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

KEZEK-LA BAK

Manninger János kísérleti némafilmje, 1944-ből, sosem vetítették. Három epizódban
csak kezekkel és lábakkal meséli el egy férfi és egy nő kalandját.
Gárdos Péter - Novák János
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1914-es magyar blődli Kabos Gyulával és Huszár Károllyal.
Gothár Péter - Selmeczi György
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AZ OROSZ

BETYAR

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

LUMIERES 8 FILMS
nyolc darab fél-egy perces 1895-96-ból!

Jeles András - Melis László

LE VAGABOND

1905-ös Pathé-bohózat egy csavargóról.
valamint A FURA ALLAT
két 1902-es Pathé-darab, az egyikben egy nő vetkőzik le a kötélen, a másik
akrobata-szám.
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Lukáts Andor - Dés László
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COMÉDIE

1906-os Pathé-burleszk egy basáskodó házmesterről.
Sándor Pál - Presser Gábor

MAGIKUS

eozss«

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

A NAGY

VONATRABLAS

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

ÚJ GÉP!RÖKISASSZONY
Német bohózat az 1900-as évek legelejéről: az iroda összes férfi alkalmazottja
bolondul az új nőért.
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"Nekem a forgatás,
a rendezés nagy
misztérium még ma is
Beszélgetés

Bereményi

Régészek, néprajzkutatók könyveit 01vastam el, és megismertem egy eltűnt
világot. Egy olyan nomád világot,
amelynek hatalma Napóleon ágyúival
tűnt el állítólag. Tehát amikor az
ágyúk felbukkantak a harcviselésben.
összomlottak ezek a sztyeppei birodalmak, és a nomád népek perifériára ke• Történelmi játékfilmet tervezel. A
rültek. 1812-ben megszűnt egy egész
Don és a Volga között többszáz éven
kultúra, amely sok ezer évvel Krisztus
át fennállt Kazár Birodalomban játelőtt jött létre.
szódik, melyet 25 nép lakott, s mely
Szaktudósok segítségével elég sok
vallási türelméről volt híres. Hogyan
mindent megtudtam a nomád népek
.született meg a honfoglalást megelőző
hétköznapi életéről. Aztán már képeket
időszakba visszanyúló forgatókönyv,
is kezdtem látni. S ha az embemek elamelyhez a hiteles történelmi eseméképzelése, víziója támad az egészről,
nyek és régészeti adatok mellett saját
akkor olyat is lát, ami addig nem volt
fantáziád szülte történéseket is felleírva, és bizonyos tárgyakról vagy
használtál?
személyekről meg tudja mondani,
Két téma is felmerült bennem ko- hogy azok beleillenek-e a hiteles összrábban. Először azon gondolkodtam:
képbe. Így kezdtem el írni. Valami azt
de jó lehet annak, aki filmet tudna csi- súg ta, úgy lehet legkézenfekvőbben
nálni arról, hogy egy kis nép elindul, filmre vinni ezt a témát, ha egy ember
és új hazát talál magának. Rájöttem, ez története az egész, tehát rajta keresztül
a honfoglalás lenne. Aztán hallottam
átélhetően láttatva mindent. Így merült
erről a Kazár Birodalomról, és kiderült, fel Álmos személye. Ö egy ősapa, és ő
hogya magyaroknak az itt található az, akinek az élete éppen a KárpátokLevedia nevű terület volt az utolsó ál- nál ért véget, mielőtt az új földre érlomása, mielőtt Magyarországra érkez- keztek volna a honfoglalók. Így törtek volna. Még megálltak útközben né- tént, hogy a honfoglalást megelőző évhány évre, de végül is a honfoglalás tizedet dolgoztam fel. Megtudtam bionnan kezdődött. Egy idő múlva bebi- zonyos szokásokat, tabukat, törvényezonyosodott, ez a két téma összekap- ket, és azokból állítottam össze a forcsolható. Akkor gondoltam arra, hogy gatókönyvet. A régészeti és néprajzi
én ezt megcsinálnám filmen.
adatok a meseszövő mitológiai dramaAz idők során néha kétségessé vált turgiával ~tt
kiadtak egy eseményt.
számomra, van-e értelme annak, hogy Kialakult Almos élete. Az ő személye
filmet forgatok. Mit keresek egy forga- alkalmas volt arra, hogy a kazár birotáson? Miért csinálok egyáltalán filmet, dalmi központot és ezt a nomád terüvan-e jogom hozzá? Sok minden eszé- letet, a sztyeppét összekapcsolja benbe jut az embemek. Ha pedig nem nem .
gondoltam rá, mások juttatták eszem- • Korábban érdekelt ennek a birodabe. ilyenkor legbelül titokban mindig
lomnak az államformája, államvalláazzal győztem meg magam: majd egy- sa, hangulata, az ott élő emberek mászer megrendezem ezt a Levédia című gikus gondolkodása. Szetetted volna
filmet, és most azért csinálom a többit, megvizsgálni, miként tűnhet el egy
hogy hitelt szerezzek magamnak hoz- ilyen hatalmas birodalom a világtörzá. Elég távoli ábrándkép volt, és kivi- ténelemből. Ehhez a koncepcióhoz kéhetetlennek tűnt ahhoz, hogy valósá- pest mi erősödött fel és vált jelentőgos stratégiám legyen:-ez az értelme, sebbé számodra, s vannak-e olyan moezért készítem ezeket a filmeket. És ez mentumok, amelyek a meglévő adatok
az álmodozás felmentést is adott rnin- birtokában már kevésbé foglalkoztatdig a felelősség alól.
nak a kazárok történetével, a honfogTöbb mint tíz éve beszélni is kezd- laló magyarokkal kapcsolatban?
tem erről a Levédiárólaz embereknek.
Most inkább a főszereplő személye
Valaki elmondta a filmtervemet egy és feladata érdekel, az erősödött meg.
francia prod ucernek, aki másfél évvel Kiderült, hogy így parancsolják az eseezelőtt telefonált, hogy itt az ideje a mények, amelyek egymást követték a
forgatókönyv megírásának, mert lehet- forgatókönyvben. Már kevésbé érdekel
ne francia pénzt szerezni rá. Néhány
a Kazár Birodalom, de azért nagyon
hónap múlva el is kezdtem a munkát.
különös, egzotikus színfolt lesz a film-
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ben. A birodalom több égtáj kereskedelmi útjainak a kereszteződésében feküdt. Nagy átmenő terület volt. A karavánutak szentek voltak, mert a birodalom a kereskedők tizedjeiből élt,
amit leadtak a védelemért cserébe,
hogy biztonságban mehessenek át rajta. Kettős királyság volt, és ezt a
hierarchiát átvették a környező nomád
népek, köztük a magyar törzsek is. Két
király, kagán vezette mindenkor a birodalmat. A Nagy Kagán csak ünnepekkor jelenhetett meg nyilvánosság
előtt. Akkor sem láthatta senki az arcát, földre kellett borulni előtte. Aki
látta - meghalt. Uralkodótársa. a Kagán Bek vezette a világi ügyeket és a
hadsereget. Nagy válságok, aszály
vagy háborús vereség esetén megölték
a Nagy Kagánt. Álmos is ilyen rituális
uralkodógyilkosság áldozatává válik.
Álmos hős. Másképp viselkedik,
mint a többiek. Kénytelen így viselkedni, mert egy álom megjelöli születésekor. és aztán ha tetszik neki, ha
nem, elkezdenek róla álmodozni az
emberek. Valami kényszeríti. Az élete
is mindig úgy alakul, mintha egy rejtelmes vegyület irányítaná, ami nem
tudni, gondviselés-e, vakszerencse,
(bal)sors, Isten, vagy egész egyszeruen
véletlen. Ez az égi természetű vegyület
mindig beleszól az eseményekbe. A
rejtelmes erőt, ami a háttérből irányítja
a dolgokat, elneveztem magamban
kollektív vágynak: egy közösség vágya
valamire. Álmos rájön, egész élete arra
irányult, hogya többiekkel együtt elmenjen Levédiából, mert ott halálos
veszélyben vannak.
• Milyen ember ez az Álmos?
Rejtelmes. Keveset is beszél. Nem
erőteljes, hatalmas hős, hanem vékony
és alacsony. Hosszú ideig nem tudja,
mi igazgatja és befolyásolja az életét.
Lázong is ellene. Még az álmot is lebecsüli, amely megjelölte a születését. Ö
mást szeretne csinálni. Meg akar nősülni, egy rokon lányt akar feleségül
venni ott, ahol a vértestvérek egymással semmilyen kapcsolatra nem léphetnek. Még egymásra nézniük sem szabad a rokon férfiaknak meg nőknek.
És ő vérrokonába lesz szerelmes, minthogyha lázongana. Megszegi a szabályt, a törvényt, és félreértésekbe sodródik. Olykor ügyetlen is, nincs szerencséje. S amikor a legnagyobb bajba
kerül, és az élete megmentéséért
ügyeskedik, kiderül, hogy saját életével együtt valami mást is megment.

Akkor fogadja el és vállalja sorsát. Onnantól nagyon körtnyű útja van, mert
azonosul valamivel, és mindent alávet
ennek.
• Ősszel tett mongóliai lItazásod, az
ottani előforgatás befolyásolta-e előzetes helyszínválasztási
teroeidet?
A forgatás helyszíne nem dőlt el,
mert még nem jártam be az eredeti területet. De máris több lehetőség adódik. Jó lenne olyan helyen forgatni,
ahol még nomadizál a lakosság. Az ott
élő emberek könnyen és gyorsan meg
tudnák csinálni a filmhez szüksé.ges
kellékeket. Nagyon fontos a hitelesség,
mert egy elsüllyedt világot kéne felidézni. Nincsenek valóban nagy tömegjelenetek a filmben, tehát nem
ilyen értelemben lesz látványos produkció. Inkább a hitelessége miatt lesz
az, ha jól sikerül.
• Még mindig nem tudod, milyen
nyelven történik majd a forgatás?
Nem. Attól függ, kik adják a pénzt.
Ök szabják meg a forgatás nyelvét. A
stáb összetétele is függhet ettől. Nemzetközi pénz esetén elképzelhető, hogy
nemzetközi stáb lesz. Ha csak magyar
pénzt sikerül szerezni, akkor szerényebb film lesz, magyar stábbal. Ebben
az álomszerű vállalkozásban legalább
azt lehet látni, mit kell tervszerűen csinálni. Először pénzt kell szerezni, mert
még csak egy töredéke van meg. Aztán helyszínt kell találni és összpontosítani az elképzeléseket. Ez egy hosszú
út, ami már több mint egy éve elkezdődött.
• A te filmes utad 1972-ben kezdődött. Forgatókönyveket
írtál Kézdi
Kovács Zsoltnak (Romantika, A kedves szomszéd), Gothár
Péternek
(Násznép, Imre, Kérdőív cimű tévéfilmek, majd a Megáll az idő), András
Ferencnek (Veri az ördög a feleségét,
A Nagy Generáció). Aztán jött az
Utolsó előtti ítélet, a Suli-bulí, a Meteo, a Potyautas ok, a Szürkület és a
Vórös vurstli. Több produkciában konzultánsként
vagy dramaturgként
is
közreműködtél. Miként lehet az, hogy
nem kerűltél munkakapcsolatba a magyar film olyan jelentős rendezőivel,
mint Jancsó Miklós, Szabó István,
Makk Károly, s Kovács Andrásnak is
csak dalszöveget írtál?
Van, aki az érettebb mesterekhez
vonzódik, de én ott szerettem lenni,
ahol létrejön, születik valami. Ma is
így vagyok vele. Az elsőfilmeseket
kedveltem. akik korban hozzám ha-
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sonlók vagy fiatalabbak voltak, a nálam tíz évvel idősebb Kézdi Kovács
Zsolt kivételéveL Szerettem bábáskodni, átadni nekik a tapasztalatokat. Aztán amikor elkezdték a pályájukat, és
az igazi munka következett volna, akkor mindig elszakadtam tőlük. Jelen
voltam az indulásuknál. tarútottam
őket, de én is tanul tam tőlük. Ahogy
megtanulták az első lepéseket a szemem előtt, amint láttam, hogyan lesz a
tapasztalatlanságukból tapasztalat, az
volt az én filmrendezői iskolám. Tehát
nem voltam olyan felkészületlen, amikor az első filmemet forgattam. Visszanézve kiderül, hogy minden erre irányult, csak én akkor még nem tudtam.
• Vissza tudnád idézni azt a pillanatot, amikor Nemeskürty István közölte veled, hogy saját filmet rendezhetsz? Mi volt az első reakciád, és
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mennyi ideig tartott, amíg véglegesen
válaszolni tudtál a felkérésre?
Élénken él bennem az a negyedóra,
amikor ez eldőlt. Először forgatókönyvíróként akart alkalmazni és kérte, hogy
válasszak rendezőt. Közöltern. hogy
nem, mert feltett szándékom volt, szakítok a forgatókönyvírással. Akkor javasolta, hogy én rendezzem meg azt a
filmet. Ez gyorsan és nyersen ért, s
nem azon gondolkoztam. miért mondja ezt nekem, hanem a kérdésre akartam válaszolni, hogy elvállalnám-e.
Igent mondtam. Az első próbatételt a
forgatókönyv megírása jelentette, de ez
már ismerős terep volt számomra. Utána következett a második próbatétel, a
stáb megszervezése. Onnantól kezdődött rendezői létem és munkám.
• Kételyek, félelmek voltak benned?
Nem, nem lehettek. És mások teher-
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mentesítettek, mert kételyek meg félelmek másokban voltak. Mondták is többen: lehetetlen, amíre vállalkozom. De
abban a helyzetben nem engedhettem
meg magamnak azt a luxust, hogy szavaik igazságán gondolkozzam, mert
egyik napról a másikra, és egyik döntésről a másikra kellett jutni. Már folyt
a munka, tehát részlet részletet követett, és azzal törödtem. hogy az eseményeket kézben tudjam tartani valamennyire. Mert amint engedélyezték a
filmet, stábtervet kellett készíteni, és
egyszer csak ott volt a film, az első
forgatási nap izgalma, a pánik. De néhány tapasztaltabb munkatársam rajtam tartotta a szemét. Azóta aztán rájöttem, hogy nemcsak a tapasztalatlanságom miatt voltam pánikban,
hanem minden első nap ilyen. Hihetetlen pánikkal jár, amíg az ember megszokja azt a rendkivüli helyzetet, amit
a forgatás jelent.
• A második-h.armadik: napon már elmúlik ez a feszültség?
Igen, elmúlik. Csak mindig tartottam valami váratlantól. kiszárníthatatlantól. ami hirtelen előbukkan. mindent felrúg, felborít, és aztán kiderül,
hogy nem lehet tovább forgatni a filmet. De sehol sem bukkant elő ilyesmi,
minden probléma megoldódott. Megtanultarn, hogy fölösleges makacskodni, hogy hol kell engedni, és hol nem
szabad. Aztán már nem lehetett kiszállni a körhintábóL Úgy követték
egymást az események, mint a zuhatag. Lázas félálomban zajlott le a forgatás. Végül is alkalmasnak bizonyultarn.
mert nem pocsékoltunk el pénzt, és
betartottuk a forgatás idejét.
• A tanítványokat
minden görcsösség
nélkül, oldottan
és nagyvonalúan
komponált, elementáris erejíí alkotásként iidvözölték a kritikusok, s "mesterként kész rendező"-nek neveztek.
Első köteted, A svéd király esetében a
siker elbizonytalanított,
megingatott.
Nem tudtad, író vagy-e. Mit érez tél
ilyen tekintetben az első film sikeres
fogadtatása után?
Amikor a sajtókritikák megjelentek,
én már tisztában voltam a film erényeivel és hibáival, addigra már tudtam a
jelentőségét. Csak a saját magam véleménye érdekelt, attól tartottam a leginkább. Mert ha rossz véleményt formáltam volna, akkor nem folytatom a filmezést; ha pedig túl jó véleményt, abban az esetben nem láttam volna a hibáit. Néhány hónappal a film elkészülte után már lehetett sejteni, hogy milyen. Egy film jelentősége hamarabb
megállapítható, mint egy irodalmi
múé. Szinte súlyra lernérhető. mekkora
az értéke. Igazából nincsenek lappangó
vagy félreértett filmek. Ez nem olyan
múfaj. Egy film nagyon pőrén megnyilvánul - rögtön, azonnali hatással.
• Milyen hibáit láttad annak idején
A tanítványoknak?
Van benne egy végzetes hiba, ami a
filmet megfosztotta ideális formájától:
az a vágási pont, amikor átugrunk a
mába, túl korán következik be. Ez a
film menetét, ritmusát megzavarja. és
onnantól aritmiássá válik az egész. Ha
ezt későbbre vágom, teljesen más film
lett volna belőle. Legszívesebben újból
átvágnám. Egyetlenegy ponton nyúltam hozzá rosszul, és ez majdnem végzetesnek bízonyult. Csaknem leromboltam vele mindent. Ez kifejezetten
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forgatókönyvírói, szerkesztői ügyetlenség volt a meseszövésben .
• Nemcsak a kritikusok, hanem a történészek és a filmben ábrázolt események részesei kiiziil is többen reagáltak nyilvánosan A tanítványokra. Viták kereezttűzébe kerűltek a filmben
bemutatott történések, a megjelenített
figurák, s az egyetlen memoár adataira való támaszkodás
helyes vagy
helytelen voltának a kérdése. Hogyan
hatott rád a fogadtatásnak ez a része
a nagyszámú elismerő értékelés mellett?
A film elkészülése után engem csak
egy dolog érdekelt: azok az idős emberek, akik valóban átélték a filmben szereplő eseményeket, mit fognak szólni
hozzá? Tudtam, hogy a sorsuk nagyon
nehéz volt az ötvenes-hatvanas években. Attól tartottam, meg fognak sértődni, vagy pedig kutatják az igazukat,
és mindenáron fel akarják majd mutatni. Mert végül is olyan eseményeket
próbáltam rekonstruálni, amelyek nyilvánvalóan nem úgy játszódtak le, de
lényegében úgy is lejátszódhattak volna. Tehát keveredett a fikció és a valóság. A Műcsarnok kistermében volt
egy vetítés, ahol meghívottként megjelent majdnem mindenki, aki él a szemtanúk közül. Egyszerre látták a filmet
ezek a galambősz emberek. Megnézte
Benda Kálmán történész is, aki annak
idején ott volt ezek között a fiatal tudósok között. Az ő véleménye kezdetben megnyugtatott. Aztán két táborra
szakadtak a résztvevők. Voltak köztük.
akik a korabeli eseményekhez méltónak érezték a művet, s voltak, akik vadul támadták és kikérték maguknak.
Ezt természetesnek tartottam. Én ekkor
barátkoztam össze ezzel a filmmel.
• Önként jelentkező munkatársakkal
dolgoztál. Stábod összetétele azóta is
szinte teljesen változatlan. Ha a kezdet kezdetén nem verbuválódik össze
egy ilyen jó csapat a munkájukat igazán értő, magas szinten alkotni akaró
emberekből, akik megbíztak benned és
szakmailag is segítettek téged, vajon
hogyan tudtad volna áthidaini a gyakorlati filmes tapasztalatok
hiányát,
s milyen lett volna A tanítványok?

Ez nem lehetett véletlen, a helyzet
szabta meg. A tanítványoknak az volt a
nagy szerencséje, hogy a körülmények
nagyon kezdtek romlani. Viszonylag
rossz magyar filmek készültek akkor
már évek óta, mert tanácstalanná váltak a filmrendezők, nem tudtak tájékozódni az új helyzetben, és önismétlésbe bocsátkoztak. Megcsontosodott,
megmerevedett a magyar film. Viszont
a technikai szakemberek sokkal jobbak
voltak, mint a rendezők, a téma megtalálói. Ezek az elégedetlen technikai
munkatársak gyűltek körém, akik szerencsémre a legkiválóbb szakemberek
voltak. Tehát mindent a pillanattal és a
pillanatnyi helyzettel magyarázok. Ha
a magyar filmgyártásban nincs ilyen
jellegű hanyatlás, én talán sohasem csinálhatnék filmet. Engem ez a zavaros
helyzet lökött felszínre, így kaptam engedélyt a filmcsinálásra '84-ben vagy
'85-ben. Magáért beszél az évszám. A
rendszer első megingását jelezte. És a
filmgyártás nagyon érzékenyen átveszi
a társadalmi helyzetet, mert a társadalomban a filmgyártás az a bizonyos
csepp a tengerben.
• Első filmedet félálomban csináltad,
nem érzékelve a veszélyeket, buktatókat. Az Eldorádó forgatása sokkal feszültebb volt számodra, mert egy jó
forgatókönyvelrontásának
a lehetősége is fennállt. A tanítványok forgatókönyvét valóban nem tartottad olyan
jónak, mint a második filmedét?
Nem. És ez nem technikai kérdés, a
téma miatt volt így. A tanítványok témájában nem voltam annyira otthon,
meg az Eldorádó sodróbb erejű történet,
bár hadd ne hasonlítsam össze a kettőt. A tanítványok egy tavaszi, vidám
elsőfilm volt, az Eldorádó pedig egy
sokkal tapasztaltabb. erőteljesebb munka. Nem annyira poétikus, költői és
ösztönös.
• Az Eldorádó esetében nagyapád
személyével kapcsolatban és az értékekre vonatkozóan a korábbi interjúkban alaposan kifejtetted a véleményedet. Van-e valami, ami azóta még inkább megerősödött benned?
Igen. Valamire mostanában jöttem
rá. Azt tudtam, hogy az Eldorádó témája a gondoskodás, gondviselés. Egy
olyan emberről szól, akinek megvan az
a képessége, hogy gondját tudja viselni
a másiknak, és emiatt, lehet bármilyen
ember, mindent megbocsátunk neki.
Ebben a figurában van valami félelmetes, és az egész filmnek is van valami
félelmetes, fenyegető jellege. De nem
tudtam, hogy mi ez benne; mi az a
múltamból, amit sikerült átmenteni és
felmutatni. Viszont éreztem az ízét a
filmben. Még a színében is volt valami
állandó sárgás lobogás, valami ördögi.
Volt egy szelleme a filmnek, amit nem
tudtam megfejteni. Aztán rájöttem,
hogy ez egy pogány, barbár film. Ben-

ne van az egész történelmi korszaknak, a józsefvárosi környezetnek és a
főszereplőnek a barbársága. Abban,
ahogy ez a kereskedő imádja az életfölösleg bálványait, az életet, a vért, saját
vérét és utódját, ivadékát - van valami
vad, pogány és barbár. Ez az igazi hatóanyaga a filmnek. Kiderült: a pogányságról és a barbárságról megtanultam valamit az életem során, amit
talán más országban, máshol élő emberek nem tudnak annyira, mint én. És
lehet, hogy mi, akik itt Magyarországon élünk, erről tudunk valamit nagyon. És hogy a kereszténység csupán
máz rajtunk, s lényegében az itteni
életformának a pogány ereje az, ami
idegessé, fáradttá, bolonddá tesz bennünket a mindennapjainkban is. Minderre úgy jöttem rá, hogy az Eldorádóról
mint kész filmről gondolkodtam, és a
rám tett hatásán töprengtem. Akkor ez
mindjárt megerősített abban az elképzelésemben, amin most dolgozom, a
Levédiában. Tehát már megcsináltam a
Levédia elődjét, az Eldorádót.
• Az Eldorádóban éreztél valamit elrontottnak?
Nem. Kifejtetlennek éreztem, maradt még benne valami, amit meg kellett volna mutatni. De ez csak az örök
elégedetlenség.
• Nagyapád alakjában, ebben a védelmet nyújtó és indulatos figurában
egy kollektív
tudattalanban
létező
személyt formáltál meg. Hogy érzed,
irodalmi
és filmes
alkotásaidban
mennyire gyakran sikerül a kollektív
tudattalanban szunnyadó dolgokat és
karaktereket ábrázolnod, amelyek igazán maradandóvá tesznek egy műalkotást?
Azt hiszem, ha valami jól sikerül,
akkor mindíg ott van a háttérben egy
ilyen figura, vagy valami a kollektív
tudattalanból. Ez a nagyapa a brutálisan gyöngéd, vagy a veszélyesen megvédő, a veszélyesen oltalmazó figurája,
akitől félünk is, és akihez vonzódunk.
Ez egy nagyalapkarakter, nagy őskép.
Amikor kevés vonással nagy erejű személyiséget lehet fölrajzolni. abban van
valami a közös mesefigurából, a nagy
örök karakterből. ami mindig a kollektív tudattalanból bukkan elő. Nálam
állandóan visszatér például A svéd király XlI. Károlya. És ha megtalálok egy
ilyen figurát, azonnal lehet tudni a magasságát, a hajszínét, a jellemét. Tehát
lehet mindjárt szereplőt is találni rá. A
jó színész pedig észreveszi, mi az örök
abban a jellemben, amit neki kell majd
alakítania. Ez talán csak halvány nyomokban van meg benne. De ő csodás
átlényegülésen megy át, és föl tudja
mutatni ezt a személyiséget.
• Eperjes Károlyt hogy tudtad rávenni, hogy 12 kiló t hízzon egy szerep
kedvéért, A turné esetében pedig még
többet?
Ez az ő ötlete volt mindkét esetben.
Tehát nem én vettem rá, hanem amikor az Eldorádoban egy nála sokkal
idősebb embert kellett eljátszania. rögtön eszébe jutott az a megoldás. hogy
idősebbnek néz ki, ha meghízik. Sportoló volt, és nagyon szereti a próbatételeket, megmérettetéseket. Ezek olyanok, mint egy-egy áldozat valami elérendő cél vagy álom érdekében. És ő
meghozta ezt. Ma már állíthatom. ez a
kabalái közé tartozott, színészi szertartásának része volt. Forgatás közben fo-

gyott is, hízott is. Az Eldorádó tíz év
alatt játszódik, és ahogy idősebb embert alakított, a vége felé fogyni kezdett. Aszottabb nagyapát játszott. Akkor egy kis smink vette át a kilók szerepét.
• Filmalkotásaidra jellemző a kiváló
karakterformálás és a rendkívül egységes színészi játékstílus.
Első filmed
óta változott-e valami lényeges a színészekkel való együttmunkálkodásod
terén?
Nem. Maradt ugyanaz a lényeg.
Már az első jelenetben, amit életemben
rendeztem. meglepett, hogy milyen
könnyű a színészekkel való kapcsolat
és munka; mennyire tehermentesítenek
engem, és milyen jól áttekinthető,
könnyen értékelhető a tevékenységük.
Általában a színész megkérdezi, hogy
miért éppen őt választották ki a szerepre. Mi az a figurából, ami ő, és mi
az, ami az alakításra tartozik. És a rendező mindent eldönt, amikor megmondja neki, mit hangsúlyozzon. A jó
színész mindent tud. Lehet, hogy az
előzetes elképzelése a szerepről nagy
tévedés. Ebben az esetben kell beavatkozni. De utána elég a munkáját csak
egy egészen kicsit korrigálni, különösen ha megvan a figura, mert akkor
már tudja, hogy az hogyan eszik, alszik; hogy szeret, gyűlöl, mik a jellemzői. Ez az ő dolga. Nem lehet a nyomában járva folyton zavarni különféle
módosításokkal, nem lehet szőrszálhasogató módon dolgozni vele. Ó tudja,
mit kell tennie. Gyakran sokkal többet
tud egy jelenetről, mint bármelyik más
munkatárs. Ez meglepő volt számomra. Amíg üresen tátongott a bevilágított helyszín, addig nyomasztó rémálom volt a forgatás. Amint viszont
megjelentek a színészek, gördülékeny
lett a munka. A hálámat pedig,
amennyire tudtam, mindig kifejeztem.
A színészeknek sem kell több a munkájukhoz, mint hogy az ember szeretetteli és hálás legyen. Ha ezt sikerül
velük éreztetni, és a forgatás pánikjában, az összpontosításban feUogják - a
rendező maximálisan tudja segíteni a
munkájukat.
A forgatás, a szakemberekkel való
közös tevékenység volt sokáig bizonytalan számomra. Azt tanultam meg
fokról-fokra. Egyre tapasztaltabb lettem, de még nem tudok mindent, mert
csak három filmet forgattam.
• Miben érzed a legnagyobb hiányosságot? Mit kellene még megtanulnod?
Például az optikák megválasztásában egyáltalán nem vagyok egy nagy
mester. Sőt! Arról csak némi sejtésem
van. Tehát az operatőrrel való közös
munkáról én keveset tudok. Kardos
Sándor, az operatőrtársam mindig elkényeztetett. Ó bizonyos dolgokban
annyira megrögzötten önálló, hogy
azokat rábíztam. Nem tudom pontosan
az operatőr szerepét egy filmben, de
az én filmjeimben mindig nagy szerepet játszott a forgatáson, velem egyenrangú munkatárs volt.
• Filmkészítésnél a vágás a legkéjesebb tevékenység számodra. Mi ennek
az oka?
Azt hiszem, az, hogy a film elsősorban időbeni műfaj, az idő múlásának
láthatóvá tételét kísérli meg. Ez az
alapvető tulajdonsága, műfaji meghatározója. És hogy valaki miként láttatja
az idő rnúlását, az adja az illető film-

készítői karakterét. A téma megköveteli a maga idejét. Minden téma más
időmúlást igényel, és minden sajátos,
önálló világú filmrendező filmjében
másképpen múlik az idő. Egy addig
nem látott film ötperces, vagy akár néhány másodperces részletéből is meg
lehet állapítani, melyik rendező csinálta, méghozzá abból, miként múlik nála
az idő.
• Nálad hogyan múlik az idő?
Akkor jó, ha nálam gyorsan, vadul,
habzsolóan múlik az idő. Tehát amikor
záporoznak az információk. Ha italok
szerint mondanám, én általában pálinka-filmeket csinálok. A hatásuk is pálinkaszerű - jó esetben. Bódulatot
okoznak. Nálam sűrűn múlik az idő,
barbárul, mintha dob peregne. Azt hiszem, nekem ez az ideális időmúlatásom egy filmben. Ebben a vágás adja
meg a végső forÍnát. Egy jó forgatókönyv és jól leforgatott film után viszonylag egyszerű a vágás. Csak meg
kell találni a megfelelő pontokat. Van,
amikor nehezebb a dolog, és a vágás
alkotóbb jellegű tevékenységgé válik.
De mindenféleképpen ki kell puha tolni
a film természetét. és a vágás az utolsó
alkalom erre. Én nagyon szeretek vágni, és nagyon jó vágóval, Losonczi Terézzel dolgoztam együtt.
• Filmkészítés közben kíváncsinak és
bizakodónak
érzed magad. Milyen
vagy utána, amikor befejeződött a forgatás, lezajlottak az utómunkálatok,
és tudod, hogy már nincs lehetőséged
semmin sem változtatni?
Attól, hogy teljesen befejeződik egy
film, még nem jutnak a dolgok nyugvópontra. Még egy folyamat következik. Minél előbb és minél pontosabban
meg kell tudni, milyen film készült.
Tehát a saját véleményem kialakítása a
legfontosabb. És hogy milyen a film,
azt én nézők társaságában, a zártkörű
vetítések idején tudom igazán megállapítani, mert moziba nem merek beülni.
• Ha a filmed újranézésekor bizonyos
helyeken
jobb megoldást
találsz,
mennyire nyugtalanít, hogy nem jutott
hamarabb eszedbe?
Akkor már késő. Forgatás közben
megtanultam, hogy fatalista legyek.
Mondom, tudom már, hogy A tanítványokban mi a hiba. Sőt, azt is tudom,
mi az alapvető hibája az Eldorádónak,
mi az, amit másképpen csináltam volna.
• Erről még sohasem beszéltél.
Kihagytam volna '56-ot. Piacon kezdődik a film, piacon folytatódik, aztán
kimegy az utcára és kórházban végződik. Nem szabad ilyet csinálni. Piacon
kellett volna végződnie, és a kereskedőnek kereskedelmi körülmények között kellett volna meghalnia, nem az
élet nagy vásárán, ahol minden összezavarodik. Ennyiben nem volt következetes a film. És mivel egy filmnek
mindig egy dologról kell szólnia, ez a
következetlenség kibicsaklást okozott,
bár annak az időszaknak a történelmi
eseményeihez jól viszonyult. '56-ról
nem is nagyon beszéltek előtte, és engem mélyen izgatott a téma. De ez
nem '56-ról szóló film volt.
Mikor jöttél rá minderre?
Egy év múlva. Nekem mindig is
gyanús volt valami az Eldorádóban, de
a film elsöprő ereje jól leplezte ezt a
hibát. Viszont most már el tudom képzelni, milyen teljességgel fejthette vol-

na ki elsöprő erejét, ha a piacon maradok.
• A forgatás befejezését közvetlenül
követő napok, hetek sokkal unalmasabbak, eseménytelenebbek a filmezés
nyüzsgéséhez,
forgatagához
képest.
Milyen számodra ez a hirtelen váltás?
A forgatás minden mérge, tehát a
rengeteg szendvics, a rendszertelen
élet, a sok lefojtott izgalom mind-mind
kiütközik rajtam, és egy puffadt, kacsázó járású ember lesz belőlem, aki
nehézkesen mozog és eléggé buta. Nekem a forgatás, a rendezés nagy misztérium még ma is. Nagyon leköt, megvisel, kifordít önmagamból és megváltoztat. Örök szorongással jár, hogy
megfelelek-e. Azért is szeretem a vágást, mert az visszavezet a hétköznapi,
normális életbe.
• De mitől vagy buta?
Valószínűleg attól, hogya film elkészítése után már föl vagyok mentve az
összpontosítás kötelezettsége alól, és
tompulok. Tétovává, üressé válok.
Nem lehetek olyan kiélezett, ajzott és
feszült, mint a forgatás alatt. Márpedig
filmkészítés közben kötelező olyannak
lenni. De megbolondulnék, ha a hétköznapi életben is annyira kellene
összpontosítanom. Nem vagyok költő.
Végül is egy költő feladata, hogy a
mindennapi életben összpontosított legyen.
• Hogy sikerül utána valami újat írnod, vagy más műfajjal foglalkoznod?
Úgy, hogy megínt megtörténik a
csoda, a téma fölbukkanása. Ezt tartom
a legnagyobb pillanatnak, a legnagyobb rejtélynek. Ma sem értem, hogy
van, de egyszer csak fölbukkan a téma, aztán egyre inkább közeledik.
majd kirajzolódik. Először olyan, mint
a rögeszme. Az ember még nem tudja
pontosan, mi a vonzó benne, miért
akarja éppen azt a témát, mégis nagy
makacssággal lesz kiváncsi rá. Érzi,
hogy van benne valami. És ha jól bontja ki, jól dolgozza föl - elnyeri ideális
formáját. Nem tudok magam sem magyarázatot adni eleinte a témaválasztásra. Amikor elkészült a mű, azaz
megtaláltam a formáját, vagy amikor
dolgozom rajta, akkor tudom meg, miért mutatkozott olyan makacsul.
• A tanítványok esetében utólag milyen magyarázatot tudtál adni a témának erre a konok módon való kisértésére?
A korszak miatt érdekelt, mert a
harmincas éveket nem lehet összehasonlítani egyetlen más korral sem. Annak a kornak a ruhái, a hangulata, a
magatartás, az erkölcs, a tudósok, a
diákok - elképesztő módon különböztek minden általam ismerttől. tehát a
saját magam vagy a többiek diákkorától. Talán '56-ig tartották magukat
azok az eszmék, az az erkölcs, ami annak az időnek a diákéletében. tudományos életében, vagy ennek a Magyary Zoltánnak a személyében ott
volt. Aztán a nyomát alig találni. Annak az időnek a levegője, légköre, emberi karakterei vonzottak engem igazából. A megismételhetetlen. Az a tudományos magatartás, amit azóta sem látok sehol; az a lelkiismeretesség, merev
eltökéltség, ahogy akkoriban viselkedtek az emberek - ennek a hiányát érezve fordultam a felé az időszak felé.
• Első két filmed esetében hozzászokhattál a sikeres fogadtatáshoz. A tur-

nénál hogy esett a hangos ováció elmaradása? Miként hatott rád például
az olyan kritika, hogy ezt a telefonkönyvből is meg tudtad volna csinálni?
Olyat is írtak, hogy ennek a filmnek
egyetlenegy igazi hibája van: az, hogy
én rendeztem. Különben megbocsáthatóbbak lennének a film vétkei. De a
forgatás idején is elhangzott már az
egyik színész részéről, hogy kell egy
gyöngébb filmet csinálni egy ilyen nagyon jó után. Én persze egyáltalán
nem akartam semmi gyöngébb et. Talán
a film témájának a szerénysége volt
szembeötlő és visszatetsző. A negatív
vélemények egyébként inkább sarkallnak, nagyobb hatással vannak rám,
mert gyakran több bennük a hasznosítható igazság. A pozitív vélemények veszélyesebbek. A turné esetében különben gyakran egyetértek azzal, amit
mondanak, de nagyon sok helyen
nem.
• Próbavetítéseken is bemutattátok a
filmet. Módotokban állt a közönség
reakcióit beépíteni, vagy akkor már
véglegesen kész volt a film?
Módunk volt a közönség reakcióit
beépíteni, de olyan formában, hogy a
közönséggel együtt tudott nézővé válni az, aki a film létrehozásában részt
vett. A filmkészítésnél ugyanis nagyon
fontos, hogy az ember soha ne veszítse
el saját nézői szemét. Ez különösen az
utómunkálatoknál
lényeges, amikor
végleges formát kap a film. A közönséggel nem beszélgettünk, mert a néző
gyakran más véleményt mond, mint
amit érez. Legtöbbször nem a szóbeli
véleménye a fontos, hanem a vetítés
közbeni állapota, amit át tud venni és
át tud adni. Nem csupán a nézőtér
hallható és látható reakcióiról beszélek,
hanem arról is, hogy az egyik gyomor
át tudja adni az állapotát a másiknak.
Ahogya pánik vagy az öröm terjed az
emberek között, ugyanúgy a nézői élmény is terjed. Útja van, amit lehet
érezni a nézők között ülve. Ezt tudni
kell használni, erre ügyelnie kell mindenkinek. aki filmet készít.
• Forgatás közben mennyire szoktál a
nézőre gondolni?
Forgatás közben inkább, mint forgatókönyvirás közben, de leginkább vágáskor. Amint egyre technikaibb jellegűvé válik a filmkészítés, annál gyakrabban szoktam a nézőre gondolni.
Forgatókönyvirás közben csak a téma
foglalkoztat; forgatáskor a téma is, a
néző is, de inkább a téma. Aztán lassan helyet cserél a kettő.
• Az eszedbe szokott jutni, amit egy
pénztárosnő
ismerősöd
tanácsolt,
hogy a diákok, az értelmiség és a
nyugdíjasok együttes igényét kell kielégítenie a filmrendezőknek, mert ez a

három közönségréteg jár leginkább
moziba?
Igen, ez eszembe szokott jutni. Nem
véletlen, hogy ők járnak legtöbbet moziba. Ezeknek az embereknek sok közük van a vágyakhoz. és azoknak érdemes írni meg filmet csinálni, akik
még tudnak vágyakozni, sóvárogni valami után, akik kielégítetlenek, akiknek
hiányzik valami az életükből. Ök sokkal érdekesebbek. mint az elégedett
emberek. Nekem még mindig a fiú jut
eszembe az utcasarkon. Az utcára lökött fiú szeme érdekel a legjobban. Neki szeretnék írni, műveket létrehozni,
és tudom, hogy ő a legjobb közönség.
Vagy a kamasz és az idős, magányos
ember. Ök az igazi dalhallgatók. a legjobb olvasók, a legérdeklődöbb emberek. Magyarországon azért van jó közönség. ha egyáltalán eljut odáig, hogy
közönséggé tud összegyűlni, mert sok
a sóvárgó ember.
• A turnét kizárólag szórakoztató
filmnek szántad. Miért mondtál le a
nézők intellektuális
kíváncsiságának
ébrentartásáról?
Korábban nagyon szerettem az újhullámos filmeket, de rájöttem, hogy
egy film nézése nem intellektuális, hanem sokkal inkább érzéki, öntudatlan
tevékenység, és sokkal inkább befogadóí, mint alkotói. A film sok érzékterületet köt le; az intellektualitás csak
egyik és nagyon halovány része. Némelyik film ezzel játszik. Jó. De ez
nem lehet örök játéka a filmnek, mert
ezt a műfajt nem erre predesztinálják a
lehetőségei és a képességei. Minden
eszközével élnie kell, hisz egyszerre
hang, szín, látvány, példázat, és a sötét
teremben lekötve tartja a nézőt. A filmnézés inkább az álomtevékenységhez
hasonlít. Azt szokták mondani: sajnos,
eljött megint a mákonymozi ideje.
Igen, ez mákony, altató tevékenység.
De a zene legalább annyira az.
• Van felkavaró zene is.
Persze, de az ilyen film intellektuálisan felkavaró? Gondolatkavargásokat
okoz? Akkor nem látnám tőle a vásznat. Úgyhogy megváltozott a véleményem erről.
• S te milyen igényeket akarsz kielégíteni filmkészítés közben? Mire törekszel? Korábban azt tartottad fontosnak, hogy magyar témája legyen, a
magyar közönséget érdekelje, és csak
itt lehessen leforgatni.
Már ez a "magyar" sem igaz. Ebben
is más most már a véleményem, hiszen változik az ember. Nagyon megváltozott Magyarországon a film szerepe, és talán ezzel együtt változtam én
is.
• Korábban milyen szerepe volt a
filmnek?
Volt valami olyan is, amilyen ma a
sajtónak meg a televíziónak van. A sa]tó régebben hallgatott, nem politizált
Magyarországon. A filmek inkább politizáltak. Még az a film is, amelyik a
politikát mint témát kerülte. A játékfilmesek privilégiuma volt a politika.
Külföldön is ezzel arattunk sikert. És
mikor ezt a szerepet '89 után átvette a
sajtó, akkor megszúnt filmjeink egyik
legfontosabb hatóanyaga. Ma már senki sem kívánesi a politikai célzásra és
mutatványra,
és
bebizonyosodott,
hogy a filmnek átélhető emberi sorsokat kell megjelenítenie. Hiszen sokkal
átélhetőbb, mint bármelyik más műfaj,

mert annyi eszközzel áll egyidejűleg a
néző elé, és akkora erővel tudja bevonni közönségét a maga világába.
• A magyar film válságáról szerinted
a "rendszer téuesztései" tehetnek. Milyen "tévesztésekre" gondolsz?
A legfontosabbat vagy leglátványosabbat már elmondtam: a politika,
mint filmes hatóerő megszúnt. Emellett az elmúlt világban nagy tekintélynek örvendett egy úgynevezett becsületes film - a bátorsága miatt. És ha
gyöngébb is volt mint film, akkor is
óvnunk és szeretniink kellett. Emiatt a
torz helyzet miatt hamis lett a mérce .
• Az Eldorádó az itthoni films zem lefődíjon kívül Európa-díjban részesült.
Díjak sokaságát
kapták külföldön
azok a filmek is, amelyekben forgatókönyvíróként közreműködtél. A fogadtatást tekintve volt-e valami lényeges,
amiben az ottani kritikusok véleménye eltért magyar kollégáikétól?
Nem különböztek különösebben a
vélemények. A lényeg ugyanaz volt,
ha más szavakkal fejezték is ki magukat. Bebizonyosodott, hogy film esetében a közönség egy és oszthatatlan. A
film a" leggyorsabban érvényre jutó
műnem. Összes tulajdonságával együtt
azonnal megmutatkozik, rögtön látható igazi valójában. Nemzetközi műfaj.
Nincs speciális helyhez szóló film, illetve ha nagyon helyhez szól, akkor talán még nagyobb magasságokba tud
emelkedni. A játékfilmek örök emberi
témákról szólnak, és a külföldi néző
szeme is megfelelő mérce. Egyetlenegy
filmnél sem lehet félreértésre hivatkozni. Nincs idő sem rá. Gyorsan évülő
műfaj.
Kevés olyan film van, mint az Emberek a havason, amely évtizedek múlva is
reveláció lehetett egy kamasz számára,
aki én voltam, és megváltoztatta a
filmről mint műfajról szóló véleményemet. Állítom, hogy minden rákövetkező film az Emberek a havason köpenye
alól bújt ki. Viszonyítási pont. És lehet
ezek szerint ilyen filmet csinálni. Furcsa pályafutása volt ennek a Szőts István-alkotásnak. '42-ben készült, és nagyon korszeru volt abban az időben.
Nagydíjat nyert a Mussolini kori Velencében, majd évtizedek múlva előbukkant. Ritka az ilyen. Ez a film az,
amelyet távolról csodálók, és amelyre
úgy nézek föl, hogy bár egyszer ilyet
rendeznék. Székelyek között játszódik.
Egy emberről szól, aki mögött egy
egész mitológia, egy egész világ áll.
Van benne valami, ami engem kiforgatott nézői mivoltomból kamaszkoromban. Találomra ültem be a moziba, teljesen felkészületlenül, és megváltozva
jöttem ki. Ha egyszer olyat tudnék csinálni, vagy bármelyik filmemről kiderülne, hogy ilyen hatású, akkor külön
adományként örülnék neki.

Károly által megszemélyesített fóhős
halálával végződik. Most a Levédiának is ilyen véget szánsz. Kívánsz erről valamit mondani?
A filmhez nagyon hozzátartozik a
halál. Nem tudok erre mit mondani.
Ne is kezdjünk bele! Talán néhány év
múlva .
• Az írásra tetted föl az életed, attól
függ az önbecsülésed. Egy jól sikerült
film nem okoz akkora elégedettségérzetet, és nem becsülöd magad annyira,
mint egy általad jónak tartott irodalmi mű elkészülése után?
Nem, nem. Az egészen más. Minden, ami a filmmel kapcsolatos. az ideiglenes. A könyv tovább megmarad,
mint a film. A hatása is egész más.
De az önbecsülést ez miért befolyásolja?
Nem befolyásolja, csak másfajta örömöt és elégedettséget jelent. Egy jó
film az embereket felzaklatja. izgatottá
teszi, aztán az izgalom hullámai hamar
elülnek. Tehát ideiglenes.
Írás közben mindennek a folytonos újraérzése, a szempontok naponta való
kijelölésének a kötelessége oltalom is
lehet szerinted. Mitől védelmezhet ez
Illeg leginkább?
Koncentráltabbá teszi a személyiséget, és megóv a világ szérfolyó, lapáIyos és sivár jellegétől. Úgy, mint az
ünnepek. Az ünnepek arra valók, hogy
ebben a véletlenszerű világban, az események jelentkezésének összevisszaságában rendet, állandóságot teremtsenek. Ez az ünnep, és a szentség is ez.
A szertartások, az ünnepek azt mutatják fel, ami a zűrzavarban az állandó,
a visszatérő, az örök. Ehhez hasonlít
az írás.
• Miként él benned, hogy ennyiféle
míífajjal foglalkozol,
s miután az
egyiket abbahagyod, kezded a másikat?
Az, hogy sok mindenbe belevágtam,
nem jelenti azt, hogy gondolkodás nélkül belefogok mindenbe. Nagyon élesen meg tudom különböztetni, míre
vagyok alkalmas és mire nem. Olyanba egyszer vagy kétszer vágtam bele,
amire alkalmatlannak bizonyultam. és
is nagyon szerettem mindig ezeket a akkor a gyors, csúfos kudarc mindjárt
slágereket. ma is szeretem őket. Valami vissza is kergetett az eredeti helyemre.
rendkivül fontosat lehet bennük el- Mindegyik műfajt én választottam, és
mondani, és hatni lehet velük az em- mindegyiket kíváncsiságból, jókedvből
berekre. Az Eldorádóban nem kitalált kezdtem el. És amikor úgy érzem, nem
volt ez a jelenet. Abban a korban, a há- megy - például itt volt ez a hétéves
ború után sokan csinálták, hogy kifi- időszak Cseh Tamással -, akkor fölfügzettek egy számot a dizőznek. és a dal gesztem és abbahagyom. Eddig úgy
végeztével öngyilkosok lettek. Két alakult, hogy amikor kedvem volt, akesetről is tudok. És az emberek nem- kor csináltam. És ez kötelez. Ha én
csak meghalnak a zenére, hanem meg- voltam a kezdeményező, én akartam,
akkor már végig is viszem. Gyakran
változnak, élni és emlékezni tudnak.
Ölni tud a zene, ugyanakkor segít, le- kerültem válságos, nehéz, kockázatos
fegyverez, elvarázsol, lenyűgöz. Cso- helyzetbe az életben, és ezek megoldádaszer. És ennek sokszor voltam tanú- sa mindig kihozott belőlem valamit.
ja. Életem fontos eseményeit gyakran Úgy látszik, provokálom a műfajokat,
kísérte zene. Olyan, ami éppen akkor hogy megmutathassam: tudom-e még.
kihallatszott a nyitott ablakon. És on- Mindegyik újból próbát jelent.
Szeretem azt a játékot, hogy egy ténantól kezdve ha meghallottam azt a
zenét, vagy csak elkezdtem fütyülni, ma miként változtatja meg önmagát,
élénken és részletesen felidézte azt a és mutatja másik oldalát, amikor más
fontos dolgot, azt a pillanatot, amit műfajba kerül. Ez nagyon érdekel. Taelőször aláfestett. A zene olyan, mint a lán életem egyik nagy rejtvénye lehet
szignál. Emlékeket hív elő. Még felejte- ez, és valószínűleg innen ered a sokni is lehet rá, ha az ember szabadulni
műfajúság is. Nem tudom, de nagyon
akar valamitől. Sokat tud a zene. Hata- nagy élvezetet nyújt. A vándortémák
mindig érdekeltek. Ez talán a gyereklom.
kori olvasmányokból is ered. Korán
• Korábbi forgatókönyveid
zárójeleneteiben is előfordult már haláleset, de kezdtem elolvasni, négyéves koromban, és sok mindennel előbb találkozmindhárom saját filmed az Eperjes

ról és a gyöngyhalászokról
énekel. A
tanítványoknak is van mulatóban játszódó jelenetsora, melyben szintén dalok hangzanak el, és megszólal a korabeli zene is. Milyen viszony fűz téged a zenéhez?
Mély, régi viszony, már gyerekkorom óta. A körülöttem lévő emberek
nagyon szerettek énekelni, és hallgatták, fütyülték a korabeli számokat. Én

• Többnyire ezerenesésnek tartod magad. Sokszor keveredtél nagyon nagy
bajba, de mintha vigyázott volna rád
valaki, kikeveredtél belőlük. Ezek közé
tartozott a nagyapád aranyával történő megmenekülés is az Eldorádóban?
Igen. Valószínűleg így vagyunk mi,
emberek, hogy életünkben egy-két
vagy néhány alapjátszmát játszunk.
Ugyanaz az alapséma. életjátszma ismétlődik, amely először kiválaszt minket. Aztán mi intézzük úgy a dolgainkat, hogy ezek a játszmák később újból
és újból lejátszódjanak velünk. Tehát
ez a bajba kerülés, majd csodás megmenekülés - ez az én életem egyik
alapjátszmája. A kockázatot, veszélyt
addig feszíteni, amig egyszer csak meg
nem oldódik, vagy maga alá nem temet. Azt hiszem, a kockázatvállalás az
életem igazi bátorsága, mert egyébként
óvatos ember vagyok minden más területen.
• Filmjeidben nagy jelentősége van a
zenének. Az Eldorádóban Gida, a zsidó fiú a lokálban elénekelte ti a dizőzzel az Ősz hajú nénikét, aztán pisztolyát a szájába véve agyonlövi magát.
A nyomorék Berci, nagyapa hűséges
segítőtársa Amerikáról, a cowboyok-

tam a könyvekben, mint az életben.
Később észrevettem, néhány dolog vészesen hasonlít arra, amit olvastam.
Aztán rájöttem, hogy sémák szerint
működik a valóság, és ezeket a sémákat a művészi alkotótevékenység beépíti, elcseni. Erre alapozódnak a műalkotások. A leghétköznapibb, legegyszerűbb események - amelyekbe bele
szoktunk halni mi, emberek - ősi séma
szerint rendeződnek és életveszélyesek. Kiderült, hogy élni életveszélyes,
hogy drámai események történnek nap
mint nap körülöttünk. Az élet mint téma, a téma mint élet - ez mindig érdekelt. Azt hiszem, jó fordító vagyok, tehát van képességem arra, hogy az élet
eseményeit átfordítsam művészi változatukra, és a művészi változatot az
élet egy egyszeru eseményévé degradáljam. Ki tudom gúnyolni magamban
a legnagyobb témákat. Gyakran szoktam ilyet játszani.
• Gyerekkori élményeid, emlékeid miért kísértenek ilyen erővel irodalmi alkotásaidban?
Talán azért, mert abban az időben,
mikor ezeket az írásokat írtam, a helyzetem a világban, mint ahogy valamennyiünké, átlagpolgároké. nagyon
hasonlított egy gyerekéhez. A felnőttek
intézték a dolgokat helyettünk, és ami
nekünk maradt, az csak az egész világ
volt. Lehetetlennek bizonyult, hogy
életünk dolgaiban tevékenyen részt vegyünk, és az érett személyiség felnőtt
felelősséggel cselekedhessen. Az élet
lényegéhez, életformánk lényegéhez
tartozott a felelőtlenség. Ha valaki nem
ártotta magát politikai dolgokba, akkor
nem volt következménye semminek.
Élhetett, eltartották államilag. Talán ezzel az életformával magyarázható,
hogy a gyerekkor így megmaradt.
•. Elsősorban írónak tekinted magad.
Két elbeszélésköteted, egy drámaköteted és egy regényed van. 18 évvel ezelőtt fejezted be a Legendáriumot, azóta néhányelbeszéléstől
eltekintve
nem írtál prózai művet. A szépirodaimat illetően nem nevezhető ez kevésbé termékeny alkotói pályának?
Hiszen ha a szédítő sebességű indulást
nézzük, amikor 24 évesen négy hét is
elég volt egy novelláskötet megsziiletéséhez. akkor 1970-ben, A svéd király
megjelenése után arra gondolhattunk.
hogy egy kissé nagyobb terjedelmű
szépirodalmi
bibliográfia áll majd
össze negyedszázados írói jubileum odra.
Én ezt sose tekintettem mennyiségi
kérdésnek. Nekem ez is sok, én erre
sem számítottam. Még mindig nem tudom, hogy kell ezt csinálni, hogyan
kell építeni. Az enyém nem egy tudatosan fölépített pálya. Itt az egyik mű
nem a másikból fakad, hanem mindegyik külön világ. Azt gondolom, fogok még írni. És lehet, hogy csak írni
fogok, mert a többi műfajban a partnereknek és a körülményeknek ki vagyok szolgáltatva. Nem lennék szomorú, ha bekövetkezne ez a fordulat. Nagyon szívesen lennék éppen most író,
és csak író. Egy korai halállal biztos
nagy vereséget szenvednék, mert nagyon sok befejezetlenséget hagynék
magam után. De talán szerenesém lesz.

Mester Ildikó
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színes magyar film
fényképezte: Grunwalsky Ferenc
írta és rendezte: Szomjas György

Hunnia Filmstúdió, 1995
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

Ez nem film - hangzott el nemrégiben
Szomjas György új filmje kapcsán egy
szűkkörű szakmai vetítésen. Mi lehet
az, ami érzékeny, a dolgokra kellően
odafigyelő emberekből ilyen és hasonló reagálásokat vált ki? Mi lehet az,
ami ennyire zavar és - valószínűleg provokál egyeseket, hogy ilyen, finoman fogalmazva is túlzó megállapítást
tegyenek az év egyik legfontosabb,
Iegérzékibb, legszebb filmjére?
A Csókkal és körömmel történetének
középpontjában leszbikus nők, lányok
állnak, a köztük szövődő szerelmi háromszögről is szól a film. Kézenfekvő
lenne tehát azt mondani, hogy maga a
téma kelt ellenérzéseket, hat irritálóan
a nézőre. Ez azonban nem kielégitő
magyarázat, ha a rendező korábbi alkotásaira gondolunk, melyeknek meséje, a cselekmény színtere - a bájos Józsefváros - hasonlóan provokáló, elég
a Könnyf.i testi sértés vagy a Roncsfj/lll
példa gyanánt. Szomjas sajátos filmnyelve, elbeszéléstechnikája sem lehet
igazán oka a berzenkedésnek. hiszen
nem ez a rendező első műve, ahol a
film szereplőinek többsége önmagát
alakítja. A KopaszkLttya egyenesen kultuszfilmrné vált - bár ezen is sokan
fognak vitatkozni -, míg a Mr. Universe ma már bátran besorolható a lassan
klasszikussá váló road movie-k közé.
A Csókkal és körömmel e tekintetben azzal hoz újat, hogyafőszereplők kizárólag amatőrök, és egy fiktív történetben kell önmagukat alakítaniuk.
Életük gyakorlatilag kap egy nem valódi keretet. mely keret, vagyis maga a
történet másodlagos jelentőségű azokhoz a sorsokhoz képest, amelyek e kereten belül megjelennek. Változás a korábbi Szomjas filmekhez képest az igen
domináns magyarázó beszélgetés, a nem pejoratív értelemben vett - konyhai filozofálás, aminek a túlsúlya tényleg könyvízűvé teheti a filmet a néző
számára. Ezekkel az egyébiránt roppant fontos beszélgetésekkel a rendező
eltávolít a fikciós filmhez tapadó képzetektől. a történet dokumentumjellegűvé válik. A keveredés nem teszi kaotikussá a művet, de igenis megzavarhatja azokat, akik egyértelműségre
vagynak, a tiszta rnűfajok kedvelőit.
Ezt a fajta keveredést fokozzák a
Szomjas filmekből már megszokott feliratok, melyek magyarázzák az éppen
látható cselekményt, néhol megismétlik az elhangzott dialógus egy-egy

részletét. máskor előrevetítik a későbbi
történést. Ez az alapvetőerr dokumentumfilmes eszköz egy idő után éppen
a valóságtól való eltávolodást erősíti, a
filmjelleget emeli ki. Ugyancsak a filmképzetet, a megcsináltság érzetét hozza
előtérbe a klipszerűség, ugyanannak a
rövid jelenetrészletnek a gyors egymásutáni, más kameraállásból való felvétele. Ez utóbbi módszer megegyezik
Lars von Trier a Birodalom című filmjében látottal, mely film videóra íródott,
mint a Csókkal és körömmel. Ez nyilvánvalóan nem csak egy technika választását jelenti, hanem mindkét filmben
tudatosan hangsúlyozza a relativitást,
az egyértelmű helyzetektől és megoldásoktól való ódzkodást, mivel ilyenek

egyszeruen nem léteznek. Grunwalsky
kamerája is ezt támasztja alá: néhol kiváncsi, kutakodó, esetleg hatásvadász,
máshol visszafogott és szemlélődő,
Emiatt a film ritmusa hol felpörög. hol
lelassul, de az összhatás döcögősre sikeredett. A történet sem áll össze teljes
egésszé, töredékes, szaggatott marad
mindvégig, mintha Szomjasnak sem
lett volna fontos a mese, csak egyes
hangulatok megmutatása.
A részletek élnek a filmben, azok a
részletek, melyek mindig 'is kiemelkedő fontosságúak voltak Szomjas munkáiban. Ezekre emlékszünk, ezek a
döbbenetesen erős atmoszférát sugárzó
jelenetek válnak humorukkal a rendező filmes névjegyévé: jelenetek, melyek

ironikusak, szomorkásak, szellemesek,
vagy kisszerűek, de közös jellemzőjük
az erős érzelmi töltet. Deák Bill, amint
félve saját zenekarának nevét vési fel a
kőbányai házfalakra a Kopaszkutyában,
vagy a Mr. Universe hősei, akik irreálisan nagyszeru álmodozásuk során maguk is elhiszik, hogy mindenre képesek, és meg tudják csinálni életük nagy
dobását, vagy akár egy hely, mint a
Gólya a Roncsfilmben. Mindezekből a
jelenetekből olyan elementáris életigenlés, pontosabban életközeliség árad,
ami azonnal magához láncolja a nézőt,
szabályosan rabul ejti. Ezek a felszabadítóan ható részletek megtalálhatók a
Csókkal és körömmelben is. A kezdés elementáris: Jagger énekel, miközben a józsefvárosi prostikat látjuk érdekes és
izgató helyzetekben az utcán. ilyen az,
amikor valami meg van csinálva. A kamera ráközelít az arcokra. a púder és
festék mögül előrunnek a pattanások.
szemölcsök, ráncok. A zene és a képek
hatására minden eleven, megfogható.
Hasonló erejű az Angyalokban felvett
tánc, de elsősorban a fellépő énekesnő
száma. Szomjas másik nagyon jó módszere a szereplők már-már hrabali beszéltetése. Laci bácsi, a rokkantnyugdíjas folytonos morgása, az ezt kisérő
mimika könnyfakasztóan vidám, mi-

közben nem lehet kételkedni az igazában. Szőke András, aki éppen ennek a
túlbeszélésnek mestere, rövid jelenetében nem tudja megismételni a Roncsfilmben nyújtott parádézást, kilóg az
egészből.
hiteltelennek. őszintétlennek
hat, s a filmre - valószínűleg témája
miatt - rátelepedő komolyság sem neki kedvez. Komoly ugyanis ez a film,
főként ha a rendező korábbi munkáival vetjük össze. A humor és az irónia
helyét a líra, az érzékiség veszi át.
Azzal kezdtem, hogy fontos ez a
film. Nem csupán mint minden olyan
mű, amely a társadalmi kisebbségek
problémáit feszegeti, ezen túlmenően
is, mert a megjelenítés olyan erős és elsősorban hitelességével annyira egyedülálló, hogyahomoszexuálisokról
szóló film lassan átalakul egy szenvedésekkel és gyönyörökkel teli szerelmi
történetté, egy olyan kapcsolat elbeszélésévé. ahol másodlagossá válik az,

"A század bűzös, vad csomókban áll, s
fölöttünk fú a förtelmes halál. .." Még
mindig, és újra. A borzalom szagát áthozza a szél a határon, a nienekülök
nekünktántorodnak, miközben a televíziós csatornák míves megoldásokkal
hozzák elénkbe a mindenkori vértócsák Rorschach-tesztjeit. Ki ezt lát bele,
ki azt.
Vajon föltétlenül Radnóti-nagyságú
művész kell-e ahhoz, vagy József Attila-i érzékenység, hogy feldolgozzuk
annak tudatát: "mindig gyilkolnak valahol"? Nem lehet nem gondolni rá,
nem lehet nem beszélni róla. Tiszteletre méltó vállalkozás minden kísérlet.
amely nekigyürkőzik a Közép-Európa
testén tomboló, úgy tűnik megszüntethetetlen halálos góc, a délvidéki háború művészi megközelítésének. Helyettünk is teszi, s a személyes tehetetlenség émelygő lelkiismeretfurdalásamintha enyhiilne kissé ilyenkor, valaki lám,
ott van, s szót emeL
No de így?
Nagy András színművét Nagy András és a rendező Balogh Zsolt írta át
forgatókönyvvé. Operatőrük B. Marton
Frigyes, zeneszerzőjük Darvas Ferenc,
dalszövegírójuk Újhelyi Ágnes volt.
Dramaturg Prekop Gabriella. A főbb
szerepekben ragyogó és jó színészeinket láthatjuk. Időtartam 93 perc. Talán
a legnagyobb tévéfilmes vállalkozás ez
a mostani időkben. Sok-sok pénz, és
sok energia befektetésének lehetősége.
Mivel a filmet a vetítés időpontjában nem tudtam volna végignézni, videóra vettem. Érdeklődtem viszont sokaknál, akik már előttem látták, de
nemigen kaptam értékelhető választ: a
többség tudniillik kikapcsolta a készühogya szerelmesek azonos neműek. léket. Az ember ilyenkor hajlik arra,
Magyar filmben tudomásom szerint hogy megrója türelmetlen és fáradéelőször kerül helyére a testiség, válik kony ismerőseit, s dacból is a jót kerefontossá, de nem a megszokott vulgár si. A rádióújságban az író szép és ér- primitív, vagy éppen az álszemérem zelmes sorokkal konferáIta föl művét.
formájában, hanem, mint az embemek Acikkből megtudjuk, hogy egy nagy
értelmével, érzelmeivel harmonizáló, mintha-játékot látunk, egy közép-eurófontos része. Ennek filmi megfogalma- pai sci-fit, mintha Budapest lenne a sozása teszi hátborzongatóan esztétikus- rozatos aknabecsapódások helyszíne, s
mintha nekünk kellett volna hozzásá Szomjas művét.
Természetesen már az is nagy szó, szoknunk a világtól elzárt és kiéheztetett város lakóinak életéhez. "Engedjük
hogy egy rendező egy még mindig
többé-kevésbé tabu témát dolgoz fel. szabadjára rettegésünket! - szólít föl a
Még dicséretesebb az, hogy mindezt szerző.
Nézni kezdtem. És furcsát láttam.
nagyrészt a már említett emberközeliséggel teszi, ha talán néha túl is be- Olyan művet, amelynek különböző
sávjai különböző mesterek és művek
szélve a dolgot.. Először pillanthatunk
be a szavak, jogi küzdelmek, az ideo- stílusa felé bókolnak. s mely önmagálógia mögé, egy világba, mely kisérte- ban olyan, mint egy nagy gonddal kétiesen hasonlít a heteroszexuálisokéra, szült művirágcsokor. Először töveszakadt virágra gondoltam, de ezt a haattól nemigen megkülönböztethető.
sonlatot azonnal el kell vetni, mert
nincs az a talaj, amely ilyen növényt
Galambos K. Attila

neveljen. Értem én, hogy szimbólum
ez. Szimbólum Szarajevo, szimbólum a
kávéház fogalma, melyet később Gera
Zoltán, a főúr és tulaj meg is említ: "a
mennyországot közép-európai kávéháznak képzelem, vaníliaillattal.. ."
Csak az a baj, hogy a választott
szimbólum van kitömve, és nem az
életre figyelnek az alkotók, hanem a
szimbólurnra. Ez akkor is igaz, ha el
kell ismerni, hogy Nagy András remek
mondatokat tud írni. Olyanokat, amelyekből azonnal úgy robban a szituáció, hogy szinte leviszi a fél kezünket.
PL: "Anya, megint ittál?" De sajnos,
nemcsak az ilyenek maradtak a szövegben, hanem olyan sutaságok is,
mint ami például Tordy Géza szájából
hangzik el: "Ma reggel a feleségem
odaadta a teámat..." Kinek adta? Az
mindig ide! Bár mostanában a múltbeliséget gyakran fejezik ki ide helyett
odá-t használva első személyben is, akkor sem jó az így. Kár. Mint ahogyan
kár a többi keservesen közhelyes mondatért is, melyek azokat a jeleneteket is
tönkreverik. amelyek egyébként kis távolságról igazak. Nagy András nagyon
ismeri a párkapcsolatok poklát, ez is a
legjobb síkja a mostani filmnek. Mikor
azonban végiggördül a történet, hitetlenkedve futunk végig a sztorin: hogy
jutottunk ide? Mi ez a Romana regényújságba illően kerek sztori, amit mégis
csak visszafelé lehet úgy-ahogy összerakni?
Ha jól vettem ki, a Kerekes Éva által
játszott és nagy operatőri-rendezői szeretettel fényképezett nőalak ötödik éve
él húzd meg - ereszd meg kapcsolatban a Mácsai Pál által játszott színésszeL A férfi sokadszorra próbál vele
szakítani, annál is inkább, mert ráakaszkodott egy ugyancsak érdekes,
fiatalabb, lábát alighanem friss sérülés
miatt nehezen használó leányzó, Murányi Tünde, aki a szakítást igencsak
szorgalmazza. A férfi, mint mondják,
keményen őrlődik a két erős nő között,
míg az idősebbik, aki el akarja hagyni
a várost, mert "ezek" rettegésben tartják, váratlanul terhes lesz tőle. A szőke
színész nyakát azonban fogja a fiatalabb hölgy, s ő nem akar ernigrálni. A
történet vége: a csodálatosan utálatosra
formált üzletasszony (Bertalan Ági) a
fiatalabbnak az idősebbik lakását szerzi meg, így az előbbi ide vonszolja föl
a megszerzett férfiút, aki csak most világosodik meg, s a mással megismert
ágyon, dús káromkodások közepette
megalázóan teszi magáévá a mit sem
értő "másikat". Míg az zokog, ő az ablakhoz áll, melyről a biztos alkotói
dramaturgiai tudásnak köszönhetőert
már fél órája tudjuk mi is, hogy be lehet rajta lőni. S most be is lőnek. A zajra visszatérnek a filmet inditó képsorok, Kerekes Éva szülés utáni ébredését látjuk. Ekkor lesz gyanús, hogy
alighanem valami keret-féle van itt.
Hogy lehet az, hogy Budapestről Budapestre emigrál valaki? A vajúdás
alatti álom lenne az egész iszonyú tör-
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ténet? Visszaemlékezés? S esetleg ezen
belül szerzői kiszólás a nézőnek, hogy
mindenütt "Budapest" van? Vagy ha
nem, hát mi a helyzet?
A filmbéli "rosszak" fekete szernüveges, kopasz banditák. Elalvás előtt, a
kiszabadult zöld papagáj miatt megbolydult villamosban. s álmodás közben, odaát. A szerelmi hármas megszenvedett, vérrel írt alakjai mögött áll
a már említett Kávéházas úr, és az Üzletasszony. Kettőjük figurája segíti hozzá az írót, hogy elmondjon minden
szerzett információt. Sok apróbb-nagyobb külsődleges adalék hoz elénk
egy feketéző, lezüllött világot. Ez a sík
Brechttől veszi az erejét. Jobban hatna,
ha több lenne benne a költészet.
Maradjunk akkor a költészetnél. A
Kabarét és az Egy szerelem három éjszakáját idézi a kávéházi színészeket alakitó Stohl András, Hollósi Frigyes, Rajkai Zoltán bohóchármasa. Hogy mindent megtesznek. az nem eléggé pontos kifejezés. Testük és lelkük minden
íntelligenciáját, színészi és emberi tanultságukat, munkabírásukat és ötleteiket mind idehozták. s látjuk, amint elszáll minden, mint a pelyva. Ezekkel a
toldott-foldott versszövegekkel s a fáradt zenével nem lehet mit kezdeni.
Az idősebb nemzedéket Csomós
Mari, Tordy Géza és Takács Katalin
hozzák a történetbe. Egy emberöltővel
előbbről rímel az alapsztorira a nagy
megoldhatatlan, férfi és nő kapcsolata,
páros vagy páratlan magánya. Itt megint érződik valami igazság, nem utolsó sorban a kiváló színészi munka miatt. Bár Takács Katin észrevehető valami teljesen jogos kétely az egész dolog
igazságtartalmá t illetően, teszi a dolgát, retteg, robbanások zajára rázkódik
össze, nyugdíjazott énektanámőként.
Csomós Mari iszákos anyája és Tordy
csóró tanár figurája bárhol megállná a
helyét.
No de most, most hol vagyunk? A
robbanásokkal fekvő és ébredő halálvárosok egyikében? A film legnagyobb
vizuális találmánya a szétvertre maszkirozott Budapest. Balogh Zsolt Budapest háborús napjairól készült dokumentumfilm-sorozatában nagy rutinra
tett szert, és nagy helyismeretre. Most
mindezt kamatoztatja. De kik az
"ezek", és kik az "azok"? Ezt a problémát képletben. sémában nem lehet be-

mutatni. ilyen steril kitaláció csak eltávolít a megértéstől.
Ha már kitalálásról van szó, akkor
talán a nagy mese, a mítosz tudná
ügyünket megsegíteni, ahhoz viszont a
kollektív tudatunkban meglévő adalékok biztos kezelése és elfogadása szükséges. Egyébként hiába a rengeteg ötlet
a bevágott híradórészletekkel.
az apró,

édes igazságokkal (mint például a savanyított csípőspaprikát majszoló terhes asszony), néhány jó snitt-tel, mint
a fogantatást hozó ölelés után a férfira
fölnéző. és a vajúdás során a vakító
műtőlámpák alatt fekvő asszony arca.
Műveltséget és memóriát dícsérő, idézetbe csomagolt idézetekkel nem helyettesíthető a valóság éríntése. Túlságosan közel van hozzánk az élmény
ahhoz, hogy szabályos szimbólummá
legyen. Nem működik.
Balogh Zsolt mostani filmjének képeit B. Marton Frigyes rögzítette. Ezek
a képek egyenként megállják a helyüket, szépek. időnként keresetten is érdekesek, de mindenképpen színvonalasak. Ám hogy együtt miről szólnak.
az nehezen hámozható ki. Vizuális rím
nemigen akad a hosszú filmben, de
anélkül el lehet lenni. Nem lehet ellenni viszont úgy, hogy csak a színészt filmezzük, s "távolról" veszünk minden
élettelent. A sminkesnek szóló dícséret

mellett a gondos berendezői munkát
kell megemlítenünk. A színész szemével sose kerülnek elénk ezek a tárgyak.
A legfeszültebbre elgondolt jelenetben,
a férfi lakásra-vonszolásában mindent
Mácsai Pálnak és partnerének kell
megoldania, nem segíti a helyzetet a
tárgyakra meredő kamera. Sokat emel
viszont a jeleneteken a kísérőzene.

Amilyen közhelyes és fantáziátlan a
kuplék muzsikája, olyan "dolgos" és
segítőkész az aláfestés zenéje.
Vissza kell térnünk Mácsai Pálra.
Sokat szereplő, okkal foglalkoztatott,
vezető színészünk. Ráadásul az az "intelligens" arc, akire rá lehet kapatni a
televíziósokat. hiszen nem sok van ebből a típusból. Mostani alakítása korrekt, a film egészéhez képest majdnem
elfogadható. Épp azért sorolom ilyen
hosszan a gondot. Pontosan az ilyen
kihívás, az ilyen egy vonallal körülhatárolt lélek megrajzolása téveszti meg
és kábítja el a magányos színészt. Úgy
tűnik, mostanában Mácsai Pál rendező
nélkül dolgozik. Helyből, hozott
anyagból megoldja a problémát, felmutatja az alakot. (Csak József Attila A
Dunánál című versének tolmácsolását
tudnám feledni!) Alapvető minőségérzék, okosság, emberi kedvesség süt belőle és a figurákból. Mégis: önző nézői
szempontból kívánok neki egy kariz-

matikus rendezőt, hogy a Lear féle Edmund vonal folytatódjék munkásságában, és ne a Tragédia vagy más nagy
mű gyorsan rögzített mondatai kapcsán használódjék és kopjori el ereje, s
váljon tehetsége üres modorossággá.
Ez a film nem segített neki. Nem Iehetett "szabadjára engedni rettegésünket", mert szorongásunk egy kreált világ tekervényes ábrázolásával foglalkozott, s így sem a részvét, sem a düh,
sem a szeretet, sem a félelem nem tudhatott megszületni bennünk.
Sokadszorra jut eszembe hasonló
kudarcok láttán híres tervezőnk története:
Valamelyik Shakespeare darabhoz
az ifjú alkotó föntről lelógó, vasszürkére és ezüstre festett vászonból és lécekből készíttetett térelemeket. a kapukat
meg az előadás lelkét idézendő. Szép
volt minden és kellőképpen impozáns.
Igen ám, de a vendégek érkezésekor a
kaput meg kellett döngetni. S ekkor
derült ki, hogy a belül üres formák siralmas hangot adnak.
Azóta szállóige a tervezői szakmán
belül: "Szimbólumon nem lehet kopogtatni."
Gabnai Katalin

Nyári

üdítők?

Színház

Nyilván sokféle szempontot kell figyelembe venni a televízió színházi közvetítéseinek összeválogatásánál. Nem lehet kizárólag arra az elvre hagyatkozni, hogy bizonyos értékrend szerint a
legjobb előadások kerüljenek a képernyőre, de arra sem, hogy a tévénézőknek szánt válogatás valamilyen módon
leképezze a magyar színházi életet. Bizonyára tekintettel kell lenni a televízió műsorszerkezetére, műsorigényére,
sőt, netán a nézők igényére, mi több
igénytelenségére is. Szóval arra, amivel
a színigazgatók is kénytelenek számolni.
Színházaink szórakoztatóipari szektorának illetékesei azonban mintha kizárólag ez utóbbira meresztenék vigyázó szemüket. S ez a televízióban bemutatott vidám, mulatságos, röhögtetőnek szánt előadásokon is meglátszik.
Képernyőre került például Szakonyi
Károly Balzac nyomán irt A pénz komédiája című darabjának előadása, amelyet Debrecenben Malnay Levente rendezett. És sehogyan sem tudom elhessegetni a gyanút, hogy a tévéfelvétel
műsorra tűzésének - a fenti szempontokat mind figyelembe véve is - leginkább az lehetett az oka, hogy a színpadra állító főfoglalkozása mégiscsak ,1
televíziózás. A darab iszonyú erőlködéssel és csekély eredménnyel próbálja
mai kapitalizmusunkat visszavezetni a
múlt századi franciára. Az eredmény
tartalmi és dramaturgiai csőd. A szavak próbálnak a mai magyar életről
szólni, a történet, a viszonyok, a jellemek azonban régi klisék, illetve azoknak is csak halvány kontúrjai legfeljebb, hiszen élettel éppen a korabeli
élet megjelenitése tölthette meg őket. A
mai élet azonban nem illik beléjük, hol
kilóg e formákból, hol üresen hagyja
őket. Ezen Simor Ottóval az élen a színészek sem változtathatnak, múlt századi francia, illetve századeleji vígjátéki stílusban próbálják megjeleniteni
napjaink újgazdagjait. amiből képességtől és képzettségtől szinte függetlenül csakis a ripacskodás jön ki.
Pécsről Sárosi István Rákfene című
darabja került be a televízió nyári üdítőnek szánt programjába; történetesen
közvetlenül a Játék határok nélkül kedves ökörködése után adták egy szombat este. Ez a darab is jelen viszonyainkat, a rendszerváltás után, nyomán
megbolydult, felfordult világot próbálja bemutatni, ahol a volt politikai veze-

tőből főműtőssegéd lesz, feleségéből
takarítónő, az egykor elnyomott értelmiségiből viszont miniszter. A professzor és környezete, vidéki klinikája
őrzi a változatlanságot. Mondhatni a
változások tengelyében marad. A klinikán dúl az őrület, természetesen mindenki korrupt, becstelen, csaló, szélhámos, természetesen feudális hierarchia
és klientúra szabja meg a helyeket és a
szerepeket, természetesen a betegeket
elveszítik, a röntgenfelvételeket összecserélik, a műtéteket ötletszerűen, olykor véletlenül hajtják végre. A szerzőnek vannak ötletei, de nincs ízlése, gátlástalanul bocsát a színre mindent, és
képtelen uralkodni a maga teremtette
felforduláson. A darab nem is ér véget,

a képernyőn

hanem egyszer csak abbahagyják egy
poénosnak vélt fordulatnál.
A rendező, Balikó Tamás sem tud
úrrá lenni a szövegen, talán nem is
próbál. Inkább kiaknázza belőle, amit
lehet. Színészei jobb lehetőség híján rátesznek még néhány lapáttal az ízléstelenségre, talán szatirikus karikatúrának
gondolják azt a mórikálást, amit művelnek. Élen jár ebben Kiss Jenő, kivétel talán Barkó György.
A Fővárosi Operett Színházból közvetített Szép Heléna lényegében ugyanabba a csapdába sétál bele, mint A
pénz komédiája. Szinetár Miklós, akárcsak Szakonyi, úgy gondolja, hogy nehány szófordulattal időszerűségét lehet
kölcsönözni a százesztendősnél jócs-

k.in idősebb darabnak. Az utalások
.izonban egyszerűen kilógnak a prod ukcióból. Offenbach operettje, amely
.1Z egykori Párizst csipkedte, lepereg a
mai Pestről. az a zene, az a humor, az
.1 deru, az a játékosság valami egészen
másról szól, mint aminek mi most itt
t.múi lehetünk. Az élet, a közszellem, a
világlátás. a mentalitás más, mint amiv el mi élünk. Ahol viszont találkozna
.1Z előadás nézőinek tapasztalatával,
életérzésével, Menelaosz kisemberi
szomorúságában, a túlélésről szóló áriában, kiderül, hogy a televízióban sokkal zavaróbb Antal Imre énekesi teljesítménye, mint a színházban. Kalocsay
Zsuzsa szépsége viszont az intim közelségbe szemtelenkedő kamera előtt
jobban érvényesül, és technikás éneklése is feltűnőbb az otthoni környezetben.
Hozzá kell még tennem, hogy fenntartásairn mellett is úgy vélem, ez a
produkció legalább - szemben az említett másik kettővel - méltó az országos
nyilvánosságra. A pénz komédiája és a
Rákfene ugyanis nem üti meg a televíziós bemutathatóság mértékét. Mondhatnánk persze, hogy csak abból lehet
meríteni, ami van. De kérdés, hogy
kell-e minden léből meríteni.
Zappe László

Elektra
avagy bevezetés a kapitalizmus
politikai gazdaságtanába

Nomen est omen. Száz százalék. hogy
nem gondolt a baljós antik szállóigére
az a hat férfi, akiket 1992-ben a Szélesféle székesfehérvári Videoton-privatizáció sodort az utcára, amikor úgy
döntöttek, hogy ezután is együtt fognak dolgozni, végkielégítésüket összedobva Kft-be tömörültek, s a vállalkozás nevéül az ambivalens tragikus hősnő, a bosszúálló lüdiai királylány nevét
választották. Hogy is gondoltak volna
ilyesmire, amikor. egzisztenciájukról
volt szó, amit éveken át építgettek, s
ami akkor, egyik napról a másikra,
összeomlani látszott. A név volt akkor
a legutolsó szempont. csak hangzatos
legyen, S.az Elektra végsősoron az. '92ben őket elsősorban a jövőjük érdekelte, hogy legyen nekik, s ne kényszerüljenek egyik napról a másikra
tengetni életüket, mint oly sok más létszámleépített, a biztos munka és a biztos megélhetés sarkcsillaga vezérelte
őket, a létbiztonság folyamatos megtartása, amiért ezen a tájon a nagy többségnek nap mint nap keményen küzdeni kell, és '92-ben, akkor még mind
a hatan, úgy gondolták, hogy egységben az erő, igaz, nem úgy, mint régen,
hangzatosan és tömegesen, az atyaúristenállam akolmelegében, hanem alkalmazkodva az új körülményekhez,
kisközöségben, hallgatva az idő szavára, építő együttműködésben, önmaguk
uraiként.
A munkamegosztás eleve adott volt:
az egykori művezető ügyvezet6-igazgatóvá avanzsált, megrendelések után
járt, szervezett, intézte a pénzügyeket,
a többiek öten pedig dolgoztak, tagonként, maguknak, a saját cégüknek. Döcögősen indult a vállalkozás, kis műhelyben, saját szerszámokkal, de keményen rnelózva, hitték, hogy nekik is sikerül a váltás, és reménykedtek, hogy
nem falják föl őket a nagy halak. Ígéretes példa adódott a helyben elég, Fehérvár - úgymond - vállalkozásbarát
város, országos viszonylatban frekventált helynek számít, közel a főváros,
ide beruháznak a világhírű cégek is
(Ford, Phillips, Alcoa, Parmalat), van
gyáros-nagytőkés (Széles), országos
hírnévre szert tett vállalkozás (Albacomp), található itt jól prosperáló ki-

sebb magánvállalkozás is elég, miért
ne érhetnének el ők is legalább annyit,
hogy különösebb gond nélkül megéljenek?
A kilencvenes évek Magyarországának szokványosan induló története ez,
sokféleképpen folytatódhat, és az esetleges változatok legalább felében ott
lappang a dráma lehetősége, ami viszont egyáltalán nem biztos, hogy be
is következik. Márpedig a rendezőnek.
ha nem pusztán dokumentálni akar,
hanem filmmé tenni a valóságot, a fikció eszköze nélkül a történet szintjére
emelni az eseménykrónikát, akkor
mindenekelőtt a drámára kell rátalálnia, olyan "nyersanyagra", amely nemcsak kordokumentum, de a személyes
tartalom okán egyedi és megismételhetetlen, illetve a fordítottja is igaz,
amelyben az egyéni sors magában hordoz valami önmagán túlmutató, a korra vagy a létezésre vonatkozó mondanivalót. Schiffer Pál, aki már esztendők
óta dokumentálja Videoton-sztori ámen
a gazdasági és társadalmi változásokat,
valószínűleg jónéhány hasonlóképp
kezdődő eseménysorra bukkant, megannyi történetlehetőségre, amelyek aztán az előbbi súlyos szempontok megmérettetésében könnyűnek találtattak.
Az, hogy a székesfehérvári Elektra Kft.
létrejöttének és a helyi körülmények
között jól prosperáló vállalkozássá válásának eseménykrónikája dokumentumfilmmé lett, a rendező érzékenységének, éberségének és állhatatosságának köszönhető, az ő tapasztalata és
elkötelezettsége szükségeltetett ahhoz,
hogy az első lépésekben és a bizonytalan kimenetelű folytatásban meglássa a
filmértékű történetet, a dráma csiráját.
A már kész művet nézve szinte lehetetlen megállapítani, vajon melyik
lehetett ez a pont, ami alapján Schiffer
Pál úgy döntött, a hat volt munkatárs
újabb együttes próbálkozása érdemes
arra, hogy megőrzödjék az utókor számára; mi lehetett az a momentum, az
az apró jelzés, ami azt sugalmazta a
rendezőnek. hogy az Elektra Kft
ügyes-bajos dolgait részesítse megkülönböztetett figyelemben más hasonló
eseményekkel szemben, mert ez a történet a legalkalmasabb arra, hogy köz-

vetítse a néző felé, mi is történt itt valójában az elmúlt esztendőkben a mikroközösségek szintjén? Csak gyanítom,
hogy Schiller akkor határozott úgy,
hogy a továbbiakban is preferálja az
Elektrában történteket, amikor már a
kezdeti nehézségeken túllévő kft. ügyvezet6-igazgatójával, Szolgai Lászlóval
az első hosszabb beszélgetést megejtette. Az egykori művezető divatos öltönyben, nyakkendőben. a korszellemnek megfelelően berendezett új irodájában, háttérben a szorgoskodó titkárnővel beszélt önmagáról, a cégről. a
megkapaszkodás nehézségeiről, a meglévő problémákról, az általa szükségesnek tartott, és még csak részben végrehajtott változtatásokról. terveiről, s arról, hogy ez "egy igen, igen kemény
világ", könyörtelen, s annak aki talpon
akar maradni, szintén keményen és
könyörtelenül változnia kell a világ
képmására. És Szolgai úr egyszercsak
kimondta, hogy hiába a társak, a tagként dolgozó többi öt, ő ezt a kft-t már
a sajátjának tekinti, mert bár ő a "régi
rendszerben" nevelkedett, és hitt a közösségben, a kalákában végzett munkában, de mivel fordult a világ, változtak a körűlmények. lassan, szinte észrevétlenül ő is átalakult, tulajdonos
lett, tőkés vállalkozó, aki munkát és
kenyeret ad, aki fölvesz és elbocsát, aki
sorsok fölött dönt, aki már senki másnak nem tartozik felelősséggel, csakis
önmagának, azt tesz, amit akar, s
mindezt egy magasabb cél érdekében,
ami nem más, mint az Elektra működése és fejlődése, alkalmazottként dolgozó tulajdonostársai. az egykori munkatársak pedig, az ő megítélése szerint,
kerékkötői ennek a fejlődésnek, ők
nem gondolkodnak nagyobb cégben.
ők csak dolgozni akarnak, ezért az
ügyvezető igazgató legközelebbi céljául azt tűzi ki, hogy megszerzi a kft
egyszemélyi tulajdonjogát, megvásárolja társaitól tulajdonrészüket.
Csakhogy ez nem megy olyan egyszeruen, talán még nehezebb ügy, mint
a cég lábon tartása, a régió gazdasági
életében való tekintély kivivása volt,
azonban Szolgai tisztában van ezzel,
metamorfózisa túlontúl jól sikerűlt,
tudja, hogy nem ronthat ajtóstól a ház-

ba, meg kell adni a formáját, a megfelelő körítését a dolognak. S innentől az
Elektra Kft-nek már története van,
érezzük, konfliktus van készülőben,
drámai, még ha mesterségesen - Szolgai által - táplált, akkor is, kenyértörésre fog sor keriilni a valaha együtt
elbocsátottak között, mert a bizniszben
nincs barátság, csak érdekek vannak, s
ebben a vállalkozás vezetője az erőnyerő. Látjuk az alkalmazott-tulajdonostársakat is, munkásruhában nyilatkoznak, talán éppen a kajaszünetet áldozzák föl a kamera kedvéért, azt mondják, hogy ők nem a meggazdagodás
míatt vágtak bele a vállalkozásba, hanem hogy legyen munkájuk, a szervezést, a beruházást és egyebeket Szolgaira hagyják, vakon megbíznak benne,
munkatársuk volt, ő tudja, mit csináL
Pénzt még nem vettek ki a cégből,
csak az alkalmazotti fizetésért dolgoznak, a nyereséget először vissza kell
forgatni a termelésbe, hogy gyarapodjon a vállalkozás, hiszen az övék is.
Igaz, a fizetésük is kevesebb lett, mert
új alkalmazottakat kellett fölvenni a
profilváltás végett, ezért átálltak a teljesítménybérezésre. de hát ennek is így
kellett lennie, ilyen világot élünk. Biztonságban érzik magukat, mondják, hiszen tagok, tulajdonostársak, a Szolgai
Laci meg haver.
S mindenki teszi a dolgát. öten a
munka frontján. a hatodík a háttérben,
s ő az eredményesebb. Szolgai úr nem
szívbajos, nem válogat az eszközökben, ahol kell, érzelmekkel, másutt
észérvekkel dolgozik. Pénztelenségre, a
gazdasági helyzet rosszabbodására. a
lehetőségek beszűkülésére és rossz
munkamorálra hivatkozik, végső érv-

nem kell a véleményeket a társakéhoz
igazítani, rájuk figyelni, nyilatkoznak
az újra lapátra tett egykori létszámleépítettek. Simi a város melletti kis falu
házának udvarán, jelen vannak a szülők is, és a férfi helyett inkább az anyja
ként mindannyiszor a kft. bukásának
rémképét vetíti előre, s ezt ugye senki beszél, az ő tanácsára társult fia Szolsem akarja, sem tulajdonos, sem alkal- gaival. Az idős asszony úgy érzi, kemazott. Aki pedig mindkettő egyszer- ményen kitoltak a fiával. Pedig gürcölt
re, az pláne nem. S Szolgai a leggyen- tisztességesen. Két szakmát is adtak a
gébb láncszemnél megbontja a rend- gyerek kezébe, hogy neki ne kelljen lászert. Egy gyűlés alkalmával bejelenti, tástól vakulásig robotolni. hogy ne
ő úgy gondolja, hogy újabb elbocsátá- függjön a földtől, legföljebb csak kösokra van szükség, és az egyik tagnak, tődjön hozzá, s most ide jutott. Van
Siminek is mennie kell. Robi, a legfia- ugyan háztáji, kert, állatok, de három
talabb tulajdonostárs még védelmébe embert épphogy eltart, ez nem persveszi munkatársát, a többiek hallgat- pektíva. Marad a munkanélküli segély,
nak. Szolgai könnyen megcáfolja az el- a bizonytalan alkalmi munka, s majd
lenérveket. ha kell, demagógiával, ha lesz valami. Talán. Simi nem a kor hőse, áldozat a farkastörvényű világban.
kell, félrevezetéssel, semmi sem idegen
tőle. A gyűlés végén Robi is megsza- Tipikus vesztes, akinek a hátán mások
vazza Simi kipöckölését, igaz, nincs fölkapaszkodhatnak a csúcsra. Majdmeggyőzve, de ő egyelőre maradhat, s nem elsírja magát. ..
Nándi elvált, egyedül él. Lakásában,
ez a lényeg. Kint már nevetve parolázik: "Veled, Nándi, majd hétfőn talál- pálmafás poszter előtt ülve beszél. A
kozunk, veled meg Simi...majd vala- fotó helyszinére nem mostanában jut
mikor, valahol." Nem állnak ki egymá- el, legföljebb valami szintén hangzatos
sért. Fő a személyes biztonság. És már nevű utazási iroda szervezésében, de
rég nem egységben az erő. Erre talán az is kockázatos, mert egyszer csak kiéppen Szolgai a legjobb példa a sze- derülhet, hogy a cég be sem volt jegyezve, a tulajdonosok leléptek a
mükben.
pénzzel, ő meg ácsingózhat az egzotiÉs sorjánzanak a filmben a pompásabbnál pompásabb helyzetek - már kus paradicsomban, míg hazahozatja
ha egy dráma esetében lehet ezzel a az állam. ilyen szemét világ lett, vadjelzővel élni -, az élet a legjobb forga- kelet és vadkapitalizmus. a rablók, a
tókönyvíró és dramaturg egy személy- gazemberek megtollasodnak, a becsüben. A néző valódi katartikus élmé- letes munkás meg mehet oda, ahol a
nyekkel lesz gazdagabb: szenvedélyes part szakad, kibabarálnak vele mindedühöt érez egyfelől a gátlástalanul a nütt. Nagyon csalódott, erre nem számaga javára mesterkedő Szolgai iránt, mított. Pedig haverok voltak ...Majd
másfelől a többi öt tehetetlensége, visszakapja a pénzt, amivel beszállt az
megalkuvása és antiszolidaritása miatt. Elektrába, s lehet, hogy be tudja fektetA következő áldozat oly félszegen lép ni. De közös üzletbe nem, akkor inbe az ügyvezető-igazgató irodájába, kább egy bank, ahol szerényen kamamint egykor a nagyfőnökébe léphetett, tozik. Persze csak akkor, ha nem kell
Szolgainak kell bíztatni, üljön le nyu- fölélnie. ha talál munkát, mert dolgozgodtan. "Szóval az lenne a legjobb, ha ni az nem volt büdös neki soha, falun
kilépnél. én fölvásárolnám a tulajdon- nevelkedett, napi tizenkét-tizennégy
részedet, nem úgy mennek a dol- órákat gürcölt. Reménykedik...
Robit apja műhelyében veszi a kagok " "Persze, Laci, ahogy te jónak
mera, Az apa már hosszú évek óta eszlátod " Nándi hétvégi horgászgatás
közben beszél arról, hogy ennek így tergályos kisiparos, még az "átkos"kellett lennie, elsődleges szempont a ban kezdte. O mondta annak idején a
cég érdeke, sajnálja a másik kettőt, de gyereknek, hogy tanulja ki a szakmát,
ő ugye ezért felelősséggel tartozik, hi- s dolgozzon mellette, de a villanyszeszen tag. Attól nem fél, hogy ő is két relés tisztább munka. Robi csalódott,
társa sorsára juthat, hiszen dolgozik de nincs kétségbeesve. A történteket
rendesen. S a következő jelenetben tanulságosnak tartja, örök életre megszívlelendő példának. Hogy se más kimár írja alá fölmondását az irodában
Szolgai döntése nyomán ...Szép lassan szolgáltatottja, se más balekje ne lemind az ötüknek távozni kell az Elekt- gyen soha ezután. Szerencsére neki
ra Kft-ből...
stabil egzisztencia áll a háta mögött, a
Aztán az otthon védelmében, ahol szülők, s még fiatal, újra kezdheti. Ez-

után mégis az apja mellett fog dolgozni, a maga uraként, s ha akkora karriert nem is fut majd be, mint Szolgai,
mert hiányzik belőle a rafinéria, de
biztos megélhetéssel rendelkező, lassan
gyarapodó vállalkozó még lehet belőle...
Majd Szolgai mond véleményt a sikeresen végrehajtott akció után, ő is
otthon, szolidan berendezett nappaliban, pólóban. melegítőgatyában, előtte
sör akisasztalon. Szerényen él, mondja, régi kocsi, kétszobás lakótelepi lakás. Ot nem saját gyarapodása érdekli,
hanem a kft-é. Azt nem mondja, hogy
a kettő már ugyanaz. Ezután kockázat
nélkül kaszálhat. nem kell a társak szemébe nézni, nem kell előttük hivatkozni semmire. Azt is mondja, hogy őt a
kemény munkára nevelték, a maximum teljesítésére, s ő most is csak ezt
tette. Így kell tökéletesen kft-t csinálni.
Eleinte, mikor elkezdték, még nem így
gondolta, akkor még ő sem tudott
semmit, aztán így alakultak a dolgok.
Kis rásegítéssel ugyan, de szinte magamaguktól. ilyen a szabadság. Van, aki
tőkés lesz, van, aki nem. Ó tőkés lett.
Egyedül maradt.
Végül a végső búcsú a régi társaktól, akik megkapják a cég tőkéjéből nekik kijáró részüket. Azt a pénzt, amivel beszálltak. névértékben. A hasznot
fölélte a kft. azaz akkor még ők maguk. Ez se semmi. Járhattak volna
rosszabbul is. Szolgai öltönyben, nyakkendőben. a többiek szabadidőruhában, farmerben, pólóban. pulóverben.
Valaha együtt dolgoztak a Videotonban. Az asztalon Kanizsai Kinizsi és
pogácsa. Mint régen, a brigádbulikon.
Szolgai osztja a pénzt, mindenkivel kezet fog, mintha díjakat adna át. A közös munka jutalmát. Köszöni a részvételt. Sok sikert kíván mindenkinek.
Schiffer kéri az "ötöket", mondanának
véleményt a történtekről. Nem nagyon
mondanak. Nem haragszanak, így alakult, jobb elválni békében. A ki nem
mondott szavak, a düh, a keserűség,
talán a szégyen is mint üledék rakódik
le bennük, s ott belül ez egyre vastagabb. Aztán elmennek, Szolgai néz
utánuk a folyosón, mint aki örökre leszámolt valamivel, s visszamegy az
irodába. A szabadság magányába.
Az Elektra ... tulajdonképpen
egy sikertörténet. Egy kisvállalkozás sikeres
megkapaszkodásának és gyarapodásának krónikája. Nyertessel. vesztesekkel, győzelemmel, vereséggel, veszteséggel együtt. Ahogy az lenni szokott.
És ott van mellette az emberi oldal,

aPU igen sivár, siralmas képet mutat.
Uj gyanakvás, új kiszolgáltatottság,
mindennapi félelmek, irigység, a hit
megrendülése és magány. Az értékveszteségek hosszú sora. Ez a siker
ára. Úgy látszik, manapság az éri a
legkevesebbet, szinte semmit, ami
anyagiakban nem mérhető. És az eredmény: egy az öt ellenében. Riasztó
arány, de elfogadott. A változás, az átalakulás kálója. Tehát az Elektra ... egyben egy morális társadalmi dráma.
Ez az - úgymond - szükségszerű
kettősség nemcsak filmmé, de fontos
filmmé teszi Schiffer Pál legújabb
munkáját. A rendező nemrégiben nyilatkozott a Stúdió '95-nek, s ott többek
között arról is beszélt, hogy a honi dokumentumfilm-gyártás adós a jelen
helyzet érdemi bemutatásával, az átalakulás nem híranyag szintű megörökítésével, a változóban lévő társadalom
új struktúráinak földolgozásával. Megemlítette azt is, hogya múlt föltárására
és fölülvizsgálatára még mindig többet
áldoznak a stúdiók, mint a jelen,
ugyancsak történelmi léptékű vizsgálatára, esetleg elemző szintű munkák készítésére. Schiffernek teljesen igaza
van, ráadásul olyan probléma ez,
amellyel a szaksajtó sem foglalkozik,
nem hiányolja az ilyen jellegű műveket
a hazai repertoárból. Tudjuk, hogy a
magyar dokumenturnfilmnek elévülhetetlen érdemei vannak a közelmúlt föltárásában, s közvetve a rendszerváltás
létrejöttében is, hiszen megtették azt,
amit annak idején a játékfilmek nem
tehettek meg. De talán éppen ez a tekintély, ez a jelentőség lehetne az alap
arra, hogy most, a kilencvenes évek
közepén a dokumentumfilm úgy foglalkozzék az átalakulással, a rendszerváltás következményeivel, ahogy a
játékfilm jelenleg nem tud. Az Elektra...például lényeges adalék ahhoz,
hogy a változást az emberek nagy része miért útálja, miért rossz a szájize
emiatt, miért okoz ez nagyobb depressziót, mint bármely más változás
Trianon óta, s ahogy ezt kimondja, elemi erővel hat, nem érezzük kimódoltnak, didaktikusan megtervezettnek,
mint ugyanezt egypár játékfilm esetében. Hogy ez miért van így, az külön
elemzést igényelne. de jónéhány játékfilmes kudarc figyelmeztet ennek szükségességére, és Schiffer Pál filmje ékes
bizonyítéka annak, hogy ha nehezen
is, de a hiány még pótolható.

Szárnyas Gábor

Utazás

A hagyományos irodalmi műsornak
befellegzett. De nem most. Már legalább egy évtizede. Aztán kimúlt
csendben és észrevétlenül. Alkotóik tisztelet akivételnek - jobbára csak
penzumokat teljesítettek, alkalomra
szóló felkéréseknek tettek eleget. Tevékenységüket nem az íróhoz-költőhöz
fűződő élmény motiválta, hanem a feladat végrehajtása. Műsort csináltak
rendelésre, melyben verset rnondattak,
prózát dramatizáltak. részleteket állítottak hadsorba.
A kopernikuszi fordulatot az jelentette, mikor valaki úgy érezte, neki különleges viszonya fűződik egy-egy költőhöz, írodalmi korszakhoz, sanzonirányzathoz. Meg akarta mutatni azt a
világot, de úgy, hogy maga is benne
legyen. ilyenkor az elkészült film szervesen illeszkedett az alkotó oeuvre-jébe, kiteljesítve annak egyik zugát, s bizonyos fénnyel megvilágítva a korábban készült műveket.
Maár Gyula az elsők között engedett önmaga csábításának. A Micsoda
útjaim... (1983) fikciós keretbe helyezett század eleji és húszas-harmincas
évekbeli slágereket. Brecht-songot és
olasz partizándalt. népdal t és mai dalt
- rekvizítumaikkal együtt. Törőesik
Mari egyazon térben, egyik helyről-jelenetről a másikba sétálva a magánlét
- történelem-visszfényektől sem mentes - állomásait járta végig. Közben láthatóvá vált az a világ, melyben egymást egészítették ki a Törőesik- és Maár-filmekből vett fotók és idézetek, a
családi album képei, a barátok-alkotótársak holdudvarának "holt" és eleven
díszletelemei. no meg a rendező korakamaszkori festményének hatalmasra
nagyított háttértablója. Az a világ,
mely az alkotói koncepció koherenciájának ereje által mint egyetlen magánmitológia jelenhetett meg. Melyhez csak
apropót adtak a dalok. Maár nosztalgiázott, ugyanakkor szeretettel megfricskázta a könnyű kis blődségeket. slágereket. Közel hozta a letűnt korokat. mert
Törőesikélettel töltötte meg a szerzeményeket. S eltávolította, mert - elidegenítő eszközeivel - saját(os)művészuniverzumába emelte őket.
Tarr Béla a Sátántangó forgatásán kapott ihletet. Főszereplője-zeneszerző]e,
Víg Mihály egy Petőfi-kötettel érkezvén, Petőfi-verseket olvasott a forgatás
szüneteiben. Tarr úgy gondolhatta - és
joggal =, hogy a versek egy csokrával
valami fontosat közölhet magáról-magukról (is). Az elkészült 35 perces film,
az Utazás az Alfoldön (alcíme szerint

az Alföldön

Petőfi Sándor emlékére; MTV 2, 22.40,
július 31.) valóban utazás térben, versekben a költői lélek mélyére. A kiválasztott darabok 1844 áprilisa és 1847
decembere között születtek. Legtöbbjük (tizenhatból nyolc) 1846 első hónapjaiban. Ez az időszak Petőfi pesszimizmusának mélypontja, Lelassult a
világ körülötte, lassan emésztő fájdalmas életérzés uralkodott el őbenne.
A költő képekben gondolkodik. A
filmrendező is. Tarmál nemcsak van,
létezik, de felértékelődik a kép. Szereti
az állóképet. Szépek a kompozíciói fénydús nappaliak és sötétbevesző belsők. Legszívesebben meg sem mozdítaná őket. A nézőnek alkalma van
szemlélődni, megfigyelni a részleteket,
mélyebb összefüggéseket keresni az
egész elemei között. Hőse szívesen
gyalogol be a képbe, megy át rajta,
vagy ül a kép egyik sarkában. Ha a
kamera megmozdul, lassan követi hősét. Néha utazik. Egyszer tengelyén
állva körbepanorámázik az alföldi tájon. A képpel együtt erőteljes a látható
hangvilága, a róna tücsökciripelésétől
a szobák csendzajáig.
Tarrnál felértékelődik az alak is. Víg
Mihály megszemélyesíti a költőt. De
még inkább - a szándékos anakronizmusokkal - megmarad önmaga. Felidézi a verseket. Nem szaval és nem
játszik. Csaknem monoton hangon
mondja maga elé a költői sorokat. Azonosul a szöveggel, és ez az azonosulás
nem esik nehezére. Elfogadja és magáénak érzi Petőfi diagnózisait. Petőfi fájdalma az ő fájdalma is. A XIX. század
első fele költőjének magán- és világfáj-

dalma találkozik az interpretá tor-felidéző XX. század végi, az eltelt másfél
évszázaddal gazdagított gondolataival
és érzéseivel.
Tarmál felértékelődik a lelkiállapot is.
Alapja valóságos: magány, betegség,
barátok árulása, a kedves korai halála.
A költő csak az állandósult bánat és rezignáció hangján tud megszólalni. Ebből a televényből nő ki természetes
módon a reménytelenség, a halálvágy,
az élet értékeinek tagadása. (Egyetlen
gyógyír: a bor, a mámor.) Petőfi a történelem vérfolyamáról is borzadállyal
szól. De apokaliptikus látomásában
megjelenik a bizakodás: a "jók" és a
"gonoszak" végső nagy összecsapása
az előbbiek győzelmével zárul.
Víg-Petőfi egyedül járja útját. Gyalog, szekéren, vonaton. Földúton. folyóparton, várromok között. Kocsmában, naposszobában, elhagyott-lepusztult házban húzza meg magát. Három
nap telik el a hely és napszakok változásával. A napok virtuális hossza is
követi az elkedvetlenedő költöt, a beszűkülő életszeretetet. Rövidülő, gyorsuló és eljelentéktelenedő napokat élhetünk át. Míg az első nap 11 képből
(jelenetből), a második 5, a harmadik 2
képből áll össze.
Tarrnál fontos a csapatmunka. A
rendező kiemel Petőfi költészetéből
egy korszakot, egy válságállapotot.
amelyre reflektálni tud és akar. De
nem egyedül - alkotótársaival együtt.
A vége főcím megkülönböztetés nélkül
sorolja a film készítőit: Víg Mihály,
Fred Kelemen, Hranitzky Ágnes, Tarr
Béla. Ez az ő Petőfijük.

Tarr
Víg(asztalan)
Petőfije

Tan újra megtalál ta azt a médiumot, mely erőszak nélkül közvetíteni
képes (más filmjeiből is megismert) világképét, világérzését és -magyarázatát. Eszerint az ember(iség) méltatlan
helyzetben van (a "teremtés" elhibázott); ezt a helyzetét csak tovább rontja, súlyosbítja: képtelen a megváltásra,
a megváltódásra; végérvényesen elveszett, s ez a művészt (lehet az filmrendező, költő, interpretátor, zenész) rezignált fájdalommal tölti el.
Tarr olyan verseket választott, melyek egyazon hangulatban Iródtak,
egymást erősítik. Az érzés dinamikáját
megadják, ennek ellenére mégis várjuk-keressük az ellenpontokat. Amelyekhez képest a lelki mélység és elveszettség ("csehül vagyunk"; "hideg vagyok és szótalan": "én, a gyászos ifjú")
még érzékletesebb lenne.
Az elhangzott versekben csak egyszer csillan fel az élet igenlése határozottan - pillanatokra ugyan, de a legmélyebb ponton: "Hiába! bármi a halál,! Az élet nála többet ér./ Van ottan
béke - semmi más;/ Van itten bú - de
vígadás/ Kéjében is pezsg ám a vér."
(Hattyudalféle, 1844 április-május.)
Ez az életigenlés hiányzík a sajátos
megemlékezésből.
Lehet, hogy ezért került még egy
Petőfi-film is az éjszakai holt időbe?
A televízió músorszerkesztésének
értékelhárítói ismét csatát nyertek.
Lalík Sándor

AnT
Oltalomkeresők
A 100 esztendős Gaumont-cég tarka,
abrosz mintájú előkével látta el jubileumi snittfilmjét. Amilyen a tálalás,
olyan az étek: balkézzel kevert vegyessaláta. A finnyásabbak távoztak is a
Broadway moziban rendezett ünnepélyről. Szerencsére Luc Besson neve
beesőditett néhány fiatalt, az érdeklődés hiánya miatt így mégsem maradt
el a

Leon, a profi
hazai bemutatója.
Korunk hőse a címszereplő. Boldog
békeidőkben rejtvényfejtéssel foglalkozott. Keményöklű nyomozó lett ké-

sőbb, aki elől nem menekedhet a marcona tettes. Utóbb a törvényekre fittyet
hányva titkosügynökként követte ellenfelét. Végül mint bérgyilkosban ismertünk magunkra, s most benne látjuk testet ölteni azon emberi értékeket,
melyeket a társadalom egyébként megtagadott.
Precízen végzi a dolgát, kitűnő mesterember. Szakrnájának legjobbja, noha
szellemileg kissé visszamaradott. Apró
hibája azonban nem zavar, hiszen tudjuk: mindannyian imbecillisek vagyunk, és egy hülye is méltón repre-

zentálhatja nemünket - kivált ha ilyen
szorgalmas. Lelkiismeretesen gondozza
növénykéjét például (ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet), és szigorúan betartja krédóját: gyermekre és
asszonyra nem lövünk.
Vele szemben a gonosz ostobák sorakoznak, kábítószer kereskedelemmel
foglalkozó rendőrök. kik nem néznek
se istent, se embert, és szenvedélyesen
pusztítanak (lám, a túlfűtöttség idegen
tőlünk). Büszkén lessük a derék Leont,
őszintén szurkolunk neki, minél több
államilag hitelesített gazfickót küldjön

merénylő Beethovenről elmélkedik a
lövöldözés előtt tréfásan (a Ponyvaregény iskolát teremtett), s az előírásos
hullagyártás után imígyen reagál a történetekre: "fárad t vagy, kikészített ez a
nap".
Humoros és vonzó darabot látunk,
durranó poénok segítenek át az idő zavarain. Válaszul meglepjük Nicolas
Seydoux urat, a Gaumont nálunk vendégeskedő igazgatóját egy váratlan artbesorolással. hadd örvendezzék azon,
hogy művészetnek tartjuk ipari termékeit is.

pokolra a szomszéd család kiírtói közül. Kedves tőle, hogy pártfogásba veszi a mészárlásból véletlenül kifelejtett
tizenkét esztendős kislányt, s megtanítja mesterségének fortélyaira. Hálás szerep Mathildáé, alighanem nagy jövő
előtt áll alakítója, Natalie Portrnan. Néhány esztendő múltán abszolút biztonsággal formálhatja a sérelmeit fegyverrel megtorló kamaszt, vagy a rendes
esti öldösésnek áldozatul eső szende
lánykát. Természetesen fekete komédiákban. nézőikkel összekacsintó farceokban, gyilkos bohózatokban. hol a

A szappanoperák fölényes biztonságú kitűnőségeinek egyikét szembesítené a valódi kudarc élményével John
Sayles szerzői filmje, a

Passion Fish
(talán 'Szerelem hal' magyarul). Indokolt a feltételes mód használata, mivel
a televízióban kékellő. és a vászoruól
reánk sand.ító világ szinte alig különbözik egymástól. Legföljebb a gügyeség mértékében térnek el. Azok a vég-

telenbe nyúló sorozatok, melyektől egy
ostoba közlekedési baleset üti el MayAlice-t, a nevetségességig primitívek,
míg az érett negyvenes színésznő története - ahogyan mondani szokás - jószándékú ugyan, de butácska.
A társadalmi drárnákon belül lassan
külön műfaji kategóriába sorolhatók a
hendikepes filmek. Gyártóik lelkiismeretesen tanulmányozzák a hátrányos
helyzetek listáját, és ugyanazon sztorit
kötik mindegyikhez. Láttunk már faji,
nemi egyenjogúsításért szót emelő művet éppúgy, mint különféle öröklött és
szerzett betegségekben szenvedők támogatására biztatókat. Ezekben a sorscsapás miatt nekikeseredett hős ráébred, hogy nem szabad sohasem feladnia (ez az úgynevezett társadalmi üzenet). Saját erejéből, valamint áldozatos
környezetének segélyével új, tartalmasabb életbe kezd. (Hogy a szenvedés
nemesít, az a morális üzenet.)
Új fényű hajnal hasad. A feladatvállalásában szocreállal rokon hollywoodi
filmtípus még megvalósításának hibáiban is keleti tejtestvérére emlékeztet:
életidegensége szembeötlő, nem ismeri
a változatosságot, mereven ragaszkodik "bevált" sablonjaihoz. Képtelen
összehozni a kivételest a köznapival.
Miközben az ellenkezőjét állítja, arról
győz meg, hogya betegnek valóban
nincsen helye az egészségesek között,
hiszen azok bármekkora rokonszenvvel fiqyeljék is, segíteni nem tudnak
neki. Erdemi támogatást egyedül sorstársától kaphat a szerencsétlen. Korántsem véletlen, hogy May-Alice egy volt
narkósban talál barátnőre. (Chantelle Alfred Woodard alakítja - ráadásul
még szép is, ami külön öröm a férfinézők számára.)
A kórházi zsarnokoskodás ellen
ágáló tévésztárról azonnal tudjuk: sikerül majd - legalábbis képletesen - talpra állnia. Az előttünk felvonuló ápolónői hadról pedig gyanítjuk, hogy tarkasága látszólagos csupán. Valójában
mindannyian egyformák, mivel egyéniség híján valók. Dramaturgiai szerepük is azonos, nekik kell elrettentő
példával szolgálniuk. Érdemdús rendezőnk nem merészkedik odáig, hogy a
képek tónusával. színével, esetleg a
társult hangi effektusokkal próbálja
megértetni vak és süket közönségével:
ki a jó, ki a rossz. Annyi szakmai rafinéria fért belé rnindössze, hogy sötét
belsőket használ a szenvedések bemutatásakor. míg az igazi társat áradó vi-

divatját meglovagoló Priscilla folytatását is befejezték - Los Angeles mellett.
Tőke van, ihlet nincs. Aki filmre kívánesi, Sidneyben kereskedjen.

lágosság és a Zabriskie Pointból kölcsönzött gitárfutamok üdvözlik. Lehet,
hogy ennyi is sok mainapság?

Farinelli, a kasztrált
történetére 1982 óta várunk, akkoriban
forgatta Moldován Domokos első próbafelvételeit Lindsay Kemppel a BBSben. Azóta semmi sem történt, csupán
az irodalmi forgatókönyv verziót 01vashattuk. Film nem született. Hiányzott a pénz. Százmilliók, milliárdok
tűntek és tűnnek el folyamatosan, a
mozgóképgyárak is működnek, e műre
mégse telt. Valóban, kinek hiányozna
egy XVIll. századi énekművészt bemutató alkotás?
Akinek ilyesfélére fájt a foga, most
megnézheti Gérard Corbiu filmjét.
Igaz, belga és nem magyar, de hát Carlo Broschi sem volt dunatáji éppen. Ne
búsuljunk tehát, elvégre hogyan kever-

hetett volna ki három és féloktávnyi
terjedelmű hanganyagot a rendelkezésére álló szűkös technikai apparátus
segítségével egy magyar rendező, mint
tette azt nyugati kollégája Derek Lee
Ragin kontratenorjából. valamint Ewa
Mallas Godlewska szopránjából? Kár,
hogy ő meg beérte a műszaki problémák megoldásával és egyébre nem
ügyelt.
Mi tagadás, kasztrálta a filmet. Hiányoznak belőle az életteli figurák, és
hasztalan várjuk a dráma kiteljesedését. Önjáró történet zakatol előttünk,
egy Örök Ugyanaz: a jó megdicsőül, a
gonosz lelepleződik. Bűnhődés, és
happy end - felettébb szokatlan módon, tudniillik apává lesz a férfiasságától megfosztott. Közben alakok tűnnek
fel és el. Arcukon olvasható a jövendőjük: a csúf bizonnyal kihull az idő rostáján, a zilált küllemű háttérbe szorul,
egy jelentőségteljes oroszlánfejre pedig
dicsőség vár. Figyelmünket a muzsikára összpontosíthatjuk ekként, nem kell
egy ütemre lélegeznünk senkivel. De
minek járunk akkor moziba?
Otthon kényelmesebben hallgathatnánk a zenét. Igaz, Broschi hozzáférhetetlen, Hasse és Porpora úgyszintén.
Ám a csábító hang hamis, Farinelli
énektudásáról ugyanis csak feljegyzések maradhattak. Egyedül abban lehe-

Muriel eskűvője
tünk biztosak, hogy nem úgy szólt,
ahogyan e szörnyű gépi kevercs. A
legkevésbé sem lepett meg tehát az
énekes hallgatóságának zömét kitevő
gyönge hölgyek ájuldozása. llyen idegenséghez nemigen szokhattak akkoriban még.
A mesterkélt világ egyetlen előnye
érdekessége lehet. Vonzza a tekintetet.
más, mint amihez hozzátörtünk. Évtizedek óta igyekeznek a látványcsinálók, hogy őrült, feJzaklató viziókkal
kápráztassanak el, mert az a siker záloga. Itt csakugyan helyénvaló volna a
burjánzó képzelet. illene korhoz és témához, de hasztalan áhítjuk bűvöletét.

Modern kelmékbe öltöztetett, ásítva
bravózó statisztákat látunk, meg lidércnyomásként felbukkanó paripákat,
levegője, tere azonban nincs semminek. A beállítások szinpadiasak és fakók, tompák a színek is, de nem eléggé. Hemzsegnek a közeliek, melyeken
az tűnik fel leginkább, mennyire erős a
Farinellit alakító Stéfano Dionisi férfiéke.
Legföljebb szép nőkkel vigasztalódhatunk. Mintha a zene tökélyéből
egyedül a kasztráltak nemi lehetőségei
érdekelték volna a rendezőt. Belétom.
izgalmas téma lehet az is, noha jobban
illenék egy lágy pornóhoz, afféle hárem-történethez,
mintsem
Handel
megihletőjének sorsához. Mindössze
néhány szerelemtől hevült, izgalmas
leányarccal gazdagodhatunk.
mint
amilyen a kedvest megformáló Elsa
Zylbersteiné.
Az ausztrálok bezzeg kitettek magukért! Jó ideje izgalmasabb dolgok
zajlanak az angolszász filmgyártás hátországában, mint lúres-lúrhedt előterében. Az agg oroszlán foga hullott, az
örökifjú hírében álló Hollywood pedig
legföljebb annyi tehetséggel bír, hogy
lekoppintsa a déli kontinens sikereit.
Saját Mad Max változatának, a Vízi világnak készítői egyelőre az adósságban
úsznak, és nem a sikerben. A másság

P. J. Hogan, az író-rendező két szálból
sodorja cselekményének fonalát, a komédia tarkájából, és a tragédia vaskos
feketéjéből. Muriel Heslop semmihez
sem ért, és hiába ábrándozik a házasságról is. Előnytelen külleme miatt
aligha remélheti, hogy valakinek megakadjon a tekintete rajta. A társaságához tartozó ifjak másra kíváncsiak,
mint amit nyújtani képes, a női praktikákban pedig járatlan. Túlságosan
lomha és buta ahhoz, hogy versenyre
kelhessen társnőivel. Elgyötörten, kétségbeesetten tengődik, és fogalma sincsen, mihez kezdhetne húsz esztendejével.
Vereséget vereségre halmoz, és kérdéses végső diadala is. Eleinte bohócot
látunk benne, mivel úgy törne ki fojtó
légkörű otthonából. hogy elorozza a
családi kasszát. "Sikeres leszek, mama!" - fogadkozik, de széptevőre nem
talál, csupán barátnőre. Rhondával
folytatja próbálkozásait Sidneyben,
<l hol
mindketten álláshoz jutnak.
Amint kibontakozik önálló személyiségük, egyéni sorsuk is veszít példázatosságából, és a film humora kevésbé
groteszk már, mint korábban volt.
p. J. Hogan ejti a biztos siker-szálat,
nála nem az ágyban találkoznak a barátnők, noha játékos ABBA-showjuk
.ilöltözetes play backjével ugyancsak
emlékeztet a Priscilla bizarr erotikájára.
(Vajonmitől éledt újjá turnéi után húsz
esztendővel az együttes kultusza
Ausztráliában? Elképzelni sem tudom
az okát eme extatikus rajongásnak. Mit
láthattak, mit érezhettek bele akkor, és
mit fél emberöltővel később? Bájt, kellemet nehezen fedezhetnénk föl az
énekesekben. akik buksi medveként
irnbolyogtak a színpadon. Slágereik
pedig egyszerűek bár, mégsem szárnyalóak. Az áhítatot vélték kihaliani
dallarnformálásukból talán? Számaikban gyakran csendülnek vissza egyházzenei motívumok, és az előadók fehér öltözete is szakrális jelleget hordoz,
valószínűbb mégis, hogy idegenségük,
északi mivoltuk, domináns szőkeségük
bűvölte el a hallgatóságot. Hogan állítja, bármire képes lett volna a számok
jogainak megszerzéséért, hiszen e muzsika közvetlenül hozzá szólt tinédzser
korában, s a melankólia, a vágyakozás
és a felszabadultság sajátos keverékét
alkotta, szemben a szörnyűséges gépzenével, amit az üres fejű modemek
hallgatnak most. Így eshet meg a csoda, hogy egy ABBAválik a vox humana megszólaltatójává.) A gondviselés
óvja őket az ilyen közösködéstől: szórakozás helyett szenvedés lesz osztályrészük. Rhonda megnyomorodik, és
Murielre hárul ápolásának feladata.
A lány szinte fetisisztán vonzódik
az ártatlanság jelképeihez. Végiglátogatja Sidney valamennyi ruhakereskedőjét, és különféle mesékkel ráveszi
őket arra, hogy menyasszonyi díszbe
öltözötten fotózzák. Bizarr szenvedélye

mégsem betegség tünet, egy megfogalmazatlan hiány jelentkezése inkább.
Szeretetre áhítozik e trampli. Amíg
megérik rá, jókora változáson kelJ átesnie. Viszonylag könnyen sikerül fölébe
kerekednie önmagának: hirdetés útján
névházasságot köt egy honosításáért
mindenre hajlandó dél-afrikai úszóbajnokkal. Nemcsak férjet kap így, hanem
irigyelt hírességgé válik egyszeriben.
Szerencsétlen anyja sorsát azonban
nem szeretné követni, szakít a fiúval,
de nem tér vissza a családjához sem.
Rhondát ápolja tovább.
Öröklött szemléletének átformálásáért többet küszködik. Lomha testénél
veszélyesebb ellenfele a környezet.
Családja kemény dió. Alighanem a két
kitűnő színész, [eanie Drynan és Bill
Hunter megformálta szülők e film
tényleges hősei, az ő háttérből elősejlő
tragédiájuk az igazán jelentős és figyelemre méltó. Bill, az apa sötét múltú,
jövőtlen politikus. Betty, a felesége magába roskadt, lompos asszony, kiből
bugyog a jóság, de minden sikk és kellem nélkül. Családjukban élni nem
öröm. Menekülnek is, ahogy lehet. A
férfi szeretőt keres magának, neje kábulatot. hogy elviselhesse megaláztatásait. Akkor lázad fel csupán, amikor
párja elhagyja. Törvénytelenségekbe
kényszerült és magára maradt férje
azonban ugyanúgy áldozat.
Kiváló munkát végeztek a látványtervezők, amikor Heslop förtelmes otthonát felépítették. Nincs ott egy lakályos helyiség sem. Giccs, cikornya
mindenütt. Nagymintás tapétákon reprók sötétlenek. a hivalkodó ablakok
pedig gazos kis kertre merednek. Ez a
hazugság háza, és lakói szemlesütve
fogadják a valótlanságot, mert úgy követeli a játék. Csak lassan dereng,
hogy az átláthatatlan szövevény mögött egy valóságos, élhető élet esélye
rejlett. Betty elszalasztotta, férjét pedig
éppen az ő tragédiája gátolja meg kiaknázásában. Egyedül Murielnek van
elegendő ereje a választáshoz.
Ez hát az igazi happy end, s nagy
kár, hogy egy heroikus gesztus eltakarja. A barátság és az érte hozott áldozat
legföljebb része Muriel szabadságának,
de semmiképpen sem egyedüli forrása.
A dramaturgia sugallotta befejezés (keretessé tenni az elbeszélést és ekként
zárni le a történetet) félrevisz. mert
visszakanyarodik a nyitó témához, és
egy ál-megoldásra emlékeztet: a másik nem helyett beérhetjük a sajátunkéval is.

Keserű méz
Némi késedelemmel, most jutott el
hozzánk a Kés a vízben után harminc
esztendővel készült Bitter Moon (Keserű mézre magyarították felettébb leleményesen). Vad giccs, lúg limonádé,
képi közhelyek gyűjteménye. Története
a könyökünkön jön ki: fád párocska
unalomba fulladó házasságának remédiumaként lndiát választja. A luxushajó zárt terében megismerkednek néhány utassal, így egy hindu úrral, ki
nevet zarándoklatukon, és egyedüli
megoldásként a gyereknevelést ajánlja.
Józansága kétkedő mosolyra fakasztja
Fionát és Nigelt, ők a köznapok egyhangúsága elől menekülnek éppen.

Szokatlanra vágynak, és amilyen készséges a véletlen, menten kezükre játszik. Furcsa párossal hozza őket össze.
Oscar az élettörténetével traktálja Nigelt, Mirni pedig elszédíti. Kiszemelt
áldozatuk előbb könnyű kalandot remél, majd szerelemre lobban.
Az amor fati témája köszön vissza,
az utazás keretül szolgál csupán, igazi
hősünk a francia boszorkány, valamint
a sokáig Párizsban napot lopó amerikai író. Fél évszázad angolszász irodalma koptatta fényesre ezt a sztorit. Szégyenkezve nézzük, sejtelmünk sincsen,
mi újat hozhat ki belőle Polanski. Annak rendje s módja szerint a buszon
pillantja meg Mirnit a dologtalan literátor, valahol a Boul.Mich. és a Montpamasse Bienvenue között. Föllángolás, boldog egymásra találás következik és hosszú, nem túlságosan eredeti
szerelmeskedések sora. Közben a
hölgy szépen formált kebleiben gyö-

nyörködhetünk legföljebb. Ásítozással
telik az első fél óra.
Azután kis gellert kap a történet, és
mi is fölnyithatjuk csukódó pilláinkat.
A tocsogásból szenvedélyes csapkodás
lesz. Lehetőségeik határait kutatják a
szerelmesek. Játszani kezdenek egymás
testével, lappangó vágyaikat gerjesztik.
Fölszabadulnak szunnyadó energiáik,
ők pedig a gyönyörben tobzódnak.
Merész váltás. Szinte illetlen is már.
Azon senki sem akad fenn, amikor kifacsarják valakinek a beleit. vagy elmetszik a torkát - hiába, ilyen az élet!
-, de szerelmi játékokba feledkezni,
bűnösnek minősített perverziókat kapcsolattartó erőként emlegetni vétek. Elakad a lélegzetünk tőle csakúgy, mint
a derék bankfiúnak. Együtt pirulunk
vele.
Idővel kimerülnek a tombolók, ólmos fáradtság települ rájuk. Beköszönt
a csömör. A lány birná még talán, a
korosabb férfi már nem. Vágyai kiégtek, menekülésre fogja. Csakhogy Mimi ragaszkodik hozzá, így kapcsolatuk

gyunk. Hasznosabbnak tűnik ösztöneink szublimálása.
Divatos poénkodni, joggal követeljük azonban, hogy borzongásigényünknek az erőszak tegyen eleget, s
ne tabunak nyilvánított szerelmünk
valamelyik bizarr alakváltozata. Roman Polanski pedig éppen ilyesmiben
mesterkedik. Ördöginek híresztelt bensőnk felé terelget makacsul. Korszerűtlen véleménye szerint gyönyör és szabadság rejlik abban. Úgy gondolja,
kapcsolataink sem feltétlen célelvűek
és hierarchikusak. Gyalázatos merénylet ez az emberség újabb fogalmai ellen! Hovatovább egymásban keressük
még a jót, és fütyülünk a gépi sokszorosítással előállított műkosztra, amitől
ezernyi munkahely sorsa kerülhet veszélybe...
Polanski tud valamit. Nemcsak az
elsajátítható szakmai fogásokat ismeri,
hanem természetünket is olyan mélységben. aminő ritkaság. Higgyük, hogy
tehetségének köszönheti rnindezt, s feledkezzünk meg pokoljárásának ször-

újabb fordulatot vesz. Közösen megélt
élményeik nem hozták meg a szeretetet, érzelmeik a korábbiak ellentétébe
váltanak. Előbb Oscaron, majd annak
viselkedése nyomán a lányon is úrrá
lesz a gyűlölet. De annak kapcsa sem
gyengébb, be kell látniuk tehát, nem
elválaszthatóak többé, gyötrelmeiken a
halál segíthet egyedül.
Noha kevéssé divatos, őstémája ez a
művészeteknek. Hol szubtilisen, hol
nyersen utal ama rejtélyes erőre, melyet mindannyian éreznénk talán, ha
volna hozzá elegendő merszünk. Általában óvatosabbak vagyunk, semhogy
lovak közé hajítsuk a gyeplőt, és úgy
élvezzük a száguldás t. Hivatkozással
kultúránkra csupán az agresszív késztetéseknek engedünk, mivel azok révén hatalomra és pénzre tehetünk
szert. Az ismeretek forrása viszont tilalmas. Még elijednénk magunktól, ha
ráeszmélnénk végre: kicsodák va-

nyűségeiről. Elvégre sikeres rendező, a
filmbeli Mirnit alakító szépség, Emmanuelle Seigner férje. Néha felületes kissé, a vártnál kevesebbet törődik a háttérrel, a dizájnnal. Hősei érdeklik csupán: tartásuk. testük játékai, szemük
villanása. Kedvtelve időz Oscar kitűremkedő, nikotintól sárga lófogainál.
Fiona aszott nőiességétól rémüldözik,
Nigel verítékcsöppjeit lesi kajánul, s
Mirni elmázolódott festéke indítja kegyetlen szánakozásra.
Félelmetes a nyitó etűd: háborgó
tengert látunk. Majd lassan visszahúzódik a karnera, és megnyugodhatunk:
egy kabinablakon át szemléljük mindezt. Ám ismét közelítünk a vízhez, s a
menedékkel ámitó hajótest újra eltűnik. Ott vagyunk megint - oltalom híján - a viharban.

Sneé Péter

A szereplők és a történet
Furcsa, degenerált vámpírfészek a
mindig-sötét tengeren álló, aknamezöktől elbástyázott, vékony kis lábakon
egyensúlyozó
olajfúrótorony.
Négy törpe clown szorgos inasok
módjára igyekszik kielégíteni a torony
középpontjában székelő élősködő, az
álmodni képtelen, s ezért sebesen öregedő Krank csillapíthatatlan étvágyát:
Krank álmokat fal, a városból idehurcolt gyerekek álmait zabálja. Az álom a
lélek bölcsője, ám Krankét, bármennyire szeretné is, nem ringathatja el: hiába
a hatalmas, elektródákkal teli ágyak,
amelyek a kopasz öregembert összekapcsolják a rab gyerekekkel - Krank
csak rémálmokat hozhat a kicsikre, s
ezeket kapja vissza tőlük cserébe.
Két központi figurája van még ennek a ki-tudja-hova-veszett tudós által
létrehozott világnak: Miss Bismuth, a
törperrő és Irvin, az akváriumban élő, s
a külvilággal [ean-Louis Trintignant
bársonyos hangján kommunikáló agy.
Krank és Irvin kiegészítik egymást: az
előbbinek csak teste van, az utóbbinak
pedig csak lelke. A genetika játéka
megátkozott, s valamiféle szomorú tehetetlenséggel itatott át mindenkit ebben a lidérces világban. Egyedül Irvin
rendelkezik az akarat szabadságával:
hatalmas palackban mentális üzenetet
küld a szárazföldre, remélve, hogy valamilyen messiás majd véget vet ennek
a rémálornnak.
A toronyban megállt az idő - a szárazföld ellenben hihetetlenül mozgalrnas, zsúfolt: minden négyzetcentiméteren akad látnivaló, alig győzzük kapkodni a fejünket a tárgyak, formák
kavalkádjában. Még a tengerfenék is
foglalt: elborítja a város hulladéka, melyet egy tengeralattjárón élő, paranoiás
törpe igyekszik kinos figyelemmel
rendszerezni. Mindenki túlbuzgó (leginkább az árvaházat vezető sziámi
ikerpár), egyedül Marcello, az ópiumszívó bolhaidomár él füstös tespedtségben: az ő passzivitását azonban házirovarainak hiperaktivitása ellensúlyozza.
One, az elrabolt kisöccsét kereső
erőművész és az árvaházból meglógó
Miette között szoros barátság alakul ki.
One gyermeklelkű felnőtt, Miette felnőttlelkű gyerek; One óriás, Miette picurka. One nyakába veszi a kislányt:
így mennek az utcákon, keresve a matrózt, akinek a bőrére van tetoválva a
fúrótoronyhoz vezető veszélyes út térképe. Miette hiún néz egy arra haladó
üvegesmester tükrébe, One bárgyún
vigyorog. Óriás és törpe, akik együtt
akarják megváltani a világot: ezerszer
láttuk már őket, mégis mindannyiszor
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felderülünk a mesék e kedvenc párosán.
A torony és a város között a küklopszok tartják fenn a kapcsolatot. Fanatizált zombik, ők látják el az élősködő Krankot gyerekekkel. Alacsonyabbrendű szolgák, mégis felsőbbrendű lényeknek képzelik magukat.
Krankot, mint a zsamokokat általaban, persze saját fegyverével kell legyőzni: miután Miette és One eljut .1
toronyba, a kislányt rákötik az One kisöccsének álmait szívó alvó öregemberre. Mostanáig Krank hatolt be mások álmába - most mások fognak al
övébe. Eddig Krank az öregség ellen
harcolt - most, hogy álmában gyerekké alakul, a fiatalság ellen kell küzdenie. Eddig az volt a baja, hogy nem tudott elaludni - most az, hogy nem tud
többé felébredni lidérces álmából.
A történet mindvégig pimaszul packázik a káosszal, annak peremén járja
kötéltáncát. Néha úgy tűnik, végzetesen alázuhan az érthetetlenségbe, ám a
következő pillanatban egy láthatatlan
kéz megragadja, és az összekuszálódottnak hitt események bámulatos sebességgel bomlanak ki. Úgy érezzük,
hogy a Delicatessenből már ismert morbid humor végleg elszabadult: többé
nem a film játszik vele, hanem ő a
filmmel, s ha a rendezők nem lépnének közbe a döntő pillanatokban, képes lenne tönkretenni az egész produkciót.
A bolha mint tömeggyilkos
és messiás
Jean-Pierre Jeunet és Marc Caro rögeszmésen hisz abban, hogy a legapróbb dolgok képesek csak igazán
megforditani a sors kerekét. Marcello
bolhái központi szerepet játszanak a
filmben: az apró kis rovarok rnikronos
fullánkjára vakcina van szerelve, melynek tartalma az áldozatot dühöngő
őrültté alakítja, A bolha, elképesztő
muzikális érzékről téve tanúbizonyságot, azonnal a kiszemelt célpontba
fecskendezi a vegyszert, mihelyt felcsendül az idomár zenegépének keserű
muzsikája.
De álljunk csak meg egy pillanatra a
bolhaidomárnál. Groteszk bohóc ő, miközben a legmágikusabb erejű mutatványos. Ha az állatszelidítő a karját,

fejét az oroszlán szájába dugja, vagy
az elefánt lába alá teszi, csodáljuk bátorságát, izgulunk érte - a bolhaidomár groteszk produkciójától azonban
zavarba jövünk. Egyrészt kevesebbet
kockáztat kollégáinál, elvégre nem
vesztheti el létfontosságú testrészeit,
ugyanakkor viszont sokkal többet: foglalkozásának létjogosultságát, hiszen
nevetségessé válhat, ha háziállata engedetlen - bár részben magunkat neveljük ki, amiért bíztunk mutatványának sikerében.
Marcello azonban valódi mágus, aki
nem tévedhet, s apró barátai mindig
tökéletesen végzik munkájukat. Háromszor látjuk a filmben, amint a parazita munkába lép, háromszor szólal
meg a zenegép, s az események míndig döntő fordulatot vesznek: hőseink
vagy a pusztulás szélére sodródnak,
vagy pedig megmenekülnek a biztos
haláltól. Ki vannak szolgáltatva a bolha önkényének.
[eunet és Caro szerint a mikrokozmosz pimaszul beavatkozik a makrokozmikus történésekbe. a legapróbb
esemény is elképesztő láncreakciókat
indíthat el.
íme egy példa. A bolhacsípéstől
megvadult One dühödten fojtogatja,
rázza Miette-et, a gonosz sziámi ikerpár pedig a Marcellótól lopott zenegépen játszik és kárörvendve figyeli az

óriás őrjöngését, a gyűlölt kislány haláltusáját. Miette szeméből kirepül egy
könnycsepp, és egy közeli pókhálóba
vágódik. Az megrezdül. mire egy közelben ülő papagáj izgatottan rikácsoIni kezd. Amadárhangra idegesen felugat egy kutya, egy álmából felvert
hajléktalan a korcshoz vágja cipőjét. A
lábbelitől felriad egy sirály, felröppen,
és rápottyant egy arra haladó autó
szélvédőjére. A fekália szétrnázolódik
az ablakon, a vezető nem lát, karambolozik, és csőtörést idéz elő. Az utcára
áradó víz patkányokat mos ki egy pincéből, s a rágcsálók egy kuplerájba menekülnek. A bordélyból sikoltozva szaladnak ki a kurvák, s annyira lekötik
egy reflektorokat kezelő kikötőrnunkás
figyelrnét, hogy újabb baleset történik:
kiég a világítótorony lámpájának biztosítéka, emiatt egy hajó a partra szalad,
sbelemossa One-t és a félig eszméletlen kislányt a vízbe. Az erőművész a
hideg zuhany hatására magához tér, s
ez megmenti Miette-et.
A látvány
Lényűgöző az Elveszett gyerekek városának látványvilága. Visszatér egyrészt a
francia fantasztikus film csíráihoz, a
rnéliesi színpadiassághoz, a némafilmek képregény ihlette környezetéhez;
másrészt már-már klipszerűen tömény:
csak úgy hemzsegnek a vizuális gegek,

a vágások élesek, a snittek néha olyan
rövidek, hogy az események szinte követhetetlenekké válnak.
A környezet leginkább a Brazil és a
Delicatessen világát juttatja az eszünkbe. Mintha valamiféle torz ipari forradalom zsákutcájába került volna a világ: monoton, ugyanakkor régies hangulatú, elkopott mechanika rnűködtet
mindent. A színek tompák és szomorúak, akárcsak a gőzös, a minduntalanul megtörő sikátorok és a hangyamódra nyüzsgő emberek. Mint a De/icatessenben, itt is egyfajta akvatikus közeg uralkodik: víz van a csatornákban,
a levegőben, a ruhákon, és jó pár szereplő fejében is. Furcsa mélabú lengi át
a tárgyi világot és az embereket. Úgy
tűnik, a rendezők megértették azt az
igazságot, amely igen kevés fantasztikus filmben érvényesül, hogya mese
erősen expresszív műfaj, és csak akkor
éri el hatását, ha a külvilág minden
elemét alárendeli hangulati töltésének.
Az amerikai antiutópiák világa
rendszerint felettébb benzinigényes.
mert a tér nyitott, végtelen (mintha
csak valamiféle préri élmény bukkanna
fel), s ezáltal arra kényszeríti szereplőit, az őrült Maxeket, hogy cél nélkül
száguldozzanak. Az Elveszett gyerekek
1'árosa energiatakarékosabb: bezárt kis
kozmosz, el sem tudjuk képzelni; lehet-e rajta kívül valami. Az amerikai
antiutópiákban rendszerint az akció
szervezi meg a látványt - Jeunet és
Caro filmjében viszont a látvány uralkodik a cselekményen. Ennek ellenére
a film külön érdeme még, hogy az akció-részek hihetetlenül ügyesen vannak
megkomponálva, s méltán felvehetnék
a versenyt a tengerentúli hagyományokkal.
[eunet és Caro munkája azonban
nem kíván versenyre kelni az amerikai
sci-fikkel. Bár kétségtelenül benne van
a "bi-bi-bi, ilyet mi is tudunk" jogos
káröröme. s a lélegzetelállító trükkök
valóban feladják a leckét még Spielbergéknek is, nem hiszem, hogy a rendezőpárost a dac, a bizonyítás vágya vezette. Egyszerűen szerettek volna egy
nagyon jó filmet csinálni. S bár igaz,
hogy ez mintegy tizennyolc millió dollárt és két évi munkát vett igénybe, a
vállalkozás maradéktalanul sikerült.
Úgy hiszem, az Elveszett gyerekek városa
egy nagyon fontos, s különös szépségű
modem európai filrnrnese, melyet látnia és szeretnie kéne mindenkinek.
Beregi Tamás
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BONSAIT
avagy Miért kell mindent

Igazán nem érdemes mostanában félnünk, hogy kontyos nő vagy kalapos
férfi ül elénk a moziban. Nem érdekes,
hogy nem látunk.
Az a fontos, hogy halljunk.
Hála Istennek van sztereó, Dolbysystem, jó akusztika és miegyéb a hazai mozikban is, így nem dolgoznak
hiába a speciális hangeffektek kiötlői.
Néhány éve még bizony elő-előfordult,
hogya színész szájáról kellett leolvasni
a szöveget, a zenéből és az egyéb
hanghatásokból pedig fülsértő sercegés
lett. Ennek vége. Legalábbis a legtöbb
helyen. Általában mindenhol kicserélték a hangfalakat, sőt a jegyszedő nénik is lényegesen halkabban beszélgetnek a függöny túloldalán.
Sajnos a videokölcsönzőkből hazavihető kazetták hangminősége gyakran
százszázalékosan élvezhetetlenné teszi
a filmeket, de most maradjunk az optimális esetnél. a felújított mozinál.
Voltak persze eddig is "zajos" filmek, de most hirtelen megsokasodtak.
Olcsó megoldás lesz, de azzal kezdem,
amelyik már a címével felfedi magát.

Tébolyító zörejek
a kék villa körül
Ennél tényleg teljesen mindegy, hogy
ki ül előttünk, sőt örülhetünk is, ha
nem kell végignéznünk, mert elég siralmas. De a hangzás tényleg tébolyító.
Ahogy ígérik. Hajók nyíkorognak. szél
fúj, víz csobog, írógép kopog, mahjong csapódik. Részletek A bolygó hollandIból.

A folytonos zörejek monotonitása
tökéletesen eléri a kívánt hatást: pontosan tudjuk, hogy ilyen helyen bármi
megtörténhet. ilyen helyen az ember
előtt két válaszút áll: előbb vagy utóbb
fog-e megtébolyodni. Mert hogy meg
fog, az nem kérdés. A Gestapo vagy az
ÁVH nyugodtan használhatta volna
vallatáshoz a film hanganyagát. Két
perc mah-jonghang, két perc hajónyikorgás. Tuti köpés.
A zajok vegytiszták. Nem nyomja el
őket sem zene, sem beszéd. Iszonyúan

felerősödnek egyik-másik jelenetben,
szinte alig lehet a képre és a történetre
koncentrálni. A fülünk válik az elsődleges érzékszervünkké.
A forgatókönyvet Alain Robbe-Grillet írta, a francia "új regény" éllovasa.
Lehet, hogy az ő ötlete volt a "hangzó" film? Lehet, hogya zörej képes hidat építeni a szöveg és a kép közé,
utat engedve ezzel az irodalomnak?
Az biztos, hogy jobban oda lehet figyelni a nagyrészt narráció ból álló szövegre, mint a normál filmeknél. mert
jobban fel van izgatva a fülünk.
A történet maga fantazmagorikus.
Ráadásul sokkal inkább szól az iroda-

lom jelenlegi állásáról, a történetrnesélés hatásairól. Olvasnivaló,
hallgatni való, a látványa néznivaló, de
az egészből nem lesz egységes film.
A filmben előforduló hanghatások
máskor egytől-egyig kellemes érzetet
keltenek az emberben, kifejezetten romantikus asszociációkra adnak lehetőséget. Tenger, kikötő, hajók, éneklő nő,
játékterem, mah-jong. A monotónia teszi őket tébolyítóvá, idegesítővé. És a
szokatlan direktség. Egyre ritkábban
találkozni a moziban direkt hanggal.
A film CD-változata életúnt gruftiknak és kedvetlen vendéglátóknak
ajánlható.

Polanski új filmje, a

Keserű méz
szintén dúskál hangban. A tízévenkénti rendszerességgel elkészülő kispolgámevelő filmek soros darabja ez. Az
utolsó tangó Párizsban, a Kilenc és fél hét
stb, stb, stb. Nyilván többen felháborodnak. hogy egy lapon említem őket,
de igazán lényeges különbséget nehezen lehetne találni köztük. Polanski
nem sajnálta az időnket, filmje legalább egy órával hosszabb a kelleténél.
Persze az ő szempontjából (és a produ-
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VENNENEK
kiherélni?

ceri szempontok szerint) indokolt ~
hosszúság, hiszen különben nem férne
bele a "nézőcsalogató" jelenetek sokasága. Erotikusnak mondott, szoftpornoid szexgyakorlatok, teljes terjedelemben. Néhol persze kiderül, hogy ,1
fonákját akarta bemutatni. Ott van például a röfis jelenet. Osztályfőnöki órák
erkölcsnevelő hangját juttatja eszünkbe, ahogy "ábrázolódik", miként i~
csömörülnek meg a szextől a pom"
gyakorlói.
A hanghatások sokkal érdekesebbek. Jobbnál jobb zenebetétek. nyögések, kéjes sikolyok és zihálások teszik
egyértelművé a látottak hangulatát. A
röfis jelenetben valóságos baromfiudvarban találjuk magunkat. Kakas kukorékol. tehén bőg, mindez kazettáról.
Elég betenni a magnóba, és már indulhat is a falusi szex, némi szadóval.
Üss! Nem ütök! A film feliratos. gyakori a narráció, alatta a cselekménynek
megfelelő zajok. Megszokhattuk már a
szexjelenetekkel operáló filmekben,
hogy miként használják az intim helyzetekben kiadott emberi hangok teljes
skáláját. A feszültséget úgy látszik nehezebb képben megoldani. A zene:
Vangelis.
A szex mellett a rémisztéshez nélkülözhetetlen még a megfelelő hangok
kikeverése. Előző hónapban már szerepelt ebben a rovatban a

Casper
Az álomgyártó Spielberg produkciójában készült új mesefilm egy kedves kis
szellemről szól, aki 1/ barátot szeretne;
2/ csajozni szeretne, legalább annyi
időre, ameddig Hamupipőke pasizhatott (nyolctól éjfélig); 3/ életre szereme
kelni, vagy végre megnyugodni holtában. A szellemecske kollégái gonoszkodni szerétnének. riogatni az arrajárókat, ahogy azt rendes szellemektől elvárják egy ódon udvarház látogatói. A
szellernnyugtató pszichológus a kísértetek elintézetlen ügyeit szeretné megoldani, hogy ne kelljen tovább kísérteniük a dúlt lelkű élők között. A pszichológus lánya bulizni szeretne. Mindenkinek teljesül az óhaja. A történet
kerek, lehet mosolyogni, házi szellemekre vágyni, esetleg könnyet ejteni
ifjan. Felháborodnivalót nem találha-

tunk keresve sem. Spielberg nagyon
vigyáz a mesefilmjeinél, hogy minden
a helyén legyen. Még a politikai korrektség is példás. A kísérteteket úgy
hívja: életfogyatékos! Ez azért szép.
Bár, ha a sírból nézzük, van némi kirekesztő íze mégis, hiszen így egyértelmű elsőbbséget ad az élőknek a halottakkal szemben. Felvetődik a kérdés,
honnan ez a megkülönböztetés. Miért

nem halálfogyatékos inkább az élő? Na
mindegy. Azért az mégis szép, hogy
életfogyatékos. Amúgy is az élők vannak kisebbségben.
Ez "családi mozi", nem lehet benne
nagyon ijesztegetni. El kell találni a
hátborzongatásnak azt a szintjét, amit
túlél szívszélhűdés nélkül egy másodikos, de azért beleborzong az apukája
is. Ezt hangeffektekkel érik el. A nyi-

korgó ódon kapu, apókhálók suhogása, a lépcső nyikorgása visszaadja a
rajzfilmek
szoftthriller
hangula tát.
Gyakori a visszhangosítás. Azt is hallani, ahogy a botcsinálta bérszelleműző
kisiparos nyakában lógó kereszt hozzákoccan
álreverendája
gombjaihoz.
Vagy amikor a pénzéhes örökösnő elnyomja a cigarettacsikket a méhviaszolt asztallapon. Ne ijedj meg, de félj.
A szinkron tökéletes, a hangkarakterek igazi jellemformálók, bár ezt a magyarra szinkronizált filmek szinte
mindegyikéről el lehet mondani. Ez talán annyiban különbözik az átlagostól,
hogy "mesefigurákhoz" illően beszélnek a színészek.
A rettegésnek van felnőtt változata
is.

Rejtekhely
Autóbaleset után sikerül egy szegény
férjet újraéleszteni. Magáhoztérte után
azt állítja, hogy a klinikai halál pillanatában a lelke érintkezett egy pszichopata gyilkos szellemével. És elszabadul
a pokol. A gyilkos új áldozatokra lel. A
"szegény férj" lányára és feleségére.
Gondolhatjuk, hogy mi mindenen
mennek keresztül ezek után a mozinézők. A speciális effektek kezelői megismertetnek bennünket a halállal, a Gonosszal, a vérvággyal, a rettegéssel.
Mindezt hangokkal és színekkel-fényekkel teszik. A vizuális effektekben
a digitális technika segítségével eljutnak a fotószürrealizmusig.
A hangok hátborzongatóak. Semmiben sem maradnak el a többszörös Oscar-díjas látvány tervezők munkájától.
Nincs szoftborzongás. Rettegés van.
(Aki mondjuk nem reszketett, hanem
nevetgélt a Ffinyíróemberen, az most is
lazítani fog.) A zeneszerző is belead
apait-anyait. Trevor Jonesnak hívják,
jókora gyakorlata van már a beszaratásban. általában akciófilmekben és
thrillerekben dolgozik. Fene a gusztusát. Ó írta a kísérőzenét többek között
az Excaliburhoz, az Arachnophobiához,
az Angya/szívhez,
a Mississippi Burninghez, Az uto/só mohikán hoz, a Cliffhangerhez.

A "sima" emberi hang is játszik
egy-egy filmben. A Magyar Televízió
például szeptemberben műsorra tűzte
az

Ezredvégi beszélgetések
újabb darabját. A sorozatban kábé egy
órán keresztül egy ember beszél. Kérdésekre válaszol, de a kérdéseket utólag általában egytől-egyig kivágják. A
sorozat természetesen éppen ettől
egyenetlen, ez egyszerre a pozitívuma
és a negatívuma. A mostani részben
Nádas Péter beszélt. Nádas lassan beszél. A televízióban este tizenegy után

egy órán keresztül lassan beszélni kamikázeakció. Nádas
érdekeseket
mondott. Az irodalomról beszélt, az
írásról. Arról, hogy mi a történet esélye, mi van a regénnyel, hol vagyunk,
mi lesz, lesz-e valami egyáltalán. Arról, hogy az ember reggel felkel, és felöltözik. Hiába beszélt lassan, ettől nem
vált sem szaggatottá, sem vontatottá,
mert hihetetlenül zárt logikai rendjük
volt a mondatoknak. Egyetlenegy fölösleges szó el nem hangzott. Nem
nyökögött, nem tekergette a fejét, nem
nézett oldalra. Az arca, a mozdulatai
és a hanghordozása tökéletes összhangban volt azzal, amit mondott. Attól volt hiteles, ahogy mondta. Mesterkéltség nélkül, mentesen saját gondolatainak alá- illetve föléértékelésétől. Az
érződött, hogy ha kérdezik valamiről,
akkor arra (úri)emberi kötelessége válaszolni, válaszolni pedig csak alaposan érdemes. Mit sem törődött a műsor eimével, nem küldött üzenetet a jövőnek a mából, nem értékelte az ezredet. A válaszaiban azt mondta el, amit
ő, Nádas Péter gondol a kérdés kapcsán, nem adott átfogó, globális választ
az emberiség nevében.
Ennyit az ő "hangzásáról" . Azt
azonban sokadszori nézésre sem sikerült megértenem, hogy miért csapdosnak közben a hullámok. Ennyire nem
bízunk a tévénézőkben? Tényleg történnie kell valaminek a képernyőn
azon kívül is, ami miatt a forgatás történt? Nem elég, ha valakire oda lehet
figyelni? Az ezredvégi beszélgetőtárs
beszél-beszél, közben pedig hullámok
nyaldosnak. harapnak. locsognak, verik a tajtékot. Ez lenne az örökérvényűség képi szimbóluma? Elég egyszerű gondolat. Nem csúnya, nem zavaró
(azt leszámítva, hogy a víz lucsogó
hangjától heveny vízelési inger gyötri
a nézőt), csak tök fölösleges.
Van zene is. Ének.

Farinelli, a kasztrált
Ajánlott olvasmány - Martinez: Ganümédesz elrablása (vonatkozó passzusok)!
Komolyan.
A lehetőség benne volt a történetben. Ehhez képest a film nem lett
több egy képeskönyvnél. Hihetetlenül
szépelegve szól a szépeigésről és a
mesterkéltségről. Farinelli, polgári nevén Carlo Broschi. ünnepelt sztár. Hölgyek alélnak el hangja hallatán, tisztes
lányok és urak halmozzák el ajánlataikkal, élősködők sora húz hasznot a
"tehetségéből". Van-e neki tehetsége?
Szerintem nincs. Ugyanis a hangja
nem a természet adománya, hanem a
természet
megerőszakolása.
Lehet
szépnek tartani, lehet ünnepelni, lehet
tapsolni. De "istentől valónak" tartani
felesleges. Ezt a legszebben éppen a
film bizonyítja, hiszen ott már egyáltalán nem tudtak valós kasztráltat énekeltetni. A filmben szárnítógéppel kevert hangot hallunk. Ezt is lehet szeretni, sőt szépnek is tarthatjuk. dicsérhetjük a remek technikai megoldást is. Az
eredetileg is "buherált" hangot Derek
Lee Ragin kontratenor és Ewa Mallas
Godlewska szopránjából keverve "reprodukálták". Ez lehet persze a zene

egyik útja, de azért ne nyaljuk be teljesen. A kasztrált hang imádata tökéletesen megfelel a bonsai-fák szeretetének.
A bonsai nem létezik. A természet csinál kicsit, csinál törpét, csinál mindenfélét. A bonsait az ember csinálja. Az
emberi zsarnokság, a mindent megváltoztató akarat. A csonkolás gyönyöre
hozza létre a vitrinre állítható hat centis cseresznyefákat. Az a bizsergető és
semmihez sem hasonlítható érzés,
hogyatulajdonunkban
van valami,
ami el lett baszva. Ettől nekünk jobb.
Ez nem fa. De mi gyönyörködünk benne, lám-lám visszavágtuk, és pont
olyan, mintha fa lenne. Ha akarjuk,
nem nő tovább. Kell az a kis sikerélmény, hogy néha ki tudunk babrálni a
természettel. Kasztrálunk és visszametszünk. Arcul csaphatjuk a biológiát igazán kéjes érzés. Tobzódunk a nem
létező, hamis dolgokban, izgalomba jövünk amachétól. Primkók, metszőollóval a kezükben.
Valamelyik újságban Fenyő Miklós
azt nyilatkozta, hogy eddigi meg nem
valósult vágya az operarendezés. Mert
szerinte az igazán lényeges dolgokat
nem szokás mostanában figyelembe
venni az operával és az énekesekkel
kapcsolatban. Lehet, hogy ő megérzett
valamit? Lehet, hogy a Hotel Menthoion
végzett stílusgyakorlatok elvezették az
esztétikatörténet
távolabbi ágához?
Bízzunk Mikiben! Adjunk neki egy
esélyt, rendezzen operát, hátha kisül
belőle valami.
Az idén elkészült egy másik zenés
film is. Magyar. BB5-film. Rendezte:
Gassner János. A címe és a szereplője

Pillangó
A film idén tavasszal készült, sorozatnak indult, Pillangó közben meghalt.
Az idei tatai JAK-táborban augusztusban heves vita támadt Solymosi Bálint, Szederkényi Juli és Antal István
Juszuf között, hogy mi is ez a film tulajdonképpen. Rossz dokumentumfilm-e, idétlenség-e,
átgondolatlan
nyersanyagpocsékolás-e vagy mi. Mire
föl készült? Bemutatni az alternatív
életmódot? A szubkultúra résztvevőit
megörökíteni? Ábrázolni? Elvonatkoztatni? Szerintem ezek a kérdések nem
merülnek fel. Gassner csinált egy klipet. Pillangó énekel rajta. Aztán ő
énekli Pillangó egyik szerzeményét.
Aztán megint Pillangó. Gassner nem
rendező és nem operatör. ő zenész.
Kért (és szerencsére kapott) egy kamerát, amivel rögzítette, hogy mit és hogyan énekel Pillangó. Rögzítette Pillangót. Nem ábrázolja, nem mutatja be,
nem hozza közel, nem értelmezi.
Felvette. Hogy meglegyen.
Jó lenne egy ilyen sorozat. Fotó
vagy videó. Ahol meglennének a fejek.
Azok, akik sehol máshol nem fognak
szerepelni, akik egyébként eltűnnek
nagyjából nyomtalan. Nem kell az
sem, hogy produkálják magukat a kamera előtt. Akár ne is beszéljenek direkt, ha nincs kedvük. Csak lennének
fölvéve. Mint egy családi albumban.
Bemozdultak és életlenek a karácsonyi
felvételeink. de rajta van az apám. Rajta van mindenki. Egy ilyen sorozat ak-

kor jó, ha belülről készül. Olyan megoldást a tévéhíradó szokott választani,
hogy "akkor most lemegyiink a kameránkkal a szubkultúrába, és felteszünk
néhány kérdést, közben meg pásztázunk". Ezt a sorozatot csinálhatná
mondjuk a Gassner. Mert ő nem menne "leli.

Pillangó számai a börtönfolk1ór és a
kiskocsmafolk1ór elemeit ötvözik. A
szövegek és a kísérőzene egyaránt. A
kamera előtt halálos komolysággal elénekli őket. Sőt, előadja őket. Ha nem
akarjuk úgy nézni, mint egy dokumentumot a háttér-magyarországról, akkor
nézzük simán alternatív klipnek. Addig sem az MTV-t nézzük. Nincs száz
vágás, és nincsenek effektek. Persze
ezerféle technikai problémába bele lehet kötni, hiszen attól, hogy alternatív,
még lehetne rendesen felvett. De nem
az.
A klip nem készült el végső formájában, nem az előre eltervezett arányai t
látni. A forgatás ideje alatt halt meg
Pillangó.
Azt azonban így is látni, hogy nem
akart több lenni. Gassner nem akarta
egy másik közegnek bemutatni Pillangót, nem akarta az értetlenkedőket
megvilágosítani. írhatott volna egy forgatókönyvet is beállított jelenetekkel,
áldialógusokkal, szociológusok és szociális munkások bevonásával. hangmérnökökkel és világosítókkal. Szerencsére esze ágában sem volt. Fogadjuk
el, hogy szakmailag nem tökéletes a
klip, gondoljunk arra, hogy rajta kívül
senki más nem készíthette volna el, ő
volt ennyire közeli viszonyban Pillangóval. Ez nem háttérinformáció! Nézzük meg a televízióban archivált felvételeket. amelyekben Pillangót úgy kezelik a riporterek és az operatörök.
mint az állatkerti majmot, és ő ennek
megfelelően hideg és zárkózott marad.
Aztán nézzük meg Gassner klipjét.
Van egy magnókazetta forgalomban,
Gassner-Pillangó dalokkal. Meg lehet
hallgatni. Olyan a film is.
Kuczogi Szilvia
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statiszta is feltűnik a vásznon és nem egy magyar
mondat el is hangzik a filmben. A történetben honfitársaink gengsztereket alakítanak. A főszerepet Kevin
Spacey játssza. Még néhány név a színészIistáról:
Chazz Palmentieri, Stephan Baldwin, Gabriel Byrne,
Kevin Pollak és Benicio Del Toro.


48. Loearno-i Nemzetközi
Filmfesztivál

Szirtes a Lumiere tekercsekkel
Párizsban
Szirtes András rendhagyó alkotását a "Lumiere tekercseket"meg1úvták Párizsba. Nem kisebb ünnepségen, mint a Lumiere fivérek első nyilvános mozielőadásának századik évfordulóján, 1995. december 28án ez a magyar alkotás is része lesz a párizsi "születésnapi zsúrnak". Méghozzá abban a teremben, ahol
száz évvel korábban az első mozizó közönség összegyűlt. A Boulevard des Capucines Grand Café nevű
kávéházának alagsorában, a Lumiere-ék elnevezte Indiai Teremben tekeri le Szirtes kurblis vetítőjével a
művet.

•
Megkerült Fassbinder film
ABregenzi Unnepi Játékokon mutatták be első izben
Rainer Werner Fassbinder sokáig elveszettnek hitt,
Nur eine Scheibe Brot (Csak egy szelet kenyér) című
korai munkáját, amely állítólag az 1982-ben elhunyt
rendező édesanyjának konyhaszekrény éből került
elő. A történet egy fiatal rendezőről szól, aki koncentrációs táborban játszódó jeleneteket forgat.


Filmes emlékek a világháborúról
Kilenc világhírű filmrendezőnek (Billy Wilder, Bernhard Wicki, Samuel Fuller, Alexander Kluge, Lina
Wertrnüller, Elem Klimov, Roman Polanski, Claude
Lanzmann, Szabó István) kínálta fel a lehetőséget a
GEO hamburgi folyóirat, hogy "a hitleri fasizmus legyőzésének ötvenedik évfordulóján szemelgessen" az
azokhoz a napo khoz fűződő emlékeiből. s mementóját egy-egy dokumentum-felvételhez vagy filmkockához társítsa.

•
Magyar szereplők amerikai
filmben
Telt házak előtt és dicsérő kritikák kíséretében kezdték el játszani az amerikai filmszínházakban "a nyár
legjobb krimíjét" A szokásos gyanúsítottakat (The
Usual Suspects), annak a Bryan Singer rendezőnek
az új alkotását, aki két éve tűnt fel a Sundance fesztiválon. A film egyik pikantériája, hogy több magyar

A svájci Loearnóban idén a következő eredmények
születtek: az Arany Leopárdot a francia Thomas Gilou filmje, a Rai nyerte, az ezüstöt az amerikai Mario
Van Peebles műve, a Panther (Párduc), a bronzot az
iráni Rakshan Baní-Éternod munkája, Az asszony
kék lepelben. Tiszteletbeli Leopárdot kapott Jean-Luc
Godard, akinek ez alkalommal mutatták be filmes
önarcképét, a JLGIJLG-t (Godard, aki december 3-án
lesz hatvanöt éves, ebben az esztendőben új mozidarab helyett a film centenáriumára készült könyvvel a
hóna alatt jelent meg a fesztiválon. Godard a könyv
írója, egyben illusztrátora, a reprodukciók és a
könyvborító tervezője. Olyan ez a kötet akár egy Godard-film. Mindössze 150 pid készült belőle. Valamennyi saját kezű alkotás, akárcsak a maga idején
Gutenberg műve. Filmtörténetének első nyolc fejezetét Godard videoszalagra rögzítve is magával vitte a
fesztiválra, hogy háromnapos szemináriumán megismertesse a kritikusokkal, az érdeklődökkel. a szakemberekkel és a diákokkal mindazt, amit a film évszázadáról és századunkról gondoL) A legjobb alakítást a holland Johanna Ter Steege és a francia Samy
Nacery nyújtotta, előbbi Heddy Honígman Viszontlátásra círnű filmjében, utóbbi a fődíjas Raiban. A
zsűri különdíjban részesítette a maii Oumar Sissoko
alkotását, Guirnba - Un tyran, une epoque-t (Guirnba
egy zsarnok, egy kor), és külön elismeréssel szólt
még az angol Stephen és Timothy Quay munkájáról,
a The Institute Benjamentaról (A Benjamenta Intézet).
Versenyen kívül vetítettek le számos iráni filmet és
bemutatták Martin Scorsese filmjubileumi produkcióját: a Personal Joumey Through American Movies
(Személyes utazás az amerikai mozi körül).


52. Velencei Filmszemle
(augusztus 30 - szeptember 9)
Augusztus 30-án a Crimson Tide (Utolsó esély) című
amerikai filmmel nyitotta meg kapuit Velencében a
nemzetközi filmfesztiváL A tizenegy vetítési napon
összesen 144 produkciót mutattak be. Az Arany
Oroszlán Díj elnyeréséért folytatott versenybe 17 alkotás került be. A versenyfilmek sorozatát a nyitó
napon a német Romuald Karmakar Der Totrnacher
című munkájának vetítésével kezdték meg. Két filmmel képviseltette magát az amerikai filmművészet
(Spike Lee: Clockers, Sean Penn: The Crossing Guard), igaz a szemle egész műsorát tekintve a fesztivált az amerikai filmgyártás túlsúlya jellemezte.
Szintén versenyen kívül szerepelt Woody Allen legújabb opusza, a Mighty Aphrodite (Gőgös Aphrodite)
és itt volt a premierje Kenneth Branagh In the bleak
midwinter (A zord tél derekán) című produkciójának
is. Magyar film sajnos nem került be az Arany
Oroszlánért versengők táborába. Mészáros Márta
most elkészült A hetedik szoba című munkája viszont bekerüIt a fesztivál Iniziative speciali elnevezésű vitaprogramjába. Erre az alkotásra melynek vágási munkáit a római Cinecittában végezték, már jó
ideje felfigyelt az olasz szaksajtó, s több igen pozitív
hangú előzetes cikk jelent meg róla. A történet a zsi-

dó családban született Edith Steinről szól, aki karmelita nővérként lett ismert katolikus filozófus, és akit
az auschwitzi haláltáborban öltek meg. Az idei fesztivál legjobban várt pillanata az az este volt, amikor
levetítették Michelangelo Antonieni és Wím Wenders
közös filmjét a Pardelá les nuagest (A felhőkön túl).
A legnagyobb élő rendezők közé tartozó Antonionit
egy filmje, az 1982-esEgy nő azonosítása után súlyos
agyvérzés érte, mely hosszú időre mozgásképtelenné
tette és beszédképességét örökre elvette. Visszatérésében nagy szerepet játszott Wim Wenders, aki a
négy különálló történetből álló műhöz az összefogó
keretet készítette. Versenyen kívül vetítették többek
között Peter Greenaway még nem egészen kész
munkáját a Pillow Book-ot és Carlos Saura flamenco-ját. A fesztivál hagyományos .retrospektív programját az 1937 és 1970 között készült szovjet háborús
filmeknek szentelték. A film centenáriuma alkalmából vetítettek néhány nagyon régi, restaurált alkotást,
Amleto Palermi, Robert Wiene, André Gide és Marc
Allegret munkáibóL

A fesztivál díjai
A Jorge Semprun vezette zsűri az Arany Oroszlánt T.
Hung francia-vietnami rendező Cyclo című filmjének
ítélte. A zsűri különdíjjal jutalmazta a Csillagok embere című produkciót, Giuseppe Tornatore és [oao
Cesar Monteiro A Comedia de Deus alkotásait. A
legjobb férfialakítást George Goetz kapta, a legjobb
női színész Sandrine Bonnaire és Isabelle Huppert
lett (Claude Chabrol: A ceremónia filmjében). Nyolc
életrnűdíjat is kiosztottak. A jutalmazottak: Martin
Scorsese, Alain Resnais, Woody Allen, Monica Vítti,
Alberto Sordi, Ennio Morricone, Giuseppe de Santis,
Goffredo Lombardo. Két különdíjat (az OCIC és A
Centenáriumi Különdíjat) is nyert Mészáros Márta A
hetedik szoba című alkotásáért. Az OCIC nemzetközi Katolikus Film-és Audiovizuális Szervezet - saját szabályait rúgta fel, mivel ezt a díjat csak a fesztivál versenyfilmjei kaphatják.
rr

A Pasolini ügy-Velencében
Az idei 52. Velencei Filmfesztivál igazi szenzacIO]a
egy bírósági ügy volt. A fesztivál színhelyén ugyanis
bejelentették, hogy új tárgyalás kezdődhet a 20 évvel
ezelőtt meggyilkolt világhírű olasz filmrendező, Pier
Paolo Pasolini ügyében. A bejelentés akkor hangzott
el, amikor levetítették Marco Tullio Giordana: Pasolini: Egy olasz bűntény című filmjét, az elsőt a versenyben részt vevő három olasz mozidarab közül. A
hírt és a filmet hatalmas lelkesedéssel fogadta a filmfesztivál közönsége. Marco Tullio Giordana alkotása
a gyilkosság ügyében folytatott vizsgálatot felidézve
azt fogalmazta meg, hogy Pier Paolo Pasolini nem
egyszerű homoszexuális bűncselekmény, hanem előre kitervelt összeesküvés áldozata lett. A Pasolinigyilkosság a máig tisztázatlan, sötét politikai indokokból elkövetett nevezetes bűntények közé tartozik
Itáliában. Pasolini halálának huszadik évfordulója
pedig kiváló alkalom arra, hogy az igazságot követelők hangja visszhangra leljen.

•
100 éves a mozi - Az MTV
ünnepi tervei
A Magyar Televízió eddigi legnagyobb filmtörténeti
vállalkozásának lehetünk tanúi. Kertész Mihály Casablanca című filmjével indult az az egy éven át tartó megemlékezés, melyet a mozi százéves születésnapja alkalmából tűz műsorra a televízió. A (több
mint kétszáz programot tartalmazó) házimozi két fő
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Goethe Intézet
1061 Budapest, Andrássy út 24.
Telefon: 153-22-33

vonulatból áll: játék és dokumentumfilmekből. illetve
ezekkel egy időben műsorra kerülő ismeretterjesztő,
portré- és werkfilmekből. A műsorra kerülő száz külföldi és huszonnégy magyar művet Szabó István válo?atta. A programot három sorozatban láthatják a
nézők: kedden és pénteken késő este a filmtörténeti
darabokat, szombat délutánonként magyar alkotásokat, vasárnap esténként pedig a legsikeresebb külföldi filmeket vetítik. Az Oktatási és Ismeretterjesztő
Stúdió pedig tizennégy részes sorozatot forgat a
filmről. A centenáriumi év alkalmából bemutatnak
egy retrospektív magyar rajzfilmtörténeti műsorfüzért, egy hat filmből álló Truffaut sorozat, valamint
az idén hatvanéves Törőesik Mari és a hetvenéves
Kállai Ferenc életművéből készült összállítást.


Euro film hírek
Gabriel Byrne ír színész rendezői debütálása a következő nyárra várható a The Lark in the Clear Air CÍmű munkájával. A komédia Írországban játszódik a
kubai rakéta krízis idején és Byrne volt a forgatókönyvíró is. A mulatságos történet azt mutatja be,
hogyan hatnak a nukleáris fegyverek egy ír falu életére. Byrne jelenleg számos más, Írországban forgat~tt produkcióban is dolgozik, például Mary McGuckian szerelmes történetében This is the Sea címűben
és a The Last of the High Kings-ben.
A görögországi Dramá-ban megrendezett Rövidfilm Fesztivál idén ünnepelte 18. születésnapját és
mostantól fogva nemzetközi fesztiválként szerepel.
34 országból (5 kontinensről) 87 film érkezett a versenyre, ahol három pénzdíjat (köztük a Legjobb Balkáni Film díját) ítél a legjobb alkotásoknak a nemzetközi zsűri.
A svéd származású Oscar-díjas Bille August (A
hódító Pelle) befejezte legújabb filmje, a Jerusalem
forgatását, mely a Nobel-díjas Selma Lagerlöf könyve alapján készült. A történet egy svéd család Palesztinába való bevándorlásáról szól az 1800-as évek közepén. A 6.5 millió dolláros költségvetésű produkció
az ~gyi~ legnagyobb vállalkozás a svéd filmgyártás
torteneteben. A moziváltozat az 1996-os Cannes-i
Filmfesztiválra készül el. A szinészek között találjuk
többek közt Max von Sydowt, Pernilla Augustot,
Sven-Bertilt és az új tehetséget Maria Bonnevie-t.
Liv Ullmann elkezdte forgatni Enskilda Samtal CÍmű munkáját Stockholmban, közvetlenül a 23. Norvég F~es~tivál
megnyitása után, mely az ő filmjével a Kristin Lavransdatter-rel kezdődött, Mostani
prod.~c~ója Ingmar Bergman forgatókönyve alapján
készült es ez az alkotás lesz Bergmannak a szüleiről
írt trilógiának harmadik része, amely Daniel Bergman Sunday's Children és Bille August Best Interition (A legjobb szándékok) filmjeit követi. A főbb sze-

repeket Pemilla August, Max von Sydow és Samuel
Fröler játszák. A bemutatót 1997-re tervezik.
Szeptember végén kezdték el forgatni [im Sheridan
(Apám nevében, A bal lábam) produkciós cégének
közreműködésével a Some Mother's Son című filmet
Hele~ Mirren főszereplésével. A forgatókönyv Sheridan es Terry George munkája, sőt a rendezést is
megosztották egymás között. Terry George egyébként már az Apám nevében című műnek is társszerzője volt. A film egy kitalált történetet dolgoz fel
az 1981-es IRA éhségsztrájkjairól két anya szemszögéből. A közepes költségvetésű munkát nyolc hét
múlva szeretnék befejezni. Az idén még egy Sheridan-mű lát majd napvilágot Brendan és Beatrice CÍmmel, melyet novemberben kezdenek el forgatni. A főszerepet Sean Pennek szánják.

•
Animációs Fimnapok Győr lE95
1995. november 9-12. között kerül megrendezésre
Győrben a Petőfi Sándor Művelődési Házban az Animációs filmnapok. Ezeken a napokon válogatást adnak a Pannónia film, a Kecskemétfilm, Cakó Ferenc
és a Varga Stúdió munkáibóL Sok szeretettel várják
az érdeklődőket! Cím: Győr, 9022 PSVMK Árpád út
44. TeL: (96) 327-466 Bővebb felvilágosítás: Balázs
Eszter szervezőnél

•
Magyar filmek külföld ön
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Iniziative speciali
- 1995. 08. 30 - 09. 09. - Mészáros Márta: Hetedik
szoba, Gothár Péter: A részleg
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 09. 22 10. 01 - Tarr Béla: Sátántangó
Vancouveri Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 09.
29 - 10. 15 - Elek Judit: Ébredés, Gothár Péter: A
részleg
Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 06. 18 Molnár György: Anna filmje
Forrás: Magyar Filmunió
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október 24. kedd 18.00
Egy német élet (Aus Einem Deutschen Leben
1977)
,
A forgatókönyvet írta és rendezte: Theodor Kotulla
Bevezeti: Dr. Kormóczi Géza

Petőfi Csarnok
1145 Budapest, Zichy Mihály u. 14.

október 18. szerda 18.00
Who is Who in Central & Eastern Europe 1933
Arnold Dreyblatt multimedia előadása

Francia Intézet
IOll Fő utca 17.
Telefon: 202-1133

Danubefilm: Bécs, Pozsony, Budapest Agnes Varda: Asszony az úton
október 4. szerda, 18.00
Cleo 5-7-ig
Rendezte: Agnes Varda (1%2, 85 perc)
Főszereplők.
Corinne Marchand. Antoine
Bourseiller, José-Luis de Villalonga, Michel Legrand
A nők válasza
(1975, 8 perc)
október 10. kedd, 19.00
Boldogság
Rendezte: Agnes Varda (1%5, 80 perc)
Főszereplők:
Jean-Claude Drouot, Claire Drouot,
Marie-France Boyer
Vízparti party
(1958, 27 perc)
október 11. szerda, 19.00
Az egyik dalol, a másik nem
Rendezte: Agnes Varda (1976, 120 perc)
Főszereplők. Valérie Mairesse, Thérese Liotard.
Ali Raffi
Szerelmi gyönyör Iránban
(1976, 6 perc)
október 12. csütörtök, 19.00
Sem fedél, sem törvény
Rendezte: Agnes Varda (1985, 105 perc)
Főszereplők. Sandrine Bonnaire, Macha Méril
Mondták már, hogy szép a lépcsOsorod?
(1986, 6 perc)
október 13. péntek, 19.00
Jacquot Nantes-ból
Rendezte: Agnes Varda (1990, 118 perc)
Főszereplők. Philippe Maron, Edouard [oubeaud,
Laurent Monnier

Hunnia Mozi
1073 Erzsébet krt. 26
Telefon: 322-3471

Elovetítés
október 05. hétfő, 20.00
október 06. péntek, 20.00
október 07. szombat, 20.00
október 09. hétfő, 20.00
A brooklyní testvér (magyar film, 1994, 85 perc)
Rendezte: Gárdos Péter
Főszereplők. Bán János, Haumann Péter, Hernádi
Judit, Garas Dezső

Lengyel Kulturális Intézet
1065 Nagymező u IS.
Telefon: Ill-5856
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Sziléziai motívumok a lengyel
filmművészetben és Kazimierz Kutz
munkássága
október 09. hétfő, 18.00
A halál, mint egy falat kenyér (1994, hangbemondás), Rendezte: Kazimierz Kutz
A film után találkozó Kazimierz Kutz színházi
és filmrendezővel
október 12. csütörtök, 18.00
A halál, mint egy falat kenyér (1994, hangbemondás), Rendezte: Kazimierz Kutz
október 16. hétfő, 18.00
Kitüntetés (Kryzy Walecznyich, 1959, magyar
szinkron),
Rendezte: Kazimierz Kutz
Szereplők: Jerzy Turek, Aleksander Fogel
október 24. kedd, 18.00
Az állomáson (Ludzie z Pociagou, 1961, magyar
szinkron), Rendezte: Kazimierz Kutz
Szereplők: Jerzy Block, Maciej Damiecki
október 30. hétfő, 18.00
Franciszek Bulla bűnös élete (Grzeszny zyvot
Franciszka Buly, 1980, hangbemondás),
Rendezte: J. Kidawa
Szereplők: Andrzej Grabarczyk, Jarek Antonik

Műcsarnok
1146 Hősők tere

október 3. kedd 18.00
Álommásolat (1977, 78 perc)
Tavaszi kivégzés (1985, 58 perc)
Rendező: Erdélyi Miklós
október 10. kedd 18.00
Relatív kilengések (1975, 11 perc)
Keressük Dózsát (1975, 7 perc)
Kalah (1981, 8 perc)
Triolák (1981, 10 perc)
Önkéntelen mozgások (1975, 7 perc)
Rendező: Maurer Dóra
Mozgókép-analízis (1977, 18 perc)
Rendező: Tímár Péter
Privát történelem (1979, 15 perc)
Rendező: Tímár Péter, Bódy Gábor
Privát Magyarország - Dusi és Jenő (1989, 44
perc)
Rendező: Forgács Péter
október 17. kedd 18.00
Psyché 1.-11.(1980, 200 perc)
Rendező: Bódy Gábor
október 24. kedd 18.00
A vasárnap gyönyöre (1973, 5 perc)
Félálom (1974, 5 perc) .
Álombrigád (1983, 100 perc)
Rendező: Jeles András
október 31. kedd 18.00
Diorissimo (1980, 32 perc)
Női kezek (1982, 30 perc)
Rocktérítő (1988, 90 perc)
Rendező: Xantus János

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

október 10. kedd, 18.00
Hős civilben (1994)
Rendezte: Michele Piaci do
Főszereplők. Fabrizio Bentivoglio, Omero Antonutti, Laura Betti
okt6ber 17. kedd, 17.00
Gyermekkori ellenségek (1994)
Rendezte: Luigi Magni
Főszereplők. Renato Carpentieri, Paolo Murano,
Gregorio Gandolfo

október 24. kedd, 18.00
Pereira szerint (1995)
Rendezte: Roberto Faenza
Főszereplők. Marcello Mastroianni, Nicoletta
Braschi

Videovetítések
Vígjáték olasz módra
október 16. hétfő, 16.00
Olvasóink leveleiből (1958)
Rendezte: Steno
Főszereplők: Alberto Sordi, Franea Valeri
október 9. hétfő, 16.00
Crimen (1958)
Rendezte: Mario Camerini
Főszereplők. Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Dorian Gray

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

Ny11thétvégi fi/mk/ub
Válogatás

Luchino Visconti filmjeiből

október 1.vasárnap 16.30
Az ártatlan (L'innocente, olasz-francia film, 1976)
Rendezte: Luchino Visconti
október 7.szombat 16.30
Érzelem (Senso, olasz film, 1953)
Rendezte: Luchino Visconti
október 8. vasárnap 16.30
Ludwig I-II. (francia-olasz film, 1972)
Rendezte: Luchino Visconti
október 14.szombat 16.30
Vihar előtt (La terra trema, olasz film, 1948)
Rendezte:Luchino Visconti
október 15. vasárnap 16.30
Közöny (La straniero, olasz-francia-algíri film,
1967)
Rendezte: Luchino Visconti
október 21.szombat 16.30
Rocco és fivérei (Rocco e i suoi fratelli, olaszfrancia film, 1960)
Rendezte: Luchino Visconti
október 22. vasárnap 16.30
Fehér éjszakák (Le notti bianche, olasz-francia
film, 1957)
Rendezte: Luchino Visconti
október 29.vasárnap 16.30
Boccaccio'70 (olasz-francia film, 1962)
1. Antonio úr megkisértése Rendezte: Federico
Fellini
2. A főnyeremény Rendezte: Vittorio de Sica
3. A munka Rendezte: Luchino Visconti
4. Renzo és Luciana Rendezte: Mario Monicelli
Rendezte: William Wyler
október 2. hétf6 16.30
Üvöltő szelek (Wuthering Heights, amerikai
film, 1939)
október 6. péntek 18.30
Római vakáció (Roman Holiday, amerikai film,
1953)
október 9.hétfő 16.30
Hogyan lehet egymilliót lopni? (How to Steal a
Million, amerikai film, 1966)
október 11. szerda 16.30
Az élnivágyó asszony (Dodsworth, amerikai
film, 1936)
október 13. péntek 18.30
A kis rókák (The Little Foxes, amerikai film, 1941)
október 16.hétfo 16.30
A levél (The Letter, amerikai film, 1940)
október 18. szerda 16.30
Ember a láthatáron (The Westemer, amerikai
film, 1942)
október 20.péntek 18.30
.
Életünk legszebb évei (The Best Years of Our LIfe, amerikai film, 1946)

október 25.szombat 16.30
A félelem órái (The Desesperate Hours, amerikai film, 1955)
október 30. hétfő 16.30
I.. B. Jones felszabadítása
(The Liberation of
L.B. Jones, amerikai film, 1969)

CRN/ - Az elfeketedő jugoszláv

újhul/ám

október 3. kedd 18.30
Reggel (Jutro, 1967)
Rendezte: Purisa Djordjevic
október 10. kedd 18.30
Bilincsek (Lisice, 1969)
Rendezte: Krsto Papic
október 13. péntek 20.30
Tánc az esőben (ples v dezju, 1961)
Rendezte: Bostjan Hladnik
október 14. szombat 20.30
Homokvár (Pesceni grad, 1962)
Rendezte: Bostjan Hladnik
október 15. vasárnap 20.30
A nap kiáltása (Soncni krik, 1968)
Rendezte: Bostjan Hladnik
október 16. hétfő 18.30
Papírrepülökön (Na papimatih avionih, 1967)
Rendezte: Matjaz Klopcic
október 17. kedd 18.30
Nyugtalanok
(Nemimi, 1967)
Rendezte: Vojislav Rakonjac
október 18. szerda 20.30
Daliák (Delije, 1968)
Rendezte: Miodrag Popovic
október 19. csütörtök 18.30
Varjak (Vrane, 1969)
Rendezte: Ljubisa Kozomara, Gordan Mihic
október 20. péntek 20.30
Patkányok ébredése (Budjenje pacova, 1966)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
október 22. vasárnap 20.30
Mikor halott és fehér leszek (Kad budem mrtav
i beo, 1967)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
október 23. héifí5 18.30
Csapda (Zaseda, 1969)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
október 24. kedd 18.30
Korai művek (Rani radovi, 1969)
Rendezte: Zelimir Zilnik
október 25. szerda 20.30
Vörös kalászok (Rdece klasje, 1970)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
okt6ber 31. kedd 18.30
W.R. Az organizmus misztériuma (W.R. Misterije
organizma, 1971)
Rendezte: Dusan Makavejev

Egyszeri bemutató
október 28. szombat 20.30
Egy májusi napon ... (En mai, fais ce qu'il te plait,
francia film, 1994)
Rendezte: Pierre Grange

Fi/mern/ékezet
október 26. csütörtök 18.30
Janika (magyar film, 1949)
Rendezte: Keleti Márton

A Cinémetneque

trenceise bemutatói

október 1. vasárnap 20.30
Vörös krizantém (Le chrysantheme rouge, francia film, 1911)
Rendezte: Léon Perret

+4
Elvarázsolt szoknyácska (Cotta ge hanté, francia
film, 1913)
.
A kommün (La Commune, francia film, 1914)
Rendezte: Armand Guerra
Harc az életért
(La lutte pour la vie, francia
film, 1914)
Rendezte: Ferdinand Zecca és René Leprince
október 2. hétfi5 20.30
.
Közügyek (Affaires publiques, francia film, 1934 )
Rendezte: Robert Bresson
A nő és a pojáca (La fernrne et le pantin, francia
film, 1929)
Rendezte: Jacques de Baroncelli
október 3. kedd 20.30
A matiné bálványa (The Matinée Idol, amerikai
film, 1928)
Rendezte: Frank Capra
A folyó (The River, amerikai film, 1928)
Rendezte: Frank Borzage
október 4. szerda 20.30
Éva selyemben (Eva in Seide, német, 1928)
Rendezte: Carl Boese
október 5. csütörtök 20.30
Rejtélyes mélység (Geheimnisvolle TIefe, német,1928)
Rendezte: G.W.Pabst
október 17. szombat 18.30
Egy szobalány naplója (The Diary of a Chambermaid. amerikai film, 1946)
Rendezte: Jean Renoir

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

Titanic - Nemzetközi Filmje/en/ét
Fesztivá/ (október 4-15.)
október 4. szerda
Balsors (Fate, német film, 1994, 80 perc)
Rendezte: Fred Kelemen
október 4. szerda
Chungking express (Chongquing Senlin, hongkong-i film, 1994)
Rendezte: Wong Kar-Wai
október 4. szerda
A fehér léggömb (Badkonak-e-sefid, iráni film,
1993, 85 perc)
Rendezte: Jafar Pahani
október 4. szerda
JLGIJLG - decemberi önarckép (JLG/JLG - Autoportrait de décembre, francia film, 1993, 62 perc)
Rendezte: Jean-Luc Godard
október 4. szerda
Gyerekjáték orosz módra (Les Enfants Jounent
11 la Russie, francia-amerikai film, 1993, 63 perc)
Rendezte: Jean-Luc Godard
október 4. szerda
A gyilkos (The Killer, hongkong-i film, 1989)
Rendezte: John Woo
október 4. szerda
Hüvelyk Matyi titkos története (The Secret Adventures of Tom Thumb, angol film, 1993, 60
perc)
Rendezte: David Bortwich
október 4. szerda
Lépcsők 1, Genf (Stairs 1 Genevia, svájci video,
1994)
Rendezte: Peter Greenaway
október 4. szerda
Neonbiblia (The Neon bible, angol film, 1995,
92 perc)
Rendezte: Terence Davies
október 4. szerda
Néma tanú (Mute Witness, német film, 1994, 98
perc)
Rendezte: Anthony Waller
október 4. szerda
Országúti járőr (Highway Patrolman, mexikói
film, 1993)

PROGRAMAJÁNLAT

Rendezte: Alex Cox
október 4. szerda
Pap (Priest, angol film, 1994)
Rendezte: Antonia Bird
október 4. szerda
Rosszcsont Bubby (Bad Boy Bubby, ausztrálolasz film, 1993, 112 perc)
Rendezte: Rolf De Heer
október 4. szerda
Shop, stop (Clerks, amerikai film, 1993, 90 perc)
Rendezte: Kevin Smith
október 4. szerda
Teknőchátú Dao anyó (Mother Dao The Turtelike, holland film, 1989-95, 88 perc)
Rendezte: Vincent Monnikendan
október 4. szerda
Tyúkocskám, Rjába (Tyaba My Chicken, oroszfrancia film, 1993, 117 perc)
Rendezte: Andrej Koncsalovszkij
október 4. szerda
Varrat (Suture, amerikai film, 1993, 96 perc)
Rendezte: Scott McGehee, David Siegel

október 27. péntek
Nyolcadik utas a halál (Alien, amerikai film,
1979, 116 perc)
Rendezte: Ridley Scott
Főszereplők. Tom Skerritt, Sigourney Weaver
október 28. szombat
Valahol Európában (magyar film, 1947)
Rendezte: Radványi Géza
Főszereplők: Somlay Artúr, Gábor Miklós
október 29 vasárnap
A pénz színe (The Color of Money, amerikai film,
1986, 119 perc)
Rendezte: Martin Scorsese
Főszereplők: Paul Newman, Tom Cruise
október 30. hétfő
Teorema (Teorema, olasz film, 1968, 93 perc)
Rendezte: Pier Paolo Passolini
Főszereplők: Terence Starnp, Silvana Mangano
október 31. kedd
Az anya (Maty, szovjet film, 1926, 76 perc)
Rendezte: Vszevolod Pudovkin
Főszereplők: Vera Baranovszkaja, Nyikolaj Batalov
Az MTV a műsorváltoztatás

jogát fenntartja!

TVl
október 3. kedd
A halál kocsisa (Korkarlen, svéd film, 1921, 78
perc)
Rendezte: Victor Sjöstrom
Főszereplők. Victor Sjöstrom, Tora Svennberg
október 3. kedd
A tanú (magyar film, 1969, 98 perc)
Rendezte: Bacsó Péter
Főszereplők. Kállai Ferenc
október 6. péntek
Emberek a havason (magyar film, 1921, 78 perc)
Rendezte: Szőts István
Főszereplők. Görbe János, Szellay Aliz
október 7. szombat
Megint tanú(magyar film, 1994, 12Operc)
Rendezte: Bacsó Péter
Főszereplők. Kállai Ferenc, Cserhalmi György, Lázár Kati
október 8. vasárnap
A hét mesterlövész (The Magnificent Seven,
amerikai film, 126 perc, 1960)
Rendezte: John Sturges
Főszereplők. Yul Brinner, Steve McQueen
október 10. kedd
Nanuk az eszkimó (Nanook of the North, amerikai film, 1922, 55 perc)
Rendezte: Robert J. Flaherty
Főszereplők. Nanuk, Nálja
október 11. vasárnap
A sorompók lezárulnak (Umberto D, olasz film,
1955, 89 perc)
Rendezte: Vittorio De Sica
Főszereplők: Carlo Battisti, Maria Pia Casilio
október 17. vasárnap
Az utolsó ember (Der Letze Mann, német film,
1924, 80 perc)
Rendezte: Friderich Wilhelm Murnau
Főszereplők. Emil Jannings, Maly Delschaft
október 19. csütörtök
Szépek és bolondok (magyar film, 1976, 105 perc)
Rendezte: Szász Péter
Főszereplők: Kállai Ferenc, Bodrogi Gyula
október 19. csütörtök
A terasz (La terazza. olasz film, 1970)
Rendezte: Ettore Scola
Főszereplők. Vittorio Gassman
október 22. vasárnap
Zorba, a görög (Zorba, the Greek, görög film,
1964, 146 perc)
Rendezte: Mikhalisz Kakojannissz
Főszereplők. Anthony Quinn, Alan Bates
október 24. kedd
Patyomkin páncélos (Bronyenoszec Patvomkín.
szovjet, 1925 )
Rendezte: Szergej Eizenstein
Főszereplők: Alekszandr Antonov, Vlagyimir
Barszkij

DUNA TV
október 4. szerda
Köszönöm, megvagyunk (magyar film, 1980,
101 perc)
Rendezte: Lugossy László
Főszereplők: Madaras József, Nyakó Júlia
Iszony (magyar film, 1972, 102 perc)
Rendezte: Hintsch György
Főszereplők: Drahota Andrea, Kállai Ferenc, Páger Antal, Latinovits Zoltán
október 5. csütörtök
Ebéd a szabadban (Dejeuner sur le herbe, francia film, 1959, 89 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Főszereplők:
Paul Maurisse, André Brunot
Robinzonáda, avagy az én angol nagyapám
(grúz film, 1987, 70 perc)
Rendezte: Nana Dzsoradzse
Főszereplők: Janri Lolasvili, Nirnel Csanketandze
október 6. péntek
Hangyaboly (magyar film, 1971, 95 perc)
Rendezte: Fábri Zoltán
Főszereplők: Törőesik Mari, Vass Éva
október 7. szombat
Lady Hamilton (That Hamilton Woman, angol
film, 1941, 125 perc)
Rendezte: Korda Sándor
Főszereplők. Lawrence Olivier, Vivien Leigh
október 8. vasárnap
Mozgó kép (filrnrnagazin, 30 perc)
Szerkesztő: Pörös Géza
Rendezte: Buglya Sándor
A tengeralattjáró (Das Boot, német film, 1981,
143 perc)
Rendezte: Wolfgang Petersen
Főszereplők. [ürgen Prochnow, Herbert-Arthur
Grönemeyer, Klaus Wenneman
október 9. hétj6
Végtelen nappalok (grúz film, 1984, 101perc)
Rendezte: Lana Gogoberidze
Főszereplők: Darezsdan Harsiladze, Guram Pirchavala
október 11. szerda
Hatholdas rózsakert (magyar film, 1970, 70 perc)
Rendezte: Ranódy László
Főszereplők: Tolnay Klári, Kiss Manyi, Páger Antal
Széflőtt vasárnap (Zabitá nedéle, cseh film, 1969,
79 perc)
Rendezte: Drahomira Vihanova
Főszereplők: Borivoj Navratil, Mila Myslikova
október 12. csütörtök
A pórul járt tizedes (La cap oral épinglé, francia,
1%3, 100 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Főszereplők: Jean-Pierre Cassel, Claude Brasseur
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Vezeklés (Pokajanyije, grúz film, 1984, 144 perc)
Rendezte: Tengiz Abuladze
Főszereplők: Avantadil Maharadze, Merab Ninidze
október 13. péntek
Álmodó ifjúság (magyar film, 1974, 75 perc)
Rendezte: Rózsa [ános
Főszereplők: Csorna Zoltán, Damenija Csaba
A folyó (The River, amerikai film, 1985, 119 perc)
Rendezte: Mark Rydell
Operatőr: Zsigmond Vilmos
Főszereplők: Mel Gibson, Sissy Spacek
október 14. szombat
Rembrandt (angol, 1936, 81 perc)
Rendezte: Korda Sándor
Főszereplők: Charles Laughton. Gertrude Lawrence
Kasszafúrók (Crackers, amerikai film, 1984, 88
perc)
Rendezte: Louis Malle
Főszereplők: Donald Sutherland, Jack Warden
október 15. vasárnap
Orlando (angol-orosz-francia-holland film, 1992,
90 perc)
Rendezte: Sally Potter
Főszereplők: TIlda Swinton, Billy Zane
október 18. szerda
Ecce Homo, Homolka (csehszlovák, 1969, 81 perc)
Rendezte: Jaroslav Papousek
Főszereplők: [osef Sebanek. Marie Motlova
Marseillaise (La Marseillaise, francia film, 1937,
130 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Főszereplők: Pierre Renoir, Louis [ouvet, Julien
Carette
október 29. csütörtök
Stroszek (1977, német film, 108 perc)
Rendezte: Werner Herzog
Főszereplők: Bruno S., Eva Mattes
október 20. péntek
A varázsló álma (1986, magyar film, 89 perc)
Rendezte: Molnár György
Főszereplő: Eperjes Károly
október 21. szombat
Ninocska (1939, amerikai film, 110 perc)
Rendezte: Ernst Lubitsch
Főszereplők: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Bela
Lugosi
Jerikó egyetlen éjszakája (Rough Night in [ericho, 1967, amerikai film, 104 perc)
Rendezte: Arnold Laven
Főszereplők: Dean Martin, Jean Simmons,
október 22. vasárnap
A másik ember I. rész (magyar film, 1987)
Rendezte: Kósa Fernc
Főszereplők: Ráckevei Anna, Jakab Csaba
október 23. hétfő
A másik ember II. rész (magyar film, 1987)
Rendezte: Kósa Fernc
Főszereplők: Ráckevei Anna, Jakab Csaba
október 24. kedd
Homolkáék az uborkafán (Hogo fogo Homolka,
csehszlovák film, 1970)
Rendezte: [aroslav Papousek
október 25. szerda
Herkulesfürdői emlék (magyar film, 1977, 85
perc)
Rendezte: Sándor Pál
Főszereplők: Holman Endre, Kútvölgyi Erzsébet
október 26. csütörtök
Cobra Verde (német film, 1985, 111 perc)
Rendezte: Werner Herzog
Főszereplők: Klaus Kinski

TV3
október 6. péntek
október 24. kedd
A nő illata (ll buio e il miele, olasz film, 1974)
Rendezte: Dino Risi

október 7. szombat
Kasszafúrók (Crackers, amerikai film, 1984, 92
perc)
Rendezte: Louis Malle
Főszereplők: Donald Sutherland, Sean Penn
október 15. vasárnap
október 29. vasárnap
Jónás, aki a cethal gyomrában élt (magyar-olaszfrancia film, 1992, 91 perc)
Rendezte: Roberto Faenza
Főszereplők: Juliet Aubrey, [ean-Hugues Anglade
október 28. szombat
Szárnyas fejvadász (Blade Runner. amerikai
film, 1982, 118 perc)
Rendezte: Ridley Scott
Főszereplők: Harrison Ford, Rutger Hauer
október 22. vasárnap
Excalibur (amerikai film, 1981, 140 perc)
Rendezte: John Boorman
Főszereplők: Nigel Terry, Nicol Williamson
október 23. hétfő
A koncert (magyar film, 1982, 110 perc)
Rendezte: Koltay Gábor
Főszereplők. illés együttes
október 28. szombat
Kőzápor (Raining Stones, angol film, 1993, 90
perc)
Rendezte: Ken Loach
Főszereplők. Bruce Jones, Julie Brown

HBO
október 2. hétfő
Sok hűhó semmiért (Much Ado About Nothing.
amerikai film, 106 perc)
Rendezte: Kenneth Branagh
Főszereplők. Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves
október 3. kedd
október 8. vasárnap
Dave (Dave, amerikai film, 105 perc)
Rendezte: Ivan Reitrnan
Főszereplők. Kevin Kline, Sigoumey Weaver
október 4. szerda
A levesben (ln the Soup, amerikai film, 95 perc)
Rendezte: Alexandre Rockwell
Főszereplők: Steve Buscemi, Seyrnour Cassell
október 5. csütörtök
október 22. vasárnap
Mackintosh embere (The Mackintosh Man, amerikai film, 95 perc)
Rendezte: John Huston
Pőszereplők: Paul Newman, James Mason, Dorninique Sanda
október 5. csü törtök
október 16. hétf5
Halál a hídon (Blow Out, amerikai film, 103 perc)
Rendezte: Brian de Palma
Főszereplők: John Travolta. Nancy Allen
október 6. péntek
október 11. szerda
Találkozás Vénusszal (Meeting Venus, magyaramerikai film, 114 perc)
Rendezte: Szabó István
Főszereplők: Glenn Close, Niels Arestrup,
október 7. szombat
október 13. péntek
Bűnök és vétkek (Crimes and Misdemeanors,
amerikai film, 99 perc)
Rendezte: Woody Allen
Főszereplők. Martin Balsam, Alan Alda, Woody
Allen, Mia Farrow
Mozimánia: Az illúzió mesterei (Masters of Illusions, amerikai dokumentumfilm, 48 perc)
október 8. vasárnap
október 31. kedd
A navigátor (The Navigator: an Odyssey Across
Time, amerikai film, 87 perc)
Rendezte: Vincent Ward
Főszereplők: Bruce Lyons, Chris Haywood
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október 9. hétf5
A könnyűlovasság támadása (The Charge of the
Light Brigad, amerikai film, 116 perc)
Rendezte: Kertész Mihály
Főszereplők: Errol Flynn, Olivia De Havilland
október 10. kedd
Utrius (magyar film, 79 perc)
Rendezte: Gru nwalsky Ferenc
Főszereplő: Szabados Mihály, Szűcs lldikó
október 12. csütörtök
október 16. hétfo
október 22. vasárnap
Fekete köpeny (Black Robe, kanadai film, 100
perc)
Rendezte: Bruce Beresford
Főszereplők. Lothaire Bluteau, Aden Young
október 14. szombat
október 29. vasárnap
A nap birodalma (Empire of the Sun, amerikai
film, 146 perc)
Rendezte: Steven Spielberg
Főszereplők: Christian Bale, John Malkovich
október 14. szombat
október 25. szerda
Mozimánia: Az amerikai film - A film stúdió k
(American Cinema: The Studio System, amerikai
dokumentumfilm, 56 perc)
október 15. vasárnap
október 21. szombat
Garp szerint a világ (The World Aceording to
Carp, amerikai film, 140 perc)
Rendezte: George Roy Hill
Főszereplők: Robin Williams, Mary Beth Hurt,
Glenn Close
október 19. csütörtök
október 24. keddoktóber 30. hétf5
China Girl (amerikai film, 87 perc)
Rendezte: Abel Ferrara
Főszereplők: James Russo, David Caruso, Sari
Chang
október 21. szombat
Mozimánia: Dennis Hopper (Moviemania: Dennis Hopper, amerikai film, 57 perc)
október 28. szombat
Indián tél (magyar film, 83 perc)
Rendezte: Erdélyi János - Zsigmond Dezső
Főszereplő: Eperjes Károly
október 29. vasárnap
A veszélyes élet éve (The Year of Living Dangerous, amerikai film, 114 perc)
Rendezte: Peter Weir
Főszereplők: Mel Cibson, Sigoumey Weaver,
Linda Hunt

Örökmozgó

Francia Intézet (F)
Olasz kulturális Központ (O)
Műcsarnok (M)
Toldi (T)
Lengyel Kulturális Intézet (L)

TV1

TV2

TV3

Duna TV

HBO

16.30 Az ártatlan

V-

1

H-

2

K-

3

SZ -

4

CS -

5

p-

6

SZ -

7

V-

8

H-

9

16.30 Üvöltő szelek

18.30 Reggel

Sok hűhó semmiért

18.00 Tavaszi kivégzés

(M)

A halál kocsisa (1)
A nő illata (3)

Dade

0.30 Éva selyemben

Köszönmöm

megvagyunk

A levesben

18.00 Cleo 5-7-ig (F)
20.30 Rejtélyes

mélység

Ebéd a szabadban

Mackintosh

embere

Találkozás

Vénusszal

18.30 Római vakáció

Megint tanu (1)
Bűnök és vétkek
A hét mesterlövész

(1)

Tengeralattjáró
A navigátor

18.00 A halál, mint egy falat kenyér (L)
18.30 Bilincsek

Végtelen

A könnyűlovasság
Nanuk az eszkimó

K - 10

19.00 Boldogság
16.30 Az élni vágyó asszony

SZ - 11

(1)

támadása

Utriusz

(F)

19.00 Az egyik dalol, a másik
nem (F)
19.00 Sem fedél, sem törvény

A sorompók

lezárulnak

(1)

Szétlőtt vasárnap

(F)

Vezeklés

CS - 12
19.00 Jacquot

nappalok

Nantes-ból

(F)

Áémodó

p - 13

SZ - 14
20.30 A nap kiáltása

Jónás, aki a cethal gyomrában
(3)

V - 15
18.30 Papírrepülőkön

18.00 Kitüntetés

18.30 Nyugtalanok

18.00 Psyché 1-2 (M)

élt

Fekete köpeny

ifjúság

Rembrant

A nap birodalma

Orlando

Garp szerint a világ

H - 16
Az utolsó ember (!)

K - 17
20.30 Bilincsek

Ecce homo, Homolka

SZ - 18
18.30 Varjak

Szépek

és bolondok

(1)

CS - 19
20.30 Patkányok

ébredése

Stroszek

A varázsló

P-20
16.30 Rocco és fivérei

China girl

álma

Ninocska

SZ - 21
16.30 Fehér éjszakák

Zorba, a görög (1)

Dennis Hopper

A másik ember I.

V-22
A koncert

Mozimánia:

(3)

H-23

A másik ember II.
18.00 Pereira szerint (O)

Patyornkin

páncélos

K-24

(1)
Homolkáék

az uborkafán

Herkulesfürdői

SZ - 25

emlék

Cobra verde

CS - 26
8. utas a halál (1)

P-27
18.30 Aranysárkány

Kőzápor

(3)

SZ - 28
V-29
H-30

Indián tél
16.30 Boccaccio

70

A pénz színe (1)
18.00 Fraciszek
(L)

Bulla bűnös élete

Teorema

(1)

A veszélyes

élet éve

OKTÓBERI

ART

BEMUTATÓK

Férfiak mélyrepülésben
(Regarde les hommes tomber)
színes, feliratos francia film
1994 (100 perc)
[ean-Louis Trintignant, Jean Yanne, Matthieu Kassowitz
Rendezte: Jacques Audiard
Forgalmazza: Budapest Film
Segítség, csaló!
(Grosse Fatigue)
színes, szinkronizált francia film
1994 (85 perc)
Michel BIanc, Carole Bouquet, Philippe Noiret
Írta és rendezte: Michel BIanc
Forgalmazza: Mokép
Neruda postása
(Il Postino)
színes, feliratos olasz film
1995 (100 perc)
Massimo Troisi, Philippe Noiret, Maria Grazia Cuccinotta
Rendezte: Michael Radford
Forgalmazza: InterCom
Ébredés
színes, magyar film
1994 (110 perc)
Eszes Fruzsina, Köves Petra, Hernádi Judit, Kern András,
Zsótér Sándor
Írta és rendezte: Elek Judit
Forgalmazza: Budapest Film
A brooklyni testvér
színes, magyar film
1994 (85 perc)
Bán János, Haumann Péter, Hernádi Judit, Garas Dezső
Rendezte: Gárdos Péter
Forgalmazza: Hunnia Filmstúdió
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VIDEÓMEGJELENÉSEK
Glenngary, Glenn Ross (Glenngary, Glenn Ross)
színes, szinkronizált amerikai film, 1992 (120 perc)
Rendezte: James Foley, Főszereplők: Al Pacino, Jack
Lemmon, Ed Harris. Megjelenteti: Flamex
Magánórák (The Browning Version) színes, szinkronizált angol film, 1994 (112 perc) Rendezte: Mike
Figgis, Főszereplók: Albert Fínney, Matthew Modine.
Megjelenteti: Duna Film
Francia kapcsolat (The Freneh Connection) színes,
szinkronizált amerikai film, 1971 (104 perc) Rendezte: William Friedkin, Főszereplők: Gene Hackman,
Roy Schelder. Megjelenteti: InterCom
Interjú a vámpírral (Interview with the Vampire)
színes, szinkronizált amerikai film, 1995 (110 perc)
Rendezte: Neil Jordan, Főszereplők: Tom Cruise,
Brad Pitt. Megjelenteti: InterCom
Hírnév (Fame) színes, szinkronizált amerikai film,
1980 (134 perc) Rendezte: Alan Parker, Főszereplők:
Eddie Barth, Irene Cara, Lee Curren. Megjelenteti:
InterCom
Kvíz-show (Quiz Show) színes, szinkronizált amerikai film, 1995 (98 perc) Rendezte: Robert Redford.
Főszereplók: John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes. Megjelenteti: InterCom
Mina Tannenbaum (Mina Tannenbaum) színes,
szinkronizált francia film, 1993 (125 perc) Rendezte:
Martine Dugowson, Főszereplők. Romane Bohringer,
Elsa Zylberstein. Megjelenteti: Odeon
Babette lakomája (Babette's Feast) színes, szinkronizált dán film, 1986 (102 perc) Rendezte: Gabriel
Axel, Fószereplők: Stephane Audran, Bibi Anderson.
Megjelenteti: Odeon
Hímnem, nőném (Masculin, Féminin) fekete-fehér, szinkronizált svéd-francia film, 1968 (103 perc)
Rendezte: Jean-Luc Codard. Főszereplők: Jean-Pierre
Léaud, Mariene [obert, Brigitte Bardot. Megjelenteti:
Odeon
Egy kínai bukméker meggyilkolása (The Killing
of a Chinese Bookie) színes, szinkronizált amerikai
film, 1976 (135 perc) Rendezte: John Cassavetes, Főszereplők: Ben Gazzara, Timothy Agoglia, Seymour
Cassel. Megjelenteti: Odeon
A részleg színes, magyar film, 1994 (85 perc) Rendezte: Gothár Péter, Főszereplő: Nagy Mari. Megjelenteti: Odeon
Ponyvaregény (Pulp Fiction) színes, szinkronizált
amerikai film, 1994 (150 perc) Rendezte: Quentin Tarantino, Főszereplók: John Travolta. Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Urna Thurrnan. Megjelenteti: Mokép
A nagy ugrás (The Hudsucker Proxy) színes,
szinkronizált amerikai film, 1994 (103 perc) Rendezte: Joel Coen, Főszereplők: Tim Robbins, Paul Newman. Megjelenteti: Mokép
A félelem bére (Le Salaire de la Peur) színes,
szinkronizált francia film, 1952 (128 perc) Rendezte:
Henri-Georges Clouzot Főszereplők: Yves Montand,
Peter Van Eyek. Megjelenteti: Mokép
Gyomok között (Ironweed) színes, szinkronizált
amerikai film, 1987 (144 perc) Rendezte: Hector Babence, Főszereplők. Meryl Streep, Jack Nicholson,
Tom Waits. Megjelenteti: Fórum Film
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SAJTÓFIGYELŐ

MAGYAR NARANCS
Nehéz a sorsa a bunnanusnak
...Mint három, egymástól tökéletesen független
szakértönk egybecsengő véleményéből is kitetszik,
John Boonnannak annyi köze van a még véletlenül
sem róla elnevezett Burmához, mint hajdúnak a harangöntéshez. Ezenkívül csak a filrnművészettel áll
háborúban a mester. Így aztán részletesebb elemzésére a világ nagy szaklapjai sem fognak kitérni...
A Laogrün csoport

John Boorman
A szabadság ösvényein
BICIKLITOLVAJ
Laura Burmában
Egy történetet sokféleképpen lehet elmesélni, de
vannak, akik szerint legjobb, ha az elején kezdjük és
a végén fejezzük be. John Boorman tartotta magát
ehhez a tanácshoz
Boorman nem igyekszik kideríteni, miként is hathat mindez egy amerikai aszszonyra. Szép és minden szempontból hatásos képeket alkot arról, hogy bár a tömeggyűlésen a kirendelt
katonák meghátrálnak egy törékeny lány előtt, a harcok dúlnak tovább, hullanak a hazafiak, s a határon
tömegesen mészárolják le a menekülőket. Az egyéni
tragédiák belesimulnak a közösségbe. Laura pedig
visszatalál orvosi hivatásához. Mindez igazán tisztességes, látványos és felemelő. De mit tudunk meg
Burmáról, Lauráról vagy bármi másról?...
J.
MAGYARHÍRLAP
Borosta, trikó, Beretta...
...A szabadság ösvényein rendesen megcsinált, jószándékú és mindebből következően méltóságteljesen fárasztó alkotás. A Tűzvonalban és a Gyilkos mezők fémjelezte politikai (kaland) filmek vonulatának
kitaposott ösvényein halad... ...Boorman filmje úgy
igyekszik túllépni a klisén, hogya távolba vetődő civilizált ember ezúttal egy amerikai nő, aki bűnözők
által kiirtott családja emléke elől menekül a vadonba.
A film minden résztvevője dicséretesen teljesít - különösen a főszereplő, Patrieia Arquette =, amiatt pedig igazán nem érheti őket gáncs, hogy a matéria leírhatatlan. Vannak elvárások, amelyeknek most is
muszáj eleget tenni, különben a termék forgalmazhatatlan. Ezért kell korszerű japán szűrőkkel a legszebb
szubtrópusi naplementéket és hajnalpírokat is gicscsesre kozmetikázni, a demokratikus partizánok búvóhelye ezért hasonlít kísértetiesen a fénykorát élő
zánkai úttörőtáborra. és emiatt idézik meg egy látványos különszám erejéig a Béke Nobel-díjas Aung san
Suu Kyi, a burmai - újabban mianmari - ellenzék
vezetőjének alakját.
Baló Péter
ÚJ DEMOKRATA

Hangulatbefőtt
...Az amerikai filmgyártás a Keletet általában látványspájznak használja. Nem érdekli, amit az itt élő
emberek gondolnak a világról, nem az a kulturális
háló, amelyet kivetnek rá. Ha néha meg is nyilvánul
egy-egy őslakó, a szöveg értelmét fölszívja a film
egész szövete. A látványorientált rendező pillantása
párás dzsungeleken. buddhista szentélyeken siklik
tova. A kulisszák előtt a főhősnő és a nép küzd a
szabadságért... ...Túl sok a kép és kevés a film. Túl
sokat kell izgulni, nem jut idő a szemlélődésre. Kijelölt pálya visz a befejezésig...
Végh Attila

NÉPSZAVA
A szabadság halálos ösvényein
Több szempontból érdekes ez a film. Mindenekelőtt azért, mert érdemes megnézni. Aki beül hozzá,
nem jön ki üres lélekkel. Csupa ma elsüllyedtnek látszó, divatmúlt holmiról, szolidaritásról, barátságról,
áldozatvállalásról, emberségről lát hiteles, átélhető
történetet. A beülés persze kérdéses. Van itt kaland,
van életveszély, van egzotikum, vadregényes táj, bátorság, félelem, kiállás. Csak csöppnyit másképp,
mint a kizárólagos izgalomra szakosodott üzleti szórakoztatás. A különbség éppen elég ahhoz, hogy a
pusztán akcióra éhes honpolgár kikerülje a mozipénztárt... ...Érdekesek a szereplők. Lauráról érzékeny portrét rajzol Patrieia Arquette, aki nemrég
Johnny Depp partnere volt az Ed Woodban. Rá sem
lehet ismerni. Viszont mindent el lehet hinni neki...
Bársony Éva
CINEMA
A szabadság ösvényein
...A (valóban megtörtént) sztori ponyvának tűnhet,
s a Cannes-i beszámolók szerint a brit rendező a súlyos témát bizonytalan céllal tette magáévá - a nemzetközi kritikusok erősen lehúzták a politikai drámát, amely öt év óta a rendező első munkája. Ennek
valószínűleg az az oka, hogy az egzotikus színhelyeken játszódó, komoly női szerepet kínáló és meglehetős feszültséggel szolgáló történet oly feszes és szövevényes, hogy a politikai kérdések mélyreható
elemzésének nem is juthat elegendő tér. De: ugyan ki
megy azért moziba , hogy szépen fényképezett vezércikket lásson?... ...John Boorman rendező
(Smaragderdő) filmje olyan, mintha a Casablancát és
az Indiana Jonest keresztezte volna - tágabb értelemben így fest A szabadság ösvényein: nem több, de
nem is kevesebb, mint egy hihetetlenül izgalmas kalandfilm
Lehetséges, hogy A szabadság ösvényein
politikai fekete-fehér film. De ha már felvilágosítás
folyik, akkor az legyen olyan érthető és világos, mint
ez...
khs

08 10. - 09.10

Beszélgetések, interjúk
Klimov, Elem
Filmvilág - szeptember Klimov Mester és Margarítája (Szilágyi Akos)
L. Jackson, Samuel
Magyar Narancs 08.31. "Inkább a testemmel" (Albert Györgyi)
Makk Károly
Magyar Nemzet 08.15. A Vörös bestia a Zugló moziban (Z. K.)
Mihalkov, Nyikita
Filmvilág - szeptember Vissza a cárt (Newsweek
alapján)
Nagy Mari
Népszava 08.14. Nagyon távol Hollywoodtól (Reviczky Zoltán)
Sára Sándor
Magyar Nemzet 09.02. A Duna TV az utolsó szalmaszál (Lőcsei Gabriellla)
Sverak, Jan

Népszabadság 08.22. Nagy utazás egy kis vörössel
(Szabó G. László)
Szántó Erika
Népszava 08.25. Niki, a kutya filmszerepre készül
(Bársony Éva)
Székely, André de
Népszava 08.17. A magyar filmeseket kedvelik, az
üzletembereket kevésbé (Lóránth Ida)
Szőts, André
Magyar Hírlap 09.02.Nem szétesés átváltozás (Gervai András)
Turay Ida
Magyar Hírlap 09.02. A Turay-Békeffy kettős (Papp
Gábor Zsigmond)
Wisinger István
Cinema - szeptember "Nem küldetés, hanem szolgálat" (ag)

Kritika
A szabadság ösvényein
Népszava 08.10. A szabadság halálos ösvényein
(Bársony Éva), Magyar Hírlap 08.10. Borosta, trikó,
Beretta (Baló Péter), Bieiklitolvaj - augusztus Laura
Burmában (J),Magyar Narancs 08.10. Nehéz a sorsa a burmanusnak (A Laogrün csoport), Új Demokrata 08.30. Hangulatbefőtt (Végh Attila), Filmvilág - szeptember A szabadság ösvényein (Fáber
András)
A szörnyeteg
Bieiklitolvaj - augusztus Amatuzsálem tortája (Sárközy Dezső) Bieiklitolvaj - augusztus Nem marad
más (Csantavéri Júlia), Filmvilág - augusztus A
szörnyeteg (Báron György), Magyar Hírlap 08.10.
Szörny hátán, szörny (Baló Péter), Új Magyarország
08.17. A szörnyeteg (Zsugán István), Magyar Nemzet 08.24. A szörnyeteg (Szabolcs Imre), Népszava
08.17. Túladagolt szörnyeteg (Bársony Éva)
Elvarázsolt április
Biciklitolvaj - augusztus Szentiván-éj tavasszal (-h),
Népszabadság 08.18. A béka csókja (Almási Miklós),Filmvilág - augusztus Elvarázsolt április (Takács Ferenc)
Muriel esküvője
Biciklitolvaj - augusztus Két esküvő, egy temetés
(-sv-), Filmvilág - augusztus Túl a Delfin-zátonyori
(Hegyi Gyula), Népszabadság 08.21. Kicsit kövér,
kicsit infantilis, mégis rokonszenves (Veress József), Új Demokrata 08.24. Kövér lelkek (Végh Attila), Magyar Narancs 08.24. A tegnapok hősei (-t-),
Magyar Nemzet 08.31. Muriel esküvője (Szabolcs
Imre)
Leon, a profi
Magyar Hírlap 09.09. Védőbeszéd egy bérgyilkos
mellett (Baló Péter), Magyar Narancs 09.07. A framerikai barát (Ardai Zoltán), Filmvilág - szeptember Leon, a profi (Déri Zsolt)
Farinelli, a kasztrált
Filmvilág - szeptember A hang (Gelencsér Gábor)
Csókkal és körörnrnel
Filmvilág - szeptember Helyszínlelés (Turcsányi
Sándor)
Elveszett gyermekek városa
Magyar Hírlap 09.04. Ellopott álmok meséje (Baló
Péter), Népszabadság 08.31. A jövőt - a múlt tükrében (Almási Miklós), Filmvilág - szeptember Special effect (Takács Ferenc)
Tébolyító zörejek a kék villa körül
Filmvilág - szeptember Mah-jong és a Wagner-ballada (Fáber András)

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

Ponyvahosök
Néhány felvetés Szomjas György
filmjeivel
kapcsolatban
A pályakezdő Szomjas György első rövidfilmjeit a Szociológiai jilmcsoportoi! című
kiáltvány (Film kultúra, 1969/3) célkitűzései szerint forgatta. Az akkori fiatal filmkészítők manifesztumában két alapvető törekvés fogalmazódott meg: "a szociológiai gondolkodás bevitele a dokurnentumfilmek látásmódjába" és egy olyan csoport létrehozása, mely "rendszeres és szervezett formában, folyamatosan és tudományos alapon, céltudatosan, a filmi feldolgozás elvei szerint, kiterjedt anyagyűjtési munkát végez". Szomjas vezetőségi ta!)ságot is vállalt e program legfőbb műhelyének számító Balázs Béla Stúdióban. Am amikor a játékfilmkészítésben is teret nyert az akkori Magyarország társadalmi szerkezetének modellálására törekvő dokumentarista szemléletű ábrázolásmód (Sípoló macskakő, Jutalomutazás ... ),
Szornjas György egy .valóságídegen" amerikai műfaj, a western sablonjai szerint
rendezett mozit Talpuk alatt fütyül a szél (1976) címmel. A nyitó képsor utáni
nagytotált az ég és a puszta találkozásának horizontja szeli félbe. A kép közepén,
a fátyolos napkorong alatt elmosódott kontúrú lovas imbolyog. A vágás utáni közelképen egy hollót látunk. Majd újra nagytotál, előterében egy bitófával s a rajta
ülő hollóval. A lovas ideér. Ismét egy közelin a földre üti pipájából a parazsat. A
tarló lángra kap. A jelenetsor záró nagytotáljában az égő akasztófa hátterében a
betyár elporoszkál. A beállítások és a "tárgyszimbolika" használata tökéletesen
igazodik a western illetve a betyárponyva konvencióihoz: magányos törvényenkivüli bolyong egy konstruált kelet-vadnyugati világban. (Már az egyik első betyáriáda, az 1817-eskiadású, Angyal Bandi sorsát megörökítő ponyva végére rajzolt képen is ott ül a holló a betyárok bitófájának tetején. De az úgynevezett pipavers is népszerű válfaja volt a ponyvakultúrának.)
Szociográfia, néprajz, ponyva. Némiképp metaforikusnak is tekinthető a rendező indulása, hiszen Szomjas filmjeinél karakterességük ellenére mindmáig gondot okoz a műfaji besorolás, az ábrázolásmód meghatározása.
Nemes Károly például nemrég a Roncsjilmet (1992) olyan munkák közé sorolta, melyeknek "éppen a valóságosság a legnagyobb hatásforrásuk, dramaturgiajuk a valósággal való összevethetőségre épül, a közvetlen ténybeli igazolásra."
(Valóság, 1995/1) Ugyanakkor nem inkább groteszk-e? Íme csupán egyetlen péld"
- Géza rablási jelenete: a kapualjban leállított kamera közelképen mutatja Géz"
készülődését.
Centrum Áruházak feliratú nejlonszatyrának tartalmát az egyik kukába üríti, majd két ujjával lyukat fúr a zacskó oldalán és felhúzza a fejére. Ennek során a plánméret gyakorlatilag változatlan marad, de Géza mozgása nem
folyamatos, a kép háromszor "ugrik", mintha egy-egy pillanatra leállt volna a felvevőgép. A közelképet egy kistotál váltia: a kamera a "szigonyhuszonnégy" belsli
udvarának kapubejáróval szemközti oldalán van, így látjuk a nejlonzacskóval il
fején közeledő Gézát, balra pedig a tervezett áldozat, sánta Gizi lakásának ajtaját.
Ekkor a kép előterében (mintegy véletlenül) Kisjuhász Béla házmester bukkan fel
betonon nevelt disznóját, Pocit hivogatván. A rablótámadásra készülő Géza így
egy pillanatra háttérbe szorul, aztán látjuk, amint becsönget Gizihez és felkapja
az ajtó mellett vegetáló kaktuszt, melyet később támadófegyverként fog használni.
Varga Balázs elsősorban a filmek "beszédmódja" szerint állapított meg tendenciákat a kortárs magyar filmben (Filmkultúra, 1995/6). Választott aspektusából jogosan állítja "az amatőrfilm és a non-professzionális filmkészítés irányzatába", tehát a kőbányai műhely és a Közgáz Vizuális Brigád munkái mellé a (szándékos)
hozzá nem értést mutató, rontott képi világú Szomjas-filmeket. (Éppen ezt a non
professional szemléletmódot, "a nyolcvanas-kilencvenes évek filrrunűvészetének
talán egyetlen jellegzetes színfoltját" emelte ki azonos témájú esszéjében GeIencsér Gábor [Filmkultúra, 1995/4].) Pedig Szomjas György sosem volt amatőr rendező. Egykor a Pataky István Művelődési Központban működő, szó szerint az
utcáról jött emberekből verbuválódó Kőbányafilm tevékenységében is inkább
szakmai megfontolásokból vett részt: "Az állandó döntéskényszert provokáló kifejezésmód a saját filmjeirnben is legfontosabb törekvésem, s ehhez nagyon sokat
tanultam Kőbányán." (Film, Színház, Muzsika, 1989. február 18.)
Mindenesetre Szomjas György összes filmjére jellemző, hogy bár kisebb-nagyobb mértékben, de kötődnek a ponyvakultúrához. E megállapítással nem degradálni kívánjuk Szomjas munkáit, s arra sem törekszünk, hogy a rendező moziját állítsuk újabb érvként az "igényes ponyva" mint kategória létjogosultságának
bizonyítására. Már csak azért sem, mert Szomjas produkciói és a ponyva közötti
kapcsolat meglehetősen ambivalens. Filmjeinek témakezelésére kiterjeszthető
illyés Gyula definíciója: "Ponyva az az írásmű, amelynek célja nem az igazság kifejezése, hanem a szórakoztatás." ( A gondolatot Németh László jegyezte le [Két
nemzedék. Bp, 1970, 743.0.].)E prernisszánkat a filmek hőstipológiájának áttekintésével igyekszünk alátámasztani. Ugyanakkor azt is megpróbáljuk tetten érni,

hogy az alkotók "hozzá nem értését", "avatatlanságát" harsogó képi világ, illetve
a ponyva formájára általában jellemző jegyek túlhangsúlyozésa révén miként teremtődik meg a Szomjas-filmek különös artisztikurna.

Pányván A ponyvafigurák nem rendelkeznek sajátos jellemvonásokkal (így
személyiségformálódásuk elmaradását sincs értelme a szerzőn számon kémi), tulajdonságaik az egyes társadalmi csoportokról a köztudatban kikristályosodott
sztereotípiákat tükrözik, vagy pusztán az adott mű cselekményéhez igazított műfaji archetípusok, nem ritkán mitikus alakok. Mindazonáltal küzdelmeikben a
mindennapok .mozduíatlanségaból" kitörni vágyó polgár szabadságigénye koncentrálódik.
A betyártörténetek a magyar ponyva hosszú időn át legnépszerűbb típusának
számítottak. A Talpuk alatt fütyül a szél azonban az útonálló-tematika mellett a
western egy kései, de igen jellemző és népszerű variánsával is rokonságot mutat.
A Rosszemberek (1978)sem csupán egy szállal, vagyis a betyártéma révén kapcsolható a ponyvához, hiszen narratív struktúrája a bűnügyi história cselekménymodelljét idézi. (A cowboyfilmek és a korabeli filléres regények közti kapcsolatot élményszerűen mutatta be Berkes ildikó A western című könyvében [1986].)A két
film műfaji besorolására később térünk ki, most lássuk, milyenek az utóbbi történet szereplői.
A film azzal kezdődik, hogy Gelencsér Jóska betyárbandája megtámad egy

kocsmát. A nyitó képsorokat figyelve a néző azt hihetné, hogyacsapszékben vigadozó urakra megleckéztetésül törnek rá a betyárok, mert azok negyvennyolc
emlékét gyalázzák (a lakomára feltálalt sült malacokat Kossuthról és Szemeréről
nevezik el). De csalódnunk kell. Gelencsérék egyszeruen rabolni jöttek. Semmi
közük sincs a forradalmi múltjuk miatt bújdosó szegénylegényekhez, ők közönséges útonállók. Gelencsér Jóska, a Gyilkos kizárólag azzal emelkedik ki a betyárok bornirt bandájából, hogy ő a legmachóbb. Vezérürü-férfiassága vonzza magához a loncsos nőket, Perszát és Katót. Szellemi képességeire vall, hogy mikor áru-

ló társa Perszát vádolja júdáskodással, minden további nélkül hisz neki. Mikor
pedig a film végén elfogják és egy szekérhez kötözik, a vesztét okozó árulásra
egyetlen reakciója, hogy állati bőgésben tör ki. (Árulója szintén teljes vadállati létbe süllyed.) A Nyomozó a Gyilkos tökéletes ellenpontja. Hegyessy Jánosról az
egyik jelenetben megtudjuk, hogy közel húsz éve viseli magyaros dolmányát, rajta volt Isaszegnél. Nagysallónál és természetesen VilágosnáL Elég egyértelmű a
distinkció: a Gyilkosnak nincs, a Nyomozónak van negyvennyolcas kötődése.
Hegyessy egyébként érzelmek nélkül göngyölíti fel a bűnügyet. Forradalmi múltjának megfelelően becsületes: addig nem fogadja el az áruló ajánlatát, amíg feljebbvalója bele nem egyezik viszonzásul a kegyelemadásba. Figuráját tovább színezi a film végén, hogy bár szabadságharcos volt, Gelencsér elfogásáért császári
kitüntetésben részesítik. A lényeg az, hogy a szereplőket alapvetően a krimik követelményeinek megfelelően nagy betűvel absztrahálva különíthetjük el egymástóL Tulajdonságaik és kapcsolataik nem alakitják a cselekményt, így "jellemvonásaik" pusztán ornamentális elemek.
A Kopaszkutya (1981) története is valahol a westerntéma modernizál t változatának tekinthető. Erre a párhuzamra utal a film második felirata: .Tumézní olyan,
mint bankot rabolní: belovagolsz, fogod a pénzt és odébbállsz." Már szinoptikus
szinten is több analóg mozzanatot lehet egymás mellé állítani. amiből kirajzolódik egy közösség (a társadalom perifériáján levők) érdekeiért az állami intézményekkel szemben is kiálló "kultúrhéroszok" rockwesternje ("légy a kutyák királya, ne királyok kutyája"). A figurák nem kevésbé tipikus fissi alakok, mint "
Rosszemberekben, az alkotók is egyszeruen Főnöknek, Énekesnek, Gitáros L-nek,
Gitáros IL-nek nevezik el őket. Ennél persze sokkal lényegesebb, hogy az együttesben pontosan kijelölhető a Magányos Hős, az Áruló, illetve az Ingadozók csoportja. Mert a cselekményben most is meghatározó szerep jut az árulásnak. A Gitáros csak a tévészereplés reményében hajlandó beszállní az új bandába. A Főnök
vállalja a fellépés megszervezését, ám mikor bejut a stúdióba és látja, hogyan
vesznek fel egy zenei "klipet", világossá válik számára: igazi Kopaszkutyák, akik
őszintén a lecsúszottakhoz. a helyüket nem találó fiatalokhoz kívánnak szólni,
nem vehetnek részt egy ilyen produkcióban. Következetességével azonban egyedül marad, az Ingadozók fokozatosan a kommersz sikerre vágyó Gitáros oldalára
állnak. A cserben hagyott, elűzött Magányos Hős tovább poroszkál a rockkultúra
külvárosi prérijén. s hamarosan új társra lel a sintértelepen.
Ponyvameghatározásunk kevésbé illik a "szocialista együttélés" melodrámájára, a Könnyií testi sértésre (1983).A figurák ugyan itt is egysíkúak: Éva volt férje,
Csaba a kiszolgáltatott Jó (akit karakán egyenessége sodor rendre börtönbe), míg
az új élettárs a nyápic Gonosz. Összecsapásaik során, melyeknek helyszíne egy
Vll. vagy VIII. kerületi bérlemény, a képlet nem változik, sőt egyre desztilláltabbak lesznek az alakok. Urbán Mária szerint Csaba rr ••• a kalandregények, a ponyvák hőseinek unokája, a nagypofájú, svindlit is értő, kemény öklű legény, aki
megpróbálja kijátszani a sorsot." (Kritika, 1983/12) Ugyanakkor e háromszögtörténetben a Jó nem statikus életkörülrnényeiből akar kitörni, de még csak nem b
íntegritása védelméért indul harcba, hanem éppen azért, hogy be- illetve visszailleszkedhessen a sorba. Mozgásvonala a ponyvahősök konvencionális haladási
irányával ellentétes, ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni, hiszen itt a zárt tér, ~
négy fal közötti vergődés a teljes kilátástalanság ot sugallja, ami egyszersmind
egy komolyabb hangütésű kamaradarab felé tolja el a ponyvaelemekkel is építkező melodrámát.
A legtisztább Szomjas-féle szocío-ponyvahös talán a Falfúró (1985)Gézája. Elege van, és cselekszik. Ráborítja az asztalt művezetőjére. "Tudod mit? Holnap már
be se jövök" - mondja, azzal kimegy a munkacsarnokbóL A gyárral szemközti
pecsenye-lángososnál bedob egy felest, majd elhatározza, hogy maszek lesz. És
sok próba kiállása után sikerül is talpon maradnia. Figuráján jól megfigyelhetők
a vállalkozóról élő sztereotip jegyek: simlis (sokáig vállalkozói engedélye sincs),
zuhan az alvilág felé (a barátját az ő lakásából viszik el a rendőrök). Közben szétzilálódik a családja: felesége nem bírja a létbizonytalanságet. Géza egy parazita
szépasszonynál keres vígasztalást. Ennek a második társadalomról élő közfelfogásnak a kialakulását írta le a film forgatása körüli időkben Hankiss Elemér: "az
első nyilvánosság" (melynek fogalomkörébe tartozik mindaz, "amiről az emberek, az intézmények és a tömegkommunikációs hálózatok nyíltan beszélnek") "a
második társadalom alkotóelemeit (...) a domináns paradigma szemszögéből hol
akarva, hol akaratlanul torzítva reflektálja (például [...] ellenpólusként: devianciaként, vagy krirninalitásként építi be az első társadalomba)." (Valóság, 1984/11) A
ponyvadramaturgiának megfelelően a Falfúró happy enddel zárul. Deus ex machinaként az állami szektor Géza hóna alá nyúl: helyzete stabilizálódik, mert
"jönnek a közületi megrendelések, az minden maszek álma." Szatirikusabb sztereotípiát rögzít a házmester figurája. 6 az ötvenes évek hatalmi struktúrájának
utolsó láncszeme, akinek auráján még évtizedek elteltével is ott érződik a házirend betartásának egykori szigora. Az Újpesti Dózsa (az egykori rendőrcsapat) lila melegítőjében pásztáz, s a kisvállalkozók postaládába dobált hirdetései közül
kiszedi azokét, akik nem adták le a .bedobasí jogért" önmagának megítélt jattol.
Egy jellemző ponyvatípus. az útiponyva modem mozgóképi verziója, a Mr.

Universe (1988) című road movie. A film feliratai között a nouvelle vague-os elidegenítő effektusok és jópofáskodások mellett (egymást követi például egy Lenin és egy Jake Blues idézet a filmművészet fontosságáról) szerepel egy-két kifejezetten képregényszerű kiírás, igaz, ezeknek nincs meghatározó jelentősége. A
két főszereplő (Lazlo és Lord) így is ponyvafigura: világcsavargó vagabundok.
De New Yorktól Los Angelesig tartó utazásuk mozgatója valójában nem egy független filmes project megvalósításáért folytatott küzdelem (miként azt az egyik
Godard-citáturn Igéri, hogy tudniillik "létre kell hoznunk két-három Vietnamot a
hatalmas Hollywood-Cinecitta-Moszfilm birodalom szívében"), és nem is az úton

levés kerouaci öröme, hanem egy vég nélküli beszélgetés a agy Generáció leszakattjairól.
Néhány szóviccet leszámítva kevés köze van a ponyvához a Könny{í vérnek
(1989).Zavarba ejtően mozdulatlan minden a filmben. Bekukkolhatunk a kurvák
világába, látunk egy-két valutázót és neppert, de a történet szintjén egyetlen egyszer lendül előre a film, az utolsó percekben. A Gólyában beszélgetve Attila megtudja a haverjaitól. hogy barátnője, Ildi most egy másik fiú körül legyeskedik. A

férfi arca elkomorul. Elhatározása visszavonhatatlan: megöli Ildit, aki elkurvult,
amíg ő börtönbüntetését töltötte. E gyilkosság motivációit próbálja velünk megértetni az eltelt másfél óra is. De Szomjas nem az egyéni indítékokat kutatja, mint
például Grunwalsky Ferenc az Egy teljes napban (1988),ahol a rendező szuperközelikkel próbált "behatolni" a szereplőkbe, hátha így kiderül, mit miért tesznek,
hanem egy John Gay-i fordulattal társadalmi parabolává emeli filmjét. A Könnyű
vér így csak ezoterikus szinten (a szereplők szimbolikus elvonatkoztatásával) értelmezhető: mit tud kezdeni a diktatúra atyáskodóan erőszakos szelleme a polgári individualizmus kelet-európai termékeiveL

Easternek Csábító, hogya Kopaszkutva azon jelenetét, melyben a Colorado tagjai megkomponálják első önálló számukat, a Talpuk alatt fütyül a ~zél készítésének
körülményeire önironikusan visszautaló betérnek tekintsük. Az Enekes szövegének felolvasása után a Főnök így fordul a gitáros-zeneszerzőhöz: "Olyasmit pró-

 ,>

báljál meg rátenni, mint a Led Zeppelin első lemezén az I'm gonna leave
you ... ne pont ugyanazt, ne pont ugyanazt, csak valami hasonlót." Szomjasék 01vasták Szűcs Sándor Betyárok, pandúrok és egyéb hírességek című néprajzi könyvét
(melynek felhasználásával a forgatókönyv készült), s az ebben lejegyzett anyagot
már "csak" bele kellett önteniük valamelyik westernsémába.
Másképp látja a dolgot Király Jenő, aki Apropó western ... című tanulmányában
azt állítja, hogy Szomjas .betyárfílm]e westernellenes", ugyanis világa abszurd,
hőse, Mérges Balázs csendbiztos pedig antihős. márpedig "a western közege a
pátosz közege, nem az abszurditásé, a western hősei minden ellentmondásosságukban is mindama értékek kikristályosításának eszközei, amelyek a néző által
elfogadott erkölcsi, kulturális világrend körvonalait meghatározzák." (Film és közönség) Átfogó bevezetőjében Király különböző westemmodelleket jellemezve
megfogalmazta e műfaj többrétű definícióját is. Csupán azt a típust nem vonta
vizsgálódási körébe, melynek első darabját Fred Zinnemann hozta létre a Délidő-

vel (High Noon, 1952), s amelynek talán legemlékezetesebb variánsa John Sturges
remeke, A hét mesterlövész (The Magnificent Seven, 1960). Pedig a Talpuk alatt fütyül a szélben ezeknek a filmeknek az értékviszonyaihoz igazodó szituádóra ismerhetünk.
A Délidő közössége gyáva és kész megalkudni a rossz emberekkel. A seriff így
kénytelen egyedül szembeszállni velük. Győzelme után megvetően végigméri a
házakból előszivárgó polgárokat, porba dobja a jelvényét és távozik. De vajon hová? Milyen alternatíva létezik számára? Sturges szerint a céltalan bolyongás,
vagy a favágás a fogadók udvarán egy levesért. S ha vállalja is még egyszer a
küzdelrnet, azt leginkább saját egykori sikerei után érzett nosztalgiából teszi, hiszen a közösség, amelyik segítségét kéri, már nem egyszeruen gyáva, hanem áruló is. A mesterJövészek (külön-külön) alapvető "lovagi" erényekkel rendelkeznek,
készek a kiszolgáltatott helyzetben levők védelmére kelnek, de érzik, és a film
egyik fontos jelenetében meg is fogalmazzák vagabund életük kiúttalanságát.
Legfiatalabbjuk, Chico ugyan a faluban marad egy szép lány szerelméért, de ez
nem jár együtt semmiféle "új világ megvalósításával", ellenkezőleg, a romantikus
figura társainak abszurddá vált helyzetét érzékelve a világba beilleszkedő antihőssé válik.
Szomjas György a bevezetésben leírt módon teremti meg a Talpuk alatt fütyül a
szél elején Farkos Csapó Gyurka, a magányos törvényen kivüli alakját. A Morgó
csárda felé tartva megöli egykori elárulóit, egy pusztai birkatolvajt és Babák Ferkót. A feladásában részt vevő harmadik ember, Timók csaplár, mikor megtudja.
hogy Farkos Csapó kiszabadult, önkezével vet véget az életének. A két gyilkosságot így a közeg értékrendje alapján megérdemelt büntetésnek érezzük. Farkos
Csapó jelleme tovább nemesedik előttünk, mikor a pusztában egy magányos (tehát kiszolgáltatott) zsellérJánnyal találkozván helyzetével nem él vissza: csak egy
csókot vesz a szépségtől és ezüsttallérral fizet. Ugyanakkor a közösség, a "pásztori, pusztai köznép" megalkuvásra kész, értéktelen tömeg, ahonnan csak árulók
kerülhetnek ki.
Miként Sturges (nyilvánvalóan enciklopédikus igénnyel) hét különböző típusát
eleveníti meg a westernhősnek. úgy lesz Szomjas filmjében Farkos Csapó alakjának egyik variánsa Jeles Matyi, a másik pedig Mérges Balázs csendbiztos. Matyi
a Farkos Csapó utáni generáció képviselője, neki kellene átvertnie Gyurka szerepét. Másolja is az öreg betyár életét: ugyanahhoz a nőhöz jár, részt vesz Gyurka
lólopásában. Ám hiányzik belőle a betyárbecsület (feladná a karcagi elöljáróknak
.mesterét"), nincs morális tartása (kifosztaná a kanálisásók kiszolgáltatott csapa-

tát). Jeles Matyi a sajátos erkölcsiségéből kilúgozott Farkos Csapó. Logikus hát,
hogy a végső párbajt, mely voltaképpen a betyár renomé "tisztaságáért" folyik,
ők ketten vívják, s ennek győztese nem lehet más, csak Farkos Csapó.
A csendbiztos és a betyár alakját többszörösen egymás mellé rendeli a film.
Mérges Balázs a "nagy idők elmúltával" a "keserves síkonállás" egyetlen koriformizálható módját választja: pandúmak áll. Persze ő is csak addig "futkoshat"
szabadon, míg Farkos Csapó él: a betyár sírja melletti megrendültségében (miként Chico döntésében) egy életforma abszurddá válása felett érzett szomorúság
koncentrálódik.
A western műfaján belül azonban egy cselekményvezetési hiba teljesen összekuszálhatja az értékviszonyokat. Farkos Csapó lophat lovat a földmunkásoktól,
egyrészt, mert nem egyértelmű, hogy az állatok a város, vagy a csatornát ásó
"földönfutók" tulajdonában vannak-e, másrészt pedig, mert a kanális építésének
ideje alatt a parasztok a város védelmét élvezik. Mikor azonban a városi tanácsnokok András napon kifizetik a földmunkásokat. és azok útra kelnek, nem létezhet az a Jeles Matyi, akinek csábítására Farkos Csapó megtámadja ezeket az oltalom nélkül maradt szerencsétleneket. Még akkor sem, ha így párbaj felé mutató
konfliktus jön létre a két betyár között.
Az alkonyatban poroszkáló betyár totál plánjához hiába kapcsolódik metaforikusan a lenyugvó nap barnás fényében vágtató ménes képe a film elején, az értelmezők nem fogadták el, hogy Szomjasék egy különös szabadságfokkal rendelkező életforma letűnését "éneklik meg" csupán, és mindenféleképpen a régi és új
küzdelmének szélesebb dimenziójában igyekeztek elhelyezni, majd értelmezni a
történetet.
A Rosszemberek már valóban távolodást mutat a western világától. Gelencsér
József a marcali bíró megölésével egész bandáját veszélybe sodorja. Néhány ökör
elhajtásáért nem vennék a fejüket, de gyilkosságért hóhérkézre kerülhetnek valamennyien. A betyárokat azonban mintha nem érdekelné mindez (továbbra is
nyugodtan tivomyáznak), egyedül Soromfai súgja oda a feleségének: "Nem akarok megdögleni, Kató." Gelencsér hirtelen felindulásból átlépett egy határt, amire
a magát menteni igyekvő Soromfai is normaszegéssel felel: felesége közvetítésével felajánlja a főszolgabírónak, hogy segít a bandavezér elfogásában. Van tehát
Gyilkos és Áruló. A továbbiakban a cselekmény középpontiában két terv megvalósítása áll. A Nyomozó úgy szeretné elfogni a Gyilkost, hogy bezáratja a kocsmákat, mivel "a csárdák azt az állomást jelentik e gazoknak, ami nélkül ők meg
nem lehetnek: alvást, italt, hírt, másnapra készülést." Természetesen elfogadná az
Áruló ajánlatát is, de feljebbvalója. Mérey Károly főispán hallani sem akar arról,
hogy "birkatolvajokkal paktáljon". Az Áruló terve ekkor a következő: megöli a
Gyilkos szeretőjét, Hojko Perszát és annak férjét, a fokozódó üldözéstől nekivadult banda újabb rémtetteként tüntetve fel a mészárlást. (A Gyilkosnak azzal indokolja tettét, hogy Hojkóék szája eljárt a Nyomozó előtt.) Jól számított, mert erre
már a hatalom is kész kompromisszumot kötni vele. Hogy lássák, komolyan beszél, először kiszolgáltatja a banda harmadik emberét, Vink6czy Gergelyt. A Nyomozó és az Áruló megegyeznek: harmadnap a Rigóczi csárdában rajtaüthetnek a
bandán a pandúrok.

"... feldolgozása túlnyomórészt dilettáns... " A Roncsfilm elején a
grund falának bedöntése a berlini falbontást idézi. Ez utóbbi esemény közvetítését később láthatjuk is a Gólya vendéglő tévéjén. A vásznon megint mindennapi
életünk színterei jelennek meg, ám ezúttal hangsúlyosan visszautalnak Szomjas
korábbi szocio-filmjeire. Jó példa erre az a beállítás, melynek előterében az utcát
két oldalról övező bérházakat, a háttérben pedig egy panelházat láthatunk.
Együtt jelenik meg tehát Szomjas György előző filmjeinek két legjelentősebb színtere. Aki látta, aligha felejti el a Kopaszkutya Főnökének fagerendákkal aládúcolt
garzonját a körfolyosón levő vécével. Gangos bérházban játszódik a Könnyű testi
sériés, az itteni élet jónéhány jellemzőjével: lábtenisz az udvaron a poroló mellett,
egymás kukkolása az ablakon át stb. Panelházbeli lakások adnak otthont a Falfúró szereplőinek, a Könnyű vér Margójának és Ildijének. A Gólya vendéglő is szolgált már gyülekezőhelyül a Könnyű testi sértésben és a Könnyű vérben. A Roncsfilm
színhelyei tehát minden naturalisztikusságuk ellenére is sokkal inkább a rendező
filmvilágát idézik, mint a valóságot. A nyers valószerűségtől való elemelkedést
szolgálja egy vizuális keretrnovítum is: az első képsorok alatt felszívódó, majd a
film végén ismét mindent elborító sejtelmes, kék köd.
A Roncsfilm stilizáltsága lényegében enciklopédikus összefoglalása a korábbi
Szomjas munkáknak.
Itt válik a film valóságától igazán elidegenítő hatásúvá a rendezőnek az a stilizációs ötlete, hogy bizonyos pontokon dokumentumfilmszerűen kamera elé ülte-

lő", kisszerű, alantas mozzanatot. Ezt a jelenetépítési módot figyelheljük meg a
a szél alábbi szekvenciájában: a börtönből megszökött Farkos
Csapó megérkezik a szeretőjéhez, Parti Bözsihez. Éppen ledöntené az istálló szalmájára. amikor megzavarja őket Jeles Matyi, aki mialatt Farkos Csapó rács mögött volt, elszerette tőle Bözsit. A rozzant gazdasági épületek határolta, megszáradt kukoricaháncstól szemetes udvaron néz farkasszemet egymással a két betyár. Megjelenik Parti Bözsi férje is. A jó, a rossz és a csúf (ll buono, il bruttó, il cattivo, 1967, r: Sergio Leone) végső párbajjelenetének betyárfilmi variációja helyett
azonban jellemző Szomjas-parafrázist látunk: a három férfi megállapodik abban,
Talpuk alatt fütyül

tett személyeket beszéltet. Ezt a fogást a Tündérszép lány című rövidfilmje után
legközelebb a Könnyű testi sértésben alkalmazta. Két egymástól és a látottaktól is
eltérő verziót hallunk Csaba hazaérkezéséről. az egyiket édesanyjától, a másikat a
kukkoló szomszédtól. Az alkotók szándéka szerint mindez azt bizonyítaná, hogy
"a kamera a lehetséges nézőpontok egyikét képviseli csupán" (Filmvilág, 1986/4).
Ám a képileg is bemutatott verziót mégis hitelesebbnek érezzük, a "dokumentumfilmes" riportokon csak nevetünk. Annál is inkább, mert a mama Jogi esetekparódiának, a kukkoló pedig egy tipikus bérházbeli figura karikírozásának tűnik.
A Falfúróban aztán dramaturgiai jelentőséget kap e stilizációs meghatározottság,
sőt sikeresen valósul meg a többnézőpontúságra való törekvés is, hiszen a gyeses
kismamák "üzletszerű kéjelgéséről" csak halljuk a különböző történeteket.
melyek közül egyik sem jelenik meg a másiknál erőteljesebben. A Könnyfi vérben a
filmből ki nem derülő információkat tudhatunk meg e kis elbeszélések révén a
szereplőkről, A Roncsfilm két mozgalmas jelenetében aztán úgyalkalmazza a figurákat a rendező, hogy felbukkanásukkal megzavarják az eseményeket. A lakótelep zöldségesstandja előtt burleszkverekedésbe torkollik egy kötözködés az
árus valamint a városi disznó számára tápért induló Kisjuhász Béla és Halász Jenő között. Ezt az eseménysort szakítják meg az alkotók a járda szélén levesét kanalazgató hajléktalan férfi indifferens (és ettől persze nevetséges) közléseivel. A
kutyauszítást követő utcai csetepatét pedig úgy törik meg, hogy a legnagyobb
felfordulás közepén a felvevőgép elé állítják Edét, aki közli a kutya nevét. A
Roncsfilm egy másik jelenetében K. Lajos sétál be a kocsmába egy késsel a hátában. A Piszkos Fred, a kapitány című Rejtó-regény híres expozíciója idéződik meg,
de az alkotók mintha elfeledkeztek volna a gegről. K. Lajos ugyanis rendel egy
sört, majd a hozzálépő boltvezetővel (Ádám) ismerősökként rágyújtanak. Ádámnak nem szúr szemet a haverjából kiálló kés, de azt aggódva megkérdezi, nem
árt-e meg a cigaretta K. Lajosnak, aztán a következő pillanatban fejjel belezuhan
a pulton lévő fémtálcába. K. Lajos tüsténkedik a legjobban a rosszul lett Ádám
körül, hogy leültessék. "Megint a szíve" - állítja fel a diagnózist a pincérnő.
Szomjasék tehát előszednek egy nagyon ismert geget, de csak azért, hogy "elrontsák", majd újat teremtsenek helyette. Hasonló megoldást alkalmaztak már
korábbi filmjeikben is, úgy érve el idézőjeles hatást, hogy valamilyen alapvető
műfaji sablont használva közbeiktattak egy realisztikus volta miatt "oda nem il-

hogy ezentúl Bözsi fog szorgoskodni a csapláros nélkül maradt Morgó csárdában. A humor forrása a Kopaszkutyában úgy módosult, hogy az addig valamilyen
logika szerint egymáshoz kapcsolódó események láncolatát megtörték egy inkonzekvens mozzanattal. Ezt példázza, hogy miután az együttes a semmiből megteremtette közönségét, és már több olyan koncertet adott, amit a srácok végigüvöltöttek, az lenne konzekvens, ha fiatalokat látnánk, amint szeretett bandájuk nevét
festik a tűzfalakra. Ehelyett az egyik énekest látjuk az éjszakában, amint hazafelé
bicegve megáll egy pillanatra, lopva körülnéz, elővesz egy krétát és kiírja egy
málló vakolatú téglakeritésre: "Bill a király". Ugyanennek a módszernek köszönhető a Könnyfi testi sértés nem egy emlékezetes jelenete: a börtönből éppen kiszabadult Csabát felesége, Éva új élettársával. Miklóssal és annak egy keménykötésű
barátjával fogadja. Nagyobb balhé nem történik, Miklósnak mégis sikerül elérnie,
hogy a rendőrség bevigye az örsre Csabát. Kis idő elteltével Csaba ismét otthon
csenget, ám a felesége nem akarja beengedni. Míg a résnyire nyitott ajtón keresztül vitatkoznak, a kamera ráközelít Évára, de csak a fél arcát látjuk, mert Csaba
teljesen elmosódott tarkója drasztikusan elfoglalja a képmező nagyobbik részét. A
közelképpel megteremtett feszültség csak növekszik, amikor a közértből éppen
megjövő Míklóst is közeliben vágják rá az előző képre. Az intenzitás további erősödését Miklós szavai törik meg: "Hoztam Kőbányait." A kamera "visszavonul":
kistotálban látjuk a bérház gangrészletét a folyosón heveskedő Csabával és Miklóssal. Az összeszólalkozásra előbújik a szomszéd is: "Tessék odabent zajongani,
nem kell az egész házat felizgatni!" Három zaklatott férfi egy képmezőben ... s a
megoldás: előhúzzák a szatyorból az egyik üveg Kőbányait (a szomszédnál éppen van nyitó is) és körbekínálják egymást.
A Roncsfilm nem egy sajátos szubkultúrába helyezett ponyva történet, hanem a
Szomjas-féle "rontott" filmkészítés technikáját széleskörűen felhasználó szubkulturális esztétikai termék. Ehhez képest a Csókkal és körömmel visszalépést jelent a
korábbi filmek szemléletmódja felé. A háromszögtörténetek sémája itt legfeljebb
annyival színeződik, hogy most leszbikus nők alkotják a párkapcsolatokat. Mindez persze csak azzal a veszéllyel fenyeget, hogy Szomjas György is úgy jár, mint
a Kopaszkutyában
egy felirat erejéig megidézett Míck Jagger: "Inkább hulla legyek, mint hogy negyvenévesen is a Satisfactiont énekeljem." Szerencsénkre még
1995. augusztus 18-án sem volt hulla, és elénekelte a Satisfactiont...

Muhi Klára

Hitelesség
(A mozgóképes művek hitele,
valós ágtarta lma)

átélhetősége,

hitelesség és valóságosság
A film a moziban, a műsor a televízióban a
részletek hitelességéről mondott ítéleteink kereszttüzében pereg. ("ilyen nincs... " "Micsoda
kiagyalt történet ez...")
A mozgóképes alkotások hiteléről, átélhetőségének, erejének igazáról beszélni azért nehéz,
mert látszólag valami nagyon egyszerű, magától értetődő, sőt nagyon személyes dologról
van szó. A filmek és televíziós produkciók
részleteiről, s a részleteken keresztül az egész
mű hiteléről a néző azonnal nagyon gyors
döntéseket hoz, s tulajdonképpen folyamatosan vonatkoztatja a látott jelenetet, epizódot, az
elhangzott párbeszédet, megoldást, figurát a
valóságra. Megélt tapasztalatai, a valóságról
szerzett információi jelentik a bázist ebben...
Amikor nem értjük a művet, annak gyakran
nem az az oka, hogy bonyolult formát választott a rendező mondandójához, hanem az,
hogy ismeretek vagy megélt tapasztalatok híján nem tudjuk ellenőrizni a műnek a valósághoz való viszonyát.
A mozgókép legmegragadóbb sajátszerüsége
a képek rendkívüli elevensége, a rögzített világ
valóságossága. Ugyanakkor a mozgóképes művek esetében könnyen összecsúszik a valóságosság és a hitelesség egyébként szorosan
összetartozó fogalma, melyeket fontos lenne
ezúttal elválasztanunk egymástól.
A mozgókép fotografikus értelemben valóságos, mert amit a képen látsz, az a kamera számára valamiként valamikor létrejött. A mozgókép valóságossága tehát a matéria természetéből fakadó tulajdonság. A hitelesség fogalma ehhez képest többet illetve mást jelent. Egy
képsor, melyet bekereteztek a valóság végtelen
dolgai közül, akkor hiteles, ha igaz módon képes reprezentálni számodra a világot. A hitelesség tehát esztétikai kategória, s a mű és a világ partneri viszonyára vonatkozik.
Mert a néző nem feltétlenül az "éppígy van;
pont ilyen" típusú szimpla hasonlatosságot
várja el. A Lumiere, Mélies CÍmŰ fejezetben
már beszéltünk arról a paradoxonról, hogy a
mozgóképeket nézve legalább annyira elvarázsol minket a képek illuzórikus valótlansága,
mint valóságossága. A filmes "hazugságokat",
a műteremben összecsalt látványt, a meseszerű
történeteket éppúgy szeretjük, mint a csakis a
Részletek a Médiaismeret - Mozgóképkultura

című

tankönyvcsalád

mozgókép által megmutatható kőkemény realitást. S természetesen ezt is, azt is tarthaljuk hitelesnek, igaznak, illetve ordítóan hazugnak.
Mert a mozgókép, ez a fotografikusan pontos lenyomat, akár dokumentatív, akár fikciós
természetű, esztétikai értelemben lehet hibás,
átélhetetlen, kérdésfeltevéseiben és válaszaiban
hazug, s ily módon hiteltelen. A mozgóképpel
is lehet hazudni.

mozgóképes hazugságok
A mozgóképes közlemények hitelével rendkívüli módon vissza lehet élni, éppen mert a manipulált, hazug kép is tökéletesen valószerű.
"A hazugság iránti affinitás a film nyelvének
természetében rejlik, lévén olyan nyelv, amely
a vélekedéseket is tényként tünteti fel - írja Lányi András (Tézisek a film természetének vizsgálatához). Amikor egy agitációs célzatú híradó a
Coca-Colától részegen fetrengő amerikai katonákat mutatott, az imperializmus rothadás ának

Elemzési technikák - Élmény és értelmezés kötetéből.

szembeszökő ténye állt a Coca-Colát és a film
hatásmechanizmusát egyaránt nem ismerő
egykori néző előtt." A példa itt most nekünk
azért is szerencsés, mert elemzendő filmünkben Coca-Colától fetrengő magyar fiatalokat
fogtok látni, akik komolyan bedőltek ennek a
propagandának ...
A műalkotások hitele, szavahihetősége
egyébként mindig az adott korszak reprezentáns művészetével kapcsolatosan vetődik fel
legélesebben. A két világháború között a mértékadó haladó irodalmi értelmiség az írástudók

felelősségéről, sőt árulásáról beszélt, ugyams
az akkori emberek számára a nyomtatásban
megjelenő szövegek voltak azzal a hitelesítő
erővel felruházva, amellyel ma a mozgóképek.
A televíziós korszakban leginkább a képkészítők felelősségét kell firtatnunk, mert úgy tűnik,
ma a mozgóképpel lehet a legnagyobbat hazudni.

elektronikus kép minden képpontja szabad játék és manipuláció tárgya, az a különös vonzalom, mely a nézőket újabban az archívokhoz köti, bizonyára ennek az erős hiteinek köszönhető.
Egy ilyen gesztus a film elején önként vállalt
kihívás; azt ígéri, hogy az elénk táruló fikciós
világ igenis a dokumentummal egyenértékűen
pontos és hiteles lesz. S persze nem kevésbé
praktikus is egy ilyen kezdés, mert hallatlanul
lerövidítheti azt a zötykölődős tér-idő utazást,

nak szomorúságát. A Megáll az időnek erős légköre, aurája, atmoszférája van.
Hogy mi is az atmoszféra, s milyen kemény
munkával, mennyi leleménnyel lehet atmoszférát teremtem, azt azokhoz az élettelen, másodosztályú tucatfilmekhez mérve érzékelhetjük
leginkább (szappansorozatok éppen ilyenek),
amelyeket szériában sugároznak a televíziós
csatornák, s ahol minden tárgyon érzed, hogy
"csapó" előtt két pillanattal, a felvétel kedvéért

mellyel "bejutunk ", s így-úgy elhelyezkedünk
a mű idegen világában.
A fikciós filmek legelemibb törekvése pontosan ez. Minél egyszerűbben és gyorsabban behúzni, berántani a mű közegébe a nézőt. Idegen tárgyak, épületek és embek közé ... például
egy ilyen sokszorosan igazi filmfelvételleL
Q" Figyeld meg, hogyan hajókázunk be a dokumentum anyagból Gothár világába! Hogyan keveri
el a rendező kockáról kockára a dokumentum
anyago t a sajátjával? Jelöld ki pontosan az első
rendezett képet! Figyeld meg, melyik képkockánál vált színesre a film! Önz-e valamit a film
szerkezete, dramaturgiája az archív természetű
anyagok esetlegességéből, szaggatottságából?
Kövesd nyomon, mit őriz meg az archív kép
szemcsés, nem igazán plasztikus, kicsit rendetlenül komponált karakteréből Gothár (illetve
Koltai Lajos operatőr) a filmben.

tette oda a kellékes. Ahol a háttér érzékelhetően díszlet, a tárgyak kellékek, a színész pedíg
csupán szereplő.
Az atmoszféra természetesen a legszorosabban kapcsolódik a hitelesség fogalmához. S valamiként jóval több ez, mint a jó színész, a jó
díszlet meg a jól komponált kép szerenesés találkozása.
Gothár Péter igazi atmoszféra teremtő tehetség, aki ismeri e titokzatos fogalom alkímiáját.
A titok egyik nyitja minden bizonnyal a filmkép telítettsége. A jelenetek attól olyan valószerűek, hogy minden részlet rendkivül kidolgozott, s ha egyetlen rövid jelenetet vagy akár
csak egyetlen kockát megvizsgálunk. a finoman kimunkált részletek tömegével fogunk találkozni. S ez a telítettség dramatikus értelemben is igaz. A sorsok és helyzetek előttünk
bomlanak ki, a legtöbb jelenetet át- meg átszövi a véletlen, valami nem várt kicsiny vagy
nagy fordulat. Szinte sosem tudjuk, merre halad a jelenetek főcsapása, s mi fog éppen történni a következő pillanatban.

Egy "igazi" osztály 63-ból
(Gothár Péter:
Megáll

az

idő]

hiteles stilizáció
Gothár filmje nemzedéki film. A legendás 68asokról szól, arról a generációról, amely radikálisan, s többé-kevésbé sikerrel lázadt fel világszerte az apák s az akkori politikai rendszerek konzervativizmusa, despotizmusa ellen.
Gothár Péter ebben a filmben minden bizonnyal nagyon sokat merít saját megélt élményeiből. Ám annak az alkotónak, aki személyes, vagy generációs érvényű tartalmakat visz
vászonra, a történet megformálásakor a legnagyobb gondja, hogy hogyan tegye mindenki
számára átélhetővé saját nagyon ismert, nagyon szeretett történetét. Hogyan "emelje el" a
filmjét, hogyan tegye minél plasztikusabbá a
kort azok számára is, akiknek erről az időszakról semmi sem jut eszükbe.
Mert a fikciós művek, s persze minden műalkotás ellentmondása, hogy a megélt élmények pontos reprodukálása nem feltétlenül teremt hiteles, mások számára is átélhető művet.
Gothár hiteles korképet ígér nekünk ebben a
filmben, de hamar rájövünk, talán már a férjfeleség legelső párbeszédénél. hogy ez nem feltétlenül jelent realista filmstílust. Gothár filmje
a realizmus, elsősorban egy tárgyi realizmus
köntösében egy erősen stilizált (elemelt) film,
melyben a színészi játék sokszor szinte abszurd, karikírozott (az igazgatóhelyettes figurája pl.), a párbeszédek valószerűtlenül szaggatottak. a fényviszonyok irreálisak, erőszakosan
hatáskeltőek.. A filmi hitel azonban ettől függetlenül születik meg, vagy nem.
A hitelesség fogalmát, megközelítéseinek
szempontjait tehát semmiképp nem téveszthetjük össze a (realista, vagy másmilyen) stílus
minőségeiveL

hitelesítő dokumentum
A Megáll az idő egy dokumentum részlettel
kezdődik, az 1956-os forradalom eredeti (archív) képeiveL Az archív képekhez minden bizonnyal a legstabilabb, legerősebb hitelességérzetünk kapcsolódik. S napjainkban, amikor az

atmoszféra
A Megáll az idő jelenetei az első pillanattól egy
sűrű szövésű, bonyolult valóságot állítanak
elénk, mely tele van villamossággal, eleven,
plasztikus helyzetekkel és figurákkal. Szinte
orrunkban érezzük a cigarettafüsttől büdös fiúvécé szagát, tapintjuk a tánciskola barátságtalan nyirkosságát, Diniék szegényes konyhájá-

a kép hitele
Az atmoszférateremtés másik titka a jelenetek
részletgazdag, invenciózus bevilágítása és lefotografálása. Azt, hogy hogyan van bevilágítva

egy belső, és milyen képkivágatban zajlik a jelenet, nagyon ritkán latjuk. Nem látjuk, mert
nem figyeljük. Mert egy rossz, noha érthető nézői gyakorlat eredményeként csak a színészt és
környezetét nézzük. A plánt és a fényviszonyokat viszont furcsa mód a kép adottságainak
fogjuk fel.
Q'"
Kövessétek végig a filmben a neonvilágítás szerepéi, előfordulásait! Vajon igazi fényforrás a
neon ezeken a képeken vagy csak dekoráció? Fo-

galmazzátok meg, milyen hangulatot, atmoszférát teremt ez a ritka világításfajta a Megáll az
idő jeleneteiben! Rendezzétek be hevenyészve
Diniék konyháját, s állítsátok be Anyát és Lacit
a jelenetbe, majd ugyanazt a plánt töltsétek fel
nagyon különböző hangu/atokkal, pusztán a
fényforrásokat váltogatva! Igyekezzetek kö/önbaző
erősségű és színhőmérsék/etít fényforrásokat használni (gyertyát, neonfény t, reflektort, zseoiámpái)!
Rögzítsétek a kísérletek eredményét videón.
A Megáll az időben az operatőri munka nagyon
hivalkodó és látványos. Fel kellett hogy figyeljetek azokra a gyakran zavaró, hideg, erőszakos neon fénycsövekre, melyek sok helyszínen
- a kocsmajelenetben. Diniék konyhájában, a
tánciskolában stb. - a kép fontos elemei és egyben fényforrásai is. Gyakran eltorzítják a színészek arcát, kivehetetlenné teszik a tér kisebb
részleteit. Koltai Lajos opera tőr a legtöbb jelenetben mintha éppen a kép előbb említett telítettsége ellen dolgozna, nagyon hatásosan.
hangsúlyosan bevilágított képein időnként kivehetetlen folttá válik színész, bútor, berende. zés. Szélsőséges, sokszor extrém beállitásaiban
szinte eltűnik a történés maga (Lovas tanárnő
és Dini fürdőszoba jelenete).
A díszlettervező. a berendező, a kellékes felöltözteti a tereket. ahol a színészek élni kezdenek, az operatőr pedig alaposan átformálja,
megdolgozza ezeket a helyszíneket - külsőket

és belsőket egyaránt - a világítással és a kompozícióval. Az opera tőr jelenléte egyébként korántsem mindig ilyen látványos egy produkcióban, mint itt Koltaié. Vannak az övénél sokkal
puritánabb, egyszerűbb fényképezési módok.
Sokszor a kép stílusát egyáltalán nem is érzékeljük, s a keretezés, a beállítás, illetve a jelenetek
megvilágítása funkcionális,szinte érzékelhetetlen.
A Megáll az időben egy bizonytalan virradat,

a forradalom utáni depresszív és nyomorúságos évek atmoszféráját kellett a képeken megteremteni. Egy részletezőbb elemzés talán kimutathatná azt az érdekes munkamegosztást,
hogy az operatőr munkájában a stilizálás, a
díszlet, a kellék. a ruha szintjén pedig a hiteles,
korhű reprodukció volt a feladat. Koltai Lajos
az egyik legjobb atmoszférateremtő opera tőrünk. Kü1önösen a belsők nagy mestere. Koltai
titka, hogy egyáltalán nem láttat mindent. Képei tele vannak sötét zegzugokkal. megvilágítatlan és túlvilágított területekkel. Kompozíciói
egyszerre puhák, otthonosak és nyomasztóan
nyersek, sivárak. Terei, belsői nagyon erős és
nagyon ambivalens atmoszférát árasztanak. S a
Megáll az idő képeinek hitelét épp ez a gyakran
erőszakos ellentmondás teremti meg. Aki a forradalom alatt nem disszidált, hanem itthon
maradt (Dini mamája, Lovas tanárnő meg a férje), s elszántan itt próbál meg élni, annak ezek a
hideg-homályos kocsmák és neonfényes odu-bárok talán otthonos búvóhelyek. Pierre-nek meg
az jut minderről eszébe, hogy csak el innen...

a környezet hitele
Vegyétek alaposan szemügyre Diniék konyháját
abban a jelenetben, amelyben a család régi barátja, Laci elmeséli Anyának, hogy mi történt

vele a forradalom után! Soroljátok elő, milyen
tárgyak kerültek a képre! Szenteljetek figyelmet
a tűzhely mögötti falrészletnek!
Mi mindent olvastok le ezekről az edényekről, a
kávéfőző fazonjáról, a tűzhely típusáról, a gázcső bevésésének frissen vakolt helyéről? Mit
gondoltok, díszletben vagy eredeti helyszínen
vették fel ezt a jelenetet?
A színházi hagyomány éppúgy, mint a modern
színpadi gyakorlat jól ismeri a jelzésszerű. erősen stilizált környezetábrázolást. A színházi
előadás a színészi alakítás illetve a színpadi
akció hiteléből nyeri erejét. A játék hitele attól
sosem csorbul, ha Hamlet fakarddal szúrja le
Poloniust.
A film ellenben, noha a látvány a kezdetektől csupa csalás, s a legnagyobb filmes diszlettervezők, Alexander Trauner vagy a magyar
Romvári József a legnagyobb szemfényvesztők
is egyben, egyáltalán nem túri a tárgyak vagy
a környezet leplezetlen imitálását. Milyen zavaró ma már egy régi filmben például egy háttérvetítéses autókázás!
A filmben a környezet hitele, illetve a tárgyi
hitel - egy-két szélsőséges filmes irányzatot leszámítva, mint például a vállaltan díszletszerű
expresszionizmus elemi követelmény. A kard
lehet fából, de a kellékesnek be kell festenie
acélszínűre, s az eredménynek ki kell bírnia a
kamera szuperközelijét. A díszlettervező pedig
akkor dolgozott jól, ha meg sem fogalmazódik
benned a kérdés - ha pedig egy tudálékos tankönyv felteszi, nem tudod megválaszolni =,
hogy tudniillik Diniék konyhája díszlet vagy
eredeti helyszín.
A hiteles helyszínek illetve díszletek megteremtéséhez különleges korismeret. technika- és
használati tárgyismeret szükséges. A kiválasztott konyhajelenethez például a díszlettervezőnek és a berendezőnek tudnia kellett, hogy milyen típusú gázrezsón főztek akkoriban az
asszonyok, hogyan nézett ki egy kávéfőző és
egy pörköltes lábos, volt-e már csempe a városi lakásokban, s mikor vezették be a gázt. A
ruhásnak ismernie kellett a 60-as évek iskolai
szabályzatát, miszerint a kék munkaköpeny
mindenkinek kötelező, és ügyelnie kellett
olyan részletekre is, mint pl. Malacpofa szemüvegkerete, aminek a 60-as évek Ofotért kínálatából kell származnia.
Időnként egy-egy tárgy vagy kellék önálló
életre kel. Mint Dini bőrkabátja. egy hatalmas
férfi bőrkabát, ami biztosan az apjától maradt
rá, miközben az apja sehol. S amikor lebukik a
pornográf képekkel, és Malacpofa is letolja,
meg Szukics Magda szerelmével sem tud mit
kezdeni, egy néma és magányos bandukolás-

A hivatásos színészhez képest az amatőr
ösztönösen játszik, technikai fogások nélkül.
Általában hamar kifárad, s a próbák is inkább
csak görcsösebbé, élettelenebbé teszik a játékát.
A Megáll az időben egyébként van néhány fals,
ban ez a túl nagy felnőtt bőrkabát meséli el Di- megoldatlan pillanat. A Pierre-t alakító fiú a
ni szomorú, összezavart apátlanságát.
bonyolultabb feladatokat, pl. a disszidálása
A tárgyi világ ilyenkor kezd élni igazán. okait kifejtő utolsó dialógust, egyszerűen nem
Tóth Árpáddal szólva "lila dalra kél egy nyak- tudta megoldani. A színészi kar ehhez képest
kendő", s a színész helyett elmond egy egész csupa tapasztalt nagy művészből áll (Ronyecz
belső monológot. A hitelesség "minősített ese- Mária, Öze Lajos, Jordán Tamás), akik láthatóte" ez már, a környezet lélektani hitele, ahol a an nagy fölénnyel alakítják szerepüket.
tárgyak nemcsak egyszeruen valódiak és koraAzért is szokatlan amatőr és színészi játékot
beliek, de elszakíthatatlanul ahhoz az ember- ötvözni, mert mást jelent az egyik illetve a máhez tartoznak, aki viseli és használja őket.
sik hitele.
Megszületik a filmes miliő. "A miliő, a körA natúr, vagy amatőr szereplő t a dokumennyezet egységes kisvilággá integrálása, mely- tumfilmekhez kötjük. Nyerseségének erejét abben - ahogyan Király Jenő fogalmaz - a hős ban a közegben élvezzük. Esetleges "szerepforsorsának, drámájának személyes és tárgyi kísé- málási hibáit", kameralázát, hibás szövegmonrői elvesztik különállásukat." (Filmelmélet 180. dását megbocsájtjuk, mert mindezért kárpótol
o)
a tudat, hogy vele és nem mással történt meg
w Keressetek minél több beszélő tárgyat vagy ruvagy épp történik a film által rögzített esehadarabot a filmben! Meséljétek el, "miről szál"
mény. A natúr szereplő hitele a valóságossága.
- Pierre barátnőjének zöld nylonkendője,
A színész játszik, alakít. Jól vagy rosszul át- a tánciskola óriási vörös neon csillaga,
él, megformál a kamera jelenlétében egy kita- Szukics Magda macis pizsamája, amit a lált figurát vagy karaktert, egy kitalált helyzet"disszidáláskor" visel, - a "kőkori" golyóscsaben. Sztanyiszlavszkij, a századelő legnagyobb
págyas gördeszka, amelyen a kisiskolások szá- színházi színészpedagógusa, akinek módszerei
guldoznak!
a legkorszerűbb orosz és amerikai filmszínészetet is áthatják, nagyon egyszerűen fogalmazza meg a hiteles alakítás lényegét: "Igaz
a szereplő hitele
módon játszani egy szerepet, ez annyit tesz,
A színészi játék hitele, az önnön sorsába bele- hogy a (színpadi) alak életének körülményei
bonyolódott ember, akit tetten érhetünk kis és között, a szereppel teljes összhangban, logikunagy pillanataiban, egy autentikus élet, mely san, következetesen, emberi módra gondolkodugyanakkor kizárólag a kamera kedvéért szü- ni, akarni, igyekezni, cselekedni. ...Ám ahhoz,
letett meg ... ez minden fikciós film talán legna- hogy a színész a rendkívül finom tudatalatti
gyobb ajándéka. Mert bármennyire korhű is az folyamatokat is kifejezésre juttassa, kivételesen
az 1963-as Ofotért szemüveg, ha Ronyecz Má- és érzékenyen készséges, aprólékosan kidolgoria nem teremti meg Lovas tanárnőt. ezt a bu- zott hangképző rendszerre és testre van szükkott embert, akinek van ereje újrakezdeni, s új- sége. A hangnak és testnek egy szempillantás
alatt határtalan érzékenységgel, közvetlenségrakezdésében mégsem hiszünk, programszerű
őszintesége és liberalizmusa mégis megmagya- gel és pontossággal kell átadnia a legfinomabb,
rázhatatlanul gyanút keltő ... Egyszóval ha nem és csaknem megfoghatatlan érzéseket is."
érzékeljük ezt a bonyolult sorsot, akkor a keret (Sztanyiszlavszkij: Egy színi növendék naplója, 29.
vagy a ruha, az egyébként atmoszférikus hát- 31.0) Nagyon szélsőséges pillanatokat vág ki
tér mit sem ér. Ha a színész gyenge, alkalmat- számunkra a rendező hőseinek életéből, melylan a szerepére, akkor hiába a hiteles miliő, az ben az összhangot éppen a szerepében logikuillúzió nem jön létre, s a film nem fog rnűköd- san, következetesen viselkedő színész játéka teremti meg.
ni.
w Elemezd ezt a következetes szerepformálást Ronyecz Mária Lovas tanárnőjeoen! Keresd meg
a natúr szereplő
ennek a figurának a végső mozgató rugóit, azokat a célokat és vágyakat, amelyekről nem száés a színész
mol be nekünk, de amelyek mégis mindegyik jelenetében irányítják a játékát!
A Megáll az időben a gyerekszerepeket valósáPróbáld meg tetten érni Öze Lajos játékában
gos gimnazistákra, a felnőtt szerepeket pedig
többnyire hivatásos színészekre bízta a rendeazokat a kidoigozott,
"tudatosan ösztönös" apró szerepformálási nűanszokai, amelyekről Sziaző.
nyiszlavszkij beszél!
w Éreztetek-e döccenőket, hiteltelenségeket az amaElemezd a Pierre-t alakító amatőr fiú, Sőth Sántőr szereplők játékában? A "vegyes" jelenetekdor játékát! Mikor hitelesebb? Akcióban, vagy
ben? Esetleg valamelyik színész munkájában?
dialógusban? Szerinted vajon milyen tulajdonGothár a Megáll az időben nagyon kényes felságai determináIták erre a szerepre? Fizikai
adatra vállalkozik: amatőr, natúr szereplőket és
adottságai, alkata, modora, hanghordozása .. ?
színészeket játszat a filmben, méghozzá egyforma súllyal. Mindez a szokásosnál nagyobb Színpadon együtt játszatni amatőr szereplőt és
terhet ró az egész stábra, hiszen másként, más hivatásos színészt, ez szinte elképzelhetetlen. A
technikával. és más tempóban formálja meg a színpad mesterséges közeg, ahol a színész szerep közben is színész marad. S a legtermészeszerepét az amatőr, illetve a képzett színész.

tesebb játék is végső soron stilizált, alaposan
kidolgozott. csiszolt kell legyen.
Filmen mindezt nagyon is érdemes megkockáztatni, mert a film éppen az apró, egyszeri
gesztusrezdülésekre vadászik. Arra az undok
fintorra, ahogyan Pierre odaveti az igazgatónak: "nem félek tőled, Rajnák...." Arra a rémületesen mulatságos bemutatkozásra, ahogyan a
tánciskolában 50 kelletlen kamaszfiú mormolja
el a nevét ugyanannyi kelletlen kamaszlánynak. .. Arra az esendő pillanatra, ahogyan a buta Szukics Magda disszidálás közben összehúzza magán amacis pizsamáját...

mit mond a szereplő?
(a dialógusok hitele)
Bereményi és Gothár dialógusai furcsa keverékei az élőbeszéd természetesen hangzó, szaggatott fordulatainak. illetve valamiféle ismeretlen rejtjeles kommunikációnak. Gothár pontosan tudja, hogy az emberek elharapott mondatokkal, félszavakkal. ügyetlen, suta mondattöredékekkel kommunikálnak egymással.
A hiteles filmpárbeszédek természetrajza
nem is olyan egyszerű. A jó filmes dialógus
rendkívül tömör, hiszen segít a kép. Ugyanakkor szemérmesen bár, de nagyon célirányos,
sőt kifejezetten informatív, hiszen tudnunk
kell, hogy körülbelül milyen jelenetek felé tartunk.
Bereményi Géza mondatai meghökkentően
spórolósak: "Akkor most itt fogunk élni" mondja Anya Apa disszidálása után a fiai vállát átfogva, s egy átúszással 10 év telik el a
filmben. Meg lehetne beszélni persze ezt az új
helyzetet, akár egy drámai jelenetben: Úristen,
most mihez kezdjünk? Ne félj anya, míg minket látsz! stb... De Gothárt épp ez a jelenet nem
érdekli, inkább arra kiváncsi, mi lett ezekből a
fiúkból apa nélkül, sokkal később.
w Írjátok le Lovas tanárnő és Anya beszélgetését!
Próbáljátok meg értelmezni! Mi ennek a diskurzusnak a tétje? Kicsoda ez a két asswny? Mért
nem tudnak arról beszélgetni, amiről ezeremének - Din iről ? Honnan "ismerik" egymást
ilyen jól?
Ami a kissé rejtjeles dialógusokat illeti: ebben a
filmben a felnőttek elképesztő beszélgetéseket
bonyolítanak egymással. Szinte egy másik
nyelven diskurálnak. fojtottan. sokszor alig érthetően. Érezzük, hogy súlyos élmények nyomán kovácsolódott ki ez a zavart, homályos
fordulatokkal teli tolvajszöveg, olyan események szorításában, amelyek kulcsfogalmai: 56,
Azok Ott Fönn, A Börtönben, Odaát Nyugaton,
Ellenforradalmár, és így tovább.. Ezeket az
odavetett szavakat Diniéknek hál' istennek
nem kell tökéletesen megfejteniük, mert épp a
film által választott 63-as esztendőtől kezdődően, mintha oszladozna már a félelem légköre...
Gothár hitelesen, megrázóan igaz módon jellemzi a kort ezekkel a rettegős, szinte abszurd
beszélgetésekkel. Ezek a párbeszédek plasztikusan felrajzolják azokat a félelmetes, szorongásos időket, amikor félreérthető mondatokért
is börtönbe zártak embereket...

celluloidvilág
Ha jók a jelenetek, ha átélhető, magával ragadó a színészi játék, ha hiteles a környezetrajz,
s
a díszlet éppúgyeredetinek
tűnik, mint a valóságos helyszín, ha működnek
a párbeszédek
s
ha a kameramozgás
behúz az események
fősodrába, akkor ..., de csak akkor talán megszületik a vásznon egy másik világ. Fantáziád működésbe jön, s látni véled azt is, amit a szereplők nem játszottak el, s a kamera látószögébe
nem fért bele. El tudod mesélni Lovas tanárnő
kisgyerekkorát,
Szukics
Magda
házasságait,
Dini
papájának
külhoni
meggazdagodását,
bátyja orvosi karrierjének
állomásait. Le tudod
írni Dini első garzonjának
szegényes berendezését, Pierre bécsi szállodai szobáját....s meg tudod írni az első, szűkszavú,
Budapestre
címzett képeslapját...
(Próbáld ki!)
S ha igen, akkor ezt a világot, mely nem is
annyira
valódi, mint inkább igaz, vagy egy
másik József Attila sorral eljátszva: "a való világ égi mása," még sokáig hurcolod magaddal,
öntudatlanul ...s valamiért ez jó.

Showhitelesség
A show-világ bezzeg se nem igaz, se nem valódi. Ha a művészet
nagy próbája és vállalása
az, hogy miként lehet egy művi világot teremteni, amelyben
semmi sem valódi, de mégis
minden a valóság törvényei szerint működik, a
tévéshow egy tökéletes ellenvilág. mely egyenesen hadat üzen a valóságnak.
A televíziós
show - a szórakoztató
műsorok királya - épp
azt ígéri nézőinek,
hogy a műsor idejére a
nagy Mágus, a showman segítségével
megszabadulhatnak
a valóság árnyaitól, s megmerítkezhetnek
egy minden
ízében hazug, mégis
jóleső, cukrozott
álomvilág,
a mágikus showvalóság ambróziás fürdőjében.
A show műfajt egyébként nem a televízió találta fel. Ősei és rokonai a cirkusz, a kabaré, a
revü, az operett, a musical, s mindezek filmes
mutánsai, mely műfajok közös sajátja a csoda,
a lehetetlen, az érdekes, a hihetetlen,
a tilos, a
felfokozott érzéki örömvágy ígérete. Mindazon
dolgoké és örömöké, amelyeket
a szürke hétköznapok szűkmarkúan
mémek, vagy egyenesen megtagadnak
tőlünk. Ám egy viszonylag
szerény összeg ellenében
rövid időre mégiscsak beléphetünk
ezekbe a pótparadicsomokba.

•••. Milyen műsortípus a show? ÉI6 adás vagy
konzerv? S minek szeretne látszani? Gyűjtsétek
össze a magyar televízióban futó televíziós
show-műsorokat! Allapítsátok meg, hogy stúdióban rendezték-e meg az adást vagy eredeti
helyszínen, közönséggel vagy anélkül, sztárokra
épül a műsor vagy valami más megmutatni valója van, mflsorvezeWje ismert vagy nem! Mit
jelentenek a show sikere szempontjából ezek a
különbségek?
A televízió kezdetben
- vállalt küldetésének
megfelelően
- csak közvetítette
a show-örömöket. Igazi ünnepnap
volt még a 60-as évek elején, ha a kamerák révén a néző ellátogathatott

mondjuk a híres és méregdrága
párizsi Folies
Berger monstre revüjébe, s közeliben gyönyörködhetett
[osephine
Baker
valószínűtlenül
hosszú combjaiban,
vagy vasárnapi
sziesztája
alatt valamelyik
világhírű
cirkusz
díszelőadását csodálhatta.
A mai modem,
iparszerű
televíziós szórakoztatás következő állomása azoknak a rangos
eseményeknek
- olimpiai megnyitók,
műkorcsolya gálák, királyi esküvők - show-vá maszkírozása, melyek milliók érdeklődésére
tarthatnak számot. Ezek az interkontinentális
szuperlátványosságok,
jóllehet élő, egyenes adások,
mégis egy idő után a szórakoztató
revü- és
show-műsorok
köntösébe bújtak. Pusztán a kamerák jelenléte alaposan megváltoztatta,
meghamisította
helyüket, jelentőségüket,
egész fazonjukat.
S tulajdonképpen
nem sokáig váratott magára az a természetes
felismerés, hogy a rendkívüli dolgok terrénumát
a tévéstúdióban
is be
lehet rendezni.
A magyar
televízió
ősshowiban, pl. a szilveszteri
monstre
műsorokban,
meg a híres táncdalfesztiválokon
már együtt
volt a show néhány elengedhetetlen
kelléke: a
közönség, a sztárvendég
meg a televíziós személyiség.
Az első talk show-kat, a televíziós show műfaj legelterjedtebb
válfaját a Magyar Televízióban Vitray Tamás készítette Tele-fere címmel, a
80-as években,
s úgyanúgy
importálta,
mint
kollégája
és valamikori
munkatársa,
Friderikusz Sándor a maga korszakos monstre showját.
A 90-es évek a Magyar Televízió életében a
show műfaj nagy áttörésének
pillanata. A 3 év
alatt több mint 70 adást megért, és négy különböző műsorra osztódott Friderikusz show-n kívül jó pár talk show kísérlet volt és van még,
(Ernyei show, Szenes Andrea
show, Vámos
Miklós illetve Kepes András kícsit intellektuálisabb show-i, a Lehetetlen, és a Desszert). A
"klasszikus"
és egyben legsikeresebb
változat
azonban (a maga 3-5 milliós nézői táborával)
Friderikusz
Sándoré. Az alábbi elemzés is elsősorban az ő műsoraira épül.

mágikus tér
A show tere sajátos átmenet a színpad és a cirkuszporond
között. Bizonyosan
mozgatható,
bármit be lehet tolni ebbe a térbe, autókat,
komplett akrobataprodukciót,
Esztergályos
Cecília 6 letakart férjét egy teherautóplatón,
nagyzenekart, felhőkarcolót...
Ez a tér mindent tud,
forog, átalakul, a megfelelő pillanatokban
megnyílik, amit csak akarunk...
A show-világhoz
hozzátartozik,
hogy mágikus
helyszínen
vagyunk, ahol minden megtörténhet.
A show díszlete beva1lottan stilizált, sokszor
hivalkodóan
költséges, pazarló. A Friderikuszshow díszlete az antik arénákat idézi, timpanonos, oszlopos díszbelépővel.
Ez a belépő az elnyújtott
lépcsősorral
nagyon
fontos
kellék.
Mint a mennyekből
az istenek és istennők, itt
ereszkednek
le közénk
a sztárvendégek
a
showmannel.
Szemben a színpad fölé magasodó emelvény a közönséggel...
A berendezés,
az

ülőalkalmatosságok
meghökkentőek,
pompát
és gazdagságot
mutatnak.
(Földi paradicsom!)
A kulisszákból
dől a fény, minden százszoros
erővel csillog, természetesen
minden kitűnően
látható, csak fény van, árnyék nem létezik.

sokszemközt
(tapsolóautomaták)
B'

Vegyétek szemügyre valamelyik shoui-műsor közönségét! Hány fős, hol ül a színpadhoz képest,
mi a szerepe, milyen gyakran látjuk, szélsőségesek, vagy éppen egyöntetflek a reakciói? Láttatok-e már a közönség soraiban akár egyszer is
fanyalgó, vagy unatkozó arcot?

A közönség a show nagyon fontos kelléke. Teljes mértékben
a produkcióhoz
tartozik. Reakcióit gyakorta
bevágják
nekünk.
Körülötte,
vagy épp vele történik meg a show-csoda,
felviszik a színpadra,
a meghívott
sztárvendég
felkéri táncolni, vagy leül mellé a showman
(életre szóló élmény!). A Friderikuszs-how jó nagyot teker ezeken a közönségre
vonatkozó hagyományos
show konvenciókon,
amikor időnként a stúdiókereteken
kívülre
eszkalálja
a
show-t, s az utca embere ilyenkor közönséggé
lép elő - ha szerencsés, történetesen
Honoluluba utazik -, de sztárvendéggé
válhat a büfében
rekedt fizetővendég
is ...
A közönség aktív jelenléte a show-ban akár
a legizgalmasabb
avantgarde
színházi törekvéseket idéző gesztus is lehetne, a véletlen, a
meglepetések
és a spontán pillanatok izgalmas
tárháza. Pontosabban
fogalmazunk,
ha közönség helyett a televíziós show civil szereplőiről
beszélünk,
akik aznap a közönséget
alakítjak.
Reakcióik ugyanis
megrendezettek,
bepróbáltak, koreografáltak,
s a műsor összeállitásánál
a montírozás
során teljesen önkényesen
használják fel azokat. llymódon tökéletesen hiteltelenek. A show-közönséggel
a feladatra
szerződtetett
"idomár"
foglalkozik,
aki a műsor
megkezdése
előtt pontosan betanítja a feladataira - mikor, hogyan és mennyit kell tapsolni,
mikor kell felállással ünnepelni a show szereplőit, hujjogatni, vagy önfeledten fütyülni, és így
tovább ... S ez a láthatatlan
karmester
a kamerák által kitakartan a műsor folyamán is ott ül,
a széksorok elején, s keményen kézbentartja
a
rábízott nyájat - vezényel...
A show-ban ülő közönség végső soron hangulatkeltő elem. A műsor színvonalát
mesterségesen hitelesítő motívum.

tuális, azonnal divatot teremtő ruhadarabjai.
aznapi ötletei... A show-ba összehordott csacskaságokat végső soron egyedül ő "hitelesíti".
Túldimenzionált szerepe azokkal az amerikai
szuperprodukciós filmekkel rokonítja a show-t,
melyekre ősi mozinézői attitűddel azért váltunk jegyet, hogy a kedvenc sztárunkkal találkozzunk.
Kicsoda a showman? Jóval több, mint egy
egyszerű műsorvezető, bár kétségtelenül abból
lett. A magyar televíziózás történetében jól
nyomon követhető volt a folyamat, ahogyan riporterek és bemondók közül néhányan - Kudlik Juli, Antal Imre, Déri János - televíziós személyiségekké, majd televíziós sztárokká értek.
Ha igaz a shownak a hollywoodi nagyprodukciókkal felvetett rokonsága, akkor a showman, akit televíziós személyiség helyett pontosabb médiasztárrá keresztelnünk. sok vonásában hasonlít a filmsztárra.

talkshow
- a dialógus hitele
(ál beszélgetések]
A show legkedveltebb válfajában, a talk showban lényegében nem történik más, mint hogy
két ember többé-kevésbé rendkívüli körülmények között nyilvánosan beszélget. S a beszélgetés, vélhetnénk. azért van, hogy minél többet
megtudjunk arról a bizonyos vendégről...
Ebbeli vágyunkban azonban szinte mindig
csalatkozunk. Vitray Tamás az Ötszemközt című
"ősshow-ban" még valóban hitelesen beszégetett, gyakran mély és megrázó portrét rajzolt
egy-egy ismert személyiségről (Örkény Istvánról például, vagy Balczó Andrásról stb.).
Vitray második, Tele-fere című, nyilvános talk
show-jában már érezhetően felhigultak a beszélgetések. Hiába, a közönség jelenléte s a
szinpad nem őszínte megnyílásra, sokkal inkább szereplésre kényszeríti a profit s az amatőrt egyaránt.
A 90-es évek talk show-i a bulvár lapok
pletykarovatainak
mozgóképes
változatai,
megannyi
"intimpistáskodó"
álbeszélgetés.
Nemhogy hiteles portréval nem szolgálnak, de
többnyire egyetlen valódi információt sem lehet megtudni belőlük a vendégről. S ezt elsősorban a gyakran vallásosan elragadtatott
show-atmoszféra teszi lehetetlenné. A talk
show-ban a showman, miközben vendégét folyamatos jópofáskodásra és viccelődésre kényszeríti, valami gyanús hitelű karikatúrát rajzol
meghívottjairól. Friderikusz például, mint egy
ókori arénában - lám milyen pontos megjelenítője ennek a díszlet - áldozatként veti oda vendégeit a legalantasabb közönségigényeknek.
Ami pedig a filmcsillagokat illeti, a show
egyszerű "sztárfelmutatás" . "A talk show az
ostobaság és a voyeurizmus apoteózisa (megdicsőülése). A személyiség és a hírnév lenyűgözően üressé válásának terméke ..."- írja vitriolosan György Péter (A nyugat kapujában).

show atmoszféra
A show-ban bármi megtörténhet. Minél kép telenebb dolgok, annál jobb. Szájjal festés, vízben
csókolózás, éneklő kutyák és disznók fellépése,
haragosok kibékülése stb. A legnagyobb csoda
természetesen, amikor a sztárvendég megjelenik a díszlépcső tetején. A csodatételek özönében a show nézője és szereplője egyaránt elragadtatott. A show-ban mindenki szép, percenként felcsattan a taps vagy a nevetés, az üresjáratok is a bekövetkező szenzáció előérzetétől
terhesek. A klasszikus, szabályos show plasztikmosolyokkal bélelt erőterébe nemigen férnek
bele a szomorú dolgok.
Friderikusz Békítő show-ja - amelyben híres
és hétköznapi haragosok borultak egymás nyakába a showman közbenjárásával - érdekes

sztárhitelesség
(a filmsztár
és a médiasztár)
IlE

módon a boldog vég, a happy end ellenére
megbukott, az egész műsor valamiként disszonánsra sikerült. Mert a szuperhamis show-atmoszféra végül nem tűrte meg azt a kevéske
valódi drámát sem, ami ezekből a haragos
gyűlölködésekből minden kozmetikázás ellenére mégiscsak a műsorba szivárgott. A showhangulat lényege ugyanis a csodavárás és az
eksztatikus, önfeledt elragadtatottság. Mindez
egy gerjesztett, mesterségesen stimulált, iparszerűen előállitott jókedv, melyről tudni való,
ha máshonnan nem, a Friderikusz- show erről
szóló különkiadás ából (Friderikusz uierk, avagy
hogyan készül a show?), hogy ezért az olimposzi
örömért egy komoly stáb rendkívül keményen,
professzionális módszerekkel megdolgozik, az
attrakciók külön erre a tevékenységre szakosodott nemzetközi ügynökségek show-ból show-ba
vándorló árucikkei. a sztárok pedig speciális árukapcsolások eredményeként bukkannak fel.

a showman
A show sajátossága, hogy a showman fontosabb, mint a show-akció. Pontosabb an: a viszszatérő nagy akció éppen ő maga. Jelenléte, ak-

Játssz el gondolatban a médiasztár és a filmsztár felcserélhetőségével! El tudnád-e képzelni,
s ha igen, milyen filmben illetve szerepkörben
Friderikuszt,
Antal Imrét, Kudlik Julit? És
megfordítva, el tudnád-e képzelni showmanként
Stallonéi, Bruce Wil/ist, Garas Dezsőt, Eszenyi
Enikőt?

A filmsztár tulajdonképpen nem egy - a többinél nagyszerűbb - színész. Kevesebb és több
annál. Valójában "rossz" színész, mert minden
szerepében önmaga, ahelyett hogy belébújna a
megírt figurába. A sztár egy elmaszkolt személyiség, akire a sztárrá érés során tökéletesen ráégett a maszkja. A sztár ilymódon "kolosszálisan hiteltelen", filrnről filmre, szerepről szerepre ugyanazokat a gesztusokat, ruhadarabokat,
ugyanazt a fazont, divatos szóval imágót cipeli
magával. Az imágót alkotó kellékek számosak,
frizura, ruhadarab, egy bizonyos kéz- vagy fejtartás, sajátos hanghordozás stb. - idegen szóval a sztár attribútumai, jellemzői, ezekért
imádják és istenítik. S ha már e szentséges személyiségvegyület összeállt, évtizedek múltán is
megváltoztathatatlan ...
Peter Bogdanovich amerikai filmrendező a
legendás Humphrey Bogart "attribútumait"
felleltározván ilyesmiket talált: "Általában egy
trencskó t viselt, amit nem gombolt be ... Többnyire fanyar, kesernyés arckifejezést öltött magára, és amikor mosolygott, csak az alsó ajka
rezdült meg. A felső ajkán egy heg volt. Üres
kezében egy Chesterfieldet tartott. Teljesen úgy,
mintha egy revolvert tartana ... Az intellektuelekkel szemben egy kicsit mindig bizalmatlan
volt. Ha valaki Proust nevét említette, megkérdezte, ki az. Pedig jól tudta ... Kemény volt és
határozott. Meg tudta állítani az embert egyetlen tekintettel vagy arckifejezéssel. Mindig volt
benne egy adag bizalmatlanság a jósággal, a jó
dologgal szemben. Olyan ember volt, aki magára erőszakolta, hogy rossz legyen."
A szöveg nem árulja el, hogy ezeket a karakterjegyeket Bogart szerepei, vagy magánéleti
megnyilvánulásai során figyelte meg a szerző.

S mindez nem véletlen. A sztárra tulajdonságai
lassan rákövülnek. A bárban vagy a közértben
éppoly hitelesen kell alakítania az imádott
idolt, mint a filmvásznon. Ó, hamisságok hamissága ...
Ugyanakkor a -sztár mégis kolosszálisan,
nem mindennapi módon hiteles, mert bizonyos
dolgokat - életérzést. magatartásmodellt, viselkedésstílust, sőt követendő morált - bizonyos
korokban ő és csak ő tud közvetíteni milliók
számára. Ha meg tudod fogalmazni, hogy mi
is az, amit a sztár egész korának szinte egyedülálló érvényességgel. igenis hitelesen üzen,
képvisel, közvetít. elég közel jársz a sztár titkához.
Nézzük Bogdanovich elemzését. Mi volt szerinte a legendás "Bogie" titka? A Bogart imágó
üzenete? .Bogart legnagyobb népszerűségét a
második világháború utáni időszakban érte el.
Olyan romantikus hős volt, aki csak ebben a
korban volt elképzelhető. Amikor Hitler a Warner-Brothers minden álmánál obszcénabb forgatókönyvet alkalmaztatott színre, Bogart volt
az egyetlen lehetséges ellenfél, akinek reményei voltak arra, hogy Hitlert túlélje. és túljárjon az eszén. Leslie Howarddal meg a többi
gavallérral akkoriban semmire sem lehetett
menni. Bogart volt az a kemény, szilárd gentleman, akire szükség volt..." (Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény P. B. Bogie kultusz 87.0)
lrW Bogdanovich-hoz
hasonlóan keresd össze az aktuálisan futó tévésztárok attribútumait! Jellemző vise/eteiket, gesztusaikat, numdataikat stb.
Próbáld megfogalmazni, mii üzen a fazonjuk,
imágójuk az emberek számára?
A televíziós sztár is tökéletesen azonos önmagával, miközben bizonyos értelemben szerepet
játszik, és jól felleltározható attribútumai vannak. S ez az imágó, ez a szerep is, éppúgy,
mint a sztáré, stabil, mozdulatlan és örök. S a
szerep mögé itt sem igen nézhetsz. Biztos lehetsz benne, hogy Friderikusz és Kudlik a hatos villamoson és a saját otthonában is Friderikusz és Kudlik. A médiasztár speciális színész,
akinek figuráját, Idolját. fazonját milliók érdekesnek, és hitelesnek érzik. .Performer" , aki
nem szerepek, hanem nagyon is valóságos televíziós helyzetek során formálja meg önnön
figuráját, "a" Fridit, "a" Vitrayt, "a" Dérit...
A televíziós sztár - így a showman - imágójában a filmsztáréhoz képest sokkal több a családias elem. A tévésztár prototípusa egy kicsit
bornírt, otthonosan magabiztos, minden tudálékosságtól mentes figura, akinek követhetőek.
mindenestől ismerősek a gesztusai és a reakciói. Friderikusz pontosan azt kérdezi meg a
vendégétől, amit te is szeretnél (csak esetleg
nem mersz), Antal Imre gyakran éppoly ügyefogyottnak tűnik ott a kamerák előtt, mintha
téged tuszkoltak volna a díszletbe. Kudlik Juli
viszont, épp ellenkezőleg, annyira természetes,
mintha a szomszédasszonyod mesélne neked a
kanapédon. Az "egy közülünk" érzés hiteles
tolmácsolása itt a legfontosabb.
A tévésztár korántsem olyan elérhetetlen,
mint a filmsztár. Egyetlen a millióból, akinek jóllehet a megtévesztésig hasonlít ránk - sikerült kilépnie a középszerűség kalodájábóL
A sztárság, a sztárimágó titka nemcsak az
egyszeri és megismételhetetlen személyiségve-

gyület, vonások és gesztusok csodás egyedi
rajza. Fontosabb talán, hogy asztárban őstípusokra ismersz rá. A jóbarátra, a mamára, a csábítóra stb. S ez a tévésztárok esetében is így
van. Kudlik a bizalmas, az otthonos, egy jóságos barátnő, akinek bármit elmondhatnál ... Antal egy ügyefogyott clown. Paprikajancsi, aki
valahogy mindig megússza... Friderikusz is
clown, de az arisztokratikus fajtából. Akit Fellini, a clownok nagy szakértője fehérbohócnak
nevezne.
A médiasztár, akármilyen kemény stábmunka van abban, hogy hogyan is nézzen ki s mivel is lepje meg alkalomról alkalomra közönségét, látszólag hitelesen és termékenyen képes
diskurálni több milliónyi nézőjével... Postája
óriási, az emberek bíznak benne. Aprá-cseprő
ügyeikkel is zavarják ... Hogy mit ad cserébe?
Például egy show-ban otthonodba hozza a
megközelíthetetlen mozisztárt... s vele a fényt,
a gazdagságot, elérhetetlen világok üzenetét...

showgiccs
Azok a tárgyak, dalok, képek, mozgóképek,
amiket giccsesnek gondolunk, mindahányan a
hatásvadászat, az erőszakos vagy túlzó érzelmesség, a hamisság, általában valamiként a
formai mértéktelenség bűnében vétkesek. súlyos megformáltságbeli hibákról ismerszenek
fel tehát. A giccs, jóllehet a modern tömegkultúrában. így a film és a televízió terepén sosem
látott mértékben virágzik, valójában egyidős a
művészetekkel. A giccs ugyanis pótszer, a
könnyü, gyors, egyszerű katarzist kínálja a fogyasztónak, s lusta vagy fáradt közönség mindig volt és lesz.
A show is cukros, hatásvadász műfaj. Olyan,
mint a sláger. Hatása erős, de pillanatnyi. Túlzásai hazudnak valamit, ami nincs, eszközei
magamutogatók, erőszakosak. A showman és
stábja, mint láttuk, mindent elkövet azért, hogy
közönségéből erős emóciókat provokáljon ki,
hogy mesterségesen stimulálja érzékeinket s érzelmeinket egyaránt.
Valamirevaló művész egyébként ugyanezt
teszi, kétségbeesetten hatni szeretne. Katarzisra
tör. Megérinteni. felrázni szeretné az embereket, a mű által prezentált világ befogadása révén. A különbség a szándék őszinteségében,
minőségében van.
"A giccs - írja Umberto Eco - olyan művészi
kommunikáció, amelyben az alapvető célkitűzés nem az, hogy az olvasót (a közönséget) az
aktív felfedezés élményében részesítse. Ellenkezőleg. Erőnek erejével arra kényszeríti, hogy
egy bizonyos hatást érezzen. abban a hiszemben, hogy ez a hatás adja az esztétikai élvezetet. A giccs eszerint úgy jelenik meg, mint a
művészi hazugság egyik formája..". (A rossz ízlés struktúrája; A nyitott mű c. kötetben)

reality show
Umberto Eco egyébként a giccsről szóló tanulmánya végén megbocsájtóbb. S kész elismerni
pl. a giccs vigasztaló hatását. Hiszen az igaz és
mély művészi ábrázolás nem tehet mást, újra
és újra zsarnokian szembesít a könyörtelen valósággal. A giccs ellekezőleg: szívesen hazudja,

hogy ebben a világban minden rendben van. S
erre olykor nagyon nagy szükségünk van.
A televíziós show, ez a gyakran csúcsra járatott giccsműfaj végül is tökéletesen betölti
funkcióját, ha ugyanolyan hibátlanul zárt ellenvilág, mint a populáris filmek gyakran méregdrága kiállítású, szuperfiktív univerzumai.
Ha vállaltan az, amiről műfaji szabályai szólnak: ajzószer a megfáradt, elcsigázott tömegeknek.
A baj akkor kezdődik, amikor a show valóban a lehetetlenre vágyik. Öntelten megirigyli
a valóságalapú műfajoktól a valóságban nagyon is benne rejlő izgatószert, s a maga bárdolatlan szórakoztató célú eszközeivel ráront a
tények világára. Amikor Friderikusz - igaz, közönség nélkül, de a szokásos túldimenzionált
showkörnyezetben - egyfajta ínyenc borzalomként tálal fel egy komoly dokumentumfilmest
is próbára tévő igazi tragédiát, a saját, súlyos
beteg kislányát halálba segítő édesanya történetét. Vagy amikor a Testközelben című műsorban szinte horrorshowként mutogatják brutális
bűnügyek áldozatait. Vagy amikor az Össztűz
című politikai vitaműsorban közönséges, ám
annál életveszélyesebb gladiátormutatvánnyal
tépik egymást a nyakkendős, zakós párt- és
médiaellenfelek. Ezek a valóság show-k, reality
show-k nemtelen eszközeikkel tökéletesen és
végzetesen összekeverik a televízió szórakoztató és informáló funkcióját, fikciót és valóságot.
A fiatal televízió valamikor az 50-es, 60-as
években még mindent, a szórakoztatást is
tényként, megtörtént eseményként, hiteles híradásként fogta fel. A modem televízió úgy látszik mindennel, a véresen komoly valósággal
is szórakoztatni akar.
A vetélkedők, minden rendű-rangú sportműsorok, politikai közcsatározások. sőt háborús közvetítések szórakoztató, monstre látványossággá, közönséges show-vá válása a legmodernebb televíziózás fájdalmas jelensége,
mert az egyszerű műfaji bizonytalanság vagy
keveredés mögött egy teljes valóságvesztés áll.
Az "eIsósított" televízió nem a valóságot közvetíti többé, csak játszik a valóság elemeivel. A
nézőből pedig közönséges leskelődőt, voyeurt
csinál, aki a pikáns, izgalmas vagy borzalmas
látványért fogja bekapcsolni nap mint nap a
készülékét, s nem azért, hogy megtudjon valamit a világról.

~

UJ FILM
ÚJ SZEMIOLÓGIA

A filmi és a komikum círnű könyvében Jean-Paul Simon a (filmi) kijelentés elméletének megalapozását tűzte ki célul. A mű a lacan-i alany-elméletre és a Panofsky-Francastel neve által fémjelzett ikonológiára épül. (Le Filmique et le
Comique: essai sur le film comique. Paris, 1979.)
Simon kifejti, hogy a (filmi) kijelentés alanyának elmélete nem épülhet kizárólag a nyelvészetre, hanem szüksége van a pszichoanalízis segítségére is.
Emile Benveniste. aki Simon majd kizárólagos nyelvészeti hivatkozásául
szolgál, maga is tanulmányozta a nyelvészet és pszichoanalízis kapcsolatát.
Nézeteinek rendszerbe állítása kihat arra, ahogy Simon a pszichoanalízist a
(filmi) kijelentés vizsgálatához felhasználja. Jóllehet gyakran idézi Lacan-t,
nem tesz említést arról, hogy Lacan - ahogy erre már utaltunk - megkülönböztetést tesz a képzeletbeli és a szimbolikus között. Sőt, Lacan maga is a
nyelvészetnek köszönheti annak felfedezését, hogy a szimbolikus meghatározó szerepet játszik az Én (ki)alakulásában. (Benveniste, Emile: Remarques

sur la fonction du langage dans la découverte freudienne. Probiemes de la linguistique générale. Paris, 1966.)
A kijelentés alanya és a kettős azonosulás címet viselő fejezetben Simon hangsúlyozza az elsődleges és a másodlagos azonosulás (általunk már említett)
különbségét, de hallgat arról az eltérésről. amely a képzeletbelit és a szímbolikusat egymástól különböző instanciákká teszi.
Az elsődleges azonosulás szimbolikus azonosulásnak, a másodlagos imaginárius azonosulásnak tekinthető - állítja. A másodlagos azonosulás (mint az azonossal, a kicsi másikkal történő azonosulás) megfelel a Lacan által is imaginárius azonosulás fogalmával jelölt folyamatnak, ahogy erre Lacan híressé vált,
a tükör-szakaszra vonatkozó sérnájában utalt. Az interszubjektív dialektika sé-

mája:

Alany

(én)m

Z

m'(másik)

Másik

(Lacan, Jacques: Le séminaire sur la lettre oolée, illetve Du traitement possible de
la psychose. Écrits. Paris, 1966.) Simon a szereplővel történő azonosulást emeli ki, de nem szól arról, vajon ez (az azonossal történő) azonosulás egyedi
(azaz egy választott szereplőre irányul) vagy többes (váltakozó azonosulás a
film több szereplőjével, ahogy Jean Mitry is említi). A Simon-féle másodlagos azonosulás így aMitry-féle projektív azonosulásnak felel meg és nem
teszi lehetővé, hogy különbséget tegyünk a kijelentés folyamata és annak
eredménye között egyfelől, másfelől az elsődleges és másodlagos azonosulás
között. Ugyanis, ha az elsődleges azonosulás a kijelentés folyamatának alanyával történő azonosulás, akkor a másodlagos a kijelentés eredményével
történő azonosulás. (A kijelentés alanyának fogalma nem egy szereplőre, hanem a kijelentés tartalmára, egy témára utal.
Holott a kijelentés eredményéhez fűződő viszony nemcsak képzeletbeli,
de szimbolikus is. A másodlagos azonosulás ugyanis nem csupán a néző
képzeletbeli kivetítése (projekciója) a maga (az azonos) alakjába, hanem a
másik szimbolikus kifejeződése is. Így a másodlagos azonosulás épp úgy a
szimbolikusból eredeztethető, mint az elsődleges. "A másodlagos azonosulás pszichikai folyamat, amelynek során az egyén a másik egyaspektusát,
tulajdonságát, attribútumát magáévá teszi (asszirnilálja) és teljesen vagy
részlegesen modellje mintájára alakul (át)." (Laplanche, J.-Pontalis, J.B.: Vocabulaire de la psychanalise. Paris, 1967.)
A másodlagos azonosulás fogalmának vizsgálata teszi végül is lehetővé,

hogy illusztráljuk. a nyelvészet "kiiktatása" óhatatlanul a szimbolikus jelentőségének alábecsüléséhez vezet. Simon munkája jó példa arra, hogy nem
elegendő Lacan elméletére támaszkodni ahhoz, hogy szakítani tudjunk a
klasszikus azonosulás-elmélettel. A nyelvész, M.A.K. Halliday pszichológiai
alany fogalma például hasznos segítségül szolgálhat a másodlagos azonosulás folyamatának vizsgálatakor, mert különbséget tesz logikai alany és grammatikai alany között. Így nyilvánvalóvá válik a kijelentés alanyának introjekciója és projekciója közötti eltérés.

Generatív -transzformációs elemzés
A filmszemiológia első, strukturalista irányzata - ahogy ezt maga Metz is elismerte - a hetvenes évek közepére válságba jutott. Törvényszerű jelenség ez
a tudománytörténetben,
amelyben az egyik irányzatot egy másik vizsgálódásmód váltja fel időszakonként. Ha az új nem mindig több is egyben, vajon ki tagadná, hogy az eszmei árarnlatokat is, mint a társadalmat, a változás, a mozgás tartja életben.
A válság, amely a szemiotikát ez idő tájt jellemezte, nem sikertelenségéről
tanúskodott, hanem szükségszerű megújulásának igényéről, amelyet e válságfolyamat elindított. Mindez korántsem azt jelentette, hogy a szemiotika
már kidolgozott fogalomtárát másra kell felcserélni. eredményeit tagadni,
magát kiátkozni. A szemiotika eredményeinek listáján első helyen szerepelt,
hogy új, módszeres kutatást foganatosított és tett általánosan elterjedtté egy
a módszerességet oly fájón nélkülöző területen, mint a filrnelmélet.
A megújítás (és a megújulás) szándéka tükröződik Dominique Chateau és
Francois [ost 1979-ben megjelent Új film, új szemiológia című művéből. Nouveau cinéma, nouvelle sémiologie. Paris, 1979.)
A szerzők Alain Robbe-Grillet filmjeinek elemzésére vállalkoznak egy addig a film elemzésében még fel nem használt nyelvészeti vizsgálódási mód
és eszköz, a generatív-transzformációs
grammatika alkalmazásával. Nyiltan
utalnak arra, hogy szándékuk szerint művük szakítás az ún. strukturalista
szemiotikával és grammatikával, de amit a strukturalizmus és a generativizmus ellentétének tartanak a filrnszemiotikában, az voltaképpen abból ered,
hogy nem tesznek maguk különbséget a nyelvi tényezők és az elbeszélés tényezői között. Így a beállítás, a szekvencia generatív-transzformációs
nyelvészeti apparátussal vizsgált fogalmai voltaképpen klasszikus, a strukturalista nyelvészeten alapuló szövegelemzésekre korlátozódnak. Elemzésük akaratuk ellenére - mégis lényeges haszonnal jár, hisz ráirányítja a figyelmet
arra a fontos kérdésre: alkalmazható-e a generatív-transzformációs
elmélet a
film vizsgálatánál? A generatív-transzformációs
nyelvészet ugyanis nem
egyszerűen a strukturalizmus/generativizmus
alternatíva egyik eshetősége,
amely majd megoldást talál azokra a kérdésekre, amelyekre a strukturalizmus vagy nem tudott, vagy nem volt képes válaszolni. A generatív-transzformációs nyelvészet nemcsak abban különbözik a strukturalizmus tól, hogy
tökéletesebb nyelv-modellt alkotott és olyan nyelvi leírással szolgált, amilyenre a strukturalizmus képtelennek bizonyult, hanem újdonsága elsősorban az, hogy a nyelv funkciójának magyarázatára más modellel szolgál,
mint elődje. Értsd ez alatt a különbséget deszkriptív és explikatív megfelelés között. (Chomsky, Noam: Aspects de la théorie syntaxique. Paris, 1971.) Chomsky
hangsúlyozza, hogya
strukturalista nyelvészet a deszkriptív megfelelést
igen, az explikatív megfelelést már nem biztosítja.
Visszatérve a filmelemzés módszerének kérdésére, egyáltalán nem magától értetődő vagy szükségszerű, hogy az "új" film új szemiológiát igényel
vagy implikál. Chateau és [ost könyve bővelkedik alapos és eredményében
érdekes tényeke t felszínre hozó elemzésekben. de ezekkel épp a eimben jelzett szándék ellenkezőjét bizonyítják, hisz a metz-i nagy szintagmatikából és
a Nyelv és filmből kölcsönzik jó néhány fogalmukat. amelyekkel a Robbe-

Grillet filmek "egyedi rendszer" voltát bizonyítják. A szerzők mentségére legyen mondva, nemcsak a leírandó/elemzendő
vizsgálati anyag sajátságos
jellegére hivatkoznak, amikor a generatív-transzformációs
nyelvészet alkalmazása mellett döntenek, hanem indoklásul azt is hangsúlyozzák, hogy a
strukturalista szemiológia egy szöveg sajátos. egyedi jellegét csak eltérésekben tudta kimutatni és magyarázni. Véleményük szerint a strukturalista szemiotika nemcsak a leírás, de a magyarázat szintjén sem megfelelő (inadekvát). Jóllehet a különbséget és annak okát ők nem ugyanúgy és ugyanazzal
magyarázzák, mint a generatív grammatika megteremtője, Noam Chomsky,
azaz, hogy a generatív grammatikában más tényezők szolgálnak a leírás és a
magyarázat adekvációjának megkülönböztetésére.
Chateau és [ost "szabadon él" a kompetencia fogalmának használatával. Így az elveszíti valós, a generatív grammatikában játszott jelentőségét, mert nem tud számot adni annak megfelelőjéről a filmben, amit Chomsky "a nyelv képességének" nevezett. A kompetencia fogalmának ilyen szabad (szabados) kezelése (újra) kérdésessé teszi a film mint szemiotikai rendszer fogalmának az elméletben elfoglalt helyét és szerepét. Az előbbit illetően elmondhatjuk, hogy Chateau és

[ost műve visszalépést jelent a metz-i strukturalista szemiotikához viszonyítva. A film mint szemiotikai rendszer (langage Cinématographique) fogalma
Metz könyvében ún. köznapi és nem tudományos fogalomként szerepelt,
míg Chateau és [ost tudományos fogalomként használja (fel) már. A film
mint szemiotikai rendszer esetében a szerzők nem utalnak e fogalom szabad
használatára, korántsem olyan óvatosak, mint Metz, aki mindig hangsúlyozta, hogy a film mint szemoitikai rendszer fogalma nem fedi a nyelvészetben
használt langage fogalmat, hanem annak csupán metaforikus alkalmazása a
filmre. E megkülönböztetés figyelmen kívül hagyása miatt a "régi" szemiotikából átöröklődik az "új" szemiológiába egy téves fogalom és egy téves elképzelés, amely utóbbi homológiát tételez fel a nyelvészetben és a films zemiotikában használt langage fogalom között.
Az a tény, hogy a film nem a nyelvészetben meghatározott langage-fogalom egyenértékű változata, még nem jelenti azt, hogya filmet nem lehet
(vagy nem kellene) a nyelvészet fogalmi apparátusának segítségével vizsgálni. (Metz több ízben, és több helyütt hangsúlyozta, hogy a film .Jes: un/
langage sans Iangue", Eppen a langage-fogalom metaforikus volta miatt vezette be később Metz (annak helyébe) a discours fogalmát.)

kenyítően ható teória (figyelmen kívül hagyva a generatív-transzformációs
nyelvészeten belül jelentkező "irányzatokat") a filmet illetően Franciaországban mind ez ideig jóformán kihasználatlanul maradt.
Christian Metz utalt arra, hogy a strukturalista nyelvészet - amely a humán tudományokhoz viszonyítva a tudományos igényesség és szervezettség
magasabb fokán áll, mint ezen előbbiek - a generatív nyelvészettel összevetve, majdhogynem abba az előnytelen pozícióba kerül, mint a humán tudományok vele szemben. (Christian Metz. Entretien avec Marc vemet et JeanPaul Simon. Ca/Cinéma, 1975.)
Mivel a generatív-transzformációs
grammatika - a strukturalista grammatikával ellentétben - nem a deszkriptív, hanem az explikatív megfelelésre törekszik (azaz a dedukcióra és nem az indukcióra épül, mint a strukturalista
nyelvészet), jóval nehezebb "elsajátítani" az előbbit, mint az utóbbit. Ez kétségtelenül valós nehézség, de önmagában nem indokolja, miért találkozunk
a filmszemiológia területén olyan kevés generatív-transzformációs
vizsgálattal. A pszichoanalízis - különösen annak lacan-i változata - sem könnyebb,
mint a generatív grammatika, mégis jócskán akad szerző, aki e módszerrel
dolgozik.
A generatív grammatikai elmélet alkalmazásának nehézsége voltaképpen
abból fakad, hogy fogalmai összefüggő rendszert alkotnak, amelyből lehetetlen egyet-egyet kiszakítani anélkül, hogy meg ne bontanánk az elmélet egységét, ne veszélyeztetnénk alkalmazhatóságát.
A generatív grammatikával
minden összefügg. Nem elegendő például bevezetni a mély illetve felszíni
szerkezet fogalmát, mível ezek magukkal hozzák annak szükségességét,
hogy bevonjuk a vizsgálódás körébe egyúttal a transzformációt és az újraírás szabályait is.
Felvetődik a kérdés - írja Michel Colin Mit kezdjünk egy "generatív filmeze-

A generatív filmszemiotika
Furcsának tűnhet, hogy e filmelmélet-történeti összegezés ünket egy ígéretes,
inkább a lehetőség stádiumában lévő, mintsem létező kutatási irányzat perspektívájával zárjuk.
A strukturalista beállítottságú filmszemiotika - mindenekelőtt Christian
Metz művei - számos kutatási eredményt tudhat magáénak és méltán büszkélkedhet az úttörőt megillető elismeréssel. Ugyanakkor -. ahogy erre a tudomány története más ágazatokban is bőven szolgál példákkal - új kutatók
másképpen, más szemlélettel és módszerrel felruházva, nemcsak új látásmódot hoznak, de a régi helyességét is sok tekintetben kérdésessé teszik.
A strukturalista nyelvészet által inspirált kutatási irányzat ma is él, párhuzamosan fejlődik az alakuló, generatív-transzformációs
nyelvészeti alapon
folytatott elméleti törekvésekkel. Kétségtelen viszont, hogya hetvenes évek
elejének lelkesedése és lendülete jócskán alábbhagyott, az igények, célok
szerényebbek. A freud-i pszichoalanizis és metapszichológiai a lacan-i új
analitikus irányzat hatására az érdeklődés a film társadalmi-történeti szempontból meghatározott intézményrendszerének
vizsgálatára irányult és irányul ma is elsősorban. A nyelvészet szerepe ezekben a kutatásokban jóval
szerényebb. mint a korábbiakban volt.
A generatív nyelvészet - érdekes módon - sosem hatott oly erősen a filmszemiotikára, mint a strukturalista. Túl azon a tényen (amely kétségtelen
szerepet játszott ebben), hogya generatív nyelvi elemzés és elmélet bonyolultabb, a laikus számára nehezebben elsajátítható technikája illetve nyelvezetének megértése riasztóan hat, meglepő. hogy a más területen oly termé-

miotikával"? című kéziratában

=, vajon a generativ kísérletek hiánya nem
függ-e össze (nem abból adódik-e), hogy a filmszemiotika jelenleg nem áll
oly fejlettségi fokon, hogy egy explikatív elmélet megteremtésére esélyt kínáljon. (Uno .sémiologie généraiiue" du film, pour quoi faire? 1981.)
A fihnszemiotika helyzete lényegesen eltér ugyanis nemcsak a nyelv-, de
az irodalomtudományétól
is. Az utóbbi kettő olyan múlttal és hagyománynyal rendelkezik, amilyennel a fihnelmélet sem dicsekedhet. Vessük össze a
modem nyelvészet és a filmszemiotika történetét. Kiderül, hogy az előbbi
félszázaddal idősebb az utóbbinál. Az összevetés arra irányítja a figyelmet,

hogy a filmszemiotika még azzal sem dicsekedhet, hogy a leírás szintjén
olyan fejlettségi fokot elért volna, mint a nyelvészet. Kérdés, vajon nem volna-e helyesebb előbb egy leíró szemiotikai szemléletet kidolgozni és csak
utána kísérelni meg egy az explikációt célbavevő generatív (film) grammatikát kimunkálni. E látszólag logikus okfejtés azonban mégis félrevezető, hisz
nem bizonyított, hogy az explikatív szakasz meghaladása után születhet
meg. Az ilyen elképzelés a tudomány egyenes vonalú fejlődését implikálná,
ami viszont bizonyítottan téves.
Feltételezésszerűen nem elképzelhetetlen tehát már a jelenlegi szakaszban
sem a filmre érvényes generatív-transzformációs
grammatika kidolgozása.
Ehhez azonban kísérletképpen néhány fogalom vizsgálatából kell kiindulni
és ezek segítségével elemezni a filmalkotást. Az ily módon bevezetett és elvégzett kísérletek viszont még sokáig képtelenek lesznek számot adni konkrét filmalkotásokról. Tekintettel arra, hogy az a tárgy, amelyre e kísérletek
irányulnak, az egyedi filmalkotás és nem a film (az alkotások összessége), a
generatív-transzformációs (film)szemiotika célkitűzése csak az alkotás szintaktikai mechanizmusának
és a filmi kijelentés folyamatának
tanulmányozása lehet. Más szóval: a generativ-transzformációs elmélet filmre alkalmazásával nem egy új filmelmélet reménye csillan fel, mivel nem új maga a kutatási tárgy. A generativ-transzformációs elmélet tárgya nem lehet
egy olyan lazán meghatározott fogalom sem, mint a filmnyelv, sőt annak
esetleges, tökéletesebb meghatározása. Jóval fontosabbnak látszik annak eldöntése, vajon ennek az ún. filmnyelvnek egésze vagy részei azonos tulajdonságokkal rendelkeznek-e, mint a természetes nyelvek. Választ kell kapni
arra a kérdésre, vajon a film mint közlések összefüggő sora (:discours)
ugyanazon fogalmakkal elemezhető-e, mint a nyelvi közlés.
Nézzük példaként a mondat mélyszerkezetének fogalmát. Vezessük be ennek analógiájára - a beállítás mélyszerkezetének fogalmát. Vizsgáljuk meg,
mennyiben (miként) ad számot a filmi kijelentésről; hogyan értelmezi (interpretálja) azt szemantikailag. A mélyszerkezet fogalma egyébként nem a
filmi kijelentésre (azaz a beállításra) vonatkozik, hanem arra a nyelvi kijelentésre, amelyebeállításnak
megfelel (amelyre az előbbi "lefordítható"). Kiderül, hogy a filmi kijelentés értelmezése feltételezi a verbalizálás lehetőségét.
A mélyszerkezet fogalma lehetővé teszi annak tisztázását, mit jelent egy filmi kijelentés szemantikai értelmezése, azáltal, hogy megteremti nyelvi megfelelőjét és viszonyba állítja kettőjüket.
"A filozófia, az észlelés pszichológiája és a köznapi megfigyelés régóta azt
sugallja, hogy az érzékelhető tárgyak azonosítása és megnevezésük szorosan
összefonódik. "
Metz, Christian: Le percu et le nemmé. Vers une esthétique sans entrave. Paris,
1975.)
Más szóval: ez a megfogalmazás magyarázatul szolgál arra, hogy milyen
viszonyban áll a filmi kijelentések kompetenciája és szemantikai interpretálása.
A mélyszerkezet-fogalom felhasználása még nem elegendő ahhoz, hogy a
generatív-transzformációs grammatika alkalmazásáról (alkalmazhatóságáról)
beszéljünk. Ehhez a generatív grammatikában használatos transzformáció fogalmának bevezetése is szükséges. A transzformációnak kell szavakban számot adnia a filmi kijelentésekről (: azaz szemantikailag értelmeznie azt). A

transzformáció fogalmának bevezetése viszont magával hozza a kibővített
(standard) generatív transzformációs grammatika alkalmazását avagy a genera tiv szemantikát. Annak eldöntése, hogy a kettő közül melyiket alkalmazzuk, messzernenő elméleti és gyakorlati következményekkel jár. Miután
a filmi kijelentés kapcsán aligha beszélhetünk szintaktikai kategóriákról,
nyilvánvaló, hogy ha a filmi kifejezést szemantikailag értelmezni akarván
egy elvont szerkezetet rendelünk hozzá, ez a struktúra formálisan nem a
(standard) generatív-transzformációs elmélet mélyszerkezet fogalmának felel
meg, hanem a generatív szemantika rejtett szemantikai szerkezet fogalmának.
Azaz, ahelyett, hogy a filmi kijelentéshez (annak értelmezésére) pl. egy
SNSV-formában elemezhető/elemezendő
nyelvi kijelentést rendelünk hozzá,
egy Prédikátum (Argumentumn) típussá logikai formálásával (rejtett szemantikai szerkezettel) kíséreljük meg értelmezni azt. Ez a mögöttes szemantikai
szerkezet azonban némiképp különbözik a generatív szemantikában használatos, azonos fogalomtól, miután az előbbi nemcsak - ahogy Halliday mondaná - a kijelentés ideáljáról, hanem a hozzá fűződő prészuppozcűók öszszességéről is számot ad. A mögöttes szemantikai szerkezet ilyen meghatározása - mint egy logikai struktúra és a prészuppozíciók halmazának viszonya - arra szolgál, hogy megerősítse a generatív-transzformációs grammatika kiinduló feltevését, azaz azt, hogy a transzformációk nem változtatják
meg a kijelentést.
Jackendoff szerint a szemantikai értelmezés szabályai csak a mélyszerkezet szintién érvényesek. Az értelmezés szabályai a szintaktikai mélyszerkezethez egy olyan funkcionális szerkezet-típust rendelnek hozzá, amely a tematikus viszonyokról is számot adhat. (lackendoff, R.: Semantic interpretation
in generative grammar. Cambridge, Mass. 1972.)
A film generatív-transzformációs
elemzésének célja tehát, hogy a filmi
kijelentés szemantikai értelmezéséről felvilágosítást nyújtson, hozzárendelve egy funkcionális és egy modális szerkezetet, és magyarázattal szolgáljon olyan jelenségekről, mint a fokuszba állítás, a topikalizáció, a prészuppozíció és a koreferencia. Miután a film generatív-transzformációs
elmélete
formálisan a kibővített standard elmélet szemantikai komponensének felel
meg, a film "generatív szemiológiája" nem más, mint a film generatív szeman-

tikája.
Ha a film generatív elemzését a kibővített standard elmélet szemantikai
értelmezési szabályainak alkalmazásával azonosítjuk. kizárjuk belőle a
transzformációs szabályokat és a szemantikai szerkezetekhez szintaktikai
szerkezetet rendelünk hozzá, abból a kijelentésből kiindulva, amelyet a filmi
kijelentés parafrázisával teremtettünk.
Vegyük a beállítás/ellenbeállitás egyszerű példáját - írja Colin. Az első beállitásban A szereplő balfelé, a következőben B szereplő jobbra néz. Azaz: a
két szereplő ellenkező irányba tekint. E filmi kijelentés (hozzárendelhető)
nyelvi megfelelője: "A és B egymásra néz". Ugyanez a nyelvi kijelentés adhat számot arról is például, ha a két szereplő egyetlen beállításban néz egymásra. Bár a kétféle filrni kijelentésnek ténylegesen azonos funkcionális szerkezete van, a fókuszt tekintve eltérnek egymástól. Arról nem is szólva, hogy
az elemzésnek nem szabad figyelmen kívül hagynia azt, hogy a két beállítást ún. éles vágás köti össze.
A transzformáció fogalmát tehát a filmi kijelentések elemzésében kell gyümölcsözően felhasználni, és lehetővé tenni segítségével a filrni és a nyelvi
kijelentés között létező homológia kimutatását. Az előbbi példa jól leírható,
például az elemi transzformáció fogalmából kiindulva, míg az éles vágásról
kimutatható, hogy ahhoz a jelenséghez kötődík, amit a generativisták diszlokációnak neveznek és amelynek kettős fókuszba állítás a következménye.
A generatív-transzformációs grammatika nyelvre érvényes transzformációinak segítségével már a jelen szakaszban is kifejezhetjük szemantikai struktúrákkal a filmi közlésben feltérképezhető szerkezet-típusokat. Nézzünk egy,
még a fenti példánál is egyszerűbb esetet. A szereplő a nagy közeli beállításban balfelől jobbfelé néz. A rákövetkező beállításban egy tál levest látunk. A
két beállítás alkotta szerkezethez a következő szemantikai szerkezetet rendelhetjük hozzá: NÉZNI (A, Tárgy). A felszíni szerkezetet eredményező
transzformáció (deriváció) a következő:
NÉZNI (A, T) - "A" NÉZNI "TÁRGY" - "A" NÉZNI VT # T, amelyben
V a tárgyhoz kötődö változatára utal és lehetővé teszi annak magyarázatát,
hogy annak ellenére, hogy T hiányzik az első beállításból. T-t mégis a tekintet Tárgyaként értelmezhetjük, (Colin: i.m.)
A generatív elmélet, amely a filmi kijelentés vizsgálatában például igen
hasznos lehet, a film folyamatáról, az elbeszélésről (azaz arról, amit a diskurzus fogalmával jelöl a szemiotika) nem tud számot adni, holott a film
generatív szemiológiájának ez volna a célja. A filmí és nyelvi kijelentés között létező homológiára is azért képes utalni, mert mindkettő nyelvi funkciót lát el: gondolatot közvetít. személyek között, szöveg formában. A film ún.
"generatív szemiológiája" tehát nem is annyira generatív szemantikának.
mint inkább a fílrruszöveg) grammatikájának tekinthető. Az elérendő cél,
amely a jövő filmszemiotikusa előtt áll, e film(szöveg) grammatika létrehozása, leírása és magyarázata lesz. Az, hogy erre mennyi esély van, a jelen
helyzetből még nem ítélhető meg hitelt érdemlően. Kétségtelen, hogy a filmelmélet jövője nem csekély mértékben azon múlik, sikerül-e majd vagy sem
ez a vállalkozás.
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Látvány-fázisok

Olyan környezetben, amely lehetne talán Barcelonában, Innsbruckban vagy
Mexicováros elegáns üzletnegyedében
is, szóval a V.A.M. design center - a
húszas évektől hipermodernnek számító - lakberendezési tárgyai között Prokop Igor festrnényeit láthattuk. "Szakmám, s a mikroszkóp segítségével kapcsolatot tudtam teremteni a parányi,
önálló szerkezetek formarendszerével.
funkcionális kapcsolataival ugyanúgy,
mint a végeláthatatlan terek, távolságok mikrovilágával" . Különös különös
világ az övé. Vásznai mintha üvegablakok lennének. Nem nyílnak kifelé,
nem nyílnak befelé. Ök maguk a világ.
A formák és aszinek eredezhettek a
Bajkál-tó misztikus mélyéből, az orosz
tajga végtelen, az időszakos folyóáradások mederváltozásának kigyózó vonalrendszeréből. New York mesterséges fényeiből. a Gobi-sivatag homokredőiből vagy a Karib-tenger mélyvízi
világából. Valamiféle lenyomatok, ameIyekből az élet tisztelete és szeretete
árad. A sokféle külső látvány élménye
nála belsövé nemesül. Képei jeleket adnak, a sugárzó életerő jeleit: a vigasztalót, a bátorítót, a vidámitót. Fényt,
amitől melegszik a lélek.

•

A fény művésze a száz év előtt élt
Gustav Klimt, akinek kivételes tehetségét először rajzaiban ismerhették föl.
Amit a lélektan tudománya a tudatalattiról, a misztikumról fejtegetett, azt
érzékeltette ő titkokat sugalló műveiben. Képei nemcsak sejtelmesek, s a finom vonalak érzéki formákba gomo-

lyodók; a lelken győzedelmeskedni tudó ösztönök erejét hirdetik. Ha tájat
vagyemberarcot ábrázolt is, sohasem
csak táj vagy csak arc az. A látványnál
minden téma sokkal összetettebb, szövevényesebb
tartalmakat
hordoz.
Szimbólumrendszere látszatra egyszerű. Klimt volt az, aki újra felfedezte a
festészet számára az aranyat és az
ezüstöt. Általuk ő is Istent idézett,
ahogy az ikonfestők Az emberben és a
tájban meg is találta. Nem areálisat
kereste, hanem a valóságon túl levőt.
Arany színű ezért a szerelem és a női
szépség. Hiába jelennek meg körülöttük ártón a lélek démonai, a gonoszok,
a fenségesség legyőzi őket. Klimt világa olyan, mintha egy hatalmas palotában bóklásznánk, s fé1rehúzva a hatalmas, súlyos bársonyfüggönyöket, mindig más-más fényes üvegablakra találnánk, rajtuk a lélek-titkok erőteljes jeleivel, a vagyéval. amely nem mert mozdulattá válni, csak maradt az öröklété...



Amikor már nincs végtelen s nincs
vágy sem, akkor patafizika van. (A ÉSből ismerheljük Szemethy Imre "jegyzeteit"). A patafizika állapotjelzés. Valójában egy erőteljes életérzés gyöngéd
ceruzavonásokkal történő markáns kinyilvánítása. Szórakoztató lenne, ha
tudnánk még szórakozni. Almási Bertalan és Szemethy Imre akiállításukra
invitáló meghívón sti!szerűen század
eleji búvárfelszerelésben szerepelnek,
Állnak egymás mellett, szorosan. Különbség köztük csak annyi, hogy míg
Almási övcsatja egy régi gombfestékkészlet, addig Szemethyé fémtolltartó
ceruzákkal és radírral.
Almási akvarelljei könnyedek, játékosak. Címe mindnek sokat sejtető,

poétikus: Latin macskás nyugodt asszony,
Goethe önvizsgálata: Fehér bagolytól
mérgezett levita asszony. Kékruhás
asszony időtlenné tétele: Megkülönböztetett Mozart, Diderot vágya, Megkönynyebbülés, Hidraulikus tetű, Lázas Mózes
s hasonlók Holott motívumkincse
visszafogott: macskák és vasmacskák,
rőzsekötegek, ablakrácsok Kevés színt
használ, többnyire szürkét s kéket, de
általában is óvakodik attól, hogy bármiben konkrét legyen. Szemethy merészebb. Az a könnyedség, amellyel a
vonalakat kanyarítja, bravúros. Vajda
Lajos műveinél taláIkoztam először az
effajta kifejezőkészséggel. Hogy mégis
keserül a szájíz, annak több oka is lehet. Könnyű és könnyed volna annyira
a világ, hogy kár lenne mélyebben kapargatni dobozának fedelét? Szemethy
tehetsége módot adna a többre. De így
is, a Megszabadított Bélatelep. a Távolsági
Radamesz. az Extra libidális tilztánc, a
Baalbek, a Mnsik Isten, nemcsak címükben szellemesek. A legutóbb in a világmindenség Napja nem kör, hanem háromszög alakú. Azt bámulják a teve
mellől a bumuszos
emberalakok
Ahogy Szent ágoston is vallotta, a hit a
kegyelem és az akarat között helyezkedik el. Így a mienk. így patafizikus.



"Az szép, ami belső lelki szükségböl
fakad" (Kandinszkij). Az lenne tehát a
legkézenfekvőbb, ha a képet mint lelki
tájat érzékelhetnénk. De hát hol van
már az az idő! S hány, de hány korszaka volt s van az absztrakciónak! Megváltozott a természet. A társadalmi természet is. A szemünk is, nemcsak a
szemünk elé táruló. Más lett a kép és
máshogy fogadjuk a látványt. Egyik
ideológusa, Riegl szerint a művészetnek három célja van: a természet
megszépítése, a természet spiritualizációja, átszellemítése, harmadsorban pedig a természet riválisaként való fellépés.
Ahogy eddig is mindig, a megszé-

pült, új igazgatós Műcsarnok mindhárom cél interpretálására módot adott.
Legutóbbi kiállítása a - szerénynek
nem mondható - Pittura Immedia, a festészet a 90-es években a medializált és a
kontextualizált vizualitás között cimet viseli. A "művészi" látványként már sokmindent megélt látogató várakozással
lépett a termekbe. Bár ne tette volna.
Mi volt az új? Hogy a kilencvenes
évek festészete nem utasítja el a médiumokat? Már majd százötven éve a
kép nem csupán táblakép. önnönmaga
megújításán kívül először a fotó, majd
a film, aztán a televízió és a video gazdagította az addig konkrét vagy képletes képkeretbe kényszerített látványt.
Ez a bemutató annyiban újszerű, hogy
programként vállalja amedializált vizualitást. A látogató e programot alig
érzékeli. (Kivétel D. Fritze képe, amelyen széles ecsetvonásokkal mintha
gyűrt hegyláncok lennének) Sok a
blődli. Sok az utánérzés. Andy Warhol
emlékének adózik Marilyn Minter.
Egyik képén hatalmas vörös száj, másikon rúzsoszlopok. Stefano Arienti
Einstein arcképével játszik. A móka
egyszerű. A jól ismert felvételt ötleteivel módosítja. Készít belőle majomembert, lehúnyt pillájút, szakállast és egy
kisirnított arcvonásút. Werner Reiter
reprodukciós fametszetein fekete alapon szabályos rendben fekete körök
sorjáznak. Dominique Figarella 90-es
évek című képe egy pasztellszürkére
másolt lap, melyen egy plasztiklap alá
szorítva szabálytalan formában négy
sárga teniszlabda. Ezekből a képekből
számomra leginkább az invenció hiányzott. Vagy bárdolatlanság a kilencvenes években már ilyesmit várni?
Józsa Ágnes

J.I

Három elso regény

Sajátos kortünet. hogy a pályakezdő
prózaírók ma nem novellák és egyéb,
kurta műfajok keretei között próbálgatják erejüket, hanem mindjárt elsőre
regénnyel jelentkeznek. A regényhez legalábbis régebben így tartották - bizonyos mennyiségű és mélységű élmény szükségeltetik, továbbá annak
nélkülözhetetlen tapasztalata, hogy a
múló idő folyamatokat terelget, amelyek éppen kifejlődésük közben a legérdekesebbek, ennek belátásához pedig
emberi érettség is kell. Mindez ma
megdőlni látszik. A felgyorsult életritmus hamarabb képes felhalmozni a
szerzőből kikívánkozó tapasztalatokat,
a tendenciák rövidebb pályákat futnak
be s áttekinthetőbbek. Vagy csupán a
nagyralátó, magabiztos pályakezdők
hiszik így? Mindenesetre tény, hogy az
elmúlt hónapok irodalmi termésében
egyszerre három, harminc éven inneni,
eddig ismeretlen író jelentkezett - regénnyel. Egymásra azonban csakis ebben hasonlitanak. Törekvéseik - és persze eredményeik is - alapvetőerr különböznek, s éppen ezért érdemel figyelmet egyidejű felbukkanásuk.

Esze Dóra: Málnafolyó
"A csendes, meghatott szeretet úgy
hullámzott ilyenkor végig rajtuk, ahogyan a drága, vén folyó sodorja magát
tovább és tovább." Jellegzetes mondat
ez a regény elejéről, bár abban a szöveg túlnyomó többségétől eltér, hogy
van kezdete és lezárása s nem kiván az
Irásképpel. a szavak ismétlésével. félbehagyásával, a mondatszerkezet kerékbe törésével expresszív hatást elérni. Esze Dóra könyvében ugyanis az
irodalomból
eltanult
formabontási
minták keverednek az egyik szavát a
másikba, harmadikba meg a ki tudja
még hányadikba öltő, izgatott bakfisok
lihegő és lezserül pongyola beszédmodorával. Hatalmas, soha nem látott
melodráma történik meg Eszterrel, a
hősnövel. nagy szerelem, nagy csalódás, nagy utazás, nagy katarzis, nagy
művészi újjászületés (lévén civilben
énekesnő), s mindez a szűnni nem
akaró felajzottság, állandó érzelmi viharzások és extázisos elragadtatások
modorában. Minden a legcsodálatosabb vagy a legborzalmasabb, a leg-

szebb vagy a legrémisztőbb, ami történik vagy látszik. "Mintha aknára lépett
volna, csillag robbant valahol az arca
mögött, és szállt a lelke szanaszét,
gömbölyű en egy helyben, visszahullva
lágyan permetezve szitált alá a míllió
apró szilánk ... " Ez a szanaszét szálló
lélek, melytől a szintaxis is felrobban,
hogy a történet kellőképpen modem
göngyölegbe ágyazódjék, minden mai
korfestő motívum (kábítószer, nagy
szeretkezések, elharapott párbeszédek)
ellenére valami avíttat és évtizedekkel
korábbit idéz: a harmincas éveknek
azokat a sikerregényeit, melyekkel főként a női olvasók - behúzódhattak
egy sarokba, hogy jólesően kibőgjék
magukat a szívszakasztó, de végül felemelő, a művészsors gyötrelmeit megjelenítő történeten. Az elbeszélői rnodor nagy svungja is mintha receptet
követne. A mesére cukormáz borul, némi keserűmandulával, arra egy kis
csókikrém. arra tejszínhab, fölébe egy
réteg méz, benne pár szem mazsola, s
ha mindezt valaki mégis túlságosan
geilnek találna, sebaj, a múélvezet közben reá záporozó könnyektől lesz némi
sós stichje is. Az egész könyvben igazán csak a megírás és a kiadás dátuma
a meglep ő, az 1995 mintha az 1935-ös
évszám elírása volna. (Ab Ovo Kiadó)

Toót H. Zsolt:
Pályaháborgások
Generációs életérzést rögzít - aforisztikusan tömör és szellemes mondatokkal, fogalnúlag dermesztően nagy tudatossággal - ez a regény. Főhősének a narrátornak - koordinátáit így adja
meg Toót H. Zsolt: "ilyen érzékenységre ítélt a történelem", és - immár némi
öniróniával is élve - "Szeretem elveszettnek érezni magamat". Ez utóbbi
megállapításban persze kimondatlanul
az is benne van, hogy az "elveszettség" állapota nem faktum. amit tudomásul kell vennie a nemzedéknek, hanem megidézett és előállított póz is,
legalább részben. A szerző el is árultatja hősével, hogy így áll a dolog: "A fin
de siécJe szellemének megidézése izgat". És másutt: "Lenyűgöz a hervadás
színorgiája". A képlet ismerős, mégis
teli van fojtott feszültséggel. Toót H.
Zsolt párhuzamosan futtat egy látható

és egy sejthető történetszálat s az olvasó mindvégig arra készül, hogy a sejtelmes, szűkszavú motívumok csak előlegeznek valamit, mint vihar előtt a
vihar közeled tére utaló jelek. Ennek a
fojtott légkörnek az érzékeltetése, az
olvasó kombinatív és asszociációs ké- lennek. sőt elképesztően mulatságospességére hagyatkozó ábrázolási tech- nak a valódit, de jelzi azt is, hogy itt
nikának a fölényes alkalmazása ígére- nem eleve eltökélt írói modorról, hates képességű prózaírot sejtet. Csak ép- nem egy hiteles és megérzékített, igazi
pen - végezetül - kielégítetlenül hagy, figura ábrázolásáról lesz szó.
mert a regény hőmérséklete stagnál, a
Márton partjelző, a hetvennyolc
várakozást visszamenőleges érvénnyel
éves, hol szenilis, hol meg nagyon is
annulálja. A szerző precízen kidolgo- ravasz egykori partjelző. az újpesti
zott regényszerkezetet, a posztmodern
Vulkán gépgyár dolgozója, valahai
jegyében kiötlött, kihagyásos-megsza"bée" (bizalmi egyén, vagy talán spickításos elbeszélői modort, tömérdek
li) - aki végigcsinálta a század törtécsillogó szellemességű, önmagában ke- nelmét s próbált a maga módján talrek eszmefuttatás t hordott össze, hogy
pon maradni, de csak addig vitte,
ez a tetszetős és tudatosan megkompohogy éppenséggel csőlakó nem lett nált építményeIfedje a közlendő él- tökéletes magányában az általa elképménynek - ha nem is a hiányát, de zelt személyiségekkel veszekszik, bagyöngén pislákoló erejét. "Minden
rátkozik, nekik meséli az életét, színeolyan megrendezett körülöttem" zi, hol szomorúbbnak, hol dicsőségemondja a főhős egyhelyütt, és az olva- sebbnek a valóságosnál. Groteszk, soksó csak rábólinthat, miként erre is: rétű, ismerősnek tetsző közszereplője ő
"Egy üvegfalon keresztül kevés meg- míndennapjainknak, s nemcsak az álgyőző erőt lehet kifejtem". így aztán,
tala beszélt szleng, a felidézett helyszínoha a regény lényegi mondatai véges- nek és emlékek hitelesítik, de legintelen végig kurziválva vannak, nehogy
kább a sorsa, amely egyszerre követkeelsikkadjanak, mégis a filozopteri él- zik egyéniségéből és abból, hogy hol
mény marad meg bennünk erősebben: élte le az életét. Mintha Örkény szellea műgond, a műveltség, az okosság, a me lebegett volna - nem minta, éppen
játékosan könnyed spekuláció tapad
csak ihlető példa gyanánt - az ifjú
emlékezetünkbe.
Életteli figurákra,
szerző előtt. Legjobb epizódjaiban ez a
helyzetekre, ízgalmas párbeszédekre
regény meglepően érett és jelképessé
nem igen tudnánk példát találni a Páemelkedő motívumokat kínál: Márton
lyafuíborgásokban. (Senece Kiadó)
partjelző az egyetlen meccset, amelyet
nem a partvonalon. hanem bíróként a
pályáról vezethetne, a köd miatt már
Hamvai Kornél:
kezdés előtt kénytelen lefújni. Amikor
Márton partjelző fázik
részegen a Nyugati pályaudvar tetején
bóklászik, vagy a temetőben elgázolja
"Ez a tanulság, vagy csak kitaláltam az
egy halottaskocsi; amikor önkiszolgáló
egészet, legyint lemondóan Márton
étteremben, kapualj akban, templomokpartjelző. ez nyomja főleg az én szíveban látjuk szűnni nem akaró motyogamet, hogy néha magam se vagyok bizsaival, mindig az az érzés kerülgeti az
tos benne, mi történt meg valójában, és
olvasót, hogy - szerencsére kimondatmi az, ami valahogy út közben az
eszembe ötlött ..." Kulcsmondata ez lanul! - itt egy jellegzetes magyar életpályát követünk, egy utálni és szánni,
Hamvai Kornél regényének, mert nemkinevetni és megérteni való szimbólucsak azt árulja el, hogy az olvasónak
mot. Hamvai Kornél első jelentkezése
résen kell lennie, hiszen valóság és
szinte megtévesztő: mintha első regéképzelet mindvégig egymásba játszik a
nye már nem is pályakezdés, de megtörténetben, amúgy a vérbeli posztmogyőző folytatás volna. (Ab Ovo Kiadó)
dern lebegtetési technika előírásai szerint, reálisnak mutatva a csak fantáziáNádra Valéria
ban létezőt és fantasztikusnak, képte-

Patika

Mint Godot-ra Vladimir és Estragon
Beckett drámájában, olyan kitartóan
vár alaposladányi bálra a segéd úr
Szép Emő Patikájának Novák Eszter
rendezte változatában az Új Színház
színpadán. Reménykedve, majd egyre
csüggedtebben, csalódottan, derendületlenül. A lemaradástól félők türelmetlen aggodalmával vár a mulatságra,
amely tán kezdetét jelenthetné valaminek, mondjuk az életnek, a nagybetűsnek, amire egész eddig mindig készült,
s amely talán majd most ... miközben
persze már rég... Tiszta szerencse.
hogy a bánatos útviszonyok - vagy ki
tudja, mi - miatt a bál elmarad, meghagyva Kálmánnak (Magyar Attila) a
mi lett volna, ha illúzióját s az élet továbbálmodásának lehetőségét. A sóvárgást valami egyelőre elérhetetlen után,
ami jótékonyan feltételessé teszi mindazt, ami van: alaposladányi notabilitások szemlátomást olajozottan működ ő,
jól begyakorolt koreográfiájú, mindennaposnak tetsző mulatságát például.

Ez az elérhetetlen utáni vágy tartja
életben az embert, legalábbis az emberek egyik felét. A másikát az elérhető
dolgok: a kis hétköznapi bravúrok, a
következő, zsebbe töltött fröccs, a legközelebbi ultimó vagy a soros szereplési lehetőség a szereposztását tekintve
meglehetősen kötött mikrotársadalmi
hierarchiában. Az álmok nélküli megállapodottság az egyik oldalon, a vágyakkal teli örök beteljesületlenség (sületlenség, sületlenség - mondaná a
visszhang) a másikon. S közöttük mi
belgák, az előadás nézői, akik egyszeruen nem tudjuk, hogy hova álljunk.
Mert még ha hajlandóak vagyunk is
belátni - amit persze nem könnyű -,
hogya kétféle életstratégia egyike valamilyen szinten a miénk is, akkor sem
szívesen vesszük ezt tudomásul. (Márpedig az előadás súlyos következménye, hogy efféle szembesülésre késztet
önmagunkkal.)
A mindig másra,
szebbre, nemesebbre vágyódás, az
örök várakozás és elégedetlenség fennköltségében ugyanis ott a végérvényes
elfuseráltság nyomasztó lehetősége és
kétsége, miközben talán észre sem
vesszük, hogy már magunk is ott zsugazunk. stemplizünk (képletesen szólva persze), betagozódva a saját mikro-

Megjelent
az 1995-ös

Filmévkönyv
Kapható
az Örökmozgóban

közegünkbe. miként alaposladányi
postamester vagy a jegyző úr (Dengyel
Iván, illetve Széles László remek karaktere), fontosságunk teljes tudatában
(lásd Csomós Mari bornírtan önelégült
postamesteméját). Átmenetek természetesen vannak, az árnyalatok szinte
végtelenek. Fazekas István kiegyensúlyozott, korlátoltan derűs principálisa
szemlátomást igazán jól érzi magát a
bőrében, de egy rendkívüli éjszakán
(ama bizonyos fogfájóson) még róla is
kiderül, hogy vannak álmai - olyanok,
amilyenek, de álmok -, beteljesületlen
(mert beteljesülhetetlen) vágyai; hogy
cigányprímás szeretne lenni, jóllehet
nem tud heged ülni.
Ez az elérhetetlen utáni vágy az előadás dramaturgiai szervezője. Ez cserélteti fel a friss diplomás Novák Eszter rendezésében a dráma második és
harmadik felvonásának jeleneteit, aminek következtében a segéd úr dizőzökkel, csillogó sztárokkal, úriasszonyokkal benépesült (s a szinen szellemesen
megelevenedő)
álmai folytatódnak
mintegy a valóságban, az előadás felütésének. alaposladányi miliő rajzának megfelelően némileg groteszk
hangnemben, amikor éjnek évadján
megjelenik Kálmán szobájában a patikusné (Takács Katalin), csöndes, feszesre fűzött fegyelmezettségéből kibomolva, a pesti álmok - igaz, laposIadányi, de a maga nemében végtelenül
vonzó - megtestesüléseként.
S ez az elérhetetlen utáni vágy mint
dramaturgiai szervezőelv nem engedi,
hogy a kis cselédlány, Kati (azaz Tóth
ildikó) elismerő, rajongó figyelme, el-

érhető, megkapható, tiszta, naiv szeretete idilli megoldást jelentsen a patikussegéd számára és az előadás lezárásaként. És ez az elérhetetlen utáni
vágy unerotizálja a patikusné és Kálmán fogfájás szülte - a helyzet maga is
groteszk - riadt kettősét, amelynek lényege és tétje előbb még, aztán már
nem a szexuális vonzalom, a rendkivüli lehetőség beteljesülése, hanem a kibeszélés mámora, a testnél is félszegebben takargatott lélek felszabadult
lemeztelenedése. A csehovian groteszk
dialógustechnikával bravúrosan egymás mellett elbeszélők nem egymásra
találnak - egymásra alig is figyelnek -,
hanem valakire, akinek önmagukról
beszélhetnek végre, akivel úgy lehet
megosztani a magányt, hogy az mégis
töretlen maradjon. Ebben a folyamatos
nekibuzdulásban és meghőkölésben.
Magyar Attila Kálmánjának csapongó,
színes szürkeségében, jelentős jelentéktelenségében és Takács Katalin patikusnéjának bármikor visszavonásra kész,
rebbenő gesztusaiban ott az ember
minden elfojtott vágya, minden nagyot
akarása és beletörődő kompromisszuma, tétova rémülete az eredményt látva s az esélyeket latolgatva, hite és
kétségei önmaga s a világ értékeivel
szemben - az élet értelmének megkérdőjelezhetősége mindenestül.
Sokminden kapható ebben a vágyak
és valóság konstellációit firtató Patikában, kitűnő jellemrajzok. árnyalt diagnózis, csak gyógyírrral nem szolgálhat
az általa kínált felismerésekre.
Szűcs Katalin
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Puha, melegbordó színű, harmonikára hajtogatható
flanel flopy lemeztartó került elő egy női táskából, az
ínformációkat szabályszerűen védő alufólia helyett.
Szépítkezést előkészítő mozdulatra emlékeztetett az
a rutin, amivel kihajtogatták belőle a kemény, fekete,
3 és 1/2 ínches standard műanyagokat. Mikor ezt
láttam, jót mulattam a jelenet bizarrságán, és működő
társadalmi reflexeim nyomán eszembe jutott a szó, nőies. Az is, hogy a számítógép és kellékei nem azok.
Az ilyesféle gondolatoktól csak akkor jöttem zavarba, amikor az ABCD 1995/1 számában a magazin
- egyébként a most kézbentartott újságnak is - formatervezője, Yasar Meral multiméctiáját láttam. Az
ismert CD-ROM periodika designere a szerkesztés
lehetőségének egy szeletét is megkapta. A Galéria rovat bevezetője mögül kerül elő ez a kis multimédiablokk, ha a számítógépes szokásoknak megfelelően
az egyik, színnel kiemeit szóra klikkelünk. A rovatok
témájuk szerint is, készítőjük egyéniségének megfelelően is elkül önülnek egymástóL Így ez az egység képpel és hanggal - jellegzetességeinek minden vonatkozásában önálló.
INTERMERALMULTIMEDIA kapcsán megint átsuhant bennem a szó, nőies. A szerző diszkrét gépeléssel négy ctivatos szót kínál kiindulópontként saját
artisztikus portréfotója kíséretében. A fotók a felkínált szavaknak megfelelően színt és arckifejezést váltanak. A classic, a light, az extra, és a recycled másmás képernyőfelületein keresgélhetjük azokat az érzékeny rejtett pontokat, amelyek kisebb szövegeket
hoznak elő, külön lapocskákon. amik egymást rendszertelenül fedve szinte teleszórják a látvány teret. A
szövegek tartalmuk szerint ugyancsak szóródnak.
Pályakezdő címmel a classic, a light, és az extra képernyőin is találunk irásokat - reciklált pályakezdő itt
nincs +, és ha ezeket sorozatnak fogjuk fel, akkor a
multimédia terében más irányban foglalnak helyet,
mínt a recycled történetek, amik csak a recycled képernyőn jelennek meg. Ezek a "keresztbe-hosszába"
helyezett sorozatok külön is érzékeltetik a hypermédia kapcsán emlegetett "virtuális teret", amit általában a különböző képernyők kitüntetett pontj ainak
más képernyőkkel tartott összeköttetései teremtenek.
A recycled történetek zanzásított sztorifoszlányok,
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ahol a szavak különös egyvelegben alkotnak bizarr
mesét egy-egy túlszínezett, mellékeveredett fi!mfotó
társaságában. Az elhintett szöveglapokon esetlegesen
vagy következetes, vagy véletlenül egymás mellé került divatos témák, mondatok, képek elegáns formai
harmóniában szeszélyességükkel, ugyanakkor rafinériákkal sugallták, hogy ez maga a nőiesség. A köznyelv szóhasználata egy sor ilyenféle együttesen érvényes tulajdonságcsoportra alkalmazza ...
Az összeállítással közvetlenül azután találkoztam,
amikor azt állítottam, hogy mennyire lényeges a
struktúra érzékeltetése a multiméctiában. A fogalom
kapcsán könnyen asszociálhatnánk mechanikus tagoltságra, ugyanakkor olyan zártságra, amiről nem
juthatna eszünkbe, hogy akárhol folytatható. Yasar
Meral munkája világosan és arányosan strukturált,
mégis szinte kiépíti az igényt a folyamatos, de bizonytalan helyeken előkerülő folytatásra. Szinte csalódik az, aki belátja, hogy további meglepetésekre
már nem számíthat, míndent végigjárt. Ekkor gondoltam arra, hogy talán a computer és fogalmi köre
még elsősorban a gépiesen konstruált struktúra képzetét kelti. A szabályt, a véletlen nélkül. Legfeljebb a
játékszabályokba pontosan illesztett véletlen eseményekkel oldva, amelyek egy erre kijelölt fázisban, általában előre ismert és kevés számú alternatívát kínálnak. Ezekről is divatosan tiltott szó jut eszembe.
Politicaly incorrect: férfias.

•

C1SSSlC

• light

• extra

Pedig a számítógépek nemzetközi hálózatának beláthatatlan épülése éppenhogy nem eltervezett, vagy
kiszámítható terjedést mutat, és ez az új idegrendszerünk, ami körbefonja. szövi bolygónkat. egyelőre
annyi esetlegességet mutat lépésenként, ami megengecti azt a paradoxont, hogy organikusnak érezzük.
Egyúttal működésének szerveződésében felfedezhetjük a kiszámíthatónak és a kiszámíthatatlannak új
"életterünkön" belüli, a gépeknél elvárttól eltérő, sőt
alapjaiban más szabály-véletlen kapcsolatát.
Amikor a véletlenek tömege rendeződik statisztikus törvénnyé, vagy törvényeiben is rninduntalan
változó alakzattá.
Yasar Meral multimédiájában az esetlegesség állandó jelenléte az elgondolkodtató. A mesterségeshez
természetesen viszonyulni ebben a fellazítottabb közegben könnyebb. Lehet élni benne ... Ha nőiesnek
neveztem a szeszélyes strukturáltságát, csak arra a
bizonyos titokzatosra utaltam vele, ami elismeri,
hogy jóban van a véletlennel. nem krízisként az
egyes választasokban. hanem ösztönösen él együtt
vele. Így azt nem stilizálja fátummá, hanem a pillanataink részévé avatja.
Hasonlít a valóság- és a számítógépes jövőképemre.

Komár Erzsébet

ÖRÖKMOZGÓ

Bostjan Hladnik

1995. október 3-31.

Zivojin Pavlovic

CRNI
Az elfeketedő jugoszláv újhullám

október 3. kedd 18.30
Reggel (Iutro, 1967)
Rendezte: Purisa Djordjevic
október 10. kedd 18.30
Bilincsek (Lisice, 1969)
Rendezte: Krsto Papic

október 13. péntek 20.30
Tánc az esőben (Ples v dezju, 1961)
Rendezte: Bostjan Hladnik
október 14. szombat 20.30
Homokvár (Pesceni grad, 1962)
Rendezte: Bostjan Hladnik
október 15. vasárnap 20.30
A nap kiáltása (Soncni krik, 1968)
Rendezte: Bostjan Hladnik
október 16. hétfő 18.30
Papírrepülőkön (Na papirnatih avionih, 1967)
Rendezte: Matjaz Klopcic
október 17. kedd 18.30
Nyugtalanok (Nemirni, 1967)
Rendezte: Vojislav (Kokan) Rakonjac
október 18. szerda 20.30
Daliák (Delije, 1968)
Rendezte: Miodrag Popovic

október 19. csütörtök 18.30
Varjak (Vrane, 1969)
Rendezte: Ljubisa Kozomara, Gordan Mihic
október 20. péntek 20.30
Patkányok ébredése (Budjenje pacova, 1966)
Rendezte: Zivojin Pavlovic

október 22. vasárnap 20.30
Mikor halott és fehér leszek (Kad budem mrtav i beo, 1967)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
október 23. hétfő 18.30
Csapda (Zaseda, 1969)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
október 24. kedd 18.30
Korai művek (Rani radovi, 1969)
Rendezte: Zelimir zi1nik
október 25. szerda 20.30
Vórös kalászok (Rdece klasje, 1970)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
október 31. kedd 18.30
W.R. Az organizmus misztériuma
(W.R. Misterije organizma, 1971)
Rendezte: Dusan Makavejev



Ellenzék

nélküli

társadalom

A legutóbbi koalíciós purparlé - nem
is beszélve a Bokros-program fogadtatásáról - rávilágított arra a tényre,
hogy Magyarország valóban megindult a modernizáció útján. Nem mintha a gazdaság vagy a közigazgatás
úgy működne, ahogy az elvárható lenne, de legalább - Herbert Marcuse találó kifejezésével élve - ellenzék nélküli társadalommá vált. Mondani sem
kell, az "ellenzék-nélküliség" nem azonos a torgyáni-csurkai vízióval, miszerint a parlamenti ellenzék behódolt
volna a jelenlegi kormánynak. A kormány politikai ellenlábasai betöltik
funkciójukat. s Eric Knight halhatatlan
hősének, Sam Smallnak, a nyugdíjas
bányásznak instrukcióit követve mindent elleneznek. amit a kormány tesz.
Ezt az ellenzést azonban elég nehéz
alapvető kritikának tekinteni.
Az "e~enzék nélküliség" Marcuse
klasszikus művében, Az egydimenziós
emberben azt jelenti, hogy a pro és
kontra érvek ugyanabban a fogalmi
hálóban mozognak, s hasonképpen. a
politikai változások is csak annyit jelentenek, hogy - még kormányváltozás
esetén is - minden ott folytatódik, ahol
a választások előtt abbamaradt. Az
uralkodó eliten. illetve az elit egyes
csoportjai közti vitákon kívüli kritika a
margóra szorul, az alapvető társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokat
illetően nem, vagy csak periférikusan
fogalmazódnak meg alternatívák.
A hazai politikai struktúra nagyjából-egészéből kiépült, s ezzel be is zárult. A szokásos pártszakadásokat. koalíciós válságokat és egyebeket leszámitva lényeges átalakulás középtávon
nem várható. A politikai erőcsoportok
- a látványos ütközések mellett - figyelemreméltóan egyetértenek a monetarista gondolkodásmód és gazdaságpolitika továbbvitelében, így aztán a
Parlamentbe be-, illetve onnan kiszorult pártok programjait - ha leszámítjuk az első bekezdések lózungjait - felette nehéz megkülönböztetni egymástól. Néhány alapszó felhasználásával
és kellő vegyítésével - alkotmányosság, demokrácia, európai integráció,
emberi jogok, hagyományok, határon
túli magyarság, hatékonyság, igazságosság, jogállam, kereszténység, kultúra, modernizáció, nemzeti felemelkedés, piacgazdaság. privatizáció, stabilitás, szociális érzékenység, szolidaritás,

tolerancia stb. - tetszés szerint felépíthető bármely pártprogram. Mindaddig
nincs is baj, amíg az elemzőbb olvasás,
pláne a politikai gyakorlat figyelemmel
kísérése meg nem győzi az embert arról, hogy az illető politikusok elfelejtettek jelentést kapcsolni az általuk használt kifejezésekhez.
Politikustól persze hiba lenne világos beszédet várni.
Nehéz szabadulni például attól a
kényszerképzettől, hogy a Crósz, Békesi L, Kupa, Szabó, Békesi II. és Bokros program círnén nem ugyanazt a világbanki eredetű monetarista receptgyűjteményt kapjuk-e kézhez átlagosan évenként.
A politikai ellenzék természetesen
ízekre szedi a soros programokat a
parlamentben és a sajtóban. Az ördög
azonban incselkedik, mert - bár közhely, de nem árt megismételni - a jelenlegi ellenzék kormánykoalíciója sokáig azokkal az eredetileg kormánypárti erőkkel (FKGp,MIÉP) együttműködve, amelyek ma az elmaradt rendszerváltást kérik számon - maga is
monetarista gazdaságpolitikát folytatott, s maga is kiváltságolt középosztályt próbált teremteni klienseiből. A
vehemens szélsőjobboldali kritika - leszárnitva az itt-ott polgárháborúra és
radikális jobboldali diktatúra bevezetésére utaló megjegyzéseket - nem kérdőjelezi meg kornolyan a monetarista
kordivatot. Azt követeli csupán, hogy
az állami tulajdon szétosztogatásakor
tulajdonhoz (és mellesleg íróasztalhoz)
jutottak személyét ki kell cserélni jobb nem firtatni, milyen alapon és milyen eszközökkel tennék ezt meg hatalomra kerülésük esetén.
Egyszóval az uralgó monetarizrnust
szokás jobbról, balról és a centrumból
is bírálni - nem is szólva a szakszervezeti, a munkaadói és a civiltársadalmi
ellenkezésről =, de a következetes, elméletileg megalapozott kritika jobbára
a könyvtárak polcain vagy a kéziratszekrényekben porosodik.
Anélkül, hogy holmi összeesküvésről beszélnénk. meg kell állapítani,
hogy a kritika megbénulásához rendkívül sok érdek fűződik, az ellenzék nélküliség kulcsa pedig a jelenlegi magyar kapitalizmus szerkezetében rejlik.
A mai magyar piacgazdaság főszereplője, hegemón érdekcsoportja a
pénzügyi szféra (hermokrácia), az a
társadalmi csoport, amely a pénzforgalom fölött akár mint tőketulajdonos.
akár mint pénzügyi bürokrata diszponál, illetve jövedelme a pénz forgatásán alapul. Az 1989-ben megindult
(precízebben szólva kibontakozó) piac-

gazdasági fordulat során tulajdonhoz
jutott társadalmi csoportok mára átalakultak. A nómenklatúra burzsoázia és
a konzervatív kormányzat által tulajdonhoz juttatott kinevezett vállalkozók
vagyonukat jelentős részben állampapírokba fektették. Nem azért, mert
rossz emberek, hanem mert az állampapírok kamata jóval magasabb, mint
az elérhető profit. Részben e tőkeáramlás miatt tovább csökken - jobb esetben stagnál - a termelés, s növekszik a
pénzügyi szféra befolyása. Az átalakulással együtt járt az átlagos üzemnagyság csökkenése - s vele a szakszervezetek befolyásának mérséklődése =, a
helyi ipar és mezőgazdasági szerveződések szétesése is. A folyamat szükségszerű következménye a társadalom
atomizálódása, ami a magyar politikusok rendszersemleges példaképét, Margaret Thatchert ama emlékezetes kijelentés kimondására ragadtatta, hogy
társadalom nincs, csak egyének vannak.
A pénzügyi szféra befolyásának növekedése az etatizmus új formáját bontakoztatja ki, ezúttal - szemben a kelet-európai hagyományokkal - nem a
Belügyminisztérium, hanem a Pénzügyminisztérium túlhatalmával. E jelenség nem csupán hazai tünet, a kapitalizmus ma - Irnmanuel Wallerstein,
Samir Amin és mások álláspontja szerint - sok tekintetben visszatért forrásaihoz, az uzsorához és a bankügyletekhez, aminek gazdaságpolitikai megfelelője a monetarizmus. Ebben tehát
nincs semmi eredeti, legfeljebb mifelénk - mivel alapvetően elszegényedő
társadalomról van szó, jobban fáj, mint
a fejlett országokban.
Az is világjelenség, hogy a hagyományos baloldal sem elméletben, sem
gyakorlatban nem néz szembe az új világrend új kihívásaival. Kelet-Európában - legalábbis ma úgy látszik - sem
a monetarista előremenekülés, sem a
daliás időkre hivatkozás nem jelent
megoldást a társadalmi és gazdasági
gondokra.
A mai Magyarország abban is roppantul hasonlít a fejlettnek mondott világhoz, hogy a kritikai társadalomelmélet, és azok a - baloldali - csoportok, szervezetek és független gondolkodók, akik/amelyek átfogó társadalmi és világfolyamatokban gondolkodnak, ráadásul megkérdőjelezik a
divatos rituális formulák, s főként a
monetarizmus érvényességét, a politikai és a szellemi közélet margójára
szorulnak.
A gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése egyébiránt nem ördön-

gösség, de amióta a politikusok gurunak, tanácsadónak, képviselőnek és vátesznek álltak, azóta az elmélet művelőitől nem kapjuk meg a tisztánlátás
luxusát. A kritikai társadalomtudományokkal foglalkozó értelmiség pedig a bürokratikus függőséget .rnegszüntetve megőrizve" - jelenleg a piaci viszonyoktól is függ. Persze ma mindenki azt ír és ad ki, amit akar, pusztán
pénzkérdés az egész, de a meglevő
alapítványi pénzek elosztói kevéssé fogékonyak a kritikai társadalomelmélet
iránt.
Az új baloldal és az "újbaloldal" - a
Baloldali Alternatíva Egyesülés, a hivatalos baloldali pártok egyes csoportjai,
némely szakszervezet, valamint az autonomista szerveződések képében mindazonáltal létezik, s érvei is vannak. Arról nem ezek a csoportok tehetnek, hogy az önigazgatás, a munkavállalói tulajdon, a társadalmi ellenőrzés
rendszerének felvetése, a közvetlen demokrácia preferálása - legalábbis Magyarországon - újdonság- és eretnekségszámba megy. E törekvések némelyike száz-százötven éves múltra tekint
vissza, s főként a déli félteke fejlett társadalmaiban ma komoly sz erepet játszanak.
Mindenesetre az ellenzék nélküliség
stabil állapotnak hat. Még a legelesettebb emberek körében is élnek azok az
illúziók, amelyeket részint a korábbi,
részint a jelenlegi rendszer épített ki:
ha nagy a baj, az állam előbb-utóbb
megsegít, illetve: ki-ki csak magára
számíthat, az ügyes ember tud magán
segíteni, s aki elbukott, az amúgy is
bukandó volt.
Lehet ugyan mondani: az ellenzéknélküliségnek az az oka, hogya jelenlegi világ a lehető világok legjobbika. E
tételt azonban rendkívül nehéz bizonyítani.
Kállai R. Gábor

