének alighanem végtelenek a
lehetőségei. A szimpla közvetítéstől a
színházi körülmények között fölvett tévéjátékig, számtalan változat előfordulhat. S persze a végeredmény igazolja vagy sem a választott módszert.
Megeshet, hogya kamera és vele a néző egyszeruen eltéved a színházi körülmények között, A nézőpontok váltogatása, a televíziószerűség követhetetlenné teszi a színpadi eseményeket,
megbontja s ezzel összezavarja logikai
rendjüket. De előfordul az is, hogy
képernyőre alkalmatlan anyagot próbálnak televízióra alkalmazni, vagy
hogy éppen a színház, a színpad közbeiktatása akadályozza a szöveg, a történet, a darab televíziós érvényesülését.
Néhány esztendeje például egy
misztériumjáték színpadi változatából
készült állítólagos tévéjáték egyszeruen
beszorította a világegyetemet átfogó,
hatalmas szabad tereket igénylő cselekményt a festett díszletek. a kicsiny
játéktér szűkös körébe, holott éppen a
televízió, a képernyő lehetett volna alkalmas igazán arra, hogy érzékletes
képet adjon a mindenséget széltébenhosszában bejáró történetről. Hogy kövesse és megjelenitse mind a fizikai,
mind a szellemi, lelki tereket. a szélsőséges élményeket, amelyeket a darab
hősnője átél. A színház kőzbeiktatása,
az, hogy színházi előadásból született
a televíziós produkció - amely persze
így nyilván sokkal olcsóbb volt, mint
ha a misztérium szabta követelményeknek a televíziózás minden lehetőségét kihasználva próbálnak eleget tenni =, megakadályozta a darab és a televizió igazi találkozását.
De előfordulhat ennek az ellenkezője is. Az Arvisura Színházi Társaság előadásában a Szentivánéji álam tüllök erdejébe került. Nem fák és lornbok, hanem áttetsző finom pókhálók szövedéke közt tévelyegnek benne Shakespeare hősei. Az olcsóság követelménye, mely nyilván alapvető egy alternatívnak mondott társulatnál. a szükségből erényt kovácsol. Egy igazi erdő
irnítációjánál, de még talán egy egészen igazi erdőnél is alkalmasabb ez a
világítással kékessé és rózsaszínűvé

Szentivánéji
Színház

varázsolható lenge közeg az átvitt értelmű bozót, az élet, a lét, a világ áttetsző, ám átláthatatlan szövevényének
érzékeltetésére. Akit a tüllön át őlbekap egy tündér, arról a néző tudhatja.
hogy lebegést érzékel, hogy fönnakadt
a légben, és éppen fogalma sincs aITÓl,
mi történik vele.
A kamera pedig ezúttal okkal megy
be az erdőbe. Szorosan követi a szereplők mozgását, velük együtt közlekedik a lógó-lengő anyagok közt, velük együtt tévelyeg az elvont, minden
valóságos külsöségtől
megfosztott,
mégis érzékletes térben. S amikorra kiderül, hogy valójában szinte egy helyben topognak a hősök, illetve szűk
körben keringenek, addigra ez is értelmet nyer, világos jelentéssel bír. Itt
mindenütt ugyanott vagyunk, itt minden ugyanazt jelenti, minden ugyanarról beszél. (A játék minden mozzanata
is szinte ugyanazt jelenti, ezért is rövidíthető meg tetszőlegesen, lehet előadni másfél óra alatt az egészet.)
Az eseményekhez közel merészkedő
kamera természetesen nem tájékoztat a
színpad viszonyairól, hogy a színház
tágasabb összefüggéseit ne is említsem.
Nem számol be arról, mi van jobbra,
mi van balra, mi van közelebb, mi van
messzebb, itt nincs mélysége a színpad nak, magassága is alig. Nincs nézőtér se, az egész a képernyőre van
transzponálva, a produkció színházi
jellege, eredete feloldódik, teljesen eltűnik a képernyő keretei között. Az őnleleplező színházi trükkökkel is el tud
játszani az erdőben kóválygó kamera.
Az egy szál, keret nélküli ajtó, amely
azután akár asztallappá is változhat,
nagyon közelről mutatva például egykét pillanatra igazi ajtónak is tetszhet,
hogy csak később, távolodva, a látószöget tágítva derüljön ki az igazság,
ami a színházban alighanem azonnal
nyilvánvaló.
Az erdőben a kamera sajátos játékstílust követ. Professzionális amatöröket. Olyan hanghordozás t és mozgáskultúrát, amely az amatőr színjátszó,
az irodalmi színpadi mozgalomban
alakult ki, s amely látszólag nem tudja,
valójában azonban nem is akarja követni a hivatásosok kicsiszolt. évszázadok alatt kimunkált, mesterkélt - mert
mesterséges - természetességét, hanem
az őszinteséget, az igazság benyomását
a tanulatlanok, a gyakorlatlanok mes-

terkéltségével kívánja elérni. Mindkét
módszer paradox természetesen: az
egyik művi úton akar természethű lenni, a másik a műviséget elvetve eleve
természetellenes. Ez utóbbi eljárás követői azonban időközben professzionális módon működő eszközöket fejlesztettek ki a maguk módszeréből, iskolát
teremtettek, azaz professzionális amatőrökké váltak. Iskolai szavalók mesterkélt hanghordozása lélekállapotot,
sőt világnézetet fejez ki, a szöveghez
illesztett tornagyakorlatok, csoportos
girnnasztikák
sajátos jelrendszerré,
kapcsolatokat, érzelmi hullámzásokat,
testi-lelki aktusokat kifejező nyelvvé
váltak. Ebben a stílusban is kiválóan
lehet jellemezni Zubolyt (Fórizs Sándor) és Vackort (Regős Sándor), Ösztövért (Pintér Gábor) és Orrondit (Scherer Péter), lehet szerepösszevonásokkal
összefüggéseket teremteni Theseus és

álom
a képernyőn

Oberon között (Terhes Sándor) valamint Hyppolita és TItánia között (Kiss
Beáta), s ugyanakkor az összevont figurákat egymástól gondosan megkülönböztetni, miközben a játék végtére
is érzelmek és egyéniségek, vonzódások és jellemek, helyzetek és szenvedélyek felcserélhetőségéről szól. A megháromszorozott Puck (Horgas Ádám,
Robin László és Reinhardt István) három ördögfivé magyarítja Robin pajtást. Az egymást összevissza szerető
fiatalok, Lysander (Pintér Gábor) és
Demetrius (Scherer Péter), valamint
Heléna (Szalontay Ttinde) és Herrnia
(Zboray Antónia) szerepe pedig ezúttal
az ifjonti szenvedélyek éretlenségéről
szól. A tüllök közül leselkedő kamera
számára mindez természetes és magától értetődő, nem jelent holmi vitát a
hagyományos színházi stílussal, eszközrendszerrel. nem áll azzal szemben,

hanem önmagát jelenti; a produkció
tartalmár, értelmét beszéli el.
Az előadást Somogyi István rendezte,
a diszleteket és a hozzájuk illően egyszerű és költői jelmezeket Horgas Péter
tervezte, a televíziós technikai rendező
Márton István volt.
Zappe László
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Hirsch Tibor

A "mi" személyes

névmás rövid
kabarétörténete
A Magyar Televízió szilveszteri

A bátor kabaré
A hatvanas évek magyar kabaréit, vidám műsorait - színpadon vagy televízióban, szilveszterkor vagy év közben - az azonosulás két váltakozó altematívája: a kávéházi ember és az együgyű kívülálló tökéletesen
meghatározza. Mindkettő erősíti, katalizálja a "mi" képzetét. és ebben a
minőségében mindkettőnek fontos politikai küldetése van.
Mindvégig magától értetődőnek tekintettük, hogy a kabaré közéleti-politikai kabarét jelent; hogy a szatirikus elemek - egy valóságos irodalmi
múfaj stílus-kellékei - meghatározó fontosságúak benne; hogy a poénok
minősége nem pusztán a humor valamilyen fiktív - szintén irodalmi
tradíciókra reflektáló - értékskáláján, hanem egy másik, csak ott, és csak
akkor érvényes skálán, a politikai merészség skáláján is lemérendő. Ezt
a skálát a korabeli változó közmegegyezés állította be, és kalibrálta újra
évről-évre. Meglehet, egy irodalmi alkotás (a kabaréhumot nyilvánvalóan irodalom) megítélhető kortalanul és korhoz kötötten, de a politikai
merész ségnek, pláne ha a tőle elválaszthatatlan szöveg-foglalata irodalmilag értéktelen, csakis a reflektált időszakban van mértéke és minősége. "A Tas jelenti" - hangzik a poén az 1963-as szilveszteri kabaré Hét vezér című jelenetében. A ''Tas-TASZSZ'' szójátékot mint irodalmi teljesítményt a kortól elvonatkoztatva megítéljük ugyan, de tudnunk kell,
hogya korabeli nevetés alapvetően a szójáték politikai pikantériáját jutalmazta. Hogy ez érdemelt-e az adott évben nevetést, talán könnyebben
volna eldönthető, ha a kijelentés tartalma lenne "merész", A szovjet hírügynökség és a honfoglaló vezér nevének puszta fölcserélése azonban
nem hordoz efféle politikai üzenetet. Dramaturgiai célja a jelenet egésze
szempontjából pedig csak a honfoglalás humoros aktualizálása. Ennek
ellenére a képernyő előtt ülők magát az asszociációt is politikailag merésznek tarthatták. és (ezért is) nevettek rajta. Tehát még a reflektált pillanatban sem lett volna szétválasztható és eldönthető: milyen arányban
nevettek a "tiszta" szójátékon, a poén aktualizáló dramaturgiai vetületén, és a TASZSZ emlegetésének puszta politikai pikantériáján. Az utókor számára viszont ez utóbbi jelentőségének megítélése majdnem lehetetlen.
A többé-kevésbé azért külön is felismerhető "merészség" mértéke mindenesetre e negyedszázad minden kabaréja - Vidám színpadí, a Mikroszkóp, és Televíziós bemutatók - esetében döntő értékmérő volt a kortárs közönség számára. A közönség akabarétól merészséget várt. Később még szó lesz arról, milyen módon kategorizálható poénfajták szerint ez a furcsa, önmagában is korhoz és rendszerhez kötődö fogalom.
Műsor közben a merészség természetesen személyes merészségnek tűnik, a konferanszié, a színész, a parodista merészségének. Tudni lehet
persze, hogy a humor improvizáló mestereit leszámítva író, esetleg
egész író-különítmény áll mögötte. Ha tehát a többes elsőszemélyű kabaréhangulat a műsor jó pillanataiban tényleg megszületik, a "mi" köré-
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be a közönség saját magán és a szereplőkőn túl a láthatatlan szerzőket
is beleszámítja. "Ők" merészek voltak, hogy leírták. kigondolták, kimondták; "mi" - most már velük együtt - merészek vagyunk mindezt
végighallgatni, megérteni, nevetni rajta.
A szerzők mögött pedig a Televízió, a Televízió mögött nagy általánosságban a Rendszer áll. Érdektelen, mennyire igaz ez tényszerűen,
mennyire volna igaz, ha évenként vizsgálnánk egyes szerzők, egyes tévé-elnökök és az alig változó kulturális kormányzat viszonyát, ha mint
látszat tartósan igaz, és ha ebbe a látszatba a Televízió 1958-ban mintegy
beleszületett. Ezek szerint, ha a kabarészereplő merész, akkor merész a
kabaréíró. merész a kabaréíró mögött álló Televízió, és a Televízió mögött álló Hatalom: merész a Rendszer. "Mi" tehát a Rendszerrel nevetünk össze. Együtt nevetünk vele az "ő" merészségén, és saját merészségünkön, hogy nevetünk.
Tudathasadásos nevetés volt ez: hiszen ha a néző föltette a kérdést:
"Hogyhogy ezt engedik?" - már a szófordulatból is következik, hogy itt
a kérdező egy többes-harmadik személyű engedélyezőre gondolt. Ilyenkor egy töredék pillanatra csak a képernyőn "merészségeket" mondó
közremúködőt
fogadta a közönség többes-elsőszemélyű bizalmába.
Csakhogy ugyanakkor, ugyanez a közönség a korabeli kultúra-fogyasztás kiindulási premisszáját is észben tartotta, vagyis azt, hogy a Televízió is "ők", és az ember is, akit "ők" a képernyő re engedtek. Vagyis a
"Hogyhogy ezt engedik?" típusú kérdés, miközben formálisan elidegeníti a rendszert, pártos tul és kormányostul. tartalmilag mégis távolságcsökkentő, békülékeny gesztus: a "mi" körének "alulról jövő" öntudatlan
tágítása. Mi a dolga itt a kávéházi embernek, és az együgyű kivülállónak?

Merészség

játék, óvatosság
jó modor

A kávéházi ember úgy süti el merésznek minősíthető poénjait, hogy
gesztusaival, előadásmódjával magára erre a merészségre is reflektál. Ettől még merészebbnek tűnik, ugyanakkor ezzel hitelessé tudja tenni merészsége határait. A gondolat- és szólásszabadság esetenként halálosan
súlyos, friss történelmi emlékekkel terhelt kérdéskörét átalakitja - illemtani kérdéssé.
Ezzel az illemtani problémagubanccal viszont látszólag folyamatosan
harcol, nemcsak akkor, amikor az együgyű kívülállót az "illő" - színpadés nyilvánosságképes - viselkedésre próbálja rábírni, vagy játékosan
szégyenkezik miatta, hanem saját kávéházias közegén belül is. Jellegzetes példa erre a televízió 1965-ös szilveszteri kabaréjának befejező jelenete. A konferanszié-páros, Kazal és Sinkovits hosszú perceken keresz-

tili fogalmazza a műsorzáró újévi köszöntést. Olyan látszatot kelt (vagy
inkább vállalja a látszatot), hogy ennek a köszöntésnek minden szava
fontos, minden szóval vigyázni kell. Kazal és Sinkovits felváltva tesznek
egy-egy jókívánság-javaslatot, amiről azután a másik bebizonyítja, hogy
kiforgatható, félremagyarázható,
hogy egy bizonyos csoportot sért,
hogy valaki számára nem jó, hanem rossz kívánság. Az amúgy nem túl
eredeti konferanszié-felelgetős mintha a korszak sajtó- és kultúrpolitikájának paródiája volna. Kiderül, nem lehet bőséges termést kívánni, mert
tárolási gondok támadhatnak, nem lehet napsütést, amikor valakinek
valahol esőre volna szüksége. Nem lehet a télre korai havat kívánni akkor, amikor itt-ott még novemberben is lábon áll a kukorica. Nem lehet
óhajtani a Blaha Lujza téri aluljáró határidő előtti befejezését - ez amolyan régi, az ötvenes évek szellemét idéző kívánság volna =, hiszen hamar munka ritkán jó. Nem lehet népszerű, szórakoztató műsorokat kívánni a Televíziónak, hiszen ez a kultúrpolitikusoknak és kritikusoknak
nem tetszene. Természetesen igazi művészetet vagy magas színvonalú
ismeretterjesztést sem lehet kívánni, mert az nem volna jó a közönségnek. Az egyetlen újévi kívánságként vállalható televíziós müsor a londoni futball-világbajnokság döntője - magyar részvétellel. Jó zárópoén: a
futball valóban igazi konszolidációs kultúrérték. Ahogya szövegben céloznak is rá: nem szárnít, ha a közvetítés nyugatról lesz, attól nem lesz
kozmopolita, de veszélyesen nacionalista sem. Csak a futball nem színvonaltalan attól, hogy izgalmas.
A két konferanszié - a két kávéházi ember - ugyanakkor nemcsak a
kultúra-tervezés paródiaját nyújtja e jelenettel. hanem eljátssza a közönség előtt, bár ezúttal súlyosabb politikai tétek nélkül, hogy hogyan kezelendő a "merészség" illemtani kategóriaként, egy olyan specíális illemtan
tárgyaként, mely inkább játék, mint kényszer; melyhez a kávéházi embernek érteni érdemes, és minthogy a konferanszié, megteremtve a többes-elsőszemélyű közeghangulatot, minden megszólított nézőt kávéházi
emberként tisztel, mindenkinek fölajánlja, hogy játsszon vele együtt.
Tekintse hát mindenki a Rendszer és a Televízió, a Televízióban fellépő
és televízió előtt ülő kávéházi emberek közös játékaként a politikai merészség adagolásának. elfogadásának, méltányolásának bonyolult protokellját.

Merészség, óvatosság:
találkoznak a festett
végtelenben ...
A kávéházi emberrel ellentétben az együgyű kívülálló nem mellékel merész bemondásaihoz
játékszabály-sugallatokat.
Ez magától értetődő,
mert az ő produkciója akkor jó, ha képes elhitetni: számára nincsenek
játékszabályok. Ami a szívén, az a száján. A "Hogyhogy ezt engedik?"
csodálkozó kérdés az ő esetében valóban egy kívülállóra vonatkozik.
Hiszen e kérdést az a néző teszi föl, aki ismeri - ismerni véli - a játékszabályokat, és e "kávéházi" beavatottságának köszönhetően máris azonos játék-körbe tartozónak érezheti magát a konferansziéval. Televízióval, Rendszerrel. E játék-kör az, amihez képest a kívülálló valóban kívülálló, legalábbis színpadra lépéskor. Hogy azután a nézőben mégis
fölkelti a rokonlelkűség képzetét, amikor a közönség előtt "lejátssza", zavarba hozza a kávéházi embert, a konferansziét, erről már volt szó. A

kabaré remélt vagy tényleges politikai hatása szempontjából tehát az
együgyű kívülállónak az a dolga, hogy elhitesse: nincsenek tilalomfák.
Bár ő maga addig ment el a "merészségben", ameddig szükségét érezte,
de - tiszteletreméltó együgyűsége jogán - mehetett volna tovább is. Es
lehet, hogy legközelebb tovább is megy. Ha pedig a néző vele rokonléleknek érzi magát, akkor számára sincsenek tilalomfák.
Nem kérdés, hogy a jó szilveszteri kabaré jobbá tehette az ilyesmire érzékeny polgár közérzetét a puha diktatúra adott, és holmi vidám műsoroktól legkevésbé sem módosuló szabadság-feltételei mellett. Az együgyű kívülálló poénjai amolyan festett kulissza-távlatot adtak a gondolat valóságos, és valójában igen szűkös mozgásteréhez.
Ahogy a jól sikerült diorámák távolinak rajzolt horizontja, a jól sikerült
"kívülálló számok" is elbizonytalanítják a nézőt: hol húzódik a fal, hol
kezdődik a látszat-szabadság. Nem maguk a poénok generálják ezt a tájékozódási bizonytalanságot, hiszen azok, akár merésznek tűnnek, akár
nem, a szabadság valóságos terét használják. Az együgyű kívülálló mint
irodalmi archetípusra visszavezethető karakter, maga kelt illúziókat.
Mindegy ugyanis, hogy a vállalati pletykafészekről. százéves öregúrról.
nagyhangú takarítónőről. vagy Pesti Vademberről van szó: az együgyű
kívülálló beszédét a tartalom "népi bölcsességén" kívül mindig meghatározza a lendületes forma: a hozzá- és beleszólás dinamikája. A kívülálló "kívülről" jön, a kávéház, a kabaré bátorság-illemtanán kívülről. Mintha berobbanna a "mi" kimunkált körébe: mintha tényleg csak rajta múlna, hogya politikai bátorság mely pontján áll meg. Ha a kívülállót jó
színész játssza - márpedig Lórán Lenke, Major Tamás, Gobbi Hilda, Pécsi Sándor jó színészek -, ezt a lendületet (a teljes szólásszabadság látszatát annak szélsőséges gyakorlása nélkül) el lehet hitetni.
A kávéházi ember, mint tudjuk másképp teremt jó politikai közérzete t: ő
nem fest személyiségével távlat-kulisszákat a szabadság szűk teréhez.
viszont szórakoztató játéktérnek minősíti e teret, melyben "mi'', valamennyien, a hatalom intézményeitől a tévénéző polgárig megtaláljuk a
magunk játékát, ami ráadásul közös játék. Természetesen ennek hitelesítéséhez is hiteles kabarészemélyiség, esetleg jó színész kívántatik.

Példák
Nézzünk meg most közelebbről egy szilveszteri kabarét, egyelőre a két
közérzetformáló karakter, a kávéházi ember és az együgyű kívülálló
dramaturgiai és politikai küldetésére koncentrálva. Legyen ez a kabaré a
televízió 1965-ös szilveszteri műsora, melyből már amúgy is több alkalommal idéztünk.
A 65-ös szilveszteri műsor konzervatív visszatáncolásként is felfogható:
vissza a hagyományos kabaréhoz. Az előzőt, a 64-es műsort jubileumi
szilveszternek, felszabadulási évfordulós kabarénak szánták megrendelői. Ez nemcsak annyit jelentett, hogya műsorban múltidejű jelenetek
voltak, hanem azt is, hogy a televíziós szilveszterek történetében először a rövid kabaré hosszú és komplikált vetélkedő-keretbe illeszkedett,
sok amatőr-szereplővel, élő közvetítéssel szabadtéri helyszínekről. Ezzel
a műsor túlságosan előreszaladt: egy évtizeddel később mindez a televíziós szórakoztatás korszerű és egyedül hiteles formájának számított volna.

Hasonló jelenet zajlik a városfejlesztő szuper-illetékes és az őt kérdező
riporter között: a tekintélyes szakember minden konkrét kérdést azzal
hárít el, hogy fantasztikus távlati tervekről, óriás beruházásokról kezd el
beszélni, majd sértődötten közli, hogya firtatott apróságokra nincs
pénz. A riporter ebben a helyzetben kávéházi ember: udvarias, keresi a
közéleti diplomácia megfelelő szavait, látszólag elfogadja a válaszokat
is, de mint a szabadság adott körén belüli játékszabályok magabiztos ismerője, tovább kérdez. A riporter közülünk való. Az illetékes tehát a
"harmadik személy", akin kímélet nélkül derülhetünk. Egy másik jelenetben az újra és újra napirendre tűzött tanügyi reformokat nevethetjük
ki: egy "kisdiák" (Kibédi Ervin) ismerteti vicces lelkesedéssel mint életTermészetesen ennek a 64-es szilveszternek is célja volt a többes-elsősze- és iskola-idegen próbálkozást. Természetesen itt is éreznünk kell, hogy a
mélyű közeghangulat megteremtése. Az eltelt húsz évet idéző kabaré- többes elsőszemély derűs és tágas körébe könnyű bekerülni, de kívül is
számok azért váltakoz tak az eltelt húsz évre emlékező civilek képsorai- lehet rekedni: aki a "mi" valóságunkat éli, az velünk van, aki e fölött jár
val, vagy az éppen húsz évesek tréfás játékaival. hogy a közönség elfo- - tervez, számol, okoskodik, intézkedik -, azt nevetéssel büntetjük.
Beatles, könyvkiadás, országépítő tervek, iskolareform - a 65-ös kabagadja: "mi" - nép és hatalom, és e kettő közt a közvetítő Televízió - egy
körbe tartozunk, hiszen egy közös múltra emlékezünk. Az üzenet vilá- ré kultúra-központúnak látszik. Könnyen lehet, hogy a szerzők és meggos volt, de a recept a kortárs kritikusok ítélete szerint sem vált be. Úgy rendelők tudatosan hagyták ki ebben az évben a korábban már agyonbírált bürokráciát, vagy az örökzöld témának számító szolgáltatásokat.
túnhetett, a közönség egyelőre igényli a hagyományos kabarét.
A 65-ös műsor tehát hagyományos kabaré. Talán csak annyiban jelzi, Ez utóbbiak szatíra-sztereotípiáit mint az ál-bátorság már ekkor tudatohogya tévések kísérletező kedve nem múlt el teljesen, hogy kettős ka- sítható zsákutcáját éppen a hatvanas évek közepén leplezi le néhány
baré: egy közönség nélküli stúdió-összeállításból, és egy színpadi körül- önkritikus kedvű humorista. Az ikerkabaré második, önállóan is értékelhető felét a rádiókabaré-szerzőként különösen méltányolt, friss József
mények között felvett külön produkcióból áll. Az első rész, a Szilveszteri
Kalendárium sorra veszi az eljövendő 66-os év hónapjait, és mindegyik- Attila díjas Róna Tibor írta. A Szilveszteri társasutazás, noha politikailag
izgalmasabb epizódokból épül föl, mint a Szilveszteri Kalendárium, műhez egy-egy vidám jelenetet, monológot, humoros énekszámot párosít.
Rátonyi Róbert a konferanszié. Szövegét versbe szedve mondja: beveze- egészként gyengébb annál. E fél-kabarét bátran tekinthetjük a hagyomátője arról szól, hogy nem tudjuk, mit hoz jövő. "Nem tudjuk": szinte nyos televíziós kabaré első válság-bizonyítékának. A helyzet innentől
nincs is mondata, melyben nem a többes szám első személyű alakot kezdve csak romlik, és egy évtizeden belül kényszerű "szilveszter-rehasználná. És ez csak a forma. A tartalom legalább ennyire összeköt va- formhoz" vezet.
Róna kabaréjának
vezérmotívuma az utazás. A jelenetekben, konfelamennyiünket. Hiszen valóban, a jövőnek együtt vagyunk kiszolgáltatrariszié-párbeszédekben elsősorban külföldi, nyugati utazásokról van
va: nép, hatalom, közvetítők.
A műsor "januári jelenettel", a Lányok-asszonyok műsorparódiájával in- szó. A "terv" - amit természetesen nem kell tudatosnak tekintenünk dul: Mezei Mária meséli el, hogyan kell bánni a másnapos férjjel a szil- az, hogya rnúsor az akkor már valóban sokmilliós tévé-nézőtábort
veszteri tombolás után. A jelenetben (a férjet Tomanek Nándor alakítja) mintegy magá túl értetődően az utazó elit körébe emelje. Ez az elit megmintha a szerepéből kizökkent kávéházi emberen nevetnénk: azon a já- int csak a pesti polgárral, az "adekvát kabaré-fogyasztó" kávéházi emtékszabályokat fölényesen ismerő pesti polgá ron, aki csak igen része- berrel azonos. Ha a műsor nagyszámú, heterogén közönsége hajlandó
gen énekelhette torkaszakadtából, hogy "Hazám, hazám, te minde- magát közéjük számítani, akkor a többes-elsőszemélyű közeghangulat
nem ...", és most ő, aki egy közülünk, felesége segítségével elhatárolja biztosítva van.
Az átugrandó szakadék azonban ezúttal mintha túlságosan is mély
magát részeg önmagától, attól, aki ideiglenesen nem jól játszotta a játékot, aki megmarad harmadik személyű nek, akit "rni", beavatottak, kine- volna. A Romh.inyi József írta verses bevezető kedves nyelvi játékai ellenére maga is provokáló. Ebben a jelenetben két turista-házaspár - egy
vetünk.
Érdekes jelenet a nyelvlecke. Férfi és nő az ifjúság divatszavait túlzott magyar és egy kűlfőldi - felelget egymásnak. A magyarok ma már külbőségben használva egy televíziós nyelvórát parodizál. Nem kérdés: ez földön, a külföldiek ma már Magyarországon töltik a nyarat: ennyi a
a kabaré-jelenet kirekeszt egy akkor már nem is jelentéktelen számú né- bevezető cseppet sem idézőjelben értendő üzenete. Maga a felelgetős a
zősereget, az "ifjúsági probléma" által érintett nemzedék-tudatú fiatalo- tökéletes formai szimmetria jegyében bomlik ki: a "csinos pipikre" pélkat. Ez volna az első olyan szilveszter, amikor a "rni'' körét már nemcsak dául a "csuhás papok" a válasz - mármint hogya külföldi turista a csua politikai lojalitás minimuma, hanem bizonyos nemzedéki szempon- hás papok látványán csodálkozik. Ezt mint "konszolidációs vívmányt"
tok is meghatározzák. A hagyományos kabaré ekkor már, műfaji okok emlegetni, ekkor már egyenesen kínos, különösen, hogya magyar utazó
miatt is, az idősebb generáció ünnepi programjának számít. Ettől kezd- a "tokajira" válaszolva "Tokió"-t mond, mint tipikusnak tekintendő mave ez sok-sok évig így lesz. Rátonyi és a többiek magától értetődően sa- gyar turista-célpontot. Nem valószínű, hogy ez a bizarr utazási kettős a
ját generációjukat szólítják meg a színpadról: Kellér a "Halló bácsik, hal- nyugati útlevélkérelem puszta ötletétől is fényévnyi távolságra álló átló nénik!" műsorral ezt már évekkel korábban megtette. Egyébként is: a lagnézőt arra sarkallta volna, hogy önmagát a képernyő uraival azonos
hagyományos kabaré nézőjét a konferanszié akkor tudja legkönnyebben beavatottsági kör tagjának tekintse.
A műsornak ugyanakkor vannak jó részei. Gobbi Hilda, a már emlíkávéházi emberré gyúrni, ha ez a néző valóban megállapodott "kávéház-képes" polgárember. A hatvanas évek nemzedéki gettóba zárkózó tett takarítónő együgyű kívülálló minőségében is képes elhitetni, hogy
Londonban és Rómában járt a nyáron. Mondottuk: az együgyű kívülálló
problémás fiatalságára a kabaré már csak ezért sem számít igazán.
Annál fontosabbak ők mint harmadik személyű kinevetettek. A hazai dramaturgiai szerepe, hogy látszat-horizontot teremtsen. Gobbit azonzenekarokat sem kímélő Beatles paródia Márkus László előadásában a ban nem csupán az említett lendület, a szókimondás jó színészi játékkal
Szilveszteri Kalendárium egyik jól sikerült darabja: csak utólag halljuk hitelesített illúziója segíti ebben. Az utazó takarítónő e speciális esetben
ki belőle a durva kultúrpolitikai didaxist. Az a korosztály, melynek a ugyanis nem csupán a szólás- és gondolatszabadság képzetes terének
jelenetet 1965-ben címezték, valószínűleg tökéletes többes-elsőszemélyű ad távlatot, hanem a valódi térnek is: neki a jelenet végére igazán elhisszük, hogy mellékesen járt külföldön (maradhatott volna itthon is),
konszenzus sal fogadta az újmódi zene ifjú híveinek kirekesztését.
Mit és kit próbál még leválasztani ez az évtized közepi kabaré a "mi" hogy a nyugati út nem az elit privilégiuma, és ha az átlagnéző mégsem
amúgy tágra nyitott köréről? Ahogy a konszolidáció "szocialista prag- járt előző évben nyugaton, ez épp olyan esetlegesség, mint az, hogy vamatizmusához" méltó, mindent, ami közmegegyezés szerint életidegen. laki hozzá hasonló, a szókimondó magyar takarítónő járt arra.
Fontos kabarétörténeti pillanatok ezek.
Néhány évvel korábban még kevés ilyen téma volt. 1965-re bővülni látA kávéházi ember, hitelét veszítve, végképp alkalmatlannak bizonyul
szik a választék: fölbukkan egy jelenetben a kultúra-tervező funkcionária többes-elsőszemélyű névmás "népivé" táguló körének további megerőussal azonosítható könyvárus - Horváth Tivadar játssza -, vadonatúj
műveltség-fejlesztő kiadványok tömegét kínálva a "szerelmes, és izgal- sítésére. Az együgyű kívülálló viszont, bár eredetileg más volt a dolga,
mas" regényt kereső egyszerű olvasónak, aki mint együgyű kívülálló átveszi a szerepét, és nemsokára a politikailag igen kívánatos, konszolidáció-erősítő szórakoztató műsorok első embere lesz.
nem érti, miért kínos nagyanyái kedvenc bestseller-írói felől érdeklődni.
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nos). A Magic Media a Hunnia Filmstúdióval és az
HBO-val koprodukcióban jelenleg Koltai Róbert
Szamba című filmjét gyártja .

•
Forgatásokról
Mészáros Márta most készülő filmjének témája egy
náci koncentrációs táborban elpusztult értelmiségi
nő, Edith Stein élete. Edith Stein filozófus volt, a
Husserl fenomenológiája és Szent Tamás filozófiája
CÍmÚművek szerzője, Zsidó családban született, ahol
kikeresztelkedése után állandó konfliktusokat élt át.
Nemsokára bevonult egy kölni kolostorba. Innen
hurcolták el a nácik koncentrációs táborba. II. János
Pál 1987-ben avatta boldoggá. A film nemzetközi koprodukció: Németországban és Lengyelországban
forgatják, Olaszországban montírozzák, a főszereplők
Maria Morgenstein, Jan Nowicki és Anna Polony
lesznek.
Makk Károly Vaszary János-komédiából forgat televíziós filmet A vörös Bestia címmel. A készülő alkotás főszereplői: Hernádi Judit, Kerekes Éva, Hirtling
István, Kállai Ferenc, Moór Marianna, Benedek Miklós.
Film készül Ottlik Géza Valencia-rejtély címú írásából. A tévéjátékot Dömölky János rendezi, a forgatás
a történet eredeti helyszínen, az ELTE Természettudományi Karán zajlott. A főbb szerepeket Haumann Péter, Sinkó László, Mácsai Pál, Máté Gábor és
Takács Katalin alakítja.

Rózsa János az Európai
Filmrendezők Szövetségének
új alelnöke
Rózsa János magyar filmrendezőt. a Magyar Játékfilmrendezők Céhének elnökét választotta alelnöknek
az Európai Filmrendezők Szövetsége. A szervezet augusztus elején, a locamói filmfesztivál idején tartotta
rendes évi közgyűlését. Rózsa János megbízása két
évre szól. Az Európai Filmrendezők Szövetsége (FERA) a nyolcvanas években alakult érdekvédelmi szövetség. melynek Magyarország egyik alapítója. Székhelye Brüsszel, mintegy harminc európai ország tagja, s kiváló kapcsolatban áll az amerikai játékfilmrendezők szövetségével is. Elsősorban szerzői jogi kérdésekben foglal állást, jogvédelmet biztosít az európai játékfilmrendezőknek az alkotások televíziós felhasználása esetén (reklámtörések, kolorizáció, játékfilmek tévéváltozata).

•
Európai pénzek
a Magic Mediának
A SCALE program, mely arra létesült, hogy a kisebb
európai országokban - Belgium, Dánia, Görögország,
Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Ausztria, Finnország, Svédország, Izland, Norvégia és Magyarország - támogassa a független producereket.
1995. július 28-án megtartott igazgatótanácsi ülésén a
következő filmvállalatoknak szavazott meg kölcsönt:
Magíc Media (Magyarország), DOR Film Produktíons (Ausztria), Such Much Movies (Dánia), Super
Producoes Cinematográficas (Portugália), Temple
Film (Írország) és Linmark-Woulfhound (Írország). A
hat filmvállalat között 525 ezer ECU-t osztanak el. A
Magic Media (Barbalics Péter, Balogh Kálmán és Sipos László ügyvezető igazgatók) legsikeresebb játékfilm produkciói: Gyerekgyilkosságok (Szabó ildikó),
Sose halunk meg (Koltai Róbert), Woyzeck (Szász Já-

Tévéjátékot forgatnak a kaposvári Csiky Gergely
Színház művészei Harold Pinter Ételliftjéból. Ez már
a harmadik filmjük, s ismét szeretnék bizonyítani: vidéken is lehet mínőségí munkát produkálni. A Bezerédi Zoltán rendezte Mirad tévéjátékot már bemutatta a televízió, nagy visszhanggal. A Csehov-novellából készült Lakodalom bemutatásáról most tárgyalnak. Ezt és a mostani tévéjátékot Znamenák István
jegyzi rendezőként. Az Ételliftet tíz napig forgatják. a
költségek 50.5,5 millió forint között lesznek. A pénzt
a Soros Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap segítségével, valamint több cég támogatásával sikerült
összegyűjteni. A tévéjáték szeptember végére készül
el.

•
Nagy nyári médiaüzletek
Az Egyesült Allamok történelmének második legnagyobb egyesüléséről állapodott meg a Walt Disney
Corporation és az ABC televíziós hálózat tulajdonosa, a Capital Cities/ ABC Inc., a világ legtöbb bevételt produkáló szórakoztatóipari társaságát hozva létre. Az előbbi ugyanis 19,1 milliárd dollárt fizet az
utóbbiért. Az egyesült társaság éves bevétele meghaladja a 16,5 rnillárd dollárt, s ezzel minden más amerikai szórakoztató céget megelőz. Az ügylet várhatóan 1996 elején zárul, az egyesülés egyszeruen Walt
Disney Co. néven fut majd. A tavaly 6,4 milliárd dolláros bevételre szert tett Capital Cities/ ABC nyolc televíziós társaságot birtokol, magáénak tudhatja az
USA legnagyobb rádióhálózatát. 80 százalékos tulajdonrésze van az egyík vezető kábeltelevíziós csatornában, továbbá napilapokat. folyóiratokat, könyveket
ad ki. A filmjeiről, vidámparkjairól híres Walt Disney
Corporation tavaly 10,1 milliárd dolláros bevételt
könyvelt el. A nyár másik nagy médiaüzlete a Westinghouse Electric és a CBS megállapodása nyomán
jött létre. Az áramellátástól a szállitásig számos iparágban tevékenykedő Westinghouse Eleetric ötmilli-

árd dollárt, azaz részvényenként 81-et fizet készpénzben a CBS-nek - mintegy 15 dollárral többet,
mint a papír árfolyama.

•
Chip - elnöki támogatással
Bill Clinton amerikai elnök szerint a televizióból áradó durvaságot meg lehet fékezni, ha a filmgyártás
központja közreműködik ebben, és a gyakorlatban is
alkalmazni fogják a "v-chip"-nek nevezett műszert,
amellyel a szűlők letilthatják gyerekeik elől a nem
nekik szóló műsorokat. "Ha szeretnénk megváltoztatni az amerikai kultúrát, át kell alakítani a médiakultúrát is, de egymásra mutogatás nélkül" - nyilatkozta Clinton. Az elnök bírálta a filmipart. de kerülte
a konfrontációt, hiszen Hollywood az elnökválasztási
kampányok egyik legfontosabb tényezője. Az elmúlt
négy év során a szórakoztatóipari kimutatások szerint Clinton és más demokrata vezetők 6 millió dollárt kaptak, míg a republikánusok alig 1 milliót. A
szórakoztatóipar vezetői tiltakoznak, úgy vélik, hogy
a v-chip jogtalan betolakodás a műsorsugárzás szabadságába. Clinton visszautasította a panaszokat, és
kijelentette: "Ez nem cenzúra, hanem szűlői felelősség érvényesítése." Egy jelentős médiaszakértő. Neil
Postrnan szerint a gyerekek 650 ezer kommersz televizióműsort látnak életük első 20 évében, a v-chippel akár mindet ki lehetne iktatni. Az amerikai mozifilm-szövetség elnöke, Jack Valent is egyetért azzal,
hogy a termékek "giccsesek, ízléstelenek és hamisak", de az ilyen rendelkezések csak akkor lehetnek
hatásosak, ha szülők megfelelően formálják a gyerekek ízlését.


A legjobb szlovák film,
a szlovák filmklubosok szerint
A mozi születésének 100. évfordulója alkalmából a
Szlovákíai Filmklubok Szövetsége közreadta az általuk legjelentősebbnek tartott tíz szlovák film listáját.
A filmkritikusok, filrnklubosok a legtöbb szavazatot
Jurij Jakubisko 1969-ben forgatott, de csak 1989 után
bemutatott filmjére. a Madárkák, árvák és bolondokra adták le.

•

HíREK
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Irodalom és film Filmfesztivál Agrigentóban

XIX. Moszkvai Filmfesztivál

Falrengető film
- pornómozi romokban
Az erotikus szomszédasszony
című film nézőinek
meglepetésben
volt részük Mexikóvárosban:
éppen a
legizgalmasabb
jeleneteknél
fejükre omlott a mozi
mennyezete.


A Magyar Filmintézethez
kerültek az 1987-ig készült
magyar filmek tulajdonosi jogai
A Magyar Filmintézet gyakorolja az állam nevében
az 1987-ig többségi állami pénzből készült - az Állami Vagyonkezelő
Részvénytársaságtól
és az Állami
Vagyonügynökségtől
átvett - magyar filmek tulajdonosi jogait. Ezt tartalmazza a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium
utasítása, amely az intézet 1984es alapító okiratát módosítja. A dokumentum
szerint
a Filmintézet kötelessége a magyar játék-, dokumentum-, híradó-, anmációs és népszerű tudományos
filmek gyújtése, megőrzése, felújítása és nyilvános bemutatása.


Az Euro Film News híreiből
- Rita Tushinghammel
és Tom Courtenay-vel
a főszerepben augusztus 6-án megkezdődött
a The Boy
from Mercury című film hat hetes forgatása Dublinban. A gyerekeknek szóló fantasztikus filmet Martin
Duffy rendezi. Rita Tushingham
egyébként
Billie
Whitelaw-t
helyettesíti, aki családi okokból elutasította az ajánlatot. A Mercury Film produkciója 2,08
millió dollárból készül.
- A veterán B-szériás hollywoodi
film producer,
Roger Corman újabb részleteket közölt új írországi
stúdiójáról. A stúdió Galway közelében Gaeltachtban
van. Jövő év februárjától már készen áll gyártásra.
Corman azt szeretné, ha az ő két ír filmjét forgatnák
benne először, s évente legalább öt film készülne itt.
Több mint ötven ír alkalmazott
dolgozik a cégnél.
melynek egyik fő célja új digitális technológiák megjelentetése a filmekben.
- Lusomundo,
a legnagyobb portugál filmforgalmazó és bemutató bejelentette, hogy tevékenységét
kiterjeszti Portugáliában
és a szomszédos Spanyolországban. A magánkézben
lévő cég exkluzív szerződést kötött a Warnerrel multiplex
moziközpontok
építésére Portugáliában
és Spanyolországban.
Lusomundo már múlt év áprilisától üzemeltet egy multip lex (több termet magába foglaló) moziközpontot
Madridban.
A megállapodás
értelmében
1996-98-ig
még négy moziközpontot
hoz létre Spanyolországban, kettőt pedig Portugáliában.

•

Július 17. és 28. között rendezték meg a XIX. Moszkvai Filrnfesztivált. A nemzetközi zsűri elnöke ezúttal
Richard Gere volt. A fődijat nem adták ki. A legjobb
női alakitásért járó dijat Emmanuelle Béartnak (Francia asszony) ítélték, míg a legjobb férfi szereplő filmbeli partnere, Gabriel Barylli lett. A legjobb rendező
díját megosztva Régis Wargnier (Francia asszony) és
a cseh Milan Steindler (Köszönet minden új reggeIért) kapta. A zsűri különdíjban
részesítette
KJaus
Maria Brandauer Mario és a varázsló című munkáját
Koltai Lajos operatőri teljesítményéért.
A Mario és a
varázsló elnyerte az Andrej Tarkovszkij Alapítvány
különdíját is. A Filmkritikusok
Szövetségének
díját
Szindo Kaneto filmje az Ebéd utáni végrendelet érdemelte ki. A Keresztény zsűri díját egy angol-amerikai
koprodukció,
Az angol, aki felment egy dombra és
egy hegyről jött le nyerte el. A fesztivál elnöksége
életmű-díjat alapított a XX. század filmművészetének
kiemelkedő egyéniségei számára: idén Beata Tyszkiewicz lengyel színésznő, Tonino Guerra olasz forgatókönyvíró és a nemrég elhunyt Szergej Bondarcsuk
részesült e kitüntetésben.


Karlovy Vary
Június
30. és július 8-a között rendezték meg a 30.
Karlovy Vary-i Nemzetközi
Filrnfesztivált.
A cseh
fürdővárosban
az idén kilenc nap alatt 180 filmet vetítettek le, de a fő versenybe csak 18-at neveztek,
igaz, ezek mind premierek voltak. A fesztivál fődiját
Jan Sverák Utazás (Iízda) című alkotása nyerte el, a
szlovák Martin Sulik műve, a Kert a zsűri különdíját
kapta, míg Gothár Péter munkáját,
A részleget a
Nemzetközi
Filmklub Szövetség Don Quijote-díjjal.
az ökumenikus
zsűri pedig elismerő okJevéllel tüntette ki.



Az idén 17. alkalommal kerül megrendezésre
a dálszicíliai Agrigentóban
az a fesztivál, amely megpróbál párhuzamot
vonni az irodalom és a film között.
A fesztiválon a hagyomány
szerint a legjobbnak bizonyuló filmadaptációnak
ítélik az Arany Efobo díjat. A döntóbe került filmek vetítése szeptember 18án kezdődik, a díjátadási ünnpeségre pedig szeptember 23-án kerül sor. Ezen az estén lesz a Scoula Ellenica Cinema és az Athéni Televízió fiatal rendezőinek bemutatkozása,
és egy filmtudományi
pódiumbeszélgetés, melynek tárgya a 100 éves film és az irodalom kapcsolata. A fesztivál eddigi díjazottai között
van Szabó István Mephistója is Truffaut, Babenco,
Corneau alkotásainak társaságában.

•
Emlékezés Bódy Gáborra vetítések, kiállítások,
koncertek, konferencia
Bódy Gábor barátai, munkatársai és tanítványai elhatározták, hogy a rendező halálának tizedik évfordulója (október 24.) és ötvenedik születésnapja
(1996.
augusztus 30.) közötti időszakot munkáinak minden
eddiginél
teljesebb
bemutatásának,
elemzésének
szentelik. A tisztelők a művész ismert és ismeretlen
filmjeiről és videóiról szeretnének új kópiát készíteni,
s retprospektív
vetítéseket rendezni Magyarországon
és külföldön. Terveikben szerepel, hogy közreadják
Bódy publikált és eddig kiadatlan műveit, tudományos konferenciát, kiállításokat, koncerteket szerveznek. Az elképzelések megvalósításhoz
szükséges
anyagi háttér megteremtésére
több pályázatot nyújtottak be. A Magyar Mozgókép Alapítvány Art kuratóriumától százezer forintot, a Fővárosi Önkormányzattói százötvenezer
forintot kaptak a Toldi mozi vetítési programjaihoz.
A művelődési
tárca egymilliót
ítélt meg kópiakészítésre,
a Műcsarnok
háromszázezer forinttal támogat egy Dorottya utcai tárlatot.

•
Országos Diák Filmés Videoszemle
Országos Diák Film- és Videoszemlét
rendez szeptember 8-ától lQ-éig Budapesten a Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Törökugrató 9., 173-5253). A szervezők elsősorban általános és középiskolások
jelentkezésére számítottak, de elfogadták az egyetemista korú fiatalalok munkáit is. Nevezni bármilyen témájú
filmmel Iehetett, amelyet VHS, SVHS, Hi8, 16 mm-es
és 58-as technikával készítettek. A díjnyertes műveket a Magyar Televízió Videák című műsora tűzi
programjára.

Elhunyt
Varsóban
elhunyt
jerzv
Iocpf itz, lengvel
íilmtörténés>
és kritikus.
Toeplitz
alapító
tagja volt .1 l.ódzi Film- és Szmházművcszcti Iskolának,
ahol - többek között - olyan
kitűnő
filmrendezők nek volt tan.ira, mint
Andrzej Wajda, Roman Polansk i, Jerzy Skolimowski és Krzysztof Kieslowsk i.
Agyvérzés
következtében
77 éves koraban
elhunyt Ida Lupino brit származású
amerikai sz ínésznő
és rendező. Több mint 60 mozidarabban
játszott,
egyebek
között
Hurnphrey
Bogarttal
az 1941-ben készült
Magas Sierra, valamint az 1944-es Nehéz Út
címií filmben.

•
Elkezdődött a verseny a legjobb
külföldi filmnek járó Oscarért
Hatvanhét
ország kapott meghívást
az Amerikai
Filmakadémiától,
hogy beadja nevezését a 68. Oscardíj kiosztásra a legjobb külföldi film kategóriában. A
jelentkezési lapok beadási határideje november 1., a
filmeket november 20-ig kell beküldeni. A Legjobb
Külföldi Film díjkiosztásának
hívatalos szabályai tavaly óta változatlanok.
Csak külföldi film kerülhet
versenybe, amelyet 1994. november 4. és 1995. október 31. között bemutattak
saját országában. Nyelve
nem lehet angol. A jelöléseket 1996. február 13-án
hozza nyilvánosságra
az Amerikai Filmakadémia.

•
Magyar filmek külföldön
Edinburghi Nemzetközi Filmfesztivál1995. 08.13
- 27. Sára Júlia: Minden úgy van, ahogy van
Monteali Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 08.24 09. 04. Gothár Péter: A részleg
Forrás: Magyar Filrnunió
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Francia Intézet.
1011 Fó utca 17.
Telefon: 202-1133

szeptember 28. csütörtök, 19.00

Polyphonix Fesztivál
A film 100. születésnapjáról egy reményeink szerint izgalmas szellemi élményt nyújtó Polyphonix esttel is szeretnénk megemlékezni. A Polyphonix költészeti vándorfesztivál Budapesten ezúttal másodszor társul némafilmekhez. Francia és
magyar költők, performerek, nyelvi és kulturális
határokat átlépve, a szó, a hang, a mozgás és a
zene együttes kifejezőerejével élőben kísérnek
majd francia és magyar némafilmeket. s példázzák hatásosan a művészetek egységét. Franciaországból Jean-Jacques Lebel (festő, Író, performer,
a Polyphonix elnöke), Joel Hubaut (performer)
és Yocko Seffer (zenész) vesz részt az esten, Bujdosó Alpár (magyar származású, osztrák író, költő, performer) Bécsből érkezik erre az akalomra;
a magyar avantgárd művészek közül Abajkovics
Péter, Cselényi Béla, Ladik Katalin, Lantos Erzsébet, Vass Tibor lépnek fel.
A francia résztvevők névsora igazi meglepetés,
Dominique Paini úr, a Cinématheque francaise
igazgatója erre az alkalomra a legizgalmasabb,
nagyon korai, restaurált némafilmjeikból válogatott számukra. Bujdosó Alpár és a magyar fellépők a Magyar Filmintézet ritkán látható némafilmjeiből kaptak egy-egy humoros darabot "hangosításra ".
Abajkovics Péter: Verekedő Részegember (1910,
5 perc)
Bujdosó Alpár: Dandy Mitron (1915, 4 perc)
Cselényi Béla: Mágikus rózsák (1905)
Ladik Katalin: Kezek-lábak (1944, 5 perc)
Lantos Erzsébet: Kötéltánc (1910, 2 perc)
Vass Tibor: Calino házmester (1912, 6 perc)
szeptember 27. szerda, 19.00
A cowboy meg az indián
Találkozások Jean-Jacques LebelIel
Alain Fleischer filmje

Százéves a mozi Százéves a Gaumont
szeptember 7. csütörtök, 18.00

Amitöl a Gaumont Gaumont (80 perc)
Kisbaba filmet forgat (1911)
A fonólány legendája (1908)
A tavasz (1909)
Kisbaba mint apacs (1910)
Bout-de-zan elefántot lop (1913)
Héliogabale (1911)
A furunkulus (1914)
szeptember 8. péntek, 19.00

Az úttörök (80 perc)
A hegedű (1907)
Alice Guy: A barrikádon (1907)
Alice Guy: Krisztus élete (1906)
Alice Guy: A nagyságos asszony kívánós (1906)
Étienne Arnaud: A jóságos nyomorék meg a
gyermekek (1908)
Roméo Bosetti: Az ügynöknek hosszú a keze
(1909)

Roméo Bosetti: Arcizornrángás (1908)
Roméo Bosetti: Ez aztán a nő! (1908)
Roméo Bosetti: Megdelejezett férfi (1907)
szeptember 11. hétf6, 19.00
Az örökség

Rendezte: Mészáros Márta (1980, 104 perc)
Fószereplók: Isabelle Huppert, Monori Lili, Jan
Nowicki
szeptember 13. szerda, 19.00
Egy halálraítélt megszökött
Rendezte: Robert Bresson (1956, 95 perc)
Főszereplők. Franccis Letterier, Charles Le Claiche, Roland Monod
szeptember 14. csütörtök, 19.00
Fiatalnak lenni veszélyes
Rendezte: Cédric Klapisch (1994, 100 perc)
Fószereplók: Julien Lambroschini, Nicolas Komenetzky, Vincent Elbaz
szeptember 18. hétf6, 19.00
Montparnasse Pondichery
Rendezte: Yves Robert (1993, 105 perc)
Fószereplók: Miou-Miou, Yves Robert, André
Dussolier
szeptember 19. kedd, 19.00
Veszélyes bújócska
Rendezte: Claude Pinoteau (1993,95 perc)
Fószereplók: Georges Wilson, Michel Duchaussoy, Rose Thiery

Janusz Polom: Kényelmes ágy (1980, 9 perc)
Zbigniew Rybczynski: Tangó (1980, 8 perc)
Julian Antonisz: Egy éles, elkötelezett film
(1979, 11 perc)
Piotr Dumala, Feketécske és a farkas (1983, 6
perc)
Jozef Piwkowski: Az első film 0981, 10 perc)
Jerzy Kalina: Esperalia (1983, 10 perc)
Piotr Dumala: A szende (1985, 11,5 perc)
Jerzy Kucia: Szilánkok (1984, 10 perc)
október 01. vasárnap, 18.30
Jerzy Kopczynski: A szekrény mélyén (1984, 10
perc)
Piotr Dumala: Falak (1987, 8 perc)
Kryzsztof Kiwerski: Nulla opció (1983, 7 perc)
Hieronim Neumann: Esemény (1987, 7 perc)
Aleksander Sroczynski: Elsősegélyláda (1985, 9
perc)
Marek Serafinski: Verseny (1989, 7,5 perc)
Piotr Dumala: Szabad-láb 0988, 11 perc)
Ewa Ziobrowska: Átmenet (1990, 7 perc)
Marek Skrobiecki: "dim" (1992, 11 perc)
Piotr Dumala: Kafka (1991, 8 perc)

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

A lengyel animációs film története
A budapesti Lengyel Intézet és a B65 Toldi Estéje közös szervezésében

szeptember 28. csütörtök, 20.30
Nyitó díszelőadás. Bevezetót tart: Ryszard Kluszczynszki

W. Berestowski: Wladislaw Starewicz (1968, 25
perc)
Walerian Borowczyk-Jan Lenica: Egyszer volt ...
(1957, 9 perc)
Halina Bielinska-Wodzimierz Haupe: Őrségváltás (1958, 8 perc)
Zenon Wasilewski: Vigyázat, ördög! (1959, 11
perc)
Walerian Borowczyk-Jan Lenica: Ház (1958, 9
perc)
Walerian Borowczyk: Iskola (1958, 8 perc)
Witold Giersz: Kis western (1960, 6,5 perc)
Daniel Szcechura: Fotel (1963, 6 perc)
Jan Lenica: Labirintus (1962, 14 perc)
szeptember 29. péntek, 18.30
Witold Giersz: Várakozás (1962, 10 perc)
Miroslaw Kijowicz: Vesszőkosár (1967, 9 perc)
Stefan Schabanek: Minden csak szám (1966, 8
perc)
Daniel Szcechura: Hobbi (1968, 8 perc)
Witold Giersz: Vörös és fekete (1963, 7 perc)
Julian Antonisz: Fóbia (1967, 11 perc)
Ryszard Cekala: Madár (1968, 9 perc)
Stefan Schabanek-Henryk Ryszka: Felkiáltójel
(1967, 6 perc)
Daniel Szcechura: Utazás (1970, 6 perc)
Stefan Schabanek: Lépcső (1968, 8 perc)
szeptember 30. szombat, 18.30
Ryszard Cekala: A fiú (1970, 10 perc)
Janusz Wiktorowski: Hová tűntek a kedves dinoszauruszok? (1973, 6 perc)
Jerzy Kucia: Lift (1973, 7 perc)
Zbigniew Rybczynski: Leves (1974,9 perc)
Miroslaw Kijowicz: Malom (1971, 11 perc)
Witold Giersz: Tűzvész (1975, 8,5 perc)
Zbigniew Rybczynski: Ünnep (1976, 10 perc)
Jerzy Kalina: A Bermuda-kör (1979, 8 perc)
Kryzsztof Krauze: Szimmetriák (1977, 9 perc)
Ryszard Antoniszak: Sexy Lola Automatic
(1978, 7 perc)
Stanislaw Lenartowicz: Mint a mesében 0979,
6 perc)
Julian Antonisz: Az emberek elszáradnak, mint
a levelek ... (1978, 4 perc)
szeptember 30. szombat, 20.30
Andrzej Klimowski: Halott árnyék (1980, 10
perc)
Grzegorz Rogala: Vonal (1981, 7 perc)
Zbigniew Szymanski: Igen (1979, 3 perc)

Olasz Kulturális Központ
1088 Bród y Sándor u. 8.
Telefon: 118-8144

szeptember 19. kedd, 18.00
Világgá megyek (1995)
Rendezte: José Maria Sanchez
Főszereplők. Renato Pozzeto, Barbara Durso, Tamara Doná
szeptember 26. kedd, 18.00
Államtitok (995)
Rendezte: Giuseppa Ferrera
Fószereplók: Massimo Ghini, Massimo Dapporto

ÖRÖKMOZGÓ
1072 Buda pest Erzsébet krt. 39.
Telefon: 142-2167

Nyi1t hétvégi filmklub
Válogatás

Jean-Luc

Godard filmjei ből

szeptember 2. szombat 16.30
A kis katona (Le petit soldat. francia film, 1961)
Rendezte: Jean-Luc Godard
szeptember 3. vasárnap 16.30
Kifulladásig (A bout de souffle, francia film,
1960) Rendezte: Jean-Luc Godard
szeptember 9. szombat 16.30
Rogopag (olasz film, 1962)
1, Az új világ (ll nuovo mondo)
Rendezte: Jean-Luc Godard
2, A kapirgáló csirke (ll pollo ruspante)
Rendezte:Ugo Gregoretti
3., Szeplőtlenség (lllibatezza)
Rendezte: Roberto Rossellini
4., A túró (La ricotta)
Rendezte: Pier Paolo Pasolini
szeptember 10. vasárnap 16.30
Éli az életét (Vivre sa vie, francia film, 1962 )
Rendezte: Jean-Luc Godard
szeptember 16. szombat 16.30
Egy férjes asszony (Une femme mariée, francia
film, 1964)
Rendezte: Jean-Luc Godard
szepiember 17. vasárnap 16.30
Bolond Pierrot (Pierrot le fou, francia-olasz film,
1965)

Rendezte: Jean-Luc Godard
szeptember 23. szombat 16.30
Hímnem Nőnem (Masculin Féminin, franciasvéd film, 1965)
Rendezte: Jean-Luc Godard
szeptember 24. vasárnap 16.30
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Alphaville (francia-olasz film, 1965)
Rendezte: Jean-Luc Godard
szeptember 30. szombat 16.30
Németország kilenc (új) nulla (Allemagne Neuf
Zéro, francia film, 1991)
Rendezte: Jean-Luc Godard

A/ain Tanner retfospektív
szeptember 1. péntek 20.30
Charles élve vagy halva (Charles mort ou vif,
svájci film, 1969)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 2. szombat 20.30
Szalamandra (La Salamandre, svájci film, 1971)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 3. vasárnap 20.30
Visszatérés Afrikából (Le retour d' Afrique, svájci-francia film, 1973)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 4. hétfó 20.30
A világ közepe (Le milieu du monde, svájci-francia film, 1974)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 5. kedd 20.30
Jónás, aki 2000-ben lesz 25 éves (Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000, svájci-francia film, 1976)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 6. szerda 20.30
Messidor (Messidor, svájci film, 1979)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 7. csütörtök 20.30
Fényévek távolában (Light Years Away/Les années Lumiere, svájci-francia film, 1981)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 8. péntek 20.30
A fehér városban (Dans la ville blanche, svájciportugál film, 1983)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 9. szombat 20.30
Senkiföldje (No Man's Land, svájci-francia film,
1985)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember lD. vasárnap 20.30
Egy láng a szívemben (Une flamme dans mon
coeur, svájci-francia film, 1987)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 11. hétfó 20.30
A fantomvölgy (La vallée fantome, svájci film,
1987)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 12. kedd 20.30
Rose Hill asszonya (La femme de Rose Hill,
svájci-francia film, 1989)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 14. csütörtök 20.30
Az ember, aki elveszítette az árnyékát
(L'homme qui a perdu son ombre, spanyol-svájci-francia film, 1991)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 15. péntek 20.30
Lady M. naplója (Le journal de Lady M., svájcibelga-spanyol-francia film)
Rendezte: Alain Tanner
szeptember 16. szombat 20.30
A kikötő emberei (Les hommes du port, franciasvájci film, 1994)
Rendezte: Alain Tanner

MOVEAST
Kelet-európai

filmfórum

szeptember 5. kedd 18.30
Az állomáson (lengyel film 1961)
Rendezte: Kazimierz Kutz
szeptember 12. kedd 18.30
A korona gyöngye (Perla w koronie, lengyel
film, 1971)
Rendezte: Kazimierz Kutz
szeptember 19. kedd 18.30

Volt egy ilyen legény (Zsivjot takoj pareny, szovjet-orosz film, 1964)
Rendezte: Vaszilij Suskin
szeptember 26. kedd 18.30
Vörös kányafa (Kalina krasznaja, szovjet-orosz
film, 1974)
Rendezte: Vaszilij Suskin
Egyszeri bemutató
szeptember 23. szombat 20.30
szeptember 24. vasárnap 20.30
Ványa a 42. utcából (Vanya on 42nd Street, amerikai film, 1994)
Rendezte: Louis Malle

Fi/mem/ékezet
szeptember 28. csütörtök 18.30
Aranysárkány (magyar film, 1966)
Rendezte: Ranódy László
Főszereplők. Mensáros László és Béres Dona

Tilos az "Á"
1085 Mikszá th tér 2.

Némafi/m és zene
Charlie Chaplin öt korai rövid némafilmjét Steven Garling kiséri élő zenével.
(A Goethe Intézet és a Tilos az "Á" közös rendezvénye.)

Duna Tv
szeptember 1. péntek
Női szabó (Damszkij portnoj, orosz film,1989, 84
perc)
Rendezte: Leonyid Gorovec
Főszereplők. Innokentyij Szmoktunovszkij, Tatyjana Vasziljeva
A szabadban - Vendégünk Innokentyij Szrnoktunovszkij (magyar portréfilm, 1993, 26 perc)
Szerkesztő-rendező: Geréb Anna
szeptember 2. szombat
Búcsú a fegyverektől (A FaraweIl to Arrns, amerikai film, 1932, 78 perc)
Rendezte: Frank Borzage
Főszereplők. Gary Cooper, Helen Hayes
szeptember 5. kedd
Jóbarátok (Blue Collar, amerikai film, 1978, 109
perc)
Rendezte: Paul Schraeder
Fószereplók: Richard Pryor, Harvey Keitel
szeptember 3. vasárnap
Elveszett illúziók (magyar film, 1982, 102 perc)
Rendezte: Gazdag Gyula
Fószereplók: Udvaros Dorottya, Máté Gábor
szeptember 4. hétf ó
A fiatal zeneszerző utazása (grúz film, 1985, 100
perc)
Rendezte: Georgij Sengelaja
Fószereplók: Gija Peradze, Levan Abasidze, Lili
Joszeliani
szeptember 5. kedd
Harc a sínekért (La Bataille du Rail, francia film,
1946, 82 perc)
Rendezte: René Oément
Fószereplók: Tony Laurent, Desaneux
szeptember 6. szerda
Köszönöm, megvagyunk (magyar film, 1980,
101 perc)
Rendezte: Lugossy László
Fószereplók: Madaras József, Nyakó Júlia
szeptember 7. csütörtök
Casablanca (amerikai film, 1942, 98 perc)
Rendezte: Michael Curtiz

Fószereplók: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman,
Paul Henreid
Végtelen nappalok (grúz film, 1984, 101 perc)
Rendezte: Lana Gogoberidze
Főszereplők. Daredzsan Hariladze, Tamara Szhirtladze, Guram Pirchavala
szeptember 8. péntek
Betty Blue (37"2 le matin, francia film, 1986, 114
perc)
Rendezte: Jean-Jacques Beineix
Főszereplők. [ean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle
szeptember 10. vasárnap
12 olasz város - 12 olasz filmrendező
Firenze, ahogy Franco Zefirelli látja (olasz rövidfilm, 10 perc)
szeptember 11. hétfó
Élt egyszer egy énekes rigó (grúz film, 1971, 78
perc)
Rendezte: Otar Joszeliani
Főszereplők. Gela Kandelaki, G. Csheidze
szeptember 12. kedd
Ecce homo, Homolka (csehszlovák, 1969, 81 perc)
Rendezte: Jaroslav Papousek
Főszereplők. [osef Sebanek, Marie Motlova
Mozgó kép (filmmagazin, 30 perc)
Szerkesztő: Pörös Géza
szeptember 13. szerda
Kutyabaj (magyar film, 1992, 57perc)
Rendezte: Sántha László
Főszereplők. Bán János, Haumann Péter
szeptember 14. csütörtök
Vége a régi szép időknek (csehszlovák
film,1989, 94 perc)
Rendezte: Jiri Menzel
Főszereplők. [osef Abraham, Marián Labuda
A kívánság fája (grúz film,1976, 102 perc)
Rendezte: Tengiz Abuladze
Főszereplők. Lika Kavzsaradze, Szoszo Dzsacsivliani
szeptember 15. péntek
A bűn szépsége (jugoszláv film, 109 perc)
Rendezte: Zivko Nikolic
Főszereplők. Miran Furlan, Milutin Karadzic
szeptember 16. szombat
Az első száz év
VIII. Henrik magánélete (angol film, 1933, 90
perc)
Rendezte: Korda Sándor
Főszereplők. Charles Laughton, Merle Oberon
szeptember 18. hétfó
Közelképben az operatőr. Zsigmond Vilmos
(magyar riportfilm, 1995,25 perc)
Rendezte: Muhi András
A folyó (amerikai film, 1985, 119 perc)
Rendezte: Mark RydelJ
Operatőr. Zsigmond Vilmos
Főszereplők. Mel Gibson, Sissy Spacek
A Duna TV a músorváltoztatás

jogát fenntartja!

HBC
szeptember 1. péntek
szeptember 5. kedd
Britannia gyógyintézet (Britannia Hospital, angol film, 116 perc)
Rendezte: Lindsay Anderson
Főszereplők. Malcolm McDowell, Joan Plowright
szeptember 1. péntek
szeptember 6. szerda
szeptember 10. vasárnap
Mozimánia: Az amerikai film • A nagy generáció (American Cinema - The Film School Generation, amerikai dokumentumfilm, 55 perc)
szeptember 2. szombat
A szemtanú nyomában (Backtrack, amerikai
film, 95 perc)
Rendezte: Dennis Hopper
Főszereplők. Dennis Hopper, [odie Foster,
Charlie Sheen, Bob Dylan
szeptember 2. szombat
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Mozimánia: Kaszkadőrök (Moviemania: The
Worlds Greatest Stunts, amerikai dokumentumfilm, 55 perc)
szeptember 3. vasárnap
szeptember 9. szombat
szeptember 13. szerda
szeptember 18. hétfó
Tókéletes világ (A Perfect World, amerikai film,
130 perc)
Rendezte: Clint Eastwood
Fószereplók: Kevin Costner, Clint Eastwood
szeptember 4. hétfó
szeptember 14. csütörtök
Nagy szerda (Big Wednesday, amerikai film, 125
perc)
Rendezte: John Milius
Főszereplők. [ean-Michel Vincent, Gary Bussey,
William Katt
szeptember 4. hétfó
szeptember ll. vasárnap
A lány alibije (Her Alibi, amerikai film, 90 perc)
Rendezte: Bruce Beresford
Főszereplők. Tom Selleck, Paulina Porizkova
szeptember 5. kedd
szeptember 23. szombat
Gyertek el a menyországba (Come See The Paradise, amerikai film, 127 perc)
Rendezte: Alan Parker
Főszereplők. Dennis Quaid, TamIyn Tomita
szeptember 6. szerda
szeptember 12. kedd
szeptember 17. vasárnap
Az ártatlan (The Innocent. amerikai film, 107
perc)
Rendezte: John Schlesinger
Főszereplők. Anthony Hopkins, Isabelle Rossellini, Cambell Scott
szeptember 9. szombat
szeptember 19. kedd
Alice (Alice, amerikai film, 101 perc)
Rendezte: Woody Allen
Főszereplők. William Hurt, Alec Baldwin, Mia
Farrow
szeptember 9. szombat
szeptember ll. vasárnap
Zöldsapkások (The Green Berets, amerikai film,
136 perc)
Rendezte: John Wayne
Föszereplők:
John Wayne, David Janssen, Jim
Hutton
szeptember 10. vasárnap
szeptember 25. hétfó
Édentől keletre (East of Eden, amerikai film, 109
perc)
Rendezte: Elia Kazan
Főszereplők. James Dean, Joe van Fleet, Julie
Harris
szeptember lD. vasárnap
szeptember 16. szombat
Sok hűhó semmiért (Much Ado About Nothing,
amerikai film, 106 perc)
Rendezte: Kenneth Branagh
Főszereplők. Kenneth Branagh,
Emma Thompson, Keanu Rives
szeptember 10. vasárnap
szeptember 30. szombat
Óriás (Giant, amerikai film, 193 perc)
Rendezte: George Stevens
Főszereplők. Elizabeth Taylor, James Dean, Rock
Hudson, Dennis Hopper
szeptember 11. hétfó
szeptember 16. szombat
Haragban a világgal (Rebel Without a Cause,
amerikai film, 106 perc)
Rendezte: Nicholas Ray
Főszereplők. James Dean, Natalie Wood
szeptember 12. kedd

szeptember 23. szombat
Bíborszín (The Color Purple, amerikai film, 147
perc)
Rendezte: Steven Spielberg
Főszereplők. Danny Glover, Whoopi Goldberg
szeptember 15. péntek
szeptember 30. szombat
Mozimánia: James Dean (Moviemania: Bye, Bye
Jimmy, amerikai dokumentumfilm, 52 perc)
szeptember ll. vasárnap
szeptember 18. hétfó
szeptember 24. vasárnap
Mozimánia: Az amerikai film - Romantikus komédia (American Cinerna: Romantic Comedy,
amerikai dokumentum film, 56 perc)
szeptember 19. kedd
szeptember 24. vasárnap
A test melege (Body Heat, amerikai film, 113
perc)
Rendezte: Lawrence Kasdan
Főszereplők. William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna
szeptember 20. szerda
szeptember 26. kedd
A levesben (ln The Soup, amerikai film, 93 perc)
Rendezte: Alexandre Rockwell
Főszereplők. Steve Buscerni, Seymour Casell
szeptember 24. vasárnap
Az emberi szív térképe (Map of the Human
Heart, amerikai film, 104 perc)
Rendezte: Vincent Ward
Főszereplők. [ason Scott Lee, Patrick Bergin
szeptember 24. vasárnap
szeptember 30. szombat
Dave (Dave, amerikai film, 112 perc)
Rendezte: Ivan Reitman
Főszereplők: Kevin Dunn, Sigourney Weaver,
Frank LangelIa
szeptember 28. csütörtök
Találkozás Vénusszal (Meeting Venus, amerikai
film, 119 perc)
Rendezte: Szabó István
Főszereplők. Glenn Close, Niels Arestup

TV1
szeptember 1. péntek
Síró játék (The Crying Game, angol film, 1992,
112 perc)
Rendezte: Neil Jordan
Főszereplők. Stephen Rea, Forest Whitaker
szeptember 3. vasárnap
Féltékenység (Carnal Knowledge, amerikai film,
96 perc, 1971)
Rendezte: Mike Nichols
Főszereplők. Jack Nicholson, Art Garfunkel
szeptember 5. kedd
Ratataplan (olasz film)
Rendezte: Maurizio Nichetti
szeptember 10. vasárnap
Casablanca (amerikai film, 1942, 99 pere)
Rendezte: Michael Curtiz
Főszereplők. Humphrey Bogart. Ingrid Bergman
szeptember 11. hétfó
Pukk (olasz film)
Rendezte: Maurizio Nichetti
szeptember 12. kedd
Dr. Caligari (Das Kabinett Des Dr. Caligari. német film, 1920, 78 perc)
Rendezte: Robert Wiene
Fószereplók: Werner Krauss, Conrad Veidt
szeptember 13. szerda
A nantes-i ]acquot (Jacquot de Nantes, francia
film, 1991, 100 perc)
Rendezte: Agnes Varda

Főszereplők. Philippe Maron, Edouard Joubeaud
szeptember 16. szombat
Hyppolit, a lakáj (magyar film,1931, 99 perc)
Rendezte: Székely István
Főszereplők. Csortos Gyula, Kabos Gyula
szeptember 18. hétfó
Érzelmes csoda bogarak (olasz film)
Rendezte: Maurizio Nichetti
szeptember 19. kedd
Metropolis (német film, 1927, 119 perc)
Rendezte: Fritz Lang
Fószereplók: Brigitte Heim, Gustav Frölich
szeptember 20. szerda
Bagdad Cafe (német film, 1987, 91 perc)
Rendezte: Percy Adlon
Fószereplók: Marianne Sagebrecht, Jack Palance
szeptember 23. szombat
Annie Hall (amerikai film, 1977,94 perc)
Rendezte: Woody Allen
Főszereplők. Woody Allen, Diane Keaton
szeptember 26. kedd
.
Türelmetlenség (Intolerance, amerikai film, 1916,
123 perc)
Rendezte: David W. Griffith
Főszereplők. Lilian Cish, Bessie Love
szeptember 30. szombat
Szerző, Szerző (Author, Author. amerikai film,
1982, 110 perc)
Rendezte: Arthur Hiller
Főszereplők. Al Pacino, Dyan Cannon

TV2
szeptember 21. csütörtök
Öldöklő angyal (El Angel Exterminador, spanyol film, 1962, 95 perc)
Rendezte: Luis Bufiuel
Főszereplők. Silvia Pinal, José Baviera
Az M1V a músorváltoztatás

jogát fenntartja!

TV3
szeptember 2. szombat
Egy férfi és egy nő ( Un homme et une femme,
francia film, 1966, 102 perc)
Rendezte: Claude Lelouch
Főszereplők. Anouk Aimée, [ean-Louis Trintignant
szeptember 6. szerda
Valahol Európában (magyar film, 1947, 96 perc)
Rendezte: Radványi Géza
Főszereplő: SomIay Artúr
szeptember 8. péntek
szeptember 26. kedd
Teoréma (olasz film, 1968, 100 perc)
Rendezte: Pier Paolo Pasolini
Fószereplók: Terence Stamp, Silvana Mangano
szeptember 10. vasárnap
szeptember 11. hétfó
Állj, határ! (The Border, amerikai film, 1981, 104
perc)
Rendezte: Tony Richardson
Fószereplók: Jack Nicholson, Harvey Keitel, Valerie Perrine
szeptember 19. kedd
Találkozunk még ( I'll Be Seeing You, amerikai
film, 1944, 85 perc)
Rendezte: William Dicterle
Főszereplők. Ginger Rogers, Joseph Cotten, Shirley Temple
Halálcsapda (Deathtrap, amerikai film,1982, 112
perc)
Rendezte: Sidney Lumet
Fószereplók: Michael Caine, Christopher Reeve
A TV 3 a músorváltoztatás

jogát fenntartja!

Francia
Olasz

Örökmozgó

Intázet

kulturális

(F)

Központ

Műcsarnok

(O)

(M)

Toldi

1

SZ -

2

16.30 A kis katona
20.30 Szalamandra

V-

3

16.30 Kifulladásig
20.30 Visszatérés

H-

4

K-

5

SZ -

6

CS -

7

p-

8

SZ -

9

V -

10

H -

11

K -

12

Női szabó
A szabadban

Síró játék (1)

Britannia gyógyintézet
Mozimánia: A nagy generáció

Búcsú a fegyverektől

A szemtanú árnyékában
Mozimánia: Kaszkádőrök

Féltékenység

Elveszett

Tökéletes világ

(1)

illúziók

A fiatal zeneszerző

18.30 Az állomáson
20.30 Jónás, aki 2000-ben
25 éves

Ratataplan

(1)

lesz
Valahol Európában

távolában

20.30 A fehér városban

(3)

Nagy szerda
A lány alibije

Jóbarátok
Harc a sínekért

Britannia gyógyintézet
Gyertek el a mennyországba

Köszönöm,

Az ártatlan
Mozimánia:

megvagyunk

Teoréma

Betty Blue

(3)

Alice
Tökéletes

16.30 Éli az életét
20.30 Egy láng a szívemben
20.30 A fantomvölgy

19.00 Az örökség

(F)

18.30 A korona gyöngye
20.30 Rose Hill asszonya

Tóth János: Örökmozi

19.00 Egy halálraítélt
(F)
20.30 Az ember aki elveszítette
az árnyékát

19.00 Fiatalnak

(M)

lenni veszélyes

világ; Zöldsapkások

Édel!től keletre; Sok hűhó semmiért; Oriás; Mozimánia: A nagy generáció

C;:asablanca (1)
Allj, határ! (3)

Firenze,
ahogy Franco Zefirelli

Pukk (1)
Állj, határ! (3)

Élt egyszer

Or. Caligari

Ecce homo, Homolka
Mozgó kép

Bíborszín
Az ártatlan

Kutyabaj

Tökéletes világ

Vége a régi szép időknek
A kivánság fája

Nagy szerda

A bűn szépsége

Mozimánia:

VIII. Henrik magánélete

Sok hűhó semmiért
Haragban a világgal

(1)

A nantes-i Jacquot

megszökött

A nagy generáció

Casablanca
Végtelen nappalok

18.00 Százéves a Gaumont:
Amitől a Gaumont Gaumont
(Fl
19.00 Százéves a Gaumont:
Az útrörök (F)

utazása

16.30 Rogopag
20.30 Senkiföldje

SZ - 13

(1)

(F)

20.30 Lady M. naplója
p -

(I. Szmoktunovszkij)

Afrikából

20.30 Messidor

CS - 14

HBO

TV

Egy férfi és egy nő (3)

20.30 A világ közepe

20.30 Fényévek

Duna

TV3

(T)

20.30 Charles élve vagy halva
p-

TV2

TV1

látja

egy énekes rigó

Haragban

a világgal

James

Oean

15

SZ - 16

16.30 Egy férjes asszony
20.30 A kikötő emberei

Hyppolit, a lakáj (1)

~

A lányalibije;
Az ártatlan; Zöldsapkások; Mozimánia: Romantikus komédia

16.30 Bolond Pierrot
V -17

H -

18

K -

19

19.00 Montparnasse
(F)
18.30 Volt egy ilyen legény

19.00 ~~~;;~"~

Pondichery

bujó~s,~, (F)

~~~~ári~-i;llá~e~I~:a

(7~)

Érzelmes

csodabogarak

(1)

Zsigmond
A folyó

Vilmos

Tókéletes világ
Mozimánia: Romantikus

Találkozunk még (3)
Halálcsapda (3)

A test melege
Alice

Bagdad Cafe (1)

A levesben

komédia

SZ - 20
Öldöklő

angyal (2)

CS - 21

P-22

SZ - 23

V-24

Bíborszín
Gyertek el a mennyországba

Annie Hall (1)

16.30 Hímnem Nőnem
20.30 Ványa a 42. utcából

Az emberi szívté~épe;

16.30 Alphaville
20.30 Ványa a 42. utcából

test ~~1d~~ Mozimánia:
kus
i
Édentől keletre

H-25
18.30 A vörös kányafa
K-26

Türelmetlenség
Teoréma (3)

18.00 Államtitok (O)
Najmányi László:
A császár üzenete (M)
19.00 A cowboy

(1)

A levesben

meg az indián (F)

SZ - 27

P-29

16.30 Németország

SZ - 30

Találkozás

19.00 Polyphonix Fesztivál (F)
20.30 A lengyel animációs film
története (1)

18.30 Aranysárkány

CS - 28

kilenc (új) nulla

18.30 A lengyel animációs
története (1)

film

18.30 A lengyel animációs
története (1)

film

Szerző,

Szerző

(1)

Óriás
Mozimánia:

Vénusszal

James

Oean

Oave;A
Romanti-

SZEPTEMBERI

ART BEMUTATÓK
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Leon, a profi
(Leon)
színes, szinkronizált francia film
1994 (105 perc)
Jean Reno, Natalie Portman
Írta és rendezte: Luc Besson
Forgalmazza: Mokép

Farinelli, a kasztrált
(Farinelli, il castrato)
színes, feliratos belga-olasz-francia-német film
1994 (105 perc)
Stéfano Dionisi, Enrico 10 Verso, Elsa Zylberstein
Rendezte: Gerard Corbiau
Forgalmazza: Mokép

Csókkal és körömrnel
színes magyar film
1994 (96 perc)
Papp Beáta, Bakos ildikó, Kámán Bea
Rendezte: Szomjas György
Operatőr. Grunwalsky Ferenc
Forgalmazza: Budapest Film
VIDEÓMEGJELENÉSEK
Passion Fish
színes, feliratos amerikai film,
1992 (134 perc)
Mary McDonnell, Alfred Woodard, David Strathaim
Rendezte: [ohny Sayles
Forgalmazza: Mokép

Keserű hold
(Bitter Moon)
színes, feliratos francia-angol film, 1994 (139 perc)
Peter Coyote, Hugh Grant, Emanuelle Seigner
Rendezte: Roman Polanski
Forgalmazza: Flamex

Született gyilkosok (Natural Born Killer) színes,
szinkronizált amerikai film, 1994 (140 perc) Rendezte: Oliver Stone, Főszereplők. Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey jr. Megjelenteti: lntexCom
A szicíliai (The Sicilian) színes, szinkronizált amerikai film, 1987 (105 perc) Rendezte: Michel Cimino
Főszereplök. Christopher Lambert, Terence Stamp.
Megjelenteti: IntexCom
Kabaré (Cabaret) színes, szinkronizált amerikai
film, 1972 (128 perc) Rendezte: Bob Fosse Főszereplők: Lisa Minelli, Michael York. Megjelenteti: Flamex
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Tom Dicillo:
CSAPNIVALÓ
MAGYAR HÍRLAP
Rapszódia és etűd ök
...Egy túlméretezett főiskolai vizsgafilrnre hasonlít
leginkább Tom DiCillo dolgozata, a Csapnivaló ...
...Az alapötlet nem falrengető, szép számmal készültek hasonlók már korábban is, a 8 és féltől az
Amerikai éjszakáig. A Csapnivaló azonban a témán
kívül nem hasonlítható hozzájuk.
Ha tíz közveszélyes elmebeteget egy helyre gyújten ek, azt zárt osztálynak hívják, ha viszont legalább
harmincat, az már filmforgatás. Esetünkben a Csapnivaló című mű megalkotásának vág neki a remek
kis stáb. DiCillo közeli barátaira írta a szerepeket,
ezért valamennyi figura alaposan kidolgozott kamaraalakításban abszolválja szolid kis ámokfutását...
...DiCillo a legjobb forgatókönyvnek járó díjat vehette át az amerikai független filmek idei fesztiválján. A Csapnivaló, bár hangsúlyozottan
underground, antihollywoodista dolgozat, kőkemény profizmusról tanúskodik, ami a szakmai fortélyok alkalmazását illeti ...
Baló Péter
MAGYAR NEMZET
Csapnivaló
...Ami a nem álomgyári filmek esetében a legmeglepőbb, az a forgatókönyv kidolgozottsága. Tom Dicillo rendező írását a legjelesebb Brodway-szerzők is
megirigyelhetnék. Molnár Ferenc-i szellemiséggel és
könnyedséggel, pazar párbeszédtechnikával
szól a
filmforgatás mindennapjairól, komédiába oltva a melodrámát, a mű létrehozásáért vívott küzdelmet, a
kűlőnböző művészi, emberi akaratok és szándékok
összehangolásának reményét és reménytelenségét.
Az ötlet nem új, a művészet önreflexiója valószínúleg egyidős a művészettel. A Csapnivaló három
nézőpontból mutatja be a Csapnivaló című film három különböző jelenet ének felvételét. Álom és valóság, fekete-fehér és színes kockák változnak, profi
módon átgondolva, mégis azt az illúziót keltve, hogy
a valóság és a film egy és ugyanaz. A forgatás a maga kaotikus viszonyaival, állandó ismétlődéseivel
mindenféle komikurnelméletet kielégít...
....A Csapnivaló másik erénye a kitűnő színészi játék. Az ismeretlen vagy kevésbé népszerű művészek
a közhelyszerű konfliktusokat is új megvilágításba
helyezik ...
Szabolcs Imre
FILMVILÁG
Ed Wood(Miszter)

rózsaszínben

...Csapnivaló. Annyiban hoz újat, hogy most az
amerikai független baromság, jaj, de szép lesz: kulisszái mögé pillanthatunk, ami forog, amolyan low
budget. Hogy mi a független és mennyi a csekély
büdzsé, azt A dolgok állása után hiába magyarázná

bárki is, csak röhögnénk. Az egészből pusztán a baromság marad. Ennyi a truváj: a Csapnivaló valóban
röhögtetni akar. Most nem a színész esik hasra, hanem a másodasszisztens: ez a poén ...
...Nos, ez a legnagyobb baja a Csapnivalónak, egy
árva (mellesleg ásatag) poént sem bír kihagyni. Rendező, színész összevész, és a ripacs odavágja: Csak
azért játszom a tetves kis mozidban, szodomita kurafi, m~t azt mondják, te Quentin Tarantino haverja
vagy. Igy minden tudásunk semmivé vész, a nézőnek nem marad tér. Jön egy tök tehetségtelen, nyomulós dagadék, és elveszi a játékunkat, majd lök valami kocsonyás, mócsingos izét, itt az enyim, játssz
ezzel! Tulajdonképpen nem is rossz, csapnivaló, mint
ez a poén, mely magán viseli az együtt töltött időt.
Az Ed Wood után ugyanaz pinkben. Annyi baj legyen ...
Turcsányi Sándor
BICIKLITOLVAJ
Nyolc és egy kicsi
...Ez egy korrekt amerikai független film, más kifejezéssel szólva underground, vagyis olyan, amilyent saját megítélése szerint Kósa Ferenc is tudna
csinálni Amerikában, bár hollywoodi tipusút, azt
nem tudna ...
...Ironikus megemlékezés ez az utóbbi években divatossá vált alacsony költségvetésú amerikai filmekről és készítőikről. laza, ám érzelmes futkározás a
kissé lökött, ám rendkívül elszánt és önértékelési zavarokkal küzdő karakterek egyikétől a másikáig ...
...A kellemes mikrorealizmus mellett nagy erénye
a mozinak (már úgy értem Tom Dicíllo mozijának)
az elrontott jelenetek bőséges és szellemes választéka ...
...Ha Tarantino a független amerikai film Nirvanája, akkor Dicillo lehet mondjuk a Mudhoney: nem
oly elementáris, nem oly mennyei, de mókás és lendületes ...
...Körtnyűsúlyú film ez, de egyáltalán nem ostoba ...
-hpcs -

Kusturica. Emir
Filmvilág - augusztus. Törékeny (-)
Koltai Róbert
Magyar Nemzet 08.10. A színészélet mulatságos,
kár, hogy Kisottó belehal ... (devich)
Moreau, Jeanne
Filmvilág - augusztus. Nem öregszünk, növünk
(Postif alapján)
Perczel Zita
Népszava 08.05. Perczel Zita: színésznő és semmi
más (D. Magyari Imre), Filmvilág - augusztus. Ne
a színész sírjon (Bárdos Judit)
Szőke András
Új Magyarország 08.09 Citromdisznószerencse (Lovas Lajos)
Szőts, André
Magyar Nemzet 07.27. A film egykori templomi
formájában megszúnt létezni (Ablonczi Balázs)
Népszava
07.28. Cyrano lovag felvitte a dolgát
(Szabó Z. Levente)

Kritika
Csapnivaló
Biciklitolvaj - augusztus. Nyolc és egy kicsi (-hpcsFilmvilág - augusztus. Ed Wood(Miszter) rózsaszínben (Turcsányi Sándor), Magyar Hírlap 08.03.
Rapszódia és etűdök (Baló Péter), Magyar Nemzet
08.07. Csapnivaló (Szabolcs lrnre)
A szabadság ösvényein
Népszava ,08.10. A szabadság halálos ösvényein
(Bársony Eva) Magyar Hírlap 08.10. Borosta, trikó,
Beretta (Baló Péter) Biciklitolvaj - augusztus. Laura
Burmában (J)
A szörnyeteg
Biciklitolvaj - augusztus Amatuzsálem tortája (Sárközy Dezső) Biciklitolvaj - augusztus Nem marad
más (Csantavéri Júlia), Filmvilág - augusztus. A
szörnyeteg (Báron György)
Elvarázsolt április
Biciklitolvaj - augusztus. Filmvilág - augusztus. Elvarázsolt április (Takács Ferenc)
Muriel esküvője
Biciklitolvaj - augusztus. Két esküvő, egy temetés
(-sv-), Filmvilág - augusztus. Túl a Delfin-zátonyon (Hegyi Gyula)

07 10. - 08.10

Beszélgetések, interjúk
Angelopulosz, Theo
Filmvilág - augusztus. Odüsszeusz tekintete (Le
Nouvel Observateur alapján)
Bujtor István
Népszava
07.15. Bujtor István dühében győzött
(Bársony Éva)
Can Togay
Népszava 08.01. Az Isten háta mögött (-)
Dudás László
Magyar Hírlap 07.22. Az első Halálos tavasz (Papp
Gábor Zsigmond)
Ferreri, Marco
Magyar Nemzet 07.12 Vannak-e boldog zombik
(Ferch Magda) Magyar Hírlap 08.07 "Nem kell Tahitiba úszni" (Gervai András)
Fleischmann, Peter
Biciklitolvaj - augusztus. Újra a kezdet (Szabó Stein Imre)
Galambos Zoltán
Népszava
OB.08. Olcsó játékfilm jóbaráti alapon
(Szabó Z. Levente)
Kóthy Judit
Népszava 07.29. Havonta nézünk csak, mint a rnoziban (Barabás Tamás)

•

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

Péterffy Gabriella

Gengszter
karakterek
az amerikai filmben
Robinson

Valaki akarok lenni! Akire felnéznek! - jelenti
ki a tömpe orrú, ferdeszemű Rico Bandello, a
filmvászon gengsztereinek prototípusa. Utódai
egytől egyig követik ezt a mohó becsvágy és
csillapíthatatlan élet-étvágy sugallta programot. "Az első vagyok! A legjobb!" "Ha pénzed van, hatalmad van" - visszhangozza a Rico-féle bölcsességet az "Idősebb" és "ifjabb"
Tony A sebhelyes arcú 1932-es és 1983-as változatában. A gengsztermorál időtállóságára éppen a játékszabályok állandósága a garancia: a
törvényen kívüliek játszmájában minden eszköz bevethető, ami a fent említett cél érdekében szóba jöhet, csak míg a 30-as évek gengszterének a szeszcsempészet biztosítja a játékteret, az 50 évvel későbbinek a kábítószerkereskedelem.
Rico Bandello alias Kis Caesar: a "hivatalos"
névben feszülő ellentmondás alighanem minden valamirevaló gengszter karakterének sajátja. A cézárságot a "pálya" magasba törekvő vonala s annak csúcspontja jelzi, milyenségét egy
meredeken zuhanó egyenes. Adominóelvre
épülő törékeny hatalom parabolája ez: elég
egyetlen követ elmozdítani, máris összeomlik a
szilárdnak hitt - csempészetből, fegyveres rablásból, nagyfőnökök kinyírásából származó -

birodalom. Hatalma teljében Rico banketten zeit emberek feszes tartásával. peckesen lépdel,
ünnepelteti magát, Tony Carmonte naponta szivarral a kézben gesztikulál, ujjával jelentőtiszta inget vált, Tony Montana medencényi ségteljesen fenyeget. Piperkócöket megszégyefürdőkád habjaiban. kezében szivarral és táv- nítő hiúsággal illegeti magát, páváskodik a tüirányítóval szónokol. Fényűzés, pénzen megvá- kör előtt, s még a nyilvánosság előtt sem szűsárolható javak dolgában valamennyien eleget nik meg igazgatni kűllemén, amikor a bankettjelenetben - szónoklata közben is - a terített
tesznek a cézárság követelményeinek.
Mégis - és nemcsak az 1930-ban készült asztalnál fésülködik. És amikor villan az alkaalapfilm címe miatt - Edward G. Robinson lomra odarendelt fényképész masínája, ha lemarad számunkra minden gengszterek Kis het; még jobban kidülleszti mellét, hogy öntelt
Caesarja. James Cagney sármosabb, Paul Muni mosollyal kísért póza az újságok címoldalán is
közönségesebb, Bogart és Pacino összetettebb megjelenhessen. A megkaparintott dicsőség tűjellemeket formál, ám Robinson-gengszter nékeny pillanatainak megörökítése a Ricót köolyan kéjes gőggel, már-már diktátori vonások- vető gengszterek számára is a hatalom fontos
kal birtokolja a hatalmat - az élet e számára "tárgyi bizonyítéka": a Bannie és Clyde főhösei
oly becses portékáját -, hogy cézárság tekinte- értékes skalpnak tekintik a megalázott seriffről
tében nemcsak a sorban, de rangsorban is ő az készült fotót, amely a törvényen kívüliek társaelső. "Klinikai pontosságú és szándékosan an- ságában ábrázolja a törvény képviselőjét. Más
tiromantikus portré" - írja az alakításról Jack kérdés persze, hogy a gengszter által magasztosnak, vagy sziporkázóan szellemesnek hitt
Shadoian.
A zömök, kissé lapított arcú, széles szájú Ro- foglyul ejtett pillanat - éppen a törvényen kíbinsont többnyire visszataszító figurák megje- vüliség és a szükségszerű bukás tükrében lenítésére predesztinálták szabálytalan vonásai. többszörösen is groteszk. A Kis Caesarban fokoS bár pályája során a pozitív jellemek megfor- zatosan kristályosodik ki ez az ellentmondás: a
málásakor is hiteles jellemábrázolónak bizo- képi narráció feszessége, spártai rendje és a
nyult - így Az óra körbejár emlékezetes szerepé- domináns funkciót betöltő tárgyak - óra, nyakben, a náci háborús bűnöst üldöző nyomozóé- kendő, meghívó, újságkivágatok - a cézárság
ban -, mégis inkább a Key Larga brutális [ohny képi "meghosszabbításai" r míg a bandatagok Roccója, A tengeri farkas állati ösztönökkel bíró nevetséges bábok - között elvegyülő Rico alakhajóskapitánya vagy A vörös ház szörnyű titkot jának second plánjai a hatalom minősítéseként
rejtegető gyilkosa uralják színészi palettájának értelmezhetők. A film második felében aztán a
tónusait. A román származású színész szerepe- hatalmától megfosztott, részeges és züllött Rico
inek gyűjteménye a ferde vágású szemek és a premier plánjai hívják elő a keménynek hitt
szokatlan vonások nyújtotta összhatás nyomán páncél alatti esendőséget és kétségbeesést,
lett "soknernzetiségűvé", míg Cagney és Paci- mintegy megelőlegezve az utca kövezetén fekno valóságos őseik karakterét - az ír nyakassá- vő, halálra sebzett gengszter utolsó gondolatát:
got illetve a szicíliai temperamentumot - plán- "Így végzi Rico".
Steven Louis Karpf a "Kis Caesar-szindrótálták az általuk megformált figurákba; s míg
Bogart az amerikaiként jelent meg filmről filmre a nézők előtt, Robinson színészi repertoárjában olasz, portugál, francia, kínai és görög figura egyaránt megtalálható.
A Kis Caesar Ricója karosszékben ülve, asztalra vetett lábakkal jelenti ki: "Én vagyok itt a
főnök!" De ha egy szóval sem hangoztatná, akkor is pontosan ezt olvasnánk ki az egykori
színpadi- majd némafilm-színész szuggesztív immár a hangosfilm követelményeihez igazodó - gesztusaiból. Stephen Louis Karpf írja,
hogy Robinson gengsztereit - miként Cagney
hőseit - a gesztusaikban feszülő erő és dinamizmus teszi a náluk nagyobb termetűekkel
egyenértékű, valódi nehézfiúkká. Rico a bekép-

ma", és "A komikus Cézár" címek alatt szól
azokról a filmekről. amelyekben a robinsoni
gengszteralakítások konstans vonásai mutathatók ki, illetve amelyekben a színész Rico figurájának karikatúráit játszotta el. Amint az a címekből kiderül, igen széles a skála - egyes fokairól jelen keretek között csupán említést tehetünk.
E figurák leginkább szembeötlő vonása,
hogy bár továbbra is hűek maradnak Rico filozófiájához - "valakivé lenni" =, s továbbra is a
már jól ismert .fajsúlyos" gesztusok keltik életre őket - jelentősen enyhül bennük a cézári önkény. "Felhagynak a lövöldözéssel és helyette a
szerencsejátékot választják" - összegezte egy
kritikus a "Kis Caesar-szindróma" filmek karaktereinek pozitív irányba történő elmozdulását. A fájdalomdíj hőse, Nick, a borbély nem veti meg a kényelmes életet és az elegáns ruhákat, de csupán tévedésből öl. A Golyók vagy
szavazócédulák Johnny Blake-je már a legalizált
erőszak képviselője, a legütőképesebb nehézfiú
a New York-i rendőrségen. A pozitív és negatív jellemvonások együttélése pedig aKid Galahadben mutatkozik meg a legplasztikusabban,
ahol Robinson erőszakos és látszatra magabiztos bokszedzőt alakit, akinek átdorbézolt éjszakák és megannyi piszkos munka után megszólal a lelkiismerete. De már késő: az utolsó pillanatban nincs visszaút. A "Komikus Caesar"sorozat hősei viszont megúszhatják: az Orchidea testvér című film végén Robinson-gengszter
- felhagyva korábbi életmódjával - kolostorba
vonul ...

rik a gengszteralakítások: az első törvényen kívülit az Éjfélben (1934) játssza, az utolsót a A
félelem óráiban (1955). Mint Robinson és a Közellenség címszerepét alakító Cagney, ő is az
egyszerűbb jellemektől halad a többdimenziós
emberábrázolás felé, de nála - a "másodgenerációs" , elődeihez képest "fáziskésésben" levő
színésznél - ez lényegesen hosszabb folyamat.
Míg a múfaj történetének úttörői mindjárt első
gengszteralakításukkal típust teremtenek, Bogart évekig játssza a Bvszériás filmek sematikus
figuráit, hidegvérű gyilkosait. Majd csak a
Zsákutca (1937) magányos főhőse jelent számára igényesebb feladatot, egyszersmind sok tekintetben megelőlegezi a 40-es évek gengsztertípusát. Amely viszont bőségesen kárpótolja a
színészt a korábbi skatulyáért! Tíz évvel a műfaj első klasszikusa után ő is egy "nyitány" részese lehet: a film noir első jelentős alkotásaként számon tartott Máltai sólyomban a bűn és
a törvény határmezsgyéjén lavírozó magáride-

szabadulva nyomban egy parkba megy,
később pedig lassan hajt nyugat felé, és megbabonázva nézi a hegyeket. A 30-as évek
gengszteralakjainak torzzá nagyított világa a
Magas Sierrában emberi méretűvé szelídül: az
Amerikai Álom már nem több, mint normális
élet és család; a "tiéd a világ" ígéretét sem villogó neonreklám közvetíti - ahogyan azt A sebhelyes arcúban láttuk =, hanem a természet. De
még az értékrend e gyökeres változása sem
másítja meg a tényt, hogy Earle - akárcsak a
többi gengszter - megrögzött álmodozó. Márpedig a zsákutca-képlet nem radírozható ki

tektív azóta legendássá vált figuráját formálhatja meg. S még ebben az évben - 1941-ben eljátssza másik mérfőldkő-szerepét, a Magas Sierra Roy Earle-jét is, a pozitív emberi vonások
érzékeny rajzával mutatva meg a bogarti
gengszter másik arcát.
Roy Earle - a nemesi rangot jelölő keresztés családnév előtt ezúttal hiába keressük a lekicsinylő jelzőt, gúnynevet. Nomen est omen: a
Magas Sierra hósében valóban több az emberi
tartás, a méltóság, mint elődei közül bárkiben.
Már a címben megjelenített környezet is utal
erre a másságra: Earle élettere nem a betonrengeteg, hanem a természet, amely a szabadság
illúziójával kecsegteti. Egy Rico-féle bábnak
nem adatott meg cseppnyi zöld terület sem igaz, igénye sem volt rá =, Earle viszont a bör-

hétköznapi vágyakkal, áldozatkészséggel, azzal
a gyengédséggel, amelyet Earle tanúsít egy béna lány iránt, sem a felelősségtudattal, amelynek birtokában visszaküldi az őt követő
Marie-t a veszélyes útról. A gengszter nem
kaphatja meg, amire vágyik, vagy ha eléri célját, az már a szükségszerű bukás velejárója is áll a gengsztersors törvénykönyvében.
Roy Earle-re a törvény első "paragrafusa"
vonatkozik. Menekülés közben, egy hegyoldalon éri a halál. Az élet bezárul - de más vég
ez, mintha a külvárosi utca kövezetén érte volna. Jack Shadoian a felemelkedés-bukás képlet
pólusainak eddig nem tapasztalt egybeesésére,
a hős bukás általi felemelkedésére mutat rá, s
ennek nyomán a Magas Sierrát a gengszter romantikus apoteózisának nevezi.

tőnből

Bogart
Szükséges-e bárkinek is bemutatni Humphrey
Bogartot? Fáradt vonásait, kesernyés mosolyát
filmszalag segítsége nélkül is magunk elé képzeljük, jól ismerjük minden gesztusát, talán
még idézni is tudjuk monologizáló, rezignált
tőmondatait. A Bogart-jelenség színészi játék és
világlátás dolgában is egy lépéssel közelebb áll
hozzánk, mint a 30-as évek emelkedó-zuhanó
pályaívet bejáró gengszterei. A személyiség
ereje itt is meghatározó, csak a jellemábrázolás
eszközei lettek visszafogottabbak - a felnagyított" karakterek dominanciája már a múlté.
De miért is kellene erőteljes gesztusokkal érzékeItetni a kiábrándultságot, a fásultságot, a
mindent tagadást. Bogart mesterien jeleníti
meg ezeket a lelkiállapotokat - jószerivel egy
arcrándulás, egy sokatmondó tekintet is elég
neki hozzá. Nagy gengszterszerepeiben ő nem
a "cézári" vonalat folytatja - elképzelhető-e nagyobb kontraszt, mint a robinsoni dölyf és a
bogarti közöny közötti? =. hanem új, komplexebb karaktert teremt, melyet aztán számos árnyalattal gazdagít az évek során.
Színészi pályájának két évtizedét végig kísé-

Pacino
Attól kezdve, hogy Al Pacino 1974-ben átvette
Marlon Brandótól a keresztapaságot, az újságok .Pacíno újra gengszterszerepben" szalagcímekkel üdvözlik hasonló jellegű alakításait. S
ha nem lenne a világtalan ezredes megformálásáért kapott Oscar-díj, no meg a művész jól ismert igényessége, könnyen ez az "újra" kaphatna hangsúlyt az egyébként változatos és
emlékezetes alakítások~an gazdag pályakép
szemügyre vételekor. Igy viszont örömmel
konstatálhatjuk, hogy "korunk gengsztere" Actors' stúdiós múltú, intellektuális színész egyéniség, valószínűleg éppen ennek a múltnak - s
az emberábrázolás mesterségének tápot adó
színpadi gyökereknek - köszönhetőerr képes
minden törvényen kívülit szuverén egyéniséggé formálni.
A Corleone-saga főszerepében ritka lehetőség, egy teljes életút változó karaktereinek
megjelenítése adatott meg AI Pacinónak. Viszszafogott stílusa, a tekintet erejéből és az arcizmok rezdüléséből építkező szuggesztív játékmód tökéletesen alkalmazkodik a lassan hömpölygő eposz fojtott atmoszférájú képsoraihoz.
s a Hitchcocktól örökölt, az események késleltetésével bizonytalan többértelműséget
keltő
suspense-technikához.
Sokan megkérdőjelezték, hogy a puszta megjelenésével is tiszteletet
parancsoló Brando-Keresztapa után a törékeny
alkatú Pacino képes lesz hasonló hatást elérni.
Már a film második részének kezdő képsorai
meggyőznek, alaptalan volt az aggodalom: a
szenátorral tárgyaló Michael Corleone szoborszerű hűvössége, indulatait józanság-álarcként
rejtő vonásai, s a lényéből áradó feltétlen magabiztosság már ebben a jelenetben egy "fajsúlyos" figurát ígérnek. A 30-as évek gengszterei
a gesztusaikkal nőttek valódi nehézfiúkká, Pacíno a tekintet és a mimika mestereként éri el
ugyanezt. A filmszínészi játék és a pszichikum
képi megjelenítésének fejlődésében aligha létezik szemléletesebb határkő.
A sebhelyes arcú újabb változatának Tony
Montanája nem sokat örökölt Michael Corleone vésztjósló csendjeiből, de a fél évszázad előtti Tony Carmonte nehézkességéből. szögletességéből sem. Pacino flegma, csapzott, tarka inges-fejpántos kubai bevándorlót alakít, akinek
Amerikába érkezése után rögtön meggyűlik a
baja a törvénnyel. A színész kitűnő a kihallgatás bevezető jelenetében: Tonyja szemrebbenés
nélkül hazudozik, fecseg nehéz gyerekkorról és
jenki apáról, akivel hajdan Bogart-filmet nézett
a moziban; kaján vigyorral, szemtelenül kérdez
vissza, s óriási, ártatlan szemekkel fürkészi vallatóit. A kamera mindvégig közeliből. különböző nézőszögekből figyeli: a Padno-filmek emlékezetes premier plánjai ezek.
A könnyedség persze nem a nyers ösztönök

álcázására hivatott, csupán más eszközökkel
hozza felszínre azokat. A leendő kokainkirály
élvezettel "játssza az eszét": amikor egy csinos
nő a diszkóban "felkéri", úgy tesz, mintha nem
értené. mit akar; kényelmes nyugágyban elterülve teszi meg üzleti stílusú házassági ajánlatát; a hatalom birtokában pedig - mintha tíz
éve t öregedett volna - trágár és iszákos, viszszataszító lénnyé változik, a házasságról nem
tudva hidegvérrel mészárolja le húga férjét esküvőjük másnapján.
Mint Bogart életművében Roy Earle, Pacino
eddigi alakításai között Carlito Brigante képvi-

seli a killer ellenpólusát, a pozitív jellemvonásokkal felruházott romantikus gengsztertípust.
"Ezt az egy bulit még meg kell csinálnom. aztán kiszállok" - választhatnánk a Carlita útja
mottójául a lelkiismeretét nyugtató főhős szavait. Már ennyiból is sejthető, hogy nem szokványos gengsztersztoriról van szó: nincs felemelkedés, következésképp
csúcspont sem,
csak egy nehezen meghatározható szintről való
visszaesés és bukás. Ez a szint lehet Carlito
"film előtti" kiskirálysága - melynek eseményeit nem láthatjuk a vásznon -, de vehetjük
alapul a börtönből való szabadulás alkalmával
"dvillé" lett Carlito fogadalmát is: "szakítottam a bűnös múltammal".
Az 1993-ban készült film átrendezi a régi
gengszterfilmek hagyományos képletét. s érdekes módon éppen ezáltal ad hangsúlyt a műfaj
néhány jellegzetes motívumának. A keretes
szerkezettel a sorsszerűség. az eleve bukásra
ítéltség visszavonhatatlansága kap nyomatékot.
A film első kockáin hordágyon látjuk Carlitót,
amint a halála előtti utolsó pillanatokban
visszapergeti élete eseményeit. A korai gengszterfilm nem alkalmazta ezt a megoldást, legfeljebb a cselekményszövés bizonyos motívumaival utalt a végkifejletre.
Pacino alakításában jelenetről jelenetre kimutatható a visszaeső bűnözők fokozatos elbizonytalanodása, majd az "ilyesmit nem lehet
megúszni" felismerést követő pánikhangulat.
Szabadulása napján Carlito hittel és szenvedéllyel jelenti ki: "Meggyógyultam. Újjászülettem:" Aztán ahogyan sokasodnak a csábító

ajánlatok és a "tiszaságát" kétségbe vonó gúnyos megjegyzések, úgy veszít hiteléből ez a
szilárdnak tűnő fogadalom. A szavak változatlanok, csak az események tükrében torzulnak
hamissá. Carlito kisember módjára tervez,
gyűjti a pénzt a bahamai kalandhoz. belső monológjaiból tudjuk, hogyan "rendez le" magában mindent, amiről úgy érzi: nem lett volna
szabad megtörténnie. Muszáj higgadtnak lenni,
reális érveket találni, hiszen csak a cél a fontos:
autókölcsönző az álomszigeten, és Gail, a táncosnő szerelme. A korai gengszterfilmek hősei
cselekvő figurák voltak, Carlito esetében viszont mindvégig úgy érezzük, hogy az események vele történnek, nem általa. Mint a fuldokló, aki nem tud ellenállni a sodrásnak. felismeri a bajt, de tenni már képtelen ellene, s alámerül. Pedig Gail és a születendő gyerek olyan
kapaszkodó, amilyet nem is remélhetett az évtizedekkel korábbi filmek gengsztere. A félbeszakított randevúk a 30-as évek hűvös platinaszőkéivel, Roy Earle viszonzatlan szerelme és
Clyde Barrow impotenciája a szexuális élet kudareának egy-egy korszakra jellemző megjelenései.
Carlito Brigante számára viszont adott a teljes élet lehetősége. A cselekmény szerelmi szála
ebben a filmben az akcióval egyenértékű, központi funckiót kap, mintegy bizonyságul, hogy
Carlitónak már valóban nem a hatalom az életcélja. Már-már elérhetőnek tűnik az Álom: a
vonat perceken belül indul Miamiba, s Gail ott
áll a peronon. De nemcsak ő várja Carlitót.. .
Carlito Brigante elhomályosuló tekintete a
peron falán lógó plakátra téved. "Menekülj
hozzánk a Paradicsomba" - hívogat a Bahamákra a felirat. A gengszternek ezúttal van egy
utolsó aduja a "tiéd a világ"-kihívással folytatott játszmában. "Gail csodálatos anya lesz.
Egy új Carlito Brigantét hoz a világra" - mormolja Carlito.
A gengszter egy lépéssel közelebb került az
Álomhoz.
Felhasznált irodalom:
Karpf, Stephen Louis: The Gangster Film 1930-1940, New
York, 1973, Amo A. Press-New York Times
Shedoian, Jack: Dreams and Dead Ends, MIT Press, 1977,
Cambridge, Massachusetts
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Jean Vigo
90 éves len ne az idén

Jean Vigo nagyon szerette Chagallt, Apollinaire-t, Louis Arrnstrongot. Kortársak voltak, a
művészetnek ugyanabban a ciklusában alkottak. Chagall festészete, Apollainaire költészete,
Armstrong zenéje - egy percet sem öregedtek.
És Vigo filmjei? Lehet egy régi filmbe belefeledkezni csak úgy, képes felgyújtani képzeletünket, gyönyörködtetni és előidézni azt a jól
ismert belső zokogást? Akármilyen gyorsan
változott százéves története során a film, akármilyen rettentően gyorsan "porosodtak" az újítások, azért maradt néhány mű, melynek szépségét és igazságát a mai ember is önfeledten
élvezi. Jean Vigo életműve közéjük tartozik. A
sors legalább ezzel az utólagos dicsőséggel
kompenzálta életének tragikumáért. Filmjeit
ugyanis nem lehet elválasztani rövid és zaklatott életének eseményeitől. rendkívüli személyiségétől. Olyan legenda övezi, hogy nemcsak
mitológia szövődött köré, hanem szimbólummá is vált. Egyedi jelensége a filmtörténetnek,
olyan, mint egy engesztelő áldozat. Nemesebbnek érezzük általa a filmet magát.
Látszólag különösen szerencsétlen sorsú ember volt. (1) Alultáplált, elhanyagolt gyerekként, börtönök udvarán cseperedett, anarchista
szülei árnyékában. Kiskamasz, mikor apját
meggyilkolják, anyja elhagyja, bentlakásos iskolákban él, gyógyíthatatlan betegségtől szenved (akárcsak majdani felesége). Egész életét
anyagi gondok kísérik végig, s 29 évesen úgy
hal meg, hogy három rövíd-, s egyetlen nagyfilmjével tökéletesen kudarcot vallott.
Persze a szerencsétlenségek
közül csak
egyetlen számít igazi sorscsapásnak: a korai
halál. Az összes többi az emberi élet velejárója,
sőt mint tudjuk, a boldog emberi élet velejárója. Meg szoktuk adni az árát boldogságainknak. Ó így adta meg. Jól ismerjük a kiegyenlítődéseket is: a szerencsétlenségekből valamikor később szerencse születhet. Fejlödését
meghatározta apja intellektuális és erkölcsi kisugárzása, politikai elkötelezettsége. Neki köszönhet olyan hűséges, segítő barátokat (Michel Simon, a színész, vagy [acques-Louis Nounez, a producer, és több régi harcostárs), akik
a legjobbkor jöttek, akiknek anyagi segítsége és
kapcsolatai nélkül nem tudott volna filmet forgatni. Jóbarátokkal dolgozott együtt (Boris Kaufman minden filmjének operatőre, Maurice
Jaubert állandó zeneszerzője, Jean Dasté kedves színésze és még nagyon sokan), akik a szó

szoros értelmében mindenre készek voltak érte. Betegsége egész életét deterrninálta (nélküle
az "átok sújtotta zseni" legendája sem lenne
teljes). A visszaemlékezésekben. leveleiben és
persze filmjeiben nyomát sem látjuk annak,
hogy állandósult és nehéz küzdelméból valaha
is erényt kovácsolt volna. Távol állt tőle, hogy
drámaként élje meg, patetikus szánakozást
keltsen, tiszteletet vívjon ki általa. A betegséget
annak fogta fel, ami, állapotnak, amellyel
együtt kell élni, ami bizonyos korlátokat jelent,
de szabályozza az életét, meghatározza rnindennapjainak gyakorlati tevékenységét és óriási fegyelmező erő. Nem cinizmust fejlesztett ki
magában, hanem humorérzéket.
Filmjeinek
mindenkori üdeségét és élvezhetőségét a humor is adja.

pályafutását (Abel Gance és Jean Renoir halhatatlan operatőre, Lécn-Henry Burel mellett dolgozott). 24 éves korában nyílt rá lehetősége,
hogy első filmjét (anyagi okok miatt csakis dokumentumfilmre gondolhatott) elkészítse. Ez
volt a Nizzáról jut eszembe (1929-1930). Majd
Gerrnaine Dulacnak köszönhetően megrendelést kapott, forgasson riportfilmet Jean Taris
úszóbajnokról. így születhetett meg a Taris ou
la natation (Taris, vagyis az úszás, 1930-31). Barátai ismertették össze [acques-Louis Nounez
producerrel. aki első rövidjátékfilmjét, a Magatartásból elégtelent finanszírozta (1932-33). S bár
a cenzúra megtiltotta a film bemutatását, amibe Nounez anyagilag belebukott. továbbra is
bízott Vigo tehetségében, s lehetövé tette számára, hogy leforgassa az Atalantát (1933-34),

Életének egyik legszebb szerencséje Lydu, a
szerető társ. Amikor egy klinikán összeismerkedtek. Vigo 23 éves, már kiforrott személyiség, aki tudja, mit akar. Csakhogy a benne rejlő
tehetség kiteljesítéséhez valamire még szüksége van: a másik emberre. A nőre, aki pontosan
olyannak látja a férfit, amilyennek az önmagát
látni szeretné, aki úgy hisz benne és úgy érti
meg, ahogy az kívánja.
Jean Vigo segédoperatőrként kezdte filmes

első nagyjátékfilmjét. Amit aztán a forgalmazó
rettenetesen
megcsonkítva,
megváltoztatva.
más címmel bemutatott ugyan, de a tökéletes
érdektelenség miatt le is vett a műsorról.
1945 után fedezték fel igazán Jean Vigót, s
az "új hullámos" nemzedék óta folyamatosan,
újabb és újabb fiatal filmesek róják le kegyeletüket "minden idők legtehetségesebb filmköltője" előtt. Hogya széles nézőközönség megismerte-e őt valaha is, azt nem tudhatjuk.

Ennyi hát az életmű, alig három óra alatt levetíthető. Filmjei filmtörténeti alapművek lettek és több kötetnyi kitűnő értékelést írtak róluk.
Ha mint egyik mai nézője, tiszteleghetek
előtte születésnapja tájékán, hadd küldjek neki
egy századvégi vallomást az Atalantáról, kortalan filmkölteményéről, amit ő végső formájában meg sem nézhetett, hiszen rögtön a film
befejeztekor meghalt.
Az Atalanta gyönyörű szürrealista képpel indul, mintha Chagall festményt látnánk megelevenedni. A menyasszony talpig hófehérben, oldalán tiszta feketében a férj, nyomukban a
szinte egy tömbből faragott násznép az uszályon, víz felett egyensúlyoz az ifjú párt váró
hajósinas, földig érő virágfüzér alatt, meg Jules
papa, macskáival a vállán, s a sziluettek ég és
föld közt lebegve, egységes vízióban mozognak. Az egészben az a lenyűgöző, ahogy azt
már Vigo előző filmjeiben is megszoktuk, hogy
a fantasztikus és a szürreális hihetetlen természetességgel simul bele a valóságosba. Semmi
modorosságot,
keresettséget nem tapasztalhatunk annak ábrázolásában, ahogya falusi
lány elhagyja szüleit, hogy tengerész férjét kövesse az uszályra. A búcsú bemutatásának
minden mozzanata hiteles, szinte naturalista, s
ugyanakkor álomszerűen szép.
A filmnek elmondhatatlanul sok rétege van,
de az alapszál egy gyötrelmes és veszekedős,
boldog, szerelmes férfi-nő történet.

Juliette szorongó vágyakozással varja ifjú
férje közeledését, de Jeannak első dolga, hogy
esküvői ruhájára munkásruhát húz, s fölragyogó arccal beindítja az uszály motorját ... Ez az
apró mozzanat megadja kapcsolatuk alaphangját, másként szeret a férfi, s másként a nő. Az
asszonyka csalódott és duzzog, a férj pedig
most már szerelmeskedne, s nem is érti, mit
ronthatott el. Aztán egy macska megkarmolja a

élt izgalmakat ígérő bűvész. És ez a drága kis
nő, aki szabadságra és biztonságra egyként vágyik, elhagyja az uszály t. Jean összeroppan.
Olyan mélyen szeret, ahogy talán csak a férfi
tud. A munkája volt az élete, azt adja föl.
Mikor az asszony az uszályra került, játékoférfit, ami a nőben azonnal kiváltja azt a bizo- san figyelmeztette férjét, hogy mindig nyitott
nyos parttalan szeretetet, s ezer puha csókkal, szemmel merüljön a vízbe, mert akkor ott
cirógatással becézi a drága arcot. Egymásra ta- meglátja azt, akit szeret. A magára maradt Jean
láltak.
beleugrik a folyóba, s nyitott szemmel keresi
Az Atalanta nevű uszály halad tovább, s ők azt, akit szeret. És Juliette menyasszonyi ruhás,
négyen élik a nehéz, dolgos mindennapokat.
törékeny tündér-alakja ott lebeg, illan, úszik a
Ott vagyunk velük, útközben belefeledkezünk
víz mélyén ...
a természet, a kisvárosok, a parton megálló
Végül Jules papa nem bírja tovább a "paremberek tovatűnő szépségébe. "Minden árad, ton" szenvedését, megkeresi és haza hozza Julifut, remeg, rád néz, aztán ellebeg, rád néz, az- ette-et. Az uszály pedig megy tovább.
tán ellebeg, csak az Isten érti meg." TalálkozJean Vigo filmjeit meghatározza az apjától
hatnánk André Antoine két uszályával is, va- örökölt nagyon erős ideológiai elkötelezettség,
jon merre jár most a A fecske és a cinege ...
ami, akárcsak a költői megjelenítés, szervesen
Megcsodáljuk nehéz munkájukat, meg [ules épül be a történetbe. Párizsban Juliette nagyon
papának, a vén tengerésznek titokzatos mániá- elveszettnek érzi magát egyedül, már megbánt
it és egzotikus tárgyait, Juliette varrógépét, mindent. Elárvultan ácsorog az állomáson.
mosódézsáját, Jean trikóját. szvetterét és sapká- amikor egy fiatal suhanc ellopja a retiküljét.
ját, a kis inas rövidnadrágját és szalmakalapját. Beidegződéseinknek megfelelően a szegény kis
De legfőképpen emberi természetüket csodál- hősnőt sajnáljuk, s szinte ott vagyunk a tolvajt
juk, és ezt a gyarló és tökéletlen, de közvetlen üldözőbe vevők között. Azután látjuk, ahogy a
és meleg emberi világot, ezt a csodát, az embe- tömeg meglineseli azt a szerencsétlen nyomori életet.
rultat, s a felvetett kérdés a maga összetettséJuliette szerelmes, azt szeretné, ha a férfi ke- gében jelenik meg.
ze mindig őt érintené. mindig a derekát fogná,
Az Atalanta számtalan jelenetét újabb és
simogatná erősen és gyengéden a csigolyáit, le- újabb filmek idézik - a szerelmesek víz alatti
föl, és tekintete csak őt keresné. Jean szerelmes, úszását, a főhősökkel távolodó hajót, a futást a
tenger felé - az egyetemes filmtörténet konvenciói lettek. Nem tudjuk őket megunni, közös élményünkké váltak, értjük és szeretjük a
jelentésüket. Az a bizonyos futás a tenger felé
a szabadság és a remény jelképévé vált.
Az eredeti képsor, Jean futása, mást mond.
Amikor megérkeznek a kikötőbe, s megpillantja a tengert, lemászik a rakpart falán, és önfeledten, felszabadultan futni kezd. Alakja gyorsan távolodik, ponttá zsugorodik, összemosódik a végtelen tengerrel (ez a jól ismert kép),
de hirtelen szemből látjuk Jean-t, felénk fut, és
egészen közel ér hozzánk. Arca reménytelen és
kétségbeesett. Hátat fordít a tengernek és csüggedten visszamegy a rakpartra. A gyönyörű
képsorból sugárzó mély szomorúság talán már
több, mint a szerelmes férfi bánata. 1934-ben
vagyunk. Jean Vigo tisztánlátó ember. Miben
reménykedett volna? Ettől persze a film nem
lett pesszimista, csak józan.
Maurice Jaubert zenéje, Boris Kaufman fényképezése, és a színészek - mind egy-egy újabb
dimenziót adnak a filmnek. Jean Vigo az utolsó forgatási napokon már nem tudott felkelni

elégedett és boldog, sokkal jobban megy a
munka, éjszakákat tölt a kormány mellett, soha
meg nem unva a vízen csillámló fényeket, a folyó hangjait. "Istenem, ez így megy majd minden éjjel?!"- sóhajt Juliette és duzzog, elvágyakozik. Aztán kikötnek Párizsban, Juliette álmainak színhelyén. Jean végre elviszi feleségét
egy szórakozóhelyre, ahol Juliette-et megbabonázza egy elbűvölően charme-os, soha át nem

ágyból, de a stáb követte minden elképzelését, s minden nap beszámolt a munkáról. Boris
Kaufman (akivel a NizZ11 ... óta elválaszthatatlan jóbarátok) azt írta az egyik ilyen napról:
"Az utolsó jelenetet repülőgépről kellett felvennünk. Vigo már nem tudott velünk jönni, arra
kért, hogy a haladó uszály t közelítsük meg,
amennyire csak lehet, majd utána emelkedjünk
magasra, hogy teljes képében ragyogjon a folyó, s látsszon, amint két ága egybeolvad. A
felvétel nagyon jól indult, de nem tudtam befejezni, mert a gép, ahelyett, hogy felemelkedett
volna, süllyedni kezdett, s egy mezőn landoltunk. Este elmeséltem Vigónak a történteket. Ó

,1Z

éppen rettentően szenvedett, de amennyire tudott, mosolygott és örvendezett, hogy ott lát
engem épen és egészségesen. Aztán megpróbálta elképzelni, hogy hogyan is nézhet ki a
felvett képsor, és beszélgettünk arról az utolsó
képről, amit ő már sohasem láthatott, sajnos ..." (2) Az az utolsó kép halhatatlan lett. Az
uszály örökre ott úszik a csillámló folyó hídján
és viszi minden idők szerelmesei t.
Traser Mária

(1) Pierre Lhermier: Vigo. Seghers, Párizs, 1967.
Bernard Chardere. Jean Vigo. Premier Plan sorozat,
19-es szám, 1961. november
(2) Boris Kaufman visszaemlékezése a Premier
Plan idézett számában

HARMADIK

A FILMKÉP
JELENTÉSE

A jelölőnél nagyobb egységek a filmben
A film jelentéssel kapcsolatos kérdéseiről csak nagyon kevés ismeretanyaggal rendelkezünk - vélekedik Barthés a Cahiers du cinémának adott interjújában. A filmi
jelölő és jelölt kapcsolatánál jóval fontosabb azonban a filmi jelölők egymás közötti viszonya. Az úgynevezett nagy jelentéshordozó egységeket illetően ismereteink
még szerényebbek. A film valószínűleg ilyen nagyobb egységekből épül feL Ezek
globális, elmosódó, rejtett jelentésre vezethetők vissza, amely különbözik a tagolt
nyelv elkülöníthető, jól megkülönböztethető jelöltjeitől. A mikro- és makroszemantika szembeállítása még hangsúlyosabbá teszi a film nyelvi jellegét. Túllépve
a denotáción, a konnotáció szintjén próbál meg képet kapni ezeknek a másodlagos,
globális, nehezen körvonalazható jelölteknek a mibenlétérőL
[akobson retorikai modellje segítségül szolgálhat ebben, mivel ő is megpróbálta a filmre alkalmazni. Két filmtípust különböztetett meg: a metaforikus és a metonimikus filmet. Affelé hajlok - fejti ki Barthes =, hogy minden montázs metonímia,
és miután a film egésze is montázs, a film (legalábbis pillanatnyilag) metonimikus
művészet. Jelenleg ugyanis a film a metonimikus (vagy szintagmatikus) ábrázolás
útját választotta. A filmben mindig történik valami, sikertelenül próbál szabadulni a cselekménytől. Márpedig a cselekmény - a strukturalista terminológia szerint - szintagmák sorozata. A cselekményalakítás alapvető kérdése: egy adott
helyzetből mi következik? Többféle lehetőség adódik, számuk azonban véges, és
éppen ez teszi lehetövé a strukturális elemzést.

A fotogramról
Delahaye és Rivette. akik a filmhez fűződő viszonyáról faggatják, meglepetéssel
hallják Barthes-tól, hogy "a film nem kutatóként, hanem mint nézőt érdekel".
Meghökkentő válasz attól, akit a filmszemiológia megalapítójaként tartanak számon. Holott ezzel az állításával Barthes nem akart kitérni sem a válaszadás. sem
a kutató számára érdekes feladatok elvégzése elől. Bartbés egyszeruen elsőként
ismerte fel (és a szemiotika eredményei ellenére következetesen hitt e felismerésbenl.vhogy a film(szöveg) nem "idézhető" (nem manipulálható) úgy, mint az irodalom; hogy a film megközelítése más magatartást és más elvi alapot kíván az
elemzőtől. mint az irodalomé. Jóllehet nem ő, hanem Metz kezdte el és fejezte be
azt a kutatási programot, amely a film szemiotikai elméletének megteremtését
eredményezte, Barthes haláláig érdeklődéssel szemlélte a filmet, ahogy erre cikkei
mellett egészen eltérő témájú írásainak, beszélgetéseinek egy-egy megjegyzése is
utal.
Ahogya fent idézett interjúban említette, a szemiológus feladata, hogy rábukkanjon a filmben azokra az egységekre, amelyek a jelentést hordozzák; számba
vegye, elkülönítse és jellemezze őket. Az analogikus és a kódolt elkülönítésének
már-már mániákus igénye magyarázza Barthes szüntelenül megnyilvánuló érdeklődését az egyedi kép, a fotó iránt. Ezt erősíti meg A harmadik jelentés című,
1970-ben megjelent cikke is.
A filmből a tipikusan nem filmi foglalkoztatja, a fotogram - az áll6kép. Előnye,
hogy adott, készen áll, nem az elemzőnek kell megalkotnía, következésképp a tévedés lehetősége korlátozott. A totalitás, amelyen dolgozik, egyben egység, s
megfordítva, az elemzése tárgyául választott egység egyben totalitás. Ki kívánhatna ennél eszményibb kutatási tárgyat! Egyetlen pillantással befogható, vitathatatlan és egységes. A fotogrammal - amelyet Barthes képnek nevez a filmben olyan tárgyat tesz kutatási objektummá, amelynek eredeti rendeltetése, hogy észrevétlen maradjon; hogy a nyelv közvetítése (kőzbeiktatódásal.nélkül fejtse ki hatását. Nem véletlen, hogy Barthes azt a filmtípust szereti - legyen az Eizenstein
vagy a Marx fivérek műve =, amelyben van egy-két olyan képsor, néhány olyan
kép, amelyik állandóan jelentést hordoz, esztétikailag tökéletes, határai vitathatatlanok, megváltoztathatatlanok, az elemzést végzőtől függetlenek. A kép feledteti

mindazt, ami körülveszi, ami a keretén túl terül el, és azt állítja a középpontba, a
"fénybe", ami saját mezejébe belefér. Így az az akadály, amely látszólag lehetetlenné tette a szemiológus munkáját (a film elemezhető egységekbe rendezett szöveggé konstituálásának nehézsége) elhárult Barthes elől, aki a fotogramban találja
meg a film vitán felül egységet alkotó, elemzésre váró szöveg-szegmentumát,
amelyet mint egy hieroglifát bont ki, és adja meg rejtett jelentését. A film(szőveg)
lényegéből, sajátosságából adódóan "fellelhetetlen" Barthes számára, de ez - mint
láttuk - nem jelent lemondást a filmről mint elemzendő objektumróL Furcsa, de
így igaz: Barthes-ot jobban érdekli a film(kép), amikor áll, amikor mozdulatlan,
mint amikor mozgásban van. A fotogramban fedezi fel a jelentéssel biró mozdulatokat. a kép egy-egy megindító részletét. amelyet általában elkerül a tekintet,
vagy átsiklik felette. Az elemző munkája számára abból áll, hogy "a két kép között
jelentéssel telt részleteket, amelyeket a mozgó film 'elken', amelyeknek felismerését lehetetlenné teszi, felfedje. A klasszikus színházművészetben, a filmben, az
irodalomban a dolgokat, jelenségeket bizonyos szemszögb61 látják: így követeli meg
az ábrázolás geometriája. A teret bizonyos fétis alapján tagolják, a fétis pedig
mindig valaminek a törvénye: társadalmi törvény, a harc törvényszerűsége, a jelentés logikája."
Maga Barthes is hosszú ideig e fétisek vonzásában élt. Mindaddig, míg fel nem
vetődött benne a kérdés: hogyan lehetne megszabadulni tőlük? Vagy ahogy ő fogalmazott: "hogyan szakadhatunk el tükörképünktől?" . "Kétségtelen, hogy létezhet olyan művészet, amely képes ellensúlyozni a film elbűvölő hatását azzal,
hogya néző kritikai érzékére, ítéletére apellál, ahogy ezt Brecht az elidegenító effektusokkal oly szemléletessé tette. C..) Van azonban más módja is annak, hogy az
ideológia ellen ne másfajta ideológiával küzdjünk. Az ember hagyja kétszer is elbű_;ölni ~a~át: .egyszer a látványtól, egyszer pedig a környezettől, mintha egy
Idoben ket lenyiink volna. Az egyik, mint Nárcisz, önnön képét szemléli az eléje
tartott tükörben. A másik - a perverz, a fetisizálásra kész - nem a képre, hanem
arra figyel, ami azon túl van: a hang színére, a nézőtérre, a sötétségre, a homályban elmosódott testek alig észlelhető tömegére, a fénycsóva villogására, a bejáratra és a kijáratra. Röviden: ahhoz, hogy feloldjam magam, ahhoz, hogy 'elszakadjak', egy viszonyt egy helyzettel bonyolítokt. ..) Az elidegenülés hipnotizál, de ez
a fajta elidegenülés nem kritikus (nem az értelemből fakadó), hanem - talán így
lehetne a legjobban jellemezni - szerelmetes elidegenülés. Lehetséges volna-e a
moziban - a szó etimológiai értelmében - diszkréciót élvezni?" Barthes a második
utat választotta, és bár viszonya a filmhez igen "diszkrét" volt, mégsem bizonyult kevésbé gyümölcsözőnek. mint azoké, akik az első út követése mellett döntöttek. (En sortant du cinéma. Communications, 23/1975.)

Christian Metz: a film strukturalista
szemiológiája

A harmadik jelentés
A harmadik jelentés mindannak összefoglalása, amit Barthes korábban a filmről leírt. Nem pontról pontra, hanem szellemében. Ugyanakkor az egyetlen olyan filmről szóló írása - "kitérő, pillanatnyi kikapcsolás, amellyel az ember enged belső
ösztönzésének, és botrányosan, szinte utópiába illően 'kiéli' magát" -, amely az
igazi Barthes-ra emlékeztet. (Heath, Stephen: Vertige du déplacement. Paris, 1974.)
A cél az, hogy a kétrétegű jelentésen túl a fotogramon fellelhető harmadik jelentésre, annak vonzására magyarázatot találjon a szerző, anélkül, hogy a szavakban kifejezhető, az eseményhez kötődö (metonimikus) jelentésre redukálná azt.
Ennek érdekében követ el erőszakot a filmen, azaz ragadja ki Eizenstein Rettegett
Ivánjából azt a néhány fotogramot, amelyen elemzést végez. "Vajon a film kapcsán hozzáteszek-e valamit a képhez? Nem hiszem. Nincs rá időm. A moziban
egy pillanatra sem csukhatom be a szernem, mert ha ezt teszem, a következő pillanatban már másik képet látok. Kényszerítenek arra, hogy mohó, falánk legyek.
(... ) A film nem enged időt a gondolkodásra, ezért kedvelem a fotográfiát." (Barthes, Roland: La chambre claire. Paris, 1980.)
"A harmadik jelentés (amely kevésbé körvonalazható, mint a másik kettő) magában/magával hordoz bizonyos fajta érzelmet, amely csak azzal szemben nyilvánu1 meg, amit szeret az ember, amit meg akar védeni: érzelmi értéke ez, nem
más, mint felértékelés. Szerkezetileg helyhez köthetetlen. objektív léte nincs, de
számomra (az' én' számára) nyilvánvaló. A harmadik jelentés jelöló nélkül jelent,
ezért nehéz megnevezni. Olvasata a kép és leírása (a meghatározás és a felbecsülés)
között helyezkedik el. Nem születik, nem válik soha a kritika metanyelvének részévé." (Le tróisieme sens. Notes de recherche sur quelques photogrammes de S.M.
Eisenstein. Cahiers du cinéma, 222/1970.)
A harmadik jelentés a tudományos elemzés magabiztosságát játssza ki. Azt a
filmértelmezést teszi lehetetlenné, amely mindenkor a cselekmény rabja marad.
Barthes szöveg közötti, költői és más egyéb lehetséges értelmezésre szólít fel,
amely nem redukálja a (film)kép gazdagságát a szavak szegényes tárházára. A
harmadik jelentést az értelmezés szokványos eszközeivel nem lehet meglelni.
Nem utal szereplőkre, nem eleverút meg. Csak önmagára utal. Nemcsak a tartalmat, de a jelentésalkotás egész eddigi gyakorlatát megkérdőjelezi. A harmadik jelentés kiiktatja a cselekményt (a szintagmatikus, metonimikus jelentést), és helyébe a metaforikus, paradigmatikus jelentést állítja úgy, hogy a fotogramból- a képek szintagmatikus diszjunkciójával, szétkapcsolásával - olyan elemet emel ki,
amelyre a filmíalkotó), a cselekmény, az ábrázolás nem szándékozott utalni. A
harmadik jelentés felfedhető. de (a fotogramból) nem vihető tovább másik képre.
A barthes-i szándék: kikerülni a film metonimikus jellegéből adódó kényszerítő
erőt, visszanyerni az elemző szabadságát, ha kell, szabadosságát.
Olyan filmértelmezés ez, amely dialektikusan egyeztetni próbálja az elemző érzelmi és elméleti igényét, megoldást keresve és találva a kortárs filmelmélet
egyik nagy kérdésére. Hogyan lehet úgy elemezni a filmet, hogy ne tördeljük részeire? "A harmadik jelentés más szerkezetbe rendezi a filmet, de ez nem érinti a
cselekményt. Talán a harmadik jelentés, és csakis a harmadik jelentés szintjén
szembesülhetünk végre a filmivel. A filmi az a filmben, ami leírhatatlan, az ábrázolhatatlan ábrázolás. A filmi ott kezdődik, ahol véget ér a tagolt nyelv és a metanyelv," (Le troisiéme sens.)
A harmadik jelentés sok tekintetben rokonságot mutat a fantazmával, és ellentétben áll a másik két jelentéstípussal (az informatív, illetve a jelképes közléssel,
avagy a denotációval és konnotácíóval). Átmenetet alkot a nyelv és a kép között.
Egyedül a filmre jellemző, mivel a fotogram sajátja, hogy a cselekmény kiragadott részlete önállótlan-önálló, szemben a festménnyel vagy a fotóval, amely maga a totalitás és nem egy kiragadott részlet.

A Párizsban megjelenő Communications című folyóirat 1964-es, Szemiológiai kutatások címet viselő negyedik számában Christian Metz egy fokozatosan egyre
nagyobb érdeklődest kiváltó, sokat vitatott tanu1mányt közölt. amely címében
hordta a polémia okát. Nyelv-e a film? - tette fel a kérdést Metz e tudománytörténetileg oly fontos írásában, amely nemcsak az életmű első reprezentatív darabja, de egy új, a filmelméletben minden eddiginél nagyobb hatást kiváltó kutatási irányzat, a filmszemiotika egyik alapműve. A folyóiratszám egy
olyan, azóta e!só szemiológiaként
ismert kutatási irány megindu1ását jelezte,
amely mindenekelőtt a Saussure és Hjelmslev neve által fémjelzett strukturalista nyelv-modellre épült. (Le cinéma: langue ou langage? Communications,
4/1964.)
"Nem elképzelhetetlen" - írta a folyóirat bevezetőjében Roland Barthes -,
"hogy Saussure állításával ellentétben nem a nyelvészet a szemiológia része, hanem fordítva. Pontosabban: legalábbisa szemiológiának az a része, amelyik az elbeszélés (a diskurzus) nagy egységeit vizsgálja." (Présentation. Communications,
4/1964.)
Metz korai írásai, tanulmányai - amelyeket később A jelentés problémája a filmben című tanu1mánykötetében gyűjtött össze és adott ki újra - e szemlélet szellemében fogantak. A nyelvészet néhány fogalma - a sziniagma, a paradigma - magától értetődően erre ösztönöz, hisz ezek a szemiotikai vizsgálódás kulcsfogalmai
is egyben. A használatból adódó, lényegbeli különgségeket Metz - felmérve a
nyelvészet és a szemiológia közös tartományát - rendszerbe szervezve vizsgálja.
(Essais sur la signification au cinéma, I-II. Paris, 1968, 1972.)
A korai írások összegzésekor is látjuk, hogy azok voltaképpen egyetlen kérdést
járnak körül: nyelv-e a film? A válasz nem egyértelmű, sőt kirnondottan paradoxonnak tűnhet, hisz az eredeti francia címben szereplő mindkét fogalom magyarul nyelvet jelent. A kérdés úgy hangzik: nyelv-e a film, vagy a nyelvhez hasonlóan felépülő rendszer? Ezzel Metz nyiltan szembehelyezkedik azokkal - annak
ellenére, hogy a megállapítás enyhítve, kérdés formájában fogalmazódik meg -,
akik a filmben olyan eszközt látnak, amelynek segitségével (egy előre elképzelt
vagy megadott kód alapján) közléseket lehet útra bocsátani. Ez utóbbi olyan téveszme, amely hosszú életűnek bizonyult és nagyon vonzónak. Kiváltképp az
orosz-szovjet formalisták hittek benne rendületlenül. Az elképzelés a ráépíthető
filmnyelvtanokkal együtt azonban azóta illúzióvá foszlott. A "filmnyelv" szerkesztése elméleti zsákutcába vezet, amin nem változtat az a tény sem, hogy ezen
az elméleti alapon remekművek is születtek.
Metz a nyelvvel (Iangue) szemben a beszédre (parole) szavaz, amikor összehasonlítást keres a természetes nyelvek és a film között. Az állítás azonban megkérdőjelezhető. Saussure három instanciát (három eltérő realitást) kívánt jelölni a langage, langue és parole fogalmakkal, elsősorban ismeretelméleti, másodsorban módszertani szempontból. A három fogalom csak elméletben függetleníthető egymástól, és az elmélet alapja épp ez a függetlenedés. A langage és a langue fogalmak
szétválasztása, elkülörútése egymástól - az elsőt igenelve. a másodikat tagadva megtévesztő illúziókhoz vezethet. Ugyanakkor furcsa ellentmondás, hogy Metz
szüntelenül a nyelv analogonját keresi a történetileg változó filmben; a nyelvét (a
logikailag szervezett rendszerét), amely a film megértésének feltétele. Mit sem
változtat a lényegen, hogy a nyelv fogalmát a kód fogalma váltja fel.
Adósak vagyunk Metz válaszával arra a kérdésre, hogy ha a film nem nyelv
(Iangue), miért nem az. Lényegét tekintve azért nem, mert a filmből hiányzik a
nyelvre jellemző tagolás, nincsenek meg az alkotásban következetesen érvényesített, szabályokba foglalt tagolási elvek rendszerére utaló jegyek: nincs a fonémának
és a morféámnak megfelelő állandósult egység. Ugyanis a kép és az, amit jelöl,
analogikus viszonyban áll egymással. Nem azért, mintha látszólag nem volna a
nyelvi jeihez hasonlatos, úgynevezett minimális egység a filmben, de ennek - például a fotogramnak - pertinens volta kétségbe vonható. A fotogram egy technológiai kód legkisebb egysége. Ez a kód, amely a mozgás reprodukálásának lehetőségét biztosítja, a látás pszicho-fiziológiai adottságaira épít. A mozgás reprodukálásával - az állókép mozgásba hozásával - a fotogram léte megszűnik. Pertinens
jellegét elveszíti másfajta elemzésben, mert annak tárgya túlnő a fotogram határán. (Langage et cinéma. Paris, 1971.)
A film sajátos jellegét épp a nyelvéhez hasonló első és másodlagos tagolás hiánya adja meg.
Mindenfajta összehasonlítás a nyelvvel kudarcra van ítélve. A legkisebb nyelvi
egység, amelynek filmi megfelelője lehet, a kijelentés.
A filmi kijelentés szintagmatikai jelleglJ, így feltételezhető, hogy létezik film i szintaxis, a nagy egységek elrendezésének szabályrendszere. A filmekben megfigyelhetők bizonyos fajta ismétlődések, az elemek elrendezésének hasonló, vagy ritka
esetben azonos módjai. Az ilyen, általában a beszédre jellemző ismétlődés végül
is - ha sok esetben előfordul és azonosságokat mutat - nyelvi jelenségre, nyelvi
jellegű tényezőkre utal. Ezért indokolt a film szintagmatikai szempontok alapján
történő tanulmányozása, a folyamat nagy jelentéshordozó egységekre tagolása. A
játe'kfilm nagy szintagmatikájaban a beállítás és a szekvencia is új megvilágításba
kerül. Olyanba, amellyel nem szolgálhatott technicista filmelmélet. A szintagmatikai vizsgálat ugyanakkor egyben paradigmatikai vizsgálódás is. A gépmozgások

és a tagolási eljárások elemzése egészíti ki a filmi szintaxis első vázlatát. (EI: 69,
71-72, 89.)
A jel fogalmát illetően Metz álláspontja ez idő tájt (1964-1971)a fenomenológiai
örökség és a szigorú saussure-i ortodoxia között ingadozik. Felismeri annak lehetőségét, hogy kommutáciával kiemeljük a filmből a nagyobb jelentéshordozó egységeket, de azt is látja, hogy ezek a jelölő/jelölt együttesek "méretben" (kiterjedésben) eltérnek egymástól. A kép ugyanis ellenáll a mechanikus analízisnek. a
mégoly tökéletes, a nyelvi elemzésben eredményt hozó osztályozásnak, sőt a Peirce-Jakobson irányvonal ikonjindexjszimb6lum,
illetve metaforajmetonímia sémáinak
is. A jelölő és jelölt affinitása túlságosan nagy, túl közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy jelet alkothassanak.
A kép kifejezés. Míg a jelentés egyezményes (konvencionális) és diszkrét (jól elkülöníthető) egységekbe tagolható, a kifejezés természetes (a szónak abban az értelmében, hogy a jelentés a dolog immanens része, miként a fenomenológia állítja),
tehát globális és folyamatos egyben. Metz ekkor még egy olyan esztétikai felfogás
híve, amely a fenomenológiához kőtődik, fogalmait, szellemiségét tőle kölcsönzi,
s amely mégis könnyedén leli meg nyelvészeti megfelelőjét a hjelmslevi elméletben, a denotáció/konnotáció fogalompárban (kifejezés/tartalom). Az irodalom és
a film - e fogalmak tükrében - már élesen elkülönül, sőt szembekerül egymással.
Míg az előbbi heterogén konnotációjú művészet (amelyben a szavakra mint denotációra a stílus mint konnotáció épül), a film homogén konnotációjú (a denotáció és a konnotáció anyaga nem alkot külön rendszert). A szavak még nem
egyenlőek az irodalommal, de a mozgó képek egyenlőek a filmmel.
Két tényezőt kiváltképp hangsúlyozni kell Metz korai írásainak elemzése kapcsán. Esszéiben kiemelten foglalkozik a képpel, mig a film többi komponensének
- a hangcsíknak, az írott közlésnek - jóval kevesebb figye1met szentel. A fokozott
érdeklődés t az indokolja, hogy a kép az egyetlen formai elem (tényező), amely
csak önmagával cserélhető fel (kornmutálható). Még az elsőtétülő vászon, az egymásra kopírozódó áttúnésben szereplő homályos látvány is kép a maga vászon
keretében megjelenítve. A film többi alkotóeleme majd csak a Nyelv és film című
összefoglaló munkában részesül komolyabb vizsgálatban.
Végül, de nem utolsósorban, nem árt hangsúlyozni, hogy Metz majd valamennyi megállapítása a játékfilmre vonatkozik. Ez szándékolt és igazolt álláspont
a részéről. A játékfilm kiemelkedő szerepet játszott a film történetében, holott
kezdetben semmi sem predesztinálta arra, hogy annyi lehetséges út közül a cselekmény elbeszélését, a fikció útját válassza. A film és a fikció találkozása tette lehetövé - a feltornyosuló és megoldásra váró sajátos problémák ideig-óráig megnyugtató elrendezése révén =, hogy a film nyelvi jellegű, szervezett rendszerre,
közlésformává váljon. Sikereit nem csekély részben annak köszönhette, hogy kezdettől benne rejlett e lehetőség, születése pillanatától alkalmasnak bizonyult e feladat megoldására. Az ok-okozat érvelésből fokozatosan egy determinista, esszencialista szemléletre siklik át az Esszék: szerzője. Később is többször küzd a kísértéssel, legtöbb esetben sikerrel.
Az Essze'k első kötetében munkáló fogalomrendszer szerves egészet alkot, bár
törékeny, könnyen sebezhető állításokat is magában rejt, amelyeket maga a szerző igazít helyre vagy cáfol majd későbbi munkáiban. Anélkül, hogy pontról pontra számot adnánk erről, jelezzük csupán, hogy az újraértékelés legfontosabb tétele a kifejezés fogalmának kritikája és ezzel összefüggésben a konnotáció jelentőségének csökkenése. (Gaston Bachelard írja A tudományos szemlélet kialakulása című
munkájában, hogy a gyakorlatra támaszkodó kutatás alapján szűlető első gondolatrendszer szükségszerűen hamis, de erénye, hogy elmozdítja az elmét holtpontjáról. [Formation de l'esprii scientifique. Contribution II une psychanalyse de la connaissance objective. Paris, 1947.])
A konnotáció - jegyzi meg Metz - lényegéből fakadóan kétarcú fogalom, és
csak azokban a közlésformákban funkcionál, amelyekben mindössze két kód játszik szerepet. A filmben viszont kódok sokasága műkődik. Akódok pluralitása
jellemzi a film valamennyi szintjét.

Nyelv és film
A korábbi írásokhoz viszonyítva a Nyelv és film egyszerre szintézis és (újra)alkotás. A bizonyítás finomodik, hisz a cél a teljesség és a rendszerszerűség. Ezt teszi
szükségessé az új hivatkozási alap, egy nyelvészeti modell: a hjelmslevi struktu-

ralizmus. Metz választásában semmi meglepő nincs, hisz a glosszématika az algebrának me~elelő általánosítás szintjén érvel; függetlenítve magát az írott-beszélt
nyelvtől. Igy megállapításai kiválóan alkalmazhatók egy olyan összetett jelentésrendszerre is, mint a film.
Metz hiven követi módszerében Hjelmslevet. Mindketten a formális jellemzők
kutatására és logikai építményére helyezik a hangsúlyt. A lényeg: ellentétpárokba
tagolva mutatni rá a rendszer szerkezetére, működésére. Meghatározásai pontosak, lényeget érintőek. Az elvonatkoztatás szintje magas, méltó dán mesteréhez.
A glosszématika néhány alapvető fogalma új megvilágításba kerül azáltal,
hogy Metz a filmre alkalmazza őket. A valós hang és a filmhang például ugyanannak a kifejezési anyagnak két eltérő szubsztanciája.
A másik számottevő újdonság a korábbi időszak szemléletéhez viszonyítva a
k6d fogalmának bevezetése, amely a saussure-i nyelv-fogalom (langue) helyébe
lép. A kód-fogalom a nyelvénél jóval inkább érzékelteti az eszköz jelleget. A kód
egyszersmind technikai, amelyet a felhasználó célja szerint alakit. Ez a kifejezés
sokkal jobban illik a filmre, a fogalom a film esetében adekvát igazán, hisz meg
kell teremteni, létre kell hozni a művet, míg a nyelvet az egyén (a beszélő) nem
alkotja, csupán használja (ahogy erre Saussure utal). Ezzel szemben a kód a megértés eszköze, elméleti instrumentum, logikai szüleménu, amelyet az elemző munkájában felhasznál. Kód és nyelv két tekintetben tér tehát el egymástól (Metz mindkettőre figyel): a kód csak elvben, a nyelv a valóságban létező konstrukció. A kódot az alkotó/elemző teremti meg, míg a nyelvet csak használja.
A Nyelv és film újdonsága a vállalkozás szokatlan voltában rejlik. Szándéka,
hogy a filmet szövegként (az elbeszélés egységeként) kezelje, és arra keresi a választ, milyen eltérő rendszerek nyilvánulnak meg a film(szöveg)ben.
Ennek során születik meg az osztályozás, a filmi/filmbelij megkülönböztetés
(amely az egész vizsgálódás alapja, kiindulópontja), a film (valamennyi, létező és
lehetséges alkotás összegzése) és az egyedi filmalkotás szembeállítása.
A film azoknak a jegyeknek összessége, amelyek nélkül egyetlen fiImalkotás
sem létezhet; amelyek e kifejezési eszköz sajátosságát meg teremtik. Metz szembehelyezkedik a közfelfogással, amely technikai és/vagy pszicho-fiziológiai ismérvek alapján kísérli meg jellemezni e sajátosságot ("a film vizuális művészet,
amely a mozgás reprodukálására épül"). E szemlélet hibás és megtévesztő volta
abban rejlik, hogy a filmet anyagában egységes (homogén) kifejezési eszköznek
tünteti fel (holott nem az), és implicit módon feltételezi, hogy egyetlen kód számot adhat valamennyi jelentéshordozó egységről (horribile dictu: rendszertől),
amelyek a filmben munkálnak. Metz részletesen elemzi e felfogás hibáit és a belőlük adódó téves következtetések kihatását a szakmai és a szélesebb közvéleményre. A film többfe1e kifejezési anyagból áll, és valamennyihez többféle kód (szemiotikai rendszer) kötődtk. A kád azoknak a lehetséges változóknak a tárháza, amelyek (a jelentés megváltoztatása nélkül) kommutáciával felcserélhetők, tehát egymás helyébe léphetnek, és amelyek jelölÓjének változása egyben a jelölt változását
is eredményezi. (umgage et cinéma. Paris, 1971.)
Az érvek felvázolása után a következtetések nem hagynak semmi kétséget afelől, hogy az az állítás, amely szerint a film egységes kifejezőeszköz, hamis.
Ugyanis bizonyos kódok többféle kifejezési anyagban is munkálnak; egyes kódokat teljes egészükben átvihetünk egy másik kifejezési anyagba, anélkül, hogy a
kód maga változna; ugyanazon szemiotikai rendszeren (langage) belül többféle kád is
működik. A következtetés: egy-egy kifejezési anyag homogenitása nem akadályozza, hogy eltérő jellegű kódok működjenek benne és adjanak neki - akódok
szempontjából - látszólag heterogén jelleget. Azért, mert egy közlés vizuális vonja le a végkövetkeztetést Metz =, ne higgyük, hogy valamennyi kódja az; azért,
mert egy kód a vizuális közlésben jelenik meg, nem azt. jelenti, hogy másutt ne
jelen(het)ne meg. Tekintettel a film heterogén kifejezési anyagára, sajátosságát a k6dok szintjén kell keresni. A film sajátosságát a csak erre a kifejezési eszközre jellemző jegyek és a belőlük alakuló/alakitható kódok adják meg. A filmi jegyeket egyfelől kódhoz tartozásuk. másfelől sajátosságuk különbözteti meg a többi filmben
megjelenő jegytől (amelyek szintén kódot alkotnak, ezek azonban nem filmi, hanem filmbeli vagy kulturális kádok).
A filmi kódok általánosak (azaz valamennyi filmalkotásban érvényesülnek)
vagy részlegesek (csak a filmalkotások egy csoportjában, osztályában, a filmtörténet egy adott korszakában, egy adott műfajában fejtenek ki hatást). A két kód-típus logikai kapcsolatát a halmaz/részhalmaz viszonya illusztrálja.

Bauer György

A fénykép kettős
megnyilvánulása
A filmtörténet számtalan esetet ismer, amikor a fényképnek szerepe van
a filmben. Ezek többnyire illusztratív megnyilvánulások emlékek felidézesere, események dokumentálására; igényesebb megformálásban
(Szindbád, Herkulesfürdc5i emlék, Bástyasétány 74, Mephisto stb.) stiláris elkülönítésre szolgálnak. Antonioni Nagyftásában fényképre épül a dramaturgia, mégis a fotó csak bizonyíte1c egy tettről.
Makk Károly Macskajáte1cában a fénykép már a filmdramaturgia szövete, ami nem a fényképek öntörvényűségéből. hanem abból az optikai
érzékelési módból fakad, ahogy azokat Tóth János a képtörténetbe beépíti. Ha a teljesítmény egészét - a filmet - összevetnénk a színházi előadással, azt tapasztalnánk, hogy a dráma inkompletté vált, mint például
Shakespeare darabjai Verdi operáiban. Ez az Örkény-Makk-Tóth viszonylatban nem a szöveg (a dialógusok) dramaturgiai megváltoztatásában, hanem képi előadásmódjában érhető tetten. Már a hangosfilm megjelenésének első kudarcai óta tudjuk, hogy a színpadi előadás közvetlen
filmrevitele hiábavaló kísérlet. A korrekt megfilmesítés szakmai feladattá vált, színvonalas eredmények is születtek (Örkénynél maradva gondoljunk Fábri Zoltán Tóték-adaptációjára), de ezek közelebb állnak az újhullámosok által kicsúfolt "papa mozijához" , mint az esztétikai szintű
filmfeldolgozáshoz. A Makk-Tóth-féle Macskajátékban Örkény drámája
csak ürügy, hivatkozás és teljesen valószínűtlen, hogy a színjáték és a
film eredményesen összehasonlítható lenne. Ez azzal magyarázható,
hogy Orbánné (Dayka Margit), a film központi figurája lezárt személyiség: semmiféle fejlődésen, fontos változáson nem esik át, ellentétben
színpadi testvérfigurájával, akinél a dialogikus megformálás sodrában
karakteres fejlődésvonalak mutathatók ki. Lehet, sőt valószínű, hogy a
rilkei "halálhoz-mért-lét", a "nagy halál" egyforma, csak a "kis halálok"
különböznek. A főfigura filmbeli bemutatásában kitüntetett helye van
annak, ahogy az állóképeket - fényképeket - az opera tőr feldolgozza. A
képek egymásutáni sora alakul ki (ez persze a filmben másképp nem is
lehet), de ebben a képtörténetben a dolgok nem lineáris dramaturgia szerint követik egymást, hanem az a céljuk, hogy egy adott szituáció kifejlődését elemezzék. Az exploziók halmaza döntően a fényképek feldolgozásmódjából bontakozik ki, "kis halálok" jelennek meg. A dramaturgiai fejlódésvonal a dialógusos megformálásban más intellektuális megközelítést és emlékezéstechnikát igényel, mint a vizuálisban. Szerkezete
nem valóságosnak elképzelhető és nem is drámai történet. Az örkényi
mnemotechnika felkínálkozik a látvány teremtés számára, ám egy színpadi előadásban a látványt nem lehet a dialógus fölé növeszteni.
A filmben viszont "ad absurdum" végigvihető ez a rejtett örkényi
szándék, amit a Makk-Tóth-féle megoldás meg is tesz. Az operatőr a
fényképekkel olyan képtörténetet dolgoz ki, amelyben a képek térben
"történnek" (volt erre példa a Szerelemben is), azaz mozgalmasságuk
nem úgy valósul meg, mint a filmben általában, hanem meditatív módon.
Ugyanaz a kép mindig más-más formában, egyre intenzívebben jelenik
meg, s mivel nem halmozódik egyik mozgó kép a másikra, a néző idc5t
kap a túnódésre. A meditatív tűnódések egymásutániságának más a logikai szerkezete, mint a dialogikus formának. Az intellektuális felfogásban a hangsúlya szóról a képre helyeződik át, ez köti le a figyelmet,

a filmben

mögötte a szó hangzás lesz, érzelmi háttér, amelyben más akusztikus
elemek is a szó rangjához közelednek. amire a színpadi drámai játékban
nincs mód. Részletesebb elemzéssel pontosabban ki lehetne mutatni
azokat a pszichológiai törvényszerűségeket. amelyek bizonyos ernléke-:
zéstechnikákra jellemzők. Itt elég arra utalni, hogy személyiségtől és szituációtól függően egyes emlék(kép)ek könnyebben, mások nehezebben
idéződnek föl, és ennek eredményeképpen alkalom nyílhat arra, hogy a
karakterjellemzőket fokozatos, egyre teljesebb intenzitással ismerhessük
meg.
A Makk-Tóth-féle kidolgozás szenzibilitása feltehetően egyedülálló a
filmművészetben. A végigvitel jelentősége az esztétikai reflexióban nem

hangsúlyozható eléggé, és a Macskajátékban a fénykép a mozgóképen túli "vég", a megvalósítható határ. Visszakanyarodva a rilkei gondolathoz:
a filmben voltaképpen az Örkény-féle színpadi "nagy halál" ekvivalenciája valósul meg.

halál" megélésére készült föl, csak az egyik jelenség-csoport. És éppen
ők azok, akik a kis halált mint "szublimált gyilkosságot" nem tudják elfogadni, tehát menekülnek. Ezt a fordított, de létező reakciót méri föl
Zolnay különböző helyzetekben. Minden esetben az a feladat, hogy
filmbéli partnerei fényképet rendelnek, többnyire pontosan megfogal-

hogy "falra akasztható" legyen, vagyis reprezentáljon. Az eredmény az, hogy a helyzetet ábrázoló kép nem "olyan", mint a nyilván ismert minta után várható volna. Bemutatunk egy sorozatot, amelynél
nyomon követhető, hogya megszépítési folyamat milyen stációkori halad az elfogadott képig. Az ábrázolt személy fiatalkori (lefényképezhetetlen. retusált) képmásához menekül, számára ez az elfogadható, ez kelti
benne a védettség képzetét. Ne tévesszen meg bennünket, hogy a pregnánsabban fényképezhető elesettebbek jelennek meg. Bonyolultabb, például irodalmi eszközökkel függőleges irányú metszet is adható balzaci
vagy csehovi módon.
Jelzést kapunk erről, amikor Zolnay olyanokra talál, akik egyéni szellemi stratégiával rendelkeznek. Amikor a fénykép valóságos gyilkosságot idéz föl, és a történet az áldozatok (két gyerek) képmásáról szól.
Zolnay nem zsurnalista tényközlésre vállalkozik, hanem nyelvtani és erkölcsi szabályrendszert keres. A konfliktus felismeréséhez az eredendően realista képek vezetnek el. A két gyerek apjának új felesége kommentárt fűz az áldozatok fényképéhez, s ezzel a film mintegy konstituálja az
ábrázolást. Bár az apa az első kommentár szerint ártatlan, a róla készült
(jelen idejű) fénykép a nézőben mégis némi kétséget kelt. Később kiderül, hogy a kommentátor az ártatlanság elfogadását igyekezett manipulálni. A másik hős, a gyilkosnak vélt és ezért börtönben ülő egykori feleség számára a volt férj jelen idejű képe felidézi a valóságos eseményeket, s mialatt ezeket elmeséli, a filmen saját fiatalkori képe látható.
(Rouch Én, egy néger című filmjében alkalmaz hasonló pszicho technikát.)
A két nő elbeszélése a különböző fényképek teljes konstitúcióját hozza
létre, s a film arról győzi meg a nézőt, hogy a jog szerint bűnös morálisan ártatlan és fordítva. Ez a módszer lehetővé tette, hogya fénykép ábrázolja a tárgyszerűen ábrázolhatatlan ártatlanságot.
Míg Antonioninál a fénykép a tett bizonyítéka, Godard-nál (Les Carabiniers) a rabul ejtett élmény (voltaképpen a privátfotó egy szegmens e),
addig a Macskajátékban és a Fotográfiában a filmdramaturgia sajátos szövőanyaga, mint Moholy-Nagy mondja: optikai felérzés, explozi6. Értelmezhetjük a két rendező felfogását úgy is, hogy kiteljesítettek egy vizuális
ábécét, jelentősen gazdagították azt a nyelvet, amelyen csak a film tud
"beszélni", és egyben napirendre tűzték azt a kérdést is, hogy ennek a
filmnyelvnek milyen etikai szabályai lehetnek a fényképi megközelítés
oldaláról.

mazzák,

Zolnay Pál Fotográfiájában a fényképnek egy más funkcióját figyelhetjük
meg. Susan Sontag szerint - gondoljunk ismét a Nagyításra - "a fényképezés szublimált gyilkosság". Zolnay viszont azt vallja, hogy ugyan a
fénykép eredendő realizmusánál fogva kegyetlen, de amit lefényképezünk, széppé válik, és általános tapasztalatunk szerint alkalmas arra,
hogy védettségünk érzetét erősítse. Zolnay egyik kérdése: miként fordulhat ez át irracionális ellentétébe? További kérdései: a bűn bizonyítékaival szemben bizonyítható-e az ártatlanság? A megörökítő célú
tettenérés nem az elmúlást mozdítja-e elő? Létrehoz-e a fénykép valamiféle nyelvtani és erkölcsi szabályrendszert a látás számára?
A film első részében feltett kérdés: megszépülnek-e alefényképezett
dolgok a védettség érzetét keltve, vagy pedig meg kell szépíteni a dolgokat, hogy a védettség képzetét keltsék. Zolnay eredeti filmterve (Retus6r
volt a munkacím) a képzetkeltő megszépítésről szólt. A feltárt ismeretanyag aztán a gondos analizálás során (mint Dreyert a Jeanne d'Arc készítésekor) koncepcióváltásra késztette. A munka közben vált világossá,
hogy az a jelentős társadalmi réteg, amelynek nincs egyéni "szellemiségi" stratégiája és jobbára csak a nietzschei-rilkei partikuláris "kis-
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Csoda
a Bolt

Tizedik kiállításával dicsekedhet a Bolt
Galéria. Aki elzarándokol a szépnevü
Leonardo da Vinci utcába, csodát szimatolhat. Mialatt bevetésre induló termetes családanyák búcsúznak öklelő
tekintetű párjuktól a nyolcadik keriileti
vadonban, odalent, az alagsori helyiség jégkrémes hútőpultja és italos rekeszei mögött - mert a galéria bolt is
egyben - olyan képekkel találkozhat a
merész, amilyenekkel csak ritkán, kivételes alkalommal.
A jubileumi tárlat tematikus válogatást kinál Gábos Kálmán fotóiból. Életmű-keresztmetszetre
azért ne számítsunk, mert kevés a hely. Mindössze
egy színes soroza t fér a falakra, tizenkét 36x36-os méretű nagyítás. Rangját
a minőség adja. Tiszta szigorúság ural-
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Galériában

kodik a képeken. Csupasz a látvány,
semmi puhaság, semmi locsogás. Pontosan a helyén minden.
Kemény alkotások ezek, és nem az
ábrázolt világ megbotránkoztató nyomorúsága, vagy különcsége folytán.
Gábos rniliői kevéssé szoeiografikusak,
a létezés alapkérdései jobban izgatjak
készítőjüket a társadalmi rétegzettség
velejáróinál. Föl sem bukkan nála eleven emberi alak, s vedlett bőre: elhagyott kultúrája sincsen jelen szokott tolakodásával. Üres szobákat, puszta falakat mutat. Üres sarkokat látunk egy
felújításra ítélt házból. Ki- és beszögelléseket, otrombán előmeredő gázcsöveket, a tűzhely fedőlapját, vagy egy
porcelán aljzatban magányosan fénylő
burátlan lámpát.
A látvány erős légköréhez elegendő
volna ennyi is, hiszen ismerős világgal
szembesít, ám érdemes közelebbről
szemügyre vennünk, mivel az első pillantásra kopámak tűnő nagy felületek

megelevenednek akkor, és beszédessé
válnak. Itt egy szeg mered ki az ajtófélfából. apró hibájaként a nagy geometrikus
térkonstrukeiónak,
otthonunknak. amott párkányra fölkapaszkodó festékcsík tanúskodik a felújítók
sutaságáról. vagy egy rejtélyes eredetű
málevicsi négyszög képeszt el, másutt
a gondatlan takaritás emlékei virítanak. A fény vörös pászmájával átellenben valami gyűrött zacskóforma bukkan föl, talán egy teáskanna zöldesszürke fogója, talán Rodin könyörgésre
kulcsolt szoborkeze. És a napszítta szabad felületek is dúsan erezettek. pattogzik róluk a festék. Sietősen odakent
pótlásuk meg foltos, szálas, hamari
munkára vall. Egyenetlenek a síkok,
hol erre, hol arra hajlanak, színeik mélyek bár, fakók is egyszersmind, sóhajainktól kopottak. ilyen pőre, kelet-európai falak határolják életünk terét.
Fölösleges túlfuttatnunk képzeletünket a látottakon, mivel kiegészítésre

nem szorul az, noha fantáziánkat
ugyancsak sarkallja. Figyelmessé tesz
hagyományozott foltjainkra. S ami föltárul egy-egy képkivágatban,
annak
igazolásáról a véletlen gondoskodik
szabott rendje szerint: az egyik, pókhálós falsarokkal szemközt megjelenik
egy nő. És micsoda nő! Nem az a fittneszezett hosszúcornbú,
aki Hollywoodból igézi a perifériákat, hanem
egy helybéli vaskos, ovális arcú, kinek
elnagyolt vonásai és mély hangja mindent elsöprő, nyers érzékiséget áraszt.
Hirtelen megsúrúsödik
a levegő.
Mindegy, hogy az új látogató észreveszi-e a képet, vagy sem, hiszen kölcsönhatásuk nyilvánvaló. A kép és modell, a durva való és finom ábrázolás,
a kétféle tehetség harmonizál. Egymás
súlyát növeli. Közös erőterükben elektromos szikrák villódznak, ugrálnak.
Megvalósult a csoda.

kollázsaiban elsősorban Bálint Endre hatása.
Hamar megleli saját világát. Érzékenységével a lélek legmélyebb rétegeiben zajló titkok megjelenítésére vállalkozik. A valóság képeslapok reprodukcióin, könyvek illusztrációin illetve
fényképeken rögzült részletei Ország
Lili kollázsain félelmeket és vágyakat
megjelenítő látomásokká állnak össze.
Először 1956-ban, kolostorokat
és
templomokat látogatva találkozik Bulgáriában a pravoszláv művészettel. Ez
az élmény ihleti szakrális ikonsorozatát. Közeli kapcsolata Pilinszky Jánossal csak segiti az elmélyülést. Művészetében ezen túl az ókori világ emlékeinek lett döntő szerepe. Az emberiség múlt jához fordulás volt - ahogy
Csaplár Ferenc, e kiállítás rendezője fogalmaz - Ország Lili második "nagy
utazása", mely bulgáriai, oroszországi,
prágai, római, pompeji és jeruzsálemi
látogatásokon túl, annak a megszenvedett tapasztalatnak a nyomán zajlott,
hogy a jelen összefügg a múlttal s az
élők nem térhetnek ki az emlékezés
kötelezettsége elől.
Műveinek felépítéséhez különleges
eszközhöz nyúl: hol elhagyott temetők
sírköveinek fotóit, hol múlt századi kiadványok illusztrációit használja. A

megformálás aprólékossága, a szeretet,
gyöngédség és mívesség; ahogy egyegy témához közelít, a legfájdalmasabbat, a legtragikusabbat is a poézis időtlen szépségébe emeli. Varázsos, de
szívszorongató világ az övé. Tizenhét
évvel halála után is képes jelenvalóként megszólítani. A mintegy hetven
alkotásból álló kiállítás három közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Galéria, a
Kiscelli, valamint a székesfehérvári István király Múzeum és a magángyűjtő
Vaszilescu János gazdag anyagából állt
össze. (Kassák Múzeum nyitva szeptember 17-ig)

Sneé Péter

Szür-reál
Bari Károly. Hirdette s hitette: szívében
fekete tűz ég. "Ismerek minden titkot,
mit a kutyaképű csönd őriz, hóesések
selyemszálaiból font ostorával a mi országunkba: halál hímporával meggyalázott virágok közé terelte a rejtelmek
pillangó-csodáit a lét, s múlhatatlan
némasággal köriilállt sorsunkról csak
mi hozha tunk hírt" ... A Holtak arca fölé
olyan verseskötet volt, amellyel az akkor 0970-ben) tizennyolc éves ifjúnak
egy ország ismerte meg nevét. Majd
fölvették a Színház- és Filmművészeti
Főiskolára, utána a Kossuth Lajos Tudományegyetemre. A két évtized alatt
öt verseskötete és sok-sok fordítása jelent meg. Műveit olvashat ják angolul,
németül, oroszul, bolgárul, olaszul, kínaiul.
De az utóbbi években nemcsak az
irodalom foglalkoztatja. Cigány-lelke
nemcsak szavakban talál kifejezési formát. A képversei egyre színesebbek,
látványban egyre gazdagabbak lettek.
TIz éve is van már, hogy önálló képeket rajzol. A vibráló, burjánzó formákban, figurákban ugyanaz a fantáziadús
világ jelenik meg, mint költeményeiben. A szürrealisták is ilyen képírásban
fogalmaznak. (Dali is verhette volna
vasba a Napot.) De ez a világ mégis
más.

Színei élénkek. Sok a vörös és a fekete, a vér, a halál, a fájdalom színei.
De az örömé is. ördögök, démonok,
kígyók, madarak, dús növények. Minden kép egy-egy különös és titokzatos
mese, távoli, nehezen fölfejthető jelentésseI. Bari keze biztosan rajzol. Talán
ezért is használ filctollat műveihez.
Egyetlen, könnyű ívű vonallal építi fel
a bonyolult formát. Aki nem ismerős a
cigány mitológiában, azt is magával
ragadja az ábrázolás drámaisága, feszültsége.

•

Azílium volt a Bábszínház az ötvenes évek legelején. Mészöly Miklós író,
Bálint Endre festő-, [akovits József
szobrászművész húzhatták meg magukat e falak között. Dolgozhattak valamit. Várták a jobb időket. Közéjük keriilt egy fiatal lány, akit szintén próbált
már addigra a sors. Ország Lili Ungváron született, itt zárták 1944 tavaszán
gettóba, s indították útnak Auschwitz
felé. Sikeriilt megmenekülnie, s 194550 között festészetet tanult Budapesten
a Képzőművészeti Főiskolán. 1950-ben
keriilt díszletfestőként a Bábszínházba,
s megismerkedhetett itt az Európai Iskola nagyjaival. Kezdeti munkáin kimutatható a mesterek - szürrealista

•

Az anyagnak semmi köze a szürrea1izmushoz. Elsősorban azért, mert lélekmelengetően üde volt a látvány,
mint ahogy a vállalkozás is az. (Jaj, de
csúnya szó ez erre az áldozatkész
összefogásra!) A NEMO - vagyis Nádor Tibor és Mohácsi András (a rendező Mohácsi János testvére) vezette csoport kiállítást rendezett az Arany
János utcában. Csupa tehetséges fiatal,
Nádor Tibor, Nagy Géza, Laár Balázs,
Halmágyi Ágnes, Szigethy Anna munkáit láthattuk. Nemcsak a képek szépsége - különösen Szigethy Anna pasztelljeié - lenyűgöző, hanem az is,

ahogy önállóan, de egymást erősítve
dolgoznak e művészek. Év közben is,
és nem hagyva szünetet nyáron sem. A
NEMO ugyanis szabadiskola az Alföldön egy családi tanyán Nagykáta mellett. Akit már fölvettek, a főiskolások,
és akiket még nem (napi kétszázötven
forint a koszt-kvártély) rajzolnak-festenek, ahogy a nagy elődök Nagybányán. A tehetségükön túl a legfontosabbal rendelkeznek: hisznek abban,
amit csinálnak.
Ahogy hittek azok is, akiket ma már
csodálunk. Szürrealisták. Dali figuerasi
Gaia-háza s múzeuma az egész világ
számára zarándokhely. "Az álom egy
második élet" (Nerval), s a szürrealisták álmodtak. "Közös erővel helyezzük
újra sínre az éjszakát" (René Char).
"Varázserejű tollbamondás" - rr ••• a
szabadság mámora szárnyakat adott a
béklyók nélküli ihletnek: ez volt az a
szabadság, amelyből csodák születnek" (Breton). "A szürrealizmus a maga kollektív hevében megkísérelte bevezetni a szentséget a mindennapi
életbe" (Michel Leiris).
Az első világháború végképp széttört minden addigvalót. Kellett a lelkesítő más. "Hiszek benne, hogy eljön az
idő, mikor az álom és a valóság, ez a
két, látsza tra olyan nagyon ellentétes

állapot összeolvad valamilyen tökéletes valóságfelettiségben, szuperrealitásban. ...Ne teketóriázzunk: a csoda
mindig szép, bármely csoda szép, sőt,
csak a csoda szép ... A szürrealizmus
bevezet a halálba, ebbe a titkos társaságba ... " (Breton: Szürrealista kiáltvány.)
Induláskor a szűkebb csoport, Aragon, Éluard (kinek feleségét Dali elcsábította, s lett az ő Galaja), Max Ernst,
Ricabia. Marcel Duchamp, s kevéssel
ezután már ott van közöttük a katalán
Joan Miro. Ez időben Dali Madridban
jár festőakadémiára. s bejáratos egy
avantgárd társaságba, ahol olyan embereket ismer meg, mint Garcia Lorca s
Luis Buiíuel. Mikor lázongásai miatt
az akadémiáról másodszor is kizárják,
ő már "Salvadorból Dali lett". Párizsban meglátogatja Picassot ... és "Mironak nagyon tetszett, amit csináltam és
biztosított támogatásáról". (Akkor még
gyakoribb volt az egymásra figyelés.)
A bécsi KunsthaIle remek kíállítással

idézte meg mintegy húsz múzeumból
és hetven magángyűjteményből elkért
kétszáz.művel a szürrealizmus spanyol
korszakát (Sürrealismus in Spanien
1924-1939). Miro kollázsai: Álmom a
szin, aztán a Táncosná - mintha asztali
földgömb-szíven pók lógna, fölötte a
Hold, s a Hold alatt két alak. Dali.
Kompozíció 1928-ból: a halálfej balerina, a fogsor a szoknyája, két karja a
két szemgödör. Igazi Dalis ötlet: EgJJ
ná retrospektív mellszobra, s mivel egy
belgiumi magángyűjtő őrzi, csak ritkán
szemlélhető. "A szépség mindig ehető
lesz, vagy eltűnik majd ez a fogalom".
A festett porcelánon kukoricacső, a
nyakpánt trükkfilmcsík. a fejen kenyér,
azon egy aranyozott szivacsdarabon a
két "Angelus" figura szobra a talicskával. A mű tinta- és tolltartéul szolgál.
Picasso: Cso/c. Két csupafogsor arc csattog egymáson. Egyikük szeme nyitott,
a másik csak ívelő pilláit mutatja. Aztán az akt fehér háttér előtt. Gyönyörűek Garcia Lorca rajzai, a Matróz, a
Harlekin, a Mimóza. Benjamin kompozícióján pók függ. Hiszen a szürrealisták
kedvenc állatai a bogarak. Rodrigez sávokból, vízszintes és függőleges párhuzamosokból jelenít dinnyét, madarat, mintha az eget-földet villával kapargatnánk. Luis Buüuel testvére, AI-

fonzo Buüuel művei is itt sorakoznak.
az arányokkal játszik, mert valójában mi is a nagy és mi a kicsi? A kéz
vagy a gát, a balettcipő vagy az út?
Anton Cleve monoklis embere - az
ember nem más, mint társadalmi szerepe. (Évtizedekkel később köteteket
írt erről a szociálpszichológia). Julio
Gonzalez szobra (1934) kőtömb és
acéldrótok-lemezek. Nő, aki rohanós és
szétszórt, de lelke szép. Luis Fernandez sokkal kézenfekvőbb formáját választja az allegóriának. A jó vak csibe,
a rossz hatalmas fejlett kakas. Benjamin Palencia rajzán az ismerős szimbólumok, mankók, mellek, szarvak,
Angel Pianelisén elasztikus nőalakok
és hegedűk. Természetesen az egyik teremben az Andalúziai kutyát vetítik. A
falon verkfotók az ötletekről. "Az automaták már sokasodnak és álmod-

6

nak."

Az azóta eltelt évtizedek alatt csak
sokasodnak. Rég feledték lehetséges álmaikat.
Józsa Ágnes

~

.Erdekes lehet,
de nem értem"
Hét év József Attila közelében
Dokumentumok Bányai László hagytékából

Az embernek olykor kétségei támadnak atekíntetben, nem fordul-e már át
önmaga ellentétébe a József Attila-filológia? Hiszen jó ügy, szép feladat, fontos tennivaló mindent, de mindent
napvilágra hozni, ami egy ilyen formátumú költő életéhez és művéhez hozzátartozik - ám vajon meddig terjedhet a József Attila jogcímén közzétett,
merőben privát érdekű dokumentumok köre? Most például kifejezetten
úgy vélem, hogy a költő második sógorának egykori, rosszízű, silány, lapos, érdektelen és főképp József Attila
helyett
Bányai Lászlóval foglalkozó
könyvének részletei, valamint Bányai
és József Jolán szerelmi (és válási) levelezése, no meg Bányai könyvének sajtóvisszhangja egyszeruen nem tartozik
a József Attila-irodalom körébe. Nem
róla szól, még áttételesen sem. Akkor
meg minek foglalkozzunk vele?
Adva van egy kívételes képességű
ember, egy jelenség - a költő -, akí
nem választhatta meg a rokonságát, a
vérszerintit sem, hát még azokat, akik
beházasodás útján keriiltek a közelébe.
Ha első sógora, Makai Ödön írta volna
meg a vele kapcsolatos emlékeit, azokból sokat megtudtunk volna mindarról, ami valóban lényeges, sőt sorsdöntő volt vagy lehetett József Attila életében. Ezzel szemben Bányai László, akí
hét évet töltött - mint e kötet címe

mondja - József Attila közelében, képtelen volt észrevenni, meg- illetve feljegyezni bárrnít is, ami fontos lehet. 6
maga dilettáns lévén nemhogy írónak,
de újságírónak is, fel sem fogta, mi zajlik le a "közelében". El volt foglalva
önmagával. József Jolánnal való szerelmi óvódmányai - az itt közölt, kínosan közhelyes. a Szomorú vasárnap
színvonalán íródott magánlevelek tanúsága szerint - még a privát ügy
szintjén sem komolyan vehetők: múló
lelkízések ezek, fölfújt sérelmek és két
alaptalanul túltengő önérzet koccanásai. Mert hiszen "írónak" tartotta magát Jolán is, de az ő stilusa sem különb
a Bányaiénál - csak éppen, míg amaz
a giccses önimádat és önsajnálat falusi
változatát őrzi beszédfordulataiban, József Jolán ugyanennek az életszemléletnek és stílusnak a városi változatát
veti papírra. S miközben éveken át kibékülnek és összevesznek, egymáshoz
méregetik nagyságukat és hírüket. magáról József Attiláról - egyetlen , öt soros levlap kivételével - jóformán szó
sem esik a levelekben. Ha mégis, legfeljebb olyan értelemben, hogy Etus, a
másik nővér, szintén beteg, de "másképp, mint Attila". Történhet Attilával
bármi (például meg is hal közben), erről a levelekben szó sincs. 6 a Józsefek
és Bányaiak számára egyszeruen nem
érdekes, egész sorsa eltörpül pitiáner

anyagi, szerelmi, hivatali és egyéb dolgaik mellett. Bányai könyvében is úgy
jelenik meg a költő, mint aki egyrészt
örökös kioktatásra szorult, s amit jól
tett, azt is a Bányaitól kapott tanácsoknak köszönhetőerr tette, továbbá mint
olyan lény, akinek az úriemberi modorról és kötelezettségekről halvány
fogalma sincs, s emiatt a sógor csak pironkodhat szüntelen. Másfelől azt tudjuk meg, hogy Bányai karrierje olykor
veszélyben forgott Attila meggondolatlan lépései miatt, például amikor sógora intése dacára aláírta a halálbüntetés
elleni tiltakozást. Bányai kicsinyes korlátoltságára mi sem jellemzőbb a posztumusz zeneakadémiai est után írott
levelénél: azt kéri számon, hogy neki
miért nem jár ki mindaz, amit megbecsülésben József Attila számára méltányosnak tartottak volna.
A kötet elsöprően túlnyomó része a
már említett dolgokon túl arról szól,
hogyan fogadták a kortársak Bányai
könyvét, miféle hányattatásokban volt
része Bányainak 1945 előtt, de utána is,
mennyire mellőzték, mennyire nem fogadta el a világ azt az ítéletet, amit ő
alkotott önmagáról: tudniillik, hogy
nálánál jobb értője, hitelesebb tanúja
aligha van József Attila életének. A hatás indirekt: az olvasó, aki ritkán (sőt,
szinte soha) nem tud egyetérteni az ötvenes évek kultúrpolitikájával, a fenti

mellőzésről értesülve azt gondolja:
mégiscsak voltak akkor is helyes döntések, helytálló értékítéletek. Bányai
életének és működésének - jobb ügyhöz méltó buzgalommal dokumentált
és megfogalmazott - elemzése, a gondos jegyzetapparátus (mind Valachi
Anna munkája), sajnálatos módon
energiapazarlásnak tűnik. Egy feledésre teljes joggal ítélt, érdektelen civilsors
minuciózus földerítése még a költő
ürügyén sem érdekes. A könyv legmegkapóbb olvasmánya Horváth Jenő
relikviagyújtő beszámolója saját kézíratvadászatáról. meghatóan lelkes irodalompártoló szenvedélyéről. (Magvető)
Nádra Valéria

Beszélgetés a multimédiáról

Maradék jel
Interjú

• Művészcsaládban sziilettél. A Légrády testvérek
kiadója közismert nálunk, édesapád zeneszerző volt,
édesanyád annak a Várady Antalnak az unokája,
akinek költészetéből vizsgáztam. Hatévesen 1956ban átsétáltál a szüleiddel a határon. Azután Kanadában éltetek, most Sall Frallciscóban tanítasz. Multimédiát készítettél a kelet-európai hidegháborús
időszakról, ebben a szüleid családi amatőrfilmjeiből
is láthatunk részleteket. Beszéljünk először csak a
formájáról. Azoknak, akik mindenképpen folyamatművészetet szeretnének látni a multimédiában, problémát okoz, hogy filmrészletet látnak benne, az mégis elkülönül a fényképektől, a hangoktól. Neked nem
okoz gondot. Nemcsak azért nem, mert a fotó állóképeitől jutottál ide, de azért sem, mert a keresett
szimbólumot az Archívumban egy múzeum alaprajzában találtad meg. Az egész műuet, mint tárlatot
nézegethetem, ahol a kiállított tárgyaknak stabil
helyük van. Térben is elkülönülnek, időben is izolálhatom őket. Szerinted ilyesféle metaforákat keresve
találjuk majd meg a közeg igazi sajátosságát.
vagy
ez csak egy ideiglenes állapot, ami valamikor majd
folyamatművészetté
alakul?
Az érvényes szempont itt a tárgyak és a szubjektumok megkülönböztetése. A multimédia legközelebbi mintái most a szótárak, a katalógusok, vagy az archívumok. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ezek
a referenciák. Ezért hat szakaszosnak. De még próbálkozunk új narrációs formákkaL Boszniáról szóló
munkámban például állandóan változik a képernyő.
témákat kínálok fel új és új szavakkal. Ha azon a vadászfényképen pásztázok az egérrel. az egér jele,
ikonja már mozgatásával előhozza ezeket, és ha
olyan szót találok, ami érdekel, bele tudok nézni.
• A most említett szimbólumoknak szerintem az a
veszélye, hogy nem magában a multimédiában, hanem csak az általa bemutatott belső egységekben érzünk művészetet. Így esetleg az interfész nem válik
végül integráns résszé ... Az Archívumod elemei elütőek. Vajon, ha végignézném, ahogy még nem tehettem meg-, akkor lexikonnak, vagy művészetnek
érezném?
Megkínzol. Én nem tudom, hogy pontosan mi
történik a nézőkkel, amikor nézik, máshogyan ismerem az anyagot, mint ők. Amikor dolgozni kezdtem
rajta, kérdés volt, hogyan tudok a különféle anyagokból koherens szöveget előhozni. Az elején ezen
gondolkodtam sokat. Munka közben jöttem rá, hogy
igazából nem lesz nagy probléma. Nyolc szobát alakitottam ki a Munkásmozgalmi Múzeum alaprajzának felhasználásával. Mindegyiknek van egy témája.
Érdekes volt, hogy amikor a különféle dolgokat beleraktam ezekbe a szobákba, maguktól összekapcsolódtak. Nem kapcsolódtak igazából össze, de megtörtént az, ami mindig megtörténik, ha összehozunk
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két idegen tárgya t, kapcsolat keletkezik köztük. Ezt
megfigyelhettem a fényképezésben is. Amikor semmilyen összefiiggés nem volt a tárgyak között, de
egy képbe kerültek, lett kapcsolatuk. Csak ettől. Magától az összekerüléstől.
• Automatikusan
összerendeződnek, dolgozni sem
kell hozzá?
De kell dolgozni. Ebben az Archívumban elég sokat dolgoztam azon, hogy mi hová kapcsolódjon. Bár
mégis híányzik belőle a keresztreferencia. ami pedig
az eredeti tervben benne volt. A több tárgyat bemutató egyik belső egységben például van egy orosz
borotva, jó lenne, ha itt lehetőséget adtunk volna arra, ha összegyűjtve megmutathatunk mindent, ami
orosz. Ez hiányzik a munkában, mert nem tudtuk,
lesz-e rá elég időnk. De visszatérve a kérdésedre. az
elején nagyon féltem, hogy az ennyire különböző
dolgok nem fognak harmonizálni, ez nagyon izgatott. Talán csak nekem túnik úgy, hogy összejött, de
lehet, hogy... Te mit gondolsz, te láttál valamit, ami
disszonáns?
• Nincs Macintosh gépem, csak a bemutatásaidból
ismerem az anyago d, de a kérdés semmiképpen sem
akart kritika lenni.
Tudod, azt a stratégiát alkalmaztam. hogy ellentéteket képeztem. Bemutatom, ha valami a múltban
történt, de azt is, hogy akkor mi van a jelenben. Az
egész mű alaptémája az, hogy valami, ami személyes, az egyúttal más is. Ezért a legszemélyesebb helyekről átugorhatunk a leghivatalosabbakra. Az ellentétek stratégiája nagyon fontos a munkában. De a
kérdés az, hogy mit jelent az, hogy jól összejön valami ... Én tudom, hogyan kell összehozni egy ilyen
anyagot, mint ahogy egy filmrendező tudja, hogy neki mit kell tennie. Ezt a tapasztalat hozza meg. Néha műkődik, néha nem, de végső soron nem logikai
jellegű. Azt vettem észre, hogy mindenben keresni
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kezdem a természetest. Amikor az egyetemre kerültem, a kollégám nagy multimédiás volt, de én eIutasítottam azzal, hogy az érzéki élmény engem nem
érdekeL Nem akarom a közönségemet szórakoztatni,
intellektuális művészetet szeretnék csinálni. Ahogy
telt az idő, úgy jöttem rá, hogy a mozgóképhez képest a fényképek halottak. Ha behozom a mozgást,
mintha életet vinnék bele. Közben valami más történik a percepcióval is. Felidézi a testem millió éves
biológiai tapasztalatát, elsősorban nem intellektuálisan reagálok, hanem mindig testileg. Rájöttern. hogy
kihagy tam valami fontosat. az idegrendszert...
• Belekalkulálod
az idegrendszert, hogy utána intellektuálisan megtagadd. vagy ...
Szeretnék mind a kettővel dolgozni mostanában.
Mind a kettőt párhuzamosan használni ... Én azt hiszem, hogy a nézőt igazán csak az érdekli, hogy jó
meséket találjon. A voyeurizmusa, vagy a szórakozása, valami ilyesmi vezeti a nézőt. Szeretnék egy példát
felhozni. Amerikában a harmincas években egészen átalakultak a magazinok. Úgy 1934 körül szétvagdosták
a szövegeket, és hirdetéseket tettek közéjük. Akkor
vetődött fel a probléma, hogy aki mondjuk olvasni
szeretett volna, az elolvashatott úgy két bekezdést, de
akkor talált egy hirdetést. Át kellett ugrania vagy harminc lapot. Ez az egyik. Egy másik példa, hogy amikor nézem a tévét, akkor nem a programot nézem,
hanem ülök, és nyomom a gombokat. kicsi darabkákat
akarok mindenből, Nem tudom, hogy ez volt-e a kérdés, de nekem azért érdekes, mert számomra nem
probléma, ha valami töredékes. Sót, szeretem. Szeretem a fragmentált információt.
• Te ilyenkor hogyan éled meg, hogy valami egészet
hozol létre, vagy hogy valamit széttördelsz? Amikor
kattogtatsz a tévé távirányítóján, akkor úgy érzed,
hogy káosz t csinálsz, vagy hogy valamit összeraksz?

Én úgy érzem, hogy valamit összeraktam. Ismerem mindegyik "mesét", mert nagyon konvencionálisak. Pontosan tudom, hogy mi van, amikor a hírekre
váltok. tudom mi van, hogyha a tragikus, a komikus, vagy a családi programra kapcsolók, és továbbmegyek. Amikor tanítok, ezt hívom posztmodern állapotnak. De azt hiszem, hogy az én munkám éppen ellenkezőleg készüL Millió kicsi darabbal kezdek, összehozom őket egy színten, de meghagyom a
nézőnek a lehetőséget, hogy építse tovább. Ha öszszehasonlítjuk a Felhő programot az Archívummal.
akkor elmondhatjuk. hogy a felhőknél az összes kérdés szimbolikus, intellektuális. Az Archívumban éppen ellenkezőleg, beleveszhetünk a mesébe. Körülbelül hetven mese van benne, és az emberek inkább a
mese után szaladnak, csak azok állnak meg gondolkodni azon, hogyan működik a programom, akik
nagyon komolyan akarják a dolgot érteni.,

nyelvtani fogalmakat. Ige, főnév, melléknéo, számnév, névmás ...
Ez tetszik nekem. Ez jó, ez jó, ez a conceptual
art ... A teoretikus rész az Archrvwnban, az az interaktív interfész, amibe minden mese jól beleillik.
Amik önállóan is élnek. Nekem ebben az Archívumban nagyon sok a személyes emlékem, lelki szemétkosárként is jót tett nekem ... Beleüríthettem az életem sok összeütközését a szüleimmel, a jobboldaliakkal. a baloldaliakkal... szóval mindenkinek ebben próbáltam válaszolni valahogy ....
Az a baj, vagy nem baj, hogy mindaz, amit én az
egész magyar szituációról, a hidegháborúról. az ötvenes évekről, vagy az azelőtti életről tudok, számomra mind fikció. Nem értem, hogy mi miért történt. Amikor megpróbálok itthon tájékozódni, hogy
ki milyen ideológiai világból érkezett, a válaszok nekem nem sokat mondanak. Nem adnak magyaráza-

• Ha valaki bejár bánnilyen tetszőleges utat az Archiuumodban, talál használati tárgyakat a mi ötvenes éveinkből, traktort, borotvát, slágereket oroszul,
filmrészleteket
a szüleid régi amatőrfelvételeiből.
Gondolom ez nem annak a klasszikus mesejogalomnak felel meg, amire a szó hallatán gondolunk.
Amikor a valóságban
egymás melletti tényekkel
találkozunk, nem érezzük mesének. VaglJ ha mégis,
akkor nagyon szélesre nyílik a mese, a narráció fogalma.
Először is sokféle mese van, ilyen metamese is. A
metanarráció tárgya végül is nem az, amiről mesélek, a metamese itt maga az Archívum. Vagyis az Archívum struktúrája. A metamese az a csontváz, amire mindent rá lehet akasztani. A különféle meséket,
amik a normális világban nem jönnének össze. De
mert megvan ez a váz, összejönnek. Klasszikus narrációhoz nincs késztetésem, inkább az olyanhoz, ahogyan Amerikában az emberek a televíziót nézik.
Kapcsolgatják.

tot. Azt látom, hogy mindenki egész különös szempontból beszél. Pedig azt akartam, hogy ezt a művet,
amiben hetven mese van, a nézők minden ideológiai
aspektusból nézni tudják, és miközben azt látják,
amiben ők hisznek, lássanak valami mást is. Hogy
ettől egy kicsit bátrabban tovább is lépjenek. Ha
túlságosan ellentétes politikai álláspontok kerülnének
egymás mellé, akkor senki nem nézné tovább. Ezért
fontos volt nekem, hogy ki milyen irányba indul, kis
elmozdulással megfelelő értelmezési lehetőségeket
találjon. A végén pedig megértse, hogy mit is jelent
saját történelmet írni, és közben milyen a hivatalos
történelernkép. És hogyan játszik a kettő egymás ellen... vagy mellett. Hogy a történelmet nem a hivatalos helyeken írják, hanem az emberek különös privát
életében. A történelem a családokban adódik tovább.
Hiszek ebben. Tudod, arra gondolok, hogy mi lett az
indián kultúrával Amerikában, mi lett az általuk
megölt fehér ember családjának gondolkodásával
nyugaton mindenhol. Victor Burger - ő egy művész
- egyik munkájában azt vizsgálta, hogyan használtak
nagy társaságok, cégek indián arcokat az ikonjukban. A logójukban. Maradék jel... Volt itt egy kultúra,
és igazából nem tudott eltűnni egészen, maradtak
belőle jelek. Ilyen kérdések jártak a fejemben, amikor
ezt a múzeumo t összeállítottam. Vannak képek a
Munkásmozgalmi Múzeumból, nők traktorokon a
sztálinista időben, emellett fényképek az én családom tagjairól, arnikor Kanadába érkeztek, és végre

• Ami végülis kiüríti az infonnációt ...
Abban nincs információ, abban az van, hogy a
harminc meséből milyen típusok elérhetők egy adott
pillanatban, miből tudok választani.
• Ha mindből csak az üres [ormát látod, amit a
százból kikövetkeztettél,
ez olyan nekem, mintha
hirtelen
kedvem támadna elősorolni mondjuk a

polgároknak nézhettek ki. Divatosan öltőzhettek, miközben emigránsok voltak pénz nélkül. Mégis fölépítették a jeleket, hogy minek szeretnék láttatni magukat. Hat évre rá ugyan ez is szétesett, részben a pénz
hiánya miatt, inkább a munkára kellett figyelni, fel
kellett építeniük újra az életüket. Most jól elkalandoztaml, .. Közben elégedetlen vagyok azzal, ahogy
az előbb megfogalmaztam a multiideológiát. Talán
félreérthető. Azt kell hozzátennern. hogy mégsincs
ideológiamentes anyag, olyan, amelyikben ne lenne
vélemény. Én hibrid ideológiai világban élek, s ez
olyan, mint mikor bemegyek a boltba, és egy kicsit
innen is, onnan is veszek valamit. Összejön valami
multiideológiai perspektíva. De azt is tudom, hogy
amint valaki hozzányúl valamihez, rögtön működik
a szűrő. Nem tudnék egy nácit tisztelettel hallgatni.
Működik a szűrő. Ezt szerettem volna még mondani.
• Amikor multiideológiáról beszélsz, az mind tőled
távol eső dologgal kapcsolatos, a szűleid élete, Magyarország élete, nem a te mindennapjaid része.
Könnyű megtartani ezt a táuolságot, de mi történne, ha mindez közelről érintene téged, mondjuk az
amerikai életed kérdései lennének, amit nem tudsz
ennyire sem distanciával kezelni. Általában olyasmikkel foglalkozol, amik tőled bizonyos távolságra
vannak. Fényképészként távoli helyeken jártál, Kínát, a kanadai indiánokat említetted. Most KeletEurópát látjuk ... Ezeken a helyeken meglátsz valamit, készítesz belőle valamit, ami neked fontos, de
nem azért tudsz ilyen sokszempontú lenni, mert távolság van közöttetek?
Már gondoltam rá, hogy kellene olyan munkát készíteni, ami az én világomról szól. De könnyebb ezzel a távolságtartással, ahogy mondod. San Francisco
politikailag nagyon aktív város. Ott fontos, hogy a
művészek elkötelezettek legyenek, és a mai amerikai
világban nagyon erősek a politikai különbségek. A
rassszizrnus, külön a néger, külön a spanyol, a nemek szerinti megosztottság, a homoszexualitás, és lehet, hogy az osztályharc is, csak ez nem annyira
erős, mert egy feminista azt mondaná, hogy még az
osztályok előtt a nemek szerint már osztott a társadalom. Szóval ilyen most ott az élet. Ezért érzem
úgy, hogy lehet, nekem talán ide kell visszajönnöm
és megkeresnem azt ...r honnan jövök. Lehet, hogy
azért keresem, mert ott fehér emberként tartanak
számon, a fehér ember pedig privilegizált helyzetben
van ...
• Ha megengeded, hOglJezt is betegvűk az interjríba,
akkor jó lenne, ha megérteném a problémádat,
hogy
ezzel a privilégiummal mi a bajod. Nem kérsz belőle, vaglJ próbálod azonosítani, hogy honnan származik, és ehhez kell a műlttal szembesillniid? Érzed ezt
a priuilégiumot, viszont nem érzed a történelm ét?
Nem, ellenkezőleg. De lehet, hogy ... Na, szóval a
fehér ember kategóriájába bekerül nöm nem volt nehéz. De azért a privilégiumért, amit az jelent, hogy
tizenkét éve Amerikában vagyok, azért nagyon meg
kellett harcolnom, helyet kellett találnom magamnak.
Most végre, hogy helyem van, egyetemi tanár vagyok, és minden... ssak meg akarom magam különböztetni. Az én történelmem más, mint egy angolamerikai középosztálybeli emberé.
Lehet, hogy
azért... De nem hiszem, hogy ez ide tartozik ... Most
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másutt több... igazából szemiotikai kutatással kezdődött ...
• Diszciplínaként kutattad a szemiotikát?
Nem, én mindig művészetként foglalkoztam vele,
visszamentem a műtermembe, és dolgoztam a képeken... de körülvette a kutatás, olvasás, a teória, szemiotika ... Erről én nem írtam, hanem mint művész
készítettem a fényképeket. Fotókat. Előadtam konferenciákon, 1984-ben például összehasonlítottam az
amerikai reklámot a szocialista realizmussal. Érdekes
volt, akkor tudtam meg, hogy honnan jött a szocialista realizmus. Hogy a mexikói forradalmi stílusból.
úgy 1900 körül, onnan átment Oroszországba, és
hogya szürrealizmus is használta, majd bekeriilt a
40-es években aplakátokba. Úgyhogyha valaki álmodik valamit..., várj, ne beszéljünk most erről...
Kérdezz valami mást!
• Álmodjunk a jövőről. Mit gondolsz, a film, a video hogyan él majd a muliimédia társaságában?
Azt akarod kérdezni. hogv il film mint múvészct

csak arról beszélek, hogy milyen ott élni, mert ez a
gondolat, hogy megkeresem a múltam, hogy tudjam,
ki vagyok igazából, ez már régóta foglalkoztat, mindig, amióta Amerikában vagyok. Nem vagyok benne, kint vagyok. Más ember voltam, mikor Kanadában francia nyelvterületen éltünk, aztán átmentem az
angolba, aztán meg az amerikaiba. mindig más voltam. Nem voltam benne a közepében. De hogy
visszatérjek arra, dolgoznék-e olyan témával, ami az
én társadalmamhoz tartozik, hidd el, hogy nagyon
sokat dolgoztam ilyennel. Az egész szocializmussal
való foglalkozás onnan jött eredetileg, hogy az amerikai hirdetéseket kutattam. Azt kerestem, hogy hol
lép bele ezekbe a hirdetésekbe az ideológia. A reklámok miatt jöttem 82-83-ban Magyarországra és mentem el Prágába is... Azt akartam látni, hogyan használják a szocialista-realista ikonográfiát. Magyarországon nagyon kevés volt, Prágában és mindenhol

megváltozik-e ezután. Visszaemlékszem egy beszélgetésre Jean Louis Boissier-vel. Ó multimédia művész és egyúttal kurátor is. Azt állítottam, hogy a
multimédiát a technika fejlődése teremtette. Ó meg
úgy gondolta, hogy a technikai fejlődés csak akkor
jöhet létre, ha a társadalomnak már megvan róla az
előképe. Ha szükségletté válik. Azt hiszem, a fénykép és a film nagy változást hozott a gondolkodásunkba. De így utólag. Míg az, hogy mit okoz a multirnédia... Öt éve nem is létezett a fogalom. Öt év
múlva más lesz. Nekem az benne a legfurcsább,
hogy a kereskedelem hozta létre. Véletlenül, mert
minden éppen egybeesett. Nem vagyok feltétlen híve
ennek a formának, de használom. A munkám mindig más. Változik. A szituáció, a technika és a narráció függvényében. A szituációt a közönség. a kritika,
a történelem jelenti, az intézményes feltételek, az
akadémia, a rnúzeum, általában a művészet. A tech-

nológia folyton változik. Tizenkilenc éves korom óta
vagyok fényképész. Nagy viták folytak arról, hogy a
gondolat vagy az eszköz játszik-e benne nagyobb
szerepet. Engem mindig foglalkoztatott az új technika megjelenése, mert érdekel a konvenciók keletkezése. Hogy hol és hogyan épülnek ki. Amikor már
pontos helyük lesz, akkor már nem érdekesek. Csak
ebben a kereső időszakban.
• A munkáddal először a Metaf6rum konferencián
találkeztam. Képviseltette magát néhány ország, nekem szinte egységesnek tűnt a multimédia megjelenési formája. Nagyjáb61 ugyanolyan kép-szöveghang arányban pr6báltak személyes és nem személyes dolgokat megfogni. Ezek mintha konvenci6kat
mutatnának.
A kollégám San Franciscóban készített egy olyan
interaktív munkát, hogy a számítógépe felhív magán- és utcai telefonokat a városokban. Ha valaki
fl'h'c .../i

II

kllgyh1t,

() "':;/,1111ítúgl'p beszél

vele, ugynn-

akkor rögzíti az egészet. Sokféle munka van, de az
ilyenekkel nem lehet konferenciára utazni. Lehet,
hogy a testnek majd több szerepe lesz ebben, ahogy
mozogsz, úgy változik a multimédia, vagy a lelkiállapotodat is figyelembe veszi, hogy nyugodt vagy-e,
vagy izgatott.
• Máris vannak ezek a speciális szemiivegek ...
Igen, igen, de csak úgy négy éve vannak. Attól
félek, elég gyorsan kialakulnak az erős konvenciók.
Úgy gondolom, hogy az új technikai eszközök mindig a haditechnikából származnak, másodszor a kereskedelemből. Amerikában legalábbis így van. És a
művészek feladata, felelőssége, hogy valamilyen más
kontextusba helyezzék ezeket az eszközöket.

Komár Erzsébet

ÖRÖKMOZGÓ
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NYUGALMAS ORSZÁG - NYUGTALAN RENDEZŐ
ALAIN TANNER RETROSPEKTív
szepiember 1., 20.30
CHARLES ÉLVE VAGY HALVA Charles mort ou vif, svájci, 1969
szeptember 2., 20.30
SZALAMANDRA La Salarnandre, svájci, 1971
szeptember 3., 20.30
VISSZATÉRÉS AFRIKÁBÓL Le retour d'Afrique, svájci-francia, 1973
szeptember 4., 20.30
A VILÁG KÖZEPE Le milieu du monde, svájci-francia, 1974
szeptember 5., 20.30
,
JONAS, AKI2000-BEN LESZ 25 EVES [onas qui aura 25 ans en l'an 2000, francia, 1976
szeptember 6., 20.30
MESSIDOR Messidor, svájci, 1979
szeptember 7., 20.30
FÉNYÉVEK TÁVOLÁBAN Light Years Away, svájci-francia, 1981
szeptember 8., 20.30
A FEHÉR VÁROSBAN Darts la villo bl~I1CI1<'.
sdjci-pnrtug,\I. lqR:I

szeptember 9., 20.30
SENKIFÖLDJE No Man's Land, svájci-francia, 1985
szepiember lD., 20.30
EGY LÁNG A SZÍVEMBEN Une flamme dans mon coeur, svájci-francia, 1987
szeptember 11., 20.30
A FANTOMVÖLGY La vallée fantörne. svajci, 1987
szeptember 12., 20.30
ROSE HILL ASSZONYA La femme de Rose Hill, svájci-francia, 1989
szeptember 14., 20.30
AZ EMBER, AKI ELVESZÍTETTE AZ ÁRNYÉKÁT L'homme qui a perdu son
ornbre, spanyol-svájci-francia, 1991
szeptember 15., 20.30
LADY M. NAPLÓJA Le journal de Lady M., svájci-belga-spanyol-francia, 1993
szeptember 16., 20.30
A KIKÖTŐ EMBEREI Les hommes du port, francia-svájci, 1994


100 éves a mozi

október 14-én este 9 órakor
Ösfilmek - mai mozicsinálók szervírozásában
Bereményi Géza - Darvas Ferenc
Enyedi Ildikó - Vidovszky László
Gárdos Péter - Novák János
Gothár Péter - Selmeczi György
Jancsó Miklós - Mártha István
Jeles András - Melis László
Lukáts Andor - Dés László
Makk Károly - (és ki?)
Sándor Pál - Presser Gábor
Szomjas György - Hobo
Szurdi Miklós - Döme Zsolt
Szabó István - (és ki?)

DANDY MITRON
KEZEK-LÁBAK
PUFI CIPÓT VÁSÁROL
SZTYENKA RAZIN, AZ OROSZ BETYÁR
LUMIERES 8 FILMS
LE VAGABOND
KÖTÉLTÁNC valamint A FURA ÁLLAT
COMÉDIE
MÁGIKUS RÓZSÁK
A NAGY VONATRABLÁS
ÚJ GÉPÍRÓKISASSZONY

?

némafilm koncert
az Uránia Moziban

"A választék széles, a kínálat minden igényt kielégít, az ár kedvező, az árucikkek egyesek."
(Abraham A. Moles)

A m a gy a r

Dizseri Eszter

reklámfilm
története

3. rész
1970-1980
Reklámfilm:

többnyire

néhány

perc terje-

delmű, ötletes, látványos, árucikket, ipari
terméket, szolgáltatást ajánló kereskedelmi

Ez évben 35 éves!
Az 1970-es év szép ajándékkal kedveskedik a reklámszakmának. Az 1957-ben indított, gyatra papírra
házi rotaprinten sokszorosított, brosúra jellegű szaklap, a Külkereskedelmi Propaganda új köntösben, színesen, műnyomópapíron jelenik meg. A címe ezután:
Propaganda Reklám.

Könyves Kálmán krt. 1315. - Sas István
1970 körül Török György műhelyéről, a Propagandafilm Stúdió tájékáról az a hír járta, hogy odakerült
egy fiatalember, aki bombasztikus ötleteket ráz ki a
kisujjából, és ugyan dramaturg státuszban van, de
már maga is próbálkozik a rendezéssel.
Sas Istvánról van szó, aki napjainkig a magyar
reklámfilmezés látványosan legeredményesebb, belés külföldön egyaránt legismertebb rendezője. Még
napjainkban is a szakma "tengelye". Beszélnek "Sas
István előtti, és Sas István utáni" korszakokról. stílusokról és felfogásokról.
Hivatkoznak könyveire (Reklámfilm és kreativitás, A
reklám kézikönyve), megállapításaira ("Eladni annyi,
mint megkülönböztetni"; "Ez egy rendkivül üzleties
szakma. Áttekinthető kapcsolatrendszer, nem nehéz
eligazodni benne"; "A szöveg megképesítéséből még
nem született reklámfilm"; "A kreatív erőfeszítés hiányát a jól bevált formulák és sablonok mechanikus
alkalmazása jelzi"; .Jényegtípusokat kell ábrázolni";
"létezik rendetlen ráció"; "Nem születik senki sem
reklárnfilmesnek"), gegjeire (véletlenül, OTP-forgóajtó), tárgyalási stílusára ( udvariasan, de könyörtelenül elhárítja azt a megrendelőt, aki saját elképzelését,
ötletét akarja ráerőltetni), és természetesen imponáló
díjaira, amelyek a hazai szakma eddigi legnagyobbjává avatták: Cannes-ban Ezüst Oroszlán (Anna víz),
Bronz Oroszlánok (Véletlen [forgató könyv], MK 27
magnó, Titkos gyár, Love Story I-II.), 3 db Nemzeti Díj
iKrimi, Egzotikus dezodor, Halászlé.). Egymaga több
Oroszlánt hozott el, mint a szomszédos gazdag
Ausztria összesen! Várnában Életmű Díj, Brnóban
"Minden idők legeredményesebb filmese" -díj, és a
hazai Magyar Reklámfilm Fesztiválokról mintegy 13
db első-, vagy egyéb szakmai díj, hogy csak a legjelentősebbeket említsük.

Ki ő? Pszichológiai és bölcsészeti diplomája megszerzése után tíz évig az MTV-nél dolgozik mint kameraman, ezután kerül a Mafilm 2. telepének Propagandafilm Stúdiójához. A jogutód MOVI-tól 1990. január l-től válik meg, és megalapítja a Filmiroda Rt.t. Igen termékeny rendező, filmjei vetítéséből 20-24
órás műsort rendezhetne. Munkáira a műfaji gazdagság is jellemző. Kipróbálta a krirnit, az animációt, a
horrort, a komédiát és a dramatizált formát is.
Reklámfilmrendezőként ő az egyedüli Érdemes
Művész.

,
Kondorpistabácsi
Kondor István 1970 óta a Magyar Kereskedelmi Kamara Filmbizottságának az elnöke. (Az 1990-es 20.
Magyar Reklámfilm Fesztiválon nagy, vörös rózsacsokorral köszöntötték e tevékenységéért.) Illik rá a
mondás: "amit ő nem tud a szakmáról, azt már nem
is érdemes megtudni". 1970-ben vetette fel először,

rövidfilm. Gyakori fajtája a rajz- és bábfilm. (Új Fi1m1exikon 11.,1973.)

hogy évente rendezendő filmszemle csalétkével kellene megreformálni a hazai reklámfilm szakmát, időkorlátozásokat kellene bevezetni, és a kor követelményeinek megfelelő technikákat (jön a videókazetta!)
idejekorán elsajátítani.

Az I. Magyar Reklámfilm
Fesztivál nagyítóval
(és nosztalgiával)
1971-ben 149 film érkezett az I. Magyar Reklámfilm
Fesztivál rendező bizottságához. A filmeket 34 cég
nevezte és 14 filmgyártó vállalat készítette. 40 db

1969-ből, 98 db 1970-ből, 11 db pedig 1971-ből való
volt.
A zsűri tagjai: elnök: Kondor István, tagok: Bánki
László, dr. Bíró Gerd, Duzs János, dr. Ribner György,
Szabó Imre, dr. Veres Gáborné, titkár: Gyurkovics István. Az I. díjat anírnációs film kapta, Gérnes József
(Pannónia Rajz és Animációs Stúdió) munkája, a
MAHART megrendelésű Ügyes kishaj6.
Természetesen 11.-,ill.- és különdíjakat is osztogattak, de a zsűri által csak akkor, abban az egy évben
adományozott külön Dicséretekről tegyünk említést.
Kapták: Imre István, Mata János, Móricz Éva, Horváth Zoltán, Vásárhelyi Károly, Oláh Gábor, Vértes
György, Vért András, G. Szabó Lőrinc, dr. Varasdy
Dezső és Duttka Sándor.

Cannes
1973

Vérré válik (dr. Varasdy Dezsó)

diploma

1978

MK 27 magnó (Sas István)
TItkos gyár (Sas István)

Bronz Oroszlán

1979

Anna víz (Sas István)

Ezüst Oroszlán

1981

Love story HL (Sas István)

Bronz Oroszlán

1982

Kristálykeserű (Bednai Nándor)
Krimi (Sas István)

Nemzeti Díj
Nemzeti Díj

Bronz Oroszlán

1984

Egzotík desodor (Sas István)

Nemzeti Díj

1985

Halászlé (Sas István)
Harmonika ajtó (Kaminsky Vladimir)

Nemzeti Díj
Nemzeti Díj

1986

Mi leszek? (Bélai István)
Pillanatragasztó (Kaminsky Vladimir)

Nemzeti Díj
Nemzeti Díj

1987

Leo (Kéri GYÖrgy)

Nemzeti Díj

Velence

1971

Ügyes kis hajó (Gémes József)

I. díj

1972

Változó ideálok (Oláh Gábor)

I. dr

1973

Orion (G. Szabó Lőrinc)

közönségdfi

Orion (G. Szabó Lőrinc)
Vérré válik (dr. Varasd y Dezsó)

I. díj
I. díj

1976

A róka és a holló

I. díj

1977

Chemotox (Sas István)
Bontott csirke (G. Szabó Lőrinc)

I. díj
szakmai díj

1978

MK 27 magnó (Sas István)

I. díj
közönségdíj
I. díj
szakmai díi

1974

(Torna István)

Palma gumimatrac

(Sas István)

1979

Színes TV (Sas István)
Márka sorozat (Sas István)

I. díj
I. díj

1980

Forgó ajtó (Sas István)
Vajaskenyér (Kaminszky György)
Forgö-Morgó (Kaim Miklös)

I. díj
J. díj
közönségdf

1981

Bemegyek-kijövök (Sas István)
Love Storv I-II. (Sas István)

I. díj
I. díj

1982

Kapanyél (Kéri György)

közónségd íj
szakmaidíj
szakmai díj
közönségdíj
szakmai díj
I. dr

Vitorlás (Kéri György)
Kényelmes cipő (Kéri György)
Takarítás-szolaáltatás

(Sas István)

1983

Súlyemelő (Kéri György)

közönsézdfi

1984

Pepsi International (G. Szabó Lőrinc)

kőzönsézdf

1987

Bukósisak (Kéri György)
Blantex (Kéri György)
Leo (Kéri György)

l. díj
közönségdíj
közönségdf

1988

Kinai katonák (Sas István)
Fal (Kéri György)
Repülő (Kéri György)
Amfora kelyhek I-II. (Sas István)

I. díj
közönségdíj
közönségd íj
I. dr

1989

Tornacipő (Kéri György)
Karate (Kéri György)
Agy (Kéri GYÖrgyj

I. díj
I. díj
közönségdf

1990

Vadnyugat (Lengyel Zsolt)

I. díj

A legolcsóbb reklámfilm (Böhm András)
7 figyelmeztető jel (Vajda Béla)

J. díj
szakmai díj

1975

Véletlen (Rák József, Sas István)

Bronz Oroszlán

1983

Gördeszka (Zákányi Balázs, Kéri Cvörzv)

Nemzeti Díj

filmekből készített tekercseket (mintegy 100-150film)
szeretné évenként a magyar szakma okulására kölcsönkapni, az igazgató úr meglepetésében igent
mondott. (Anyagiakról nem volt szó, de számla
nem érkezett a dobozok mellékleteként. Egyszer
fordult csak elő az évek során, talán tévedésből,
amikoris Kondor István úr sürgősen levelet írt:
Drága Simon! ... A barátságra való hivatkozás
eredményes volt!)
A zsűri Cannes-ban abszolút nemzetközi. Általában japán, argentin, olasz, német, angol, amerikai
nemzetiségűek a tagok. (Sz?cialista országbéli még
mutatóban sem volt soha!) Es a döntéseik? Idézzük
ezzel kapcsolatban Dalgleish urat: "Nem a legjobb,
hanem a zsűri által legjobbnak tartott filmek kapják a
díjakat!"
(Pozsgay József tolmács egy beszámolójában szóvá teszi például, hogy olyan japán film nyerte 1984ben az Arany Oroszlánt, amely szerinte egyértelműen ezt sugalmazza: "Nem tehetünk róla, minden baj
oka a Shiseido arcvíz. vegyék hát!" (Szerelmi vete1ytársak)

közönségdíj

A Magyar Reklámfilm Fesztivál díjazottjai a fellelhető források szerint

Reklámfilmek Cannes-ban,
Velencében
és a MTESZ-székházban
1954 szeptembere óta rendeznek évenként Velencében, majd 1975 óta Cannes-ban Nemzetközi Reklámfilmfesztiválokat. (A díjak ezért kapták nevüket a
kezdeményező városok "védoroszlán" -jairól!) A váltásnak prózai okai vannak. Velencében gyakoriak a
sztrájkok, a vetítések megbízhatatlanokká válnak, a
résztvevők közlekedése a Lidóról hasonlóképpen.
Néhány év váltakozás után Cannes kapja a jogot,
hogya "nézők elé őmlessze" a napjainkban már 3,54 ezer nevezett reklámfilmet. filmenként és fejenként
200 angol font nevezési díjért. Egészen a hetvenes
évek elejéig álom volt a kelet-európai országok számára, hogy részt vegyenek és helyezést érjenek el A
SAWA (Screen Advertising World Association) által
rendezett nemzetközi mustrán. Magyarországnak sikerült először hódítani és díjat nyerni e jeles fesztiválon. Talán a kiemelkedően jó magyar filmeknek köszönhető, hogy amikor 1968-ban a magyar delegáció
vezetője, Kondor István azzal a kérdéssel állt Simon
Dalgleish, a fesztivál igazgatója elé, hogy a díjnyertes

A filmeket nem hossz, hanem termékcsoport szerint kategorizálják (alkohol, alkoholmentes italok,
édességek, ruházat, stb.) A főleg szakmai közönség
szabadon nyilvánítja a véleményét, így lehet, hogy a
díjkiosztáson a reflektorfénybe lépő megdicsőültet
füttykoncert és heves lábdobogás fogadja.

Animációs Akadémia
a Pannóniában
Helyüket keresik a hazai reklámfilm életben az animációsok is. Különösen a kezdeti vezető szerepükhöz képest halványabbak az eredményeik, bár filmepigrammáik, és televíziós esti-mese sorozataik nem-

zetközi hírűek. Ugyan Macskássy Gyula a Magyar
méz című reklámja nagy siker, Jankovics Marcell Air
Indiája is nemzetközi hírű, s jóllehet az első hazai
megmérettetésben is rajzreklám kapta az I. díjat, dr.
Matolcsy György stúdióvezető és Kunz Román menedzser mégis szervezeti változtatást (teamrendszerek kialakítását) sürgetnek a Filmgyáron belül, s létrehozzák a rajzfilmesek felsőfokú szakmai képzésére
az ú.n. Anírnációs Akadémiát.
A későbbi években természetesen azért többször
hallat még magáról a világhírű cég. Az első Oscardíjas magyar rendező, Rofusz Ferenc 1977-ben Kutyakiáll ítás címmel díjnyertes reklámfilmet készít, és Kaim Miklós 1979-es Forg6-Morg6-sorozatának
szlogenjét, a felejthetetlen Alfonzó hangjával csattanót
"De kinek van erre energiája?"-t még a minap is
idézte egyik miniszterünk.
De speciális egyéves általános filmes képzést kapnak 1973-88 között a különböző kurzusokat végző
reklám-propagandista szaktanfolyamok hallgatói is.
Nem rendezői ambícióikat élesztgetik, hanem a szakma sokoldalúságának tisztességes megismerésére tőrekednek.

•

Már reklámkampányokat
is szervezünk!
A nagy cégek által rendelt és finanszírozott, megtisztelő szakmai feladatnak számító reklámkampányok érdeme felülmúlhatatlan a magyar reklámfilmek csiszolásában. A szakemberek azzal kapják kezükbe az oklevelet, hogy "ne felejtsétek el, a leghatásosabb reklámmédia azért mégiscsak a tv-hirdetés!" A kampány pedig eleve filmsorozatot tételez
fel, tehát a reklámfilmrendező is koncentrálhat élete nagy lehetőségére, és adhat újat, meglepőt, ahá
élményt.
A gazdasági fellendülésben egymást érik a jól bevezetett termékek, termékcsaládok. A teljesség igénye nélkül említjük meg a 70-es évek példaszerű reklámkampányait.
Például a Fabulon-t, ahol dr. Veres Gáborné, a Kőbányai Gyógyszerárugyár propaganda osztály vezet?je óriási szerencsével fedezi fel a joghallgató Pataki
Agit, hogy nemes, finom vonásaival a kozmetikumkampány nőiességet, és gráciát sugárzó fotomodellje,
és egyben filmfőszereplője legyen.
Például a Skálá-t, amelynek reklámfilmes vonzata
már az 5 évesek által is közismert. Leginkább az ő
kedvencűk a Skála Kóóópééé, akinek szíve a vásárlóóókééé!!! Ugyes volt a kampány és a Tornai István által tervezett, szinte Menő Manó-san egyszeru animációs figura is.
Például a Sugárt, amelynek sikerében ugyancsak
jelentős szerepet játszottak a pikánspofijú Liener
Mártára épített reklámfilmek. Jó volt a szlogenjük is:
"Csak egy ugrás a Sugar!", bár valószínű, hogy a kűlön méltánylandó "ugrás" "sugár" anagrammát kevesen vették észre.

Szakmai mozaikok
1973-ban rendezik meg először Várnában a szocialista tábor kiilkereskedelmi propaganda fi1núesztiválját.
A szervezőbizottság megbízásából a résztvevő országok reklámügynökségei válogatják a filmeket. Az
egyes országokat 2-2 zsűritag képviseli. Három kategóriában lehet nevezni:
I. rövid reklámfilmek
II. 20 percig tartó propaganda
IlL PR filmek

filmek

Egyre több magyar ügynökség foglalkozik reklámfilm menedzselésével, de a legnagyobb még mindig a Magyar Hirdető és a Hungexpo. 1973-ban a
legjelentősebb reklámfilm előállító műhelyek: Mafilm, Mahir, MRI Propaganda Iroda, NIM Studi ó,
Pannónia Film, Vue Touristique.
Egy prágai felmérés szerint egy jól felépített, szórakoztató film az adott információk 15-20%-t képes a
nézőkben tartósítani.
A szóbeli előadásnál 12-15%, az írásbeli információknál 7-10% ez.
1974-ben rendezte meg először a Magyar Kereskedelmi Kamara Filmbizottsága a Gazdasági Tájékoztató Filmek Szemléjét. Azóta Propaganda Fi1rnszem-

lére egyszerűsődőtt a neve, ám a programot minden
ősszel nagy érdeklődés kíséri.
Hosszas előkészületek után 1975-ben megalakult a
Magyar Reklám Szövetség. A reklámfilmes szakosztály titkára napjainkig Török György.
Egy kis összehasonlítás francia stáb forgatott Magyarországon egy pár perces reklámfiImet. Duplán
akkora költségvetéssel dolgoztak, mint amennyibe
Jancsó Miklós azonos időszakban készült, egészestés
filmje, a Jézus Krisztus horoszkópja került. (Csak az
amerikai főszereplő gázsija 300.000 dollár voltl)
1977-ben létrejött az Országos Közlekedés Biztonsági Tanács (OKBT). Potenciális reklám- és propagandafilrn megrendelő szerv. Nevezetes filmsorozatai
filmfőszereplői ma is kedveltek, pL a Stop! Közlekedj
okosant. vagy Stop! Közlekedj felnőtt módra! epizódjai, Kutyus és Cicus, Csíkos úr és Nusika figurái.
1978-ban 7-BOO reklárnfilmet készítettek Magyarországon. A televízió 4840 perc reklámanyagot sugárzott. Ez éves átlagban napi 13 percet jelentett.
(Ausztriában 20, Franciaországban napi 26 perc az
átlag ebben az időszakban.)
Betört az animációs filmszakmába a komputer
technika! "A hagyományos animációban a munka
90%-a csak "szolgai másolás", s mintegy 10% igényel
csak igazi kreativitást. Az új technika ezt az arányt
felcserélheti" - nyilatkozta John Halas egy nemzetközi fesztiválon. Példaként mesélte, hogy fel akarta
kérni Picassót egy animációs film készítésére. Amikor a festő meghallotta, hogy ehhez SOOO rajzot kell
készíteni, "egyszeruen őrültnek nézett és kidobott!
M~ Il1ár más lenne a helyzet, mert kiderülne, hogy
eleg osszesen csak 50 rajz a filmhez."

Vörös Hadsereg u. 64.
Kéri György
Miután már másodszor sem vették fel az orvosi
egyetemre, elhatározta, hogy filmes lesz. Először az
OTSH filrnstúdiójában volt .mundenes". majd 1980ban a Pannónia Filmstúdió Videofilm Műtermébe került, ahol már kamerát is kaphatott a kezébe. Specialitása a sportfilmezés. bravúrosan készít búvár és vitorlázó-repülő filmeket. Menedzsere Szekeres Béla,
aki minden lehetőséget megteremt a tehetséges fiatalember kibontakozásához, és zavartalan alkotásához.
Kéri György már az új technika, a video nagymestere. Reklámfilmjeivel a nemzetközi és hazai közönséget is több ízben elbűvölte. Legismertebb filmje az
AIDS elleni védekezésre felszólító Kétforintos, amelyet 6000 reklámfilmből emeltek ki, és jutalmaztak
oklevéllel a New York-i Nemzetközi Reklárnfilm
Fesztiválon. 1985-ben Velencében Zákányi Balázzsal
Gördeszka című filmjéért, 1987-ben Cannes-ban Leo
című filmjéért Nemzeti Díjat kapott. A hazai Reklámfilm Fesztiválokon 1982 és 1989 között valóságos Kéri-díj eső hullott. Mintegy 14 első, vagy egyéb jelentős szakmai díjjal jutalmazták munkáit. Megelégedett embernek vallja magát. "Szerencsés vagyok. Látom, hogy milyen rettentően nehéz előre jutni ebben
a szakmában, és örülök, hogy folyton el vagyok látva munkávaL Mindennél többet ér, ha az ember dolgozhat" - vallja.

