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Realista lélektani mű pereg a ~sznon.
1952-ben vagyunk. Egy serdülő lány
elveszti édesanyját. Egyedül marad
egy pesti társbérletben. tisztes polgárok és kissé durva, de jóindulatú proletárok között, mert apját vidékre szólítja a kötelesség. Mindenki azt hiszi,
gyárigazgató, ám később kiderül,
őszintesége és származása a kazánházba sodorta fűtőnek. Kati nem roppan
össze, nem szorul rá a család némi-

képp kényszeredett segítségére. Egyre
tudatosabban él - és rövid idő alatt felnőtt nővé érik. Eközben persze megtörténik az első csók, az első szerelem,
de nem ez a lényeg. Kati felismeri, milyen világban kell léteznie, képessé válik a dolgok önálló értelmezésére, a következetes magatartásra, akár azon az
áron is, hogy szembekerül környezete
értékrendjével - és anyja emlékével.
A történet szépsége ennek az ütkö-

zésnek a rendkivül árnyalt jellegében
rejlik. A lány önmagáért, saját egyénisége megteremtéséért küzd, de senki
és semmi ellen nem lázad, megütközést keltő tetteiben sincs önmutogató,
provokatív szándék. És valahol a
mélyben a környezet is megértő vele
szemben. Nem akarja igazán megtörni,
s így a konfliktusok rendre elsimulnak
körülötte. Tanárai nem küldik el az iskolából, lakótársai nem közösítik ki

magához vett szerelme miatt, apja nem
gyötri, nem átkozza meg. Anyja szelleme pedig visszafogottan aggódó, talányosan meleg, mosolygó arcával képzeletbeli beszélgetéseik, vitáik során
akaratlanul is mindig erőt önt belé.
Megkapóan pontos ez a szülő-gyerek kapcsolat, amely végül az "ébredés" egész folyamatának hiteles keretet ad. Az ember általában önemésztő
függetlenedési harcként éli meg felnőt-

té válását, pedig többnyire épp ekkor
válik olyanná, mint a többiek, gyűlöletig fokozódó ingerlékenységgel próbálja átalakítani a szüleivel való viszonyt,
elutasítja a csüngve oltalmazó szeretetet - s közben retteg, nehogy elveszítse ezt az egyetlen biztos támaszt.
Továbbra is odafigyel apja, anyja minden szavára és szépen nevelődik, mert
erzi, sosem haragszanak rá igazán,
nem akarnak neki rosszat... "Anya,
menj ki! (...) Nem érdekel, hogy mit
gondolsz, nem érdekel, hogy megmondtad, és nem érdekel, hogy igazad
van. (...) Ne félj, anya. Én mindig szeretni foglak. Amíg csak élek."
Egy műalkotásban persze egy ilyen
folyamat ábrázolásának minden lélektani árnyaltsággal együtt is csak akkor
van értelme, ha közben érdekes alternatívák fogalmazódnak meg az életről,
amelyek ha nem is valósíthatók meg,
mindenképpen rávilágítanak gyorsan
múló bugyborékolásunk néhány lényeges problémájára. Kati esetében például létfilozófiai jelentősége van, mennyire, milyen formában és hol akarja vállalni származását, a belénevelt (polgári) értékrendet. "Én folytatni akarom!
Itt, és úgy, ahogy van." - mondja apjának, elgondolkoztatóan kifejezve azt
az individualista álláspontot. hogy elveinkkel nem a világot, hanem önmagunkat kell megváltanunk, amivel
igencsak értelmesen eltölthető életünk
néhány évtizede.
Az Ébredés alapjául szolgáló önéletrajzi ihletéső regény 1963-ban jelent
meg - nagy kár, hogy nem lehetett
mindjárt akkor filmet forgatni belőle.
Nem mintha Kati története felett eljárt
volna az idő. Valami azonban mégis
történt az eltelt évek során. Sajátos szakadék képződött a szerző és műve között, amely elméletileg ugyan nem áthidalhatatlan, ám adott esetben annak
tűnik. Egyszerűen arról van szó, hogy
Elek Judit minden szakmai felkészültsége, igényessége, intelligenciája ellenére sem formateremtő művész, Általában a kor által kínált eszközökből
válogat. És hát a film köznyelve bizonyos szempontból sokat durvult az
utóbbi időben. Finom lélektani megfigyelések átadására szinte teljesen képtelenné vált.
Átkozott legyen, aki a retrót, ezt a
dekoratív kormegidéző stilizációs formát kitalálta! Tudom, fantasztikus lehetőségek rejlenek benne. Meghatározott hangulatokat páratlan erővel tud
kifejezni, új szintre emelte az összegző
ábrázolást, a vizuális elvonatkoztatást.
Ám ahogy eközben rátelepedett a leíró
jellegű epikus szerkezetekre, az elkeserítő. Az alkotók többsége elhitte, hogy
a retró képi világával a legszűkösebb
anyagi feltételek között is valahogy hiteles történelmi közeget lehet teremteni, hogy néhány mutatós, stilizáltan
korhű díszlet és jelmez a tónusgazdag
fényképezés varázsával pótolni tudja a
valósághű helyszinek. a részletekben
gazdag realista művészi tér kialakítását. Kétségtelen, hogyaretró
stílus a
maga sűrítettségével mindig kitölti a

nek, felnőtré érésének összes árnyaltsaga csak kikövetkeztethető, de nem átélhető. A fények, a színek, a ruhák elnémítják Eszes Fruzsina izgalmasnak
tűnő színészegyéniségét, egyedül tekintetének szomorúsága kap művészi
hangsúlyt. És ez a külső egysíkúság
lassan teljes érdektelenséget szül. A téma ábrázolásának nincs semmilyen
meghatározható szempontja. Nem hatja át sem az élettel való ismerkedés
spontán kamaszos felfokozottsága és
frissessége, sem pedig a múlt felidézésének fájdalommal vagy öniróniával
teli nosztalgiája, a felnőtt szemlélet
érett bölcsessége.
Mindezt, ismétlem, a mai filmes
köznyelv számlájára Írom. A hatvanas
évek uralkodó formái sokkal inkább
kedveztek volna az Ébredésben rejlő
tartalmak művészi kibontásának. Az
1969-es Sziget fl szárazföldön példáján
tül erről győz meg az is, ami nagvszeképet, s elmozdítja a kifejezőerő értékét a nullpontról. Ugyanakkor azonban intenzív poétikusságával éppenhogy hiteltelenné. hatástalanná "fokozza" a visszafogott, tárgyszerű epikát, a
folyamatszerű, egészen apró jelzésekből építkező lélekábrázolást.
Elek Judit is a retró csapdájába került. Tegyük mindjárt hozzá: nem végzetesen. Balog Gábor szép felvételein
nyoma sincs a stílus vizuális agresszivitásának. De ettől az alapvető probléma, a retró és a realisztikus megjelenítés közti ellentmondás még nem szűnik meg. A képi standard minden ízlésessége, nézhetősége ellenére egyfajta
dekoratív sematizmus irányába sodorja
a művet. Élettelenül jelzésszerű a kor
felidézése, a szereplők mintha egy számítógép karakterkészletéből hívódtak
volna elő. Hiába lenne érdekes a tanárok magatartásában rejlő ambivalencia,
a látványteremtés tömören összegző
jellege leszbikus külsejű, beteges szörrűen sikerült a filmben: a lány és az
anya képzeletbeli beszélgetéseinek
megjelenítése. Hernádi Judit bámulatosan egyszerű eszközökkel történő, az
elbeszélés folyamatosságát soha nem
zavaró többszöri beemelése a térbe, valahol még abból a realisztikus filmes
hagyományból táplálkozik, amely a
minél árnyaltabb valóság- és lélekelemzés igényével kereste kifejezőeszközeit.
Forgács Iván

nyetegekké formálja őket. Nehezen érthető, hogyan lesznek képesek emberi
gesztusokra. A retró realizmusromboló
erejéről azonban talán mégis az árulkodik a legjobban, hogyan tudja tucat-

díszletté hitelteleníteni a film egyik
megrázó eredeti helyszínét, a kazánházat.
Az igazi baj persze az, hogy Kati
alakja is vérszegénnyé válik, jellemé-
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Mindig szívesen ülök be a moziba, ha
Gárdos Péter-filmet vetítenek. Jól érzem magam, nincs bennem semmi feszültség. Nem nyomaszt, mi tetszhet
és mi nem, várakozásomat nem befolyásolja az életmű addigi alakulása, fütyülök a filmtörténeti előzményekre.
nem érzek indíttatást rosszindulatú
összevetésekre. Elfelejtem, hogy kritikus vagyok, aki azért néz meg egy filmet, hogy utána véleményt formálhasson róla. Végre megint egyszeru nézőként meredhetek a vászonra, elkap a
mozi
közösségteremtő
hangulata.
Nincs mű, az alkotók is itt vannak
köztiink: mintha együtt játszanánk és
beszélgetnénk.
Olyan kellemes és rokonszenves ez
a családias hangütés. annyira jó, ahogy
másfél órára mindent áthat - Hirsch
Tibor kifejezésével élve - a "mi" személyes névmás, hogy szinte teljesen
mindegy, ezen túl még mit is kapunk.
Ha összejön egy nagy élmény, megköszönjük, de ha nem, akkor sincs baj.
Gárdos soha nem bosszant fel,
egyik filmjéért sem tudnám őszinte indulattal szidni. Ha most mégis megdorgálom egy kicsit, tisztán racionális
okokból teszem. Egyszerűen azért,
mert én is nagyon szeretném, ha sikerülne feltámasztani a magyar közönségfilmet. Elvégre olyan jó hagyományai vannak. Könnyed, kulturált, mindenkihez szóló, és a Sose halunk meg sikere is mutatja, hogy még mindig életképes. Éppen ezért abszurdum, hogy
egy-egy ilyen termék megszületése
rendre egyedi esemény legyen filmgyártásunkban. Hogy az embereket
színvonalasan
szórakoztatni
vágyó
rendezőknek vért kelljen izzadniuk a
munkalehetőségért.
Meggyőződésem, hogy Cárdos Péter sokat tehetne a magyar közönségfilm felvirágoztatásáért, és nyilvánvaló,
hogy éppen ezen munkálkodik nagy
odaadással. Akkor viszont vegyük komolyan a dolgot, legyünk szigorúak!
Itt ugyanis végképp semmit nem old
meg az elnéző rokonszenv. Egyetlen
mérce van: a siker.
Itt az ideje komolyan elgondolkozni
azon, minden melegségük és közvetlenségük ellenére miért nem sikeresek
igazán Gárdos filmjei. (Nyugalom, a
Filmkultúra kapcsán is szoktam ilyesmin töprengeni.)
A fő problémát abban látom, hogy
tehetséges rendezőnél minden megre-

ked az utánérzés szintjén, méghozzá
egészen sajátos módon. Gárdos ugyanis tudatosan arra építi filmjeit, hogy
felidéz a néző számára kedves múfajokat, kifejezőeszközöket. közegeket. Ezzel a gesztussal ugyan mindig sikerül
megnyernie a közönséget egy olyan
időszakban, amikor elitista belterjesség
hatja át a filmgyártást, ám ugyanakkor
csalódást is okoz, mert csak tiszteleg
bizonyos dolgok előtt, de nem teremti
újjá őket.
Nézzük meg ebből a szempontból A
brooklyni testvért. Gárdos felidézi a családi vígjáték műfaját, de nem talál ki
egy igazi családi vígjátékot. Hiába
érezzük kellemesen magunkat ebben a
.míntha" történetben, mert vannak
emlékeink, tudjuk, mire utal a rendező, és nagyon szeretnénk egy ilyen filmet, a műélvezet élményéig nem jutunk eJ. De hát mit is lehet önmagában
kezdeni azzal, hogy az 56 után kivándorolt Gordon Tamás a rendszerváltás
után nejével hazalátogat Amerikából.
hogy irnpotenciája miatt spermát rendeljen testvérétől, Lacitól. a hetedik kerületi cukrásztól. Legfeljebb annyit,

hogy Laci valóságosan akarja megtermékenyiteni Tamás párját, míg bátyjának az ő felesége tetszik meg. Hát ez
így kevés.
Nem baj, majd segít a közeg. Gárdos előhívja a nézőben a hetedik kerületet, bérházastul. kocsmástul; az imádott kispolgári miliőt, keresztényestül.
zsidós tul; a család bensőséges tűztészkét, de nem teremt se hetedik kerületet, se kispolgarokat, se családot.
Mondjuk, én most is veszem a lapot,
mert itt születtern, sokáig második otthonom volt a Pálma cukrászda, és
nem az utcán nevelkedtem. Biztos nem
vagyok egyedül, bármikor szívesen
nosztalgiázom Pestről. csak ebben a
megvilágításban már a könyökömön
jön ki.
Istenem, még mindig van miben reménykedni: a filmművészetben. Gárdos fejet hajt előtte is, és Máthé Tiborral elénk varázsolja a nyolvanas-kilencvenes évek egyik jellegzetes képi világát, ami ennél a történetnél némiképp
szépelgésnek hat. Értem a szándékot,
hogy nívós, művészi értékek felé terelő
közönségfilmet lenne jó valahogy ki-

munkálni. A harsány, párbeszédcentrikus magyar filmvígjáték-hagyomány
azonban aligha hangolható össze bármiféle lirizáló fotografálással. Választani kéne. Mert különben így megint
csak egyszerűen felidéződik valami:
ezúttal egy sok szépséget kínáló filmes
vizualitás.
Ugye kellemes családi vígjátékot
nézni? Ugye jó a pesti kispolgárság
melegében lenní? Ugye kivételesen
bensőséges hangulatuk van a sötétes,
lágy tónusú képeknek? Ez a három
kérdés fogalmazódik meg A brooklyni
testvérben.
Mindegyikre
határozott
igen a válasz. Ha azonban Gárdos Péter elhivatottságának megfelelően nem
csupán utalni akar valaminek a hiányára, hanem igazi átütő erejű közönségsikerrel szeretné megajándékozni
filmgyártásunkat, akkor másfajta kérdéseket kell föltennie. és végre meg
kell alkotnia egy önálló lábakon álló
filmet.

Forgács Iván

AnT
Hideglelés
Mindenütt érhet meglepetés. Olykor
egy szakmai vetítésen is kile! a hideg.
Kedves hölgy közelít felém, és titokzatos mosollyal borítékot nyújt át. Ajándék. Sebesen elibém tol egy ívet, melyen hiteles aláírásommal igazolhatom,
hogy átvettem a kincset.
Paraszolvencia?
Méretétől akár részvénycsomag is
lehetne, de nem az. Valamilyen kft.
ajánlja figyelmembe legújabb hangzóeszközeit. Nemcsak sztereóban működik, állítja, hanem térhatásban is. Hogyan? Tudatják velem, hogy "akár akarom, akár nem", pszichoakusztikus elvek befolyásolják hallásomat, és üljek
bár a második sor első ülésén, vagy az
utolsó sor közepén, ugyanazt hallom.
És csakugyan, egyaránt élvezhetetlen a
hang mindenütt. A készülék gerjed,
zörög.
Körülpillantok a szünetben, és látom, sehol egy hangszóró a falon.
Mindössze két böhöm hangfal terpeszkedik a vetítő előterében. Keresem a
hölgyet is, hogy megköszönjem ajándékát, de csak egy halom borítékra találok a helyén. Ott hever az aláírt ív is.
Lehúzzam a nevemet? Hagyom.
Álljunk a sorba, hogy biztosíthassuk
helyünket egy régóta hiányzó filmtípus vetítésén. Fájdalmasan nélkülöztük a szocialista realizmust. A pangás
évtizedeiben bágyadt utánzatokkal,
holmi termelési filmekkel kárpótoltak
az eredetiekért. Sürgető óhajunk végre
arra késztette a kitűnő Michael Radfordot, hogy üde kis persziflázsban mutassa be a Lenin-díjas Pablo Neruda találkozását velünk, a tömegekkel.
Mint ismeretes, a chilei KP betiltásakor emigrációba kényszerült költő
1952-ben térhetett csak haza, addig a
száműzöttek keserű kenyerét ette. Az
Antonio Skarmeta regénye nyomán
írott

N eruda postása
egy távoli, aprócska olasz sziget-halászfaluban töltött hónapokról szól. Ott
az írni-olvasni nem, vagy alig tudó
helybeliek egy géniusznak kijáró tisztelettel köszöntik őt, még külön postást is szerződtetnek számára. A félnótás Mariót annyira átfűti a poéta lelkének vörös izzása, hogy maga is kedvet
kap a verseléshez és rímeivel találóan
jellemzi a vallás ópiummámorából éledő tengeri munkásokat, akik mindannyian az ékesszólótól várják életük
megváltását. És a filmbéli hős eleget

tesz a tömegek óhajának, nemcsak a
kultúra fáklyáját emeli magasba e kies
vidéken, hanem sikerrel harmonizálja
a személyes és a szociális érzelmeket
is. A katolikus reakció ellenére összeboronalja postását a kocsmárosné unokahúgával. Tettét proletár-hűséggel hálálja meg a férfi: az írnperialisták elleni
harcban fe!áldozza hős életét.
Halála előtt még egy hangos üzenetet küld (az ötvenes évek legkorszerűbb technikájával) a Canto Generale
szerzőjének, amit a cimzett utóbb megrendülten fogad, és motívumként felhasznál valamelyik Elemi ódájában. A
Nagy Vezér, akarom mondani, a Nagy
Ember, kit Philippe Noiret ravaszul
kispolgári pocakkal domborít, leereszkedő szívélyességgel fogadja Massírno
Troisi bumfordi Mariójának készségeskedését, majd dolga után lát. Önimádatának szertartásaiban részt vállal
még néhány festői tengeröböl, kínnal
készült nyomor-díszlet, és a frissen
fittneszezett eleven szappanreklám,
Maria Grazia Cuccinotta. Utóbbira
nyilván azért volt szükség, mert a szigeten egy kortynyi víz sem található,
hajón fuvarozzák oda.
Nem véletlenül nyerte el a legjobb
rendezőnek járó Césart Jacques Audiard, amit a

Férfiak
mélyrepülésben
produkál, az káprázatos. Úgy tesz,
mintha a tenyerén hordozna bennünket, külön narrátor meséli el történetét,
melyet a gyengébbek kedvéért jelenetekre tagol, feliratokkal tűzdel meg, s
közben a bolondját járatja velünk. Minek firtatnánk, honnét keveredett elő

Sírnon, a vénüléstől tartó ügynök, és
mi köze lehet az ifjú Mickey detektívhez, ki egy lövöldözés során olyan súIyosan megsérül, hogy kómába esik,
amikor a világ kiismerhetetlen? Miért
töprengenénk azon, merről szalasztották ide a párhuzamos történet hőseit:
Marxot, az öreg hazárdjátékost valamint a benne apapótlékra találó Fredericket? Érjük be nosztalgiázással, igen,
ez Godard, vagy valaki más, mindenesetre emlékeztet a régi jó hetvenes
évekre.
Könyökömön jön ki a sok persziflázs. Készséggel fogadom a párhuzamos szerkesztést, csak ne rúgják fel orvul a vele járó hallgatólagos megállapodást, mint Audiard teszi. Két, egymást váltó eseménysorról utóbb árulni
el, hogy nem egy időben zajlottak, legalábbis illetlenség a nézővel szemben.
Nemcsak előbb kezdődik a hazárdjátékosok története, hanem ideje is gyorsabban telik a másikénál, vagyis jelöletlen időváltásokkal operál a rendező,
így tesz védtelenné, így hoz kiszolgáltatott helyzetbe. A magam bőrén tanulhatom meg, sehol egy biztos pont.
Fogódzót remélek az életemhez, és
fityiszt kapok. Ráadásul jól szórakoznak rajtam. Előbb egy tükörjátékban
gyönyörködhetek: miként áll fel egymással szemben a bűnözők és az üldözők párosa (a megegyezés olyan apróságokig terjed, mint egy törés ismétlődése: mind a felügyelő, mind a Marxot
istenítő fiú karja gipszbe kerül), azután
ráeszmélek arra is, hogy az ábrázolt
világ sem egységes, látszatra és valóra
hasadt. A hivatásosak megtagadják a
munkát, helyükbe amatőrök lépnek, a
szerepek, a módszerek jóvátehetetlenül
összekeverednek. Ki a vétkes, és ki a
rend őre? Melyik gyilkosság igazolható?

Sírnon megszállottan követi Mickey
merénylőit, és felrúgja miattuk egész
addigi életét. Hazudik, másokat kínoz,
és végül öl. Csakugyan a tetteseket
kergeti-e, vagy egészen más, talán előtte sem tisztázott okok motiválják? A
záró jelenetek átértékelik mindazt,
amit láttunk. Kiderül, hogy a valóság
.ittekinthetetlen szövevénye mögött ősi
késztetések munkálnak, jelesül a mohó
életszornj. A korosodó férfiak belekapaszkodnak a fiatalokba, s ha kell,
egymást gyilkolják értük.
Diadallal sóhajtanék fel, végre rájöttem a száz perces találós kérdés nyitjára, de menten elcsüggedek, mivel sehogyan sem illeszkednek a motívumok. Ha olyan fontos valaki Sírnon
számára, hogy fölhagy érte míndennel,
rniként feledkezhet meg róla egyszeriben? Hogyan tápászkodik fel újra a
földről, s miből él, miből tartja el drága
zsákmányát? Ha a fiú dependenciája
csupán a tomboló szeretet tünete, mint
cserélhet tárgyat ilyen sebesen az érzés
benne? Nem a függés lazul inkább?
Gyakorló bérgyilkosok ritkán tűnnek
gyámolítandó kisfiúknak. Marx apai
érzelmei vajon homoerotikus késztetésekkel színesednek? És Sírnonéi nem?
Sehogyan sem áll össze a kép. Úgy
érzem, becsaptak. [ópofáskodó szövegekkel, ironikus távolságtartással mímelik az üde, friss világlátást, s közben csalnak. Saját szemléleti ellentmondásaikat, torz, átgondolatlan elképzeléseiket erőltetik rám. Jellemeik
fe!építetlenek, mindössze egy életérzés
marad utánuk, vagy annyi sem. Az ütközések elemi karambolok, és megokolásukkal senki sem fárad, dús indoklásukat mániákus ismételgetés váltja föl,
egyedül a látványkészítés tobzódhat
szabadon. A "dögös" beállítások hassanak, ne a logika.
A dekonstrukció során megkezdődött a film elemekre bontása, ami - kivált egy racionális kultúrában - nem
haszon nélkül való, csak produkcióiban érdektelen, unalmas, használjon
fe! és e! bár olyan világsztárokat, mint
a Marxot alakító, manírjaiba temetkező
Jean-Luis Trintignant, vagy új arcokat,

haszon nélkül való, üres locsogás csupán.
Míg [armusch félvilági hőseinek saját tolvajnyelvük volt, szórakoztató leleményekkel, ötletes fricskákkal leptek
meg, addig ők a Basic angol szűkített
verzióját használják. Annyiszor emlegetik a fuckot, hogy kínjában a szegény
fordító ezerfélét izzad ki helyette.
Mintha egyeben sem járna az eszük,
pedig múltjukkal és vágyaikkal szembesíti őket a filrnbéli szörnyű nap.
Nyelvi kötöttségeik eleve megszabjék

mint az ugyancsak Césarral jutalmazott Matthieu Kassovitz.
Friss szemléletű alternatív műnek
szánták a
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-ot is (eredeti címe nem ennyire szellemeskedő: Clerks, vagyis Pénztárosok),
amit a harmadízben megrendezett Titanic Fesztiválon láthattak az érdeklődők. Fekete-fehér nyersanyagra forgatták, vagyis többe került előállítása egy
normál színes filmnéL Jarmusch receptjét követné Kevin Smith, ugyanúgy jelenetekből építkezik, s hozzá hasonlóan a társadalom láthatatlan mélységeiben búvárkodik. Kevesebb elmeéllel dolgozik viszont, és több verbális
naturalizmussal. Mintájánál a csúfságból még buzgón patakzott a groteszk
képi és nyelvi humor, nála már kiapadóban a forrás, s ami ceruzavékonyan
csurog, az sem oltja a szomjat.
Ha csak a fele igaz annak, amit a
példakép gyanánt elibénk tolt amerikai
társadalomról állít, nem bevándorlási
lottóval kellene töltenünk a drága időt.
Felettébb sötét képet fest ugyanis a
jenkik mai huszonéves nemzedékéről.
Dante vegyesbolti eladóként dolgozik,
barátja. Randal a szomszédos videotéka alkalmazottja. Tanulhatnának is éppen, miként barátnőík teszik, de hokiznak helyette. Mindegy nekik, mit csinálnak, éppoly sötétek, mint a napjukat utcai ácsorgással töltő narkósok.
Bizonyítványra legföljebb az érvényesülés miatt lehet szükségük, viselkedésükön, gondolkodásukon nem látszik
meg az iskola. Noha érvelésük nemegyszer ismereti tényeken alapul, alapjában céltalan, így állandó dialógusuk

érdeklődésük körét, s blokkolják az új
észlelését. Ugyanakkor
tanulságos,
hogy mennyire kondicionáltak a türelemre, pedig az inkább ront, semmint
javít helyzetükön. Örökös csalódottságban vergődnek, dühösek, megbántottak és egymáson vezetik le feszültségeiket.
A két fesztiváldíjjal is jutalmazott
mű a pokol egy zárt bugyrába kalauzol el, ami - éppen Dantétól tudjuk érdekesebb lehet ugyan a mennyországnál, viszont látogatójának is kevesebb örömet kínál, ezért szokás művészi idegenvezetéssel enyhíteni a rémségeken. Kevin Smith próbálkozik is effélével. etűdöket készít a vásárlói szokásokról például, ám ezeket elmossá.
elborítja a város cloaca maximusából
alázúduló szennyes ár.
Bécs-Pozsony-Budapest
hármas
helyszínén Duna-fesztivált rendeztek a
szépnem képviselőinek, mivel "a hősnőket és a nagy női rendezőket, akik a
xx. század hajnalán kitüntették il mozit, mindig elfelejtik". A foghíjas nézőtér keserű tréfálkozásra indította a magyar színeket képviselő Mészáros Mártát. Úgy látszik, ekkora a család mondta -, dehát korántsem meglepő a
magyar film iránti érdektelenség ma
már.

A hetedik szoba
Magam is sajnálkozom a közönség elfordulásán, és kötelességemnek tartanám együttérzésemről biztosítani a tekintélyes alkotot, csak volna miért.
Kezdem a legkényesebbel: nem tudom,
minek tekintsem művét. Merő formalitásnak tűnhet annak eldöntése, hová
soroljunk egy koprodukciós terméke t,

pedig nem mellékes kérdés. A rendező
nemzetisége mérvadó? Akkor egyértelműen magyar e film. Csakhogy néhány mellékfigurától eltekintve szereplői jobbára olaszok és lengyelek, a stáb
zöme is lengyel, a kópia pedig francia
nyelvű. És ez még csak a megvalósítás
technikai oldala, hol van még a téma ...
Hőse, Edith Stein zsidó származású
német filozófia professzor, aki a keresztségben a Teréz nevet kapta, majd
amikor belépett a Köln-Lindenthali
Kármel kolostorba, Keresztről elnevezett Teréz Benedikta néven élt tovább.
Noha számos helyen megfordult, és
utolsó hónapjait a hollandiai Echtben
töltötte, mielőtt elhurcolták. és Auschwitz-Birkenauban megölték volna, tudomásom szerint soha nem járt nálunk. Közvetlen kapcsolatát velünk
egy tőlünk elszármazott tanítványa jelentette csupán. Vagyis az események
nem a magyar, hanem a huszadik századi német történelembe ágyazódnak,
s legföljebb közvetve. metaforákon át
üzennek nekünk.
A feldolgozásrnód, a szuggesztív
látvány, a jelenetek már-már színpadias beállítása, az elhangzó szövegek
emelkedettsége, lázálomszerű szaggatottsága és olykor mellbevágó didaxisa, a nagyobb egységek összekapcsolásának drámai volta egyaránt a jelképiességet erősíti. Mintha csak apropó ul
szolgálna a valóságos történet, egy briliáns tehetségű ember előre megfontolt
és tervszerűen végrehajtott elpusztítása. Noha a cselekményvezetés meglehetős pontossággal követi a valóságot,
és hellyel-közzel még konkrét jeleneteket is átvesz onnét (mint például a náci szavazatszedő bizottság felbukkanása a kolostorban), az alkotókat nem
Edith Stein személye, és munkássága
érdekli. Abból semmit nem kapunk a
"nagy ember" filmes közhelyein felül.
Filozófia vitái, Avilai Szent Terézről
írott munkája, vagy akár a kulcsfontosShop-Stop

ságúnak tartott A kereszt tudománya
éppúgy a homályba vesznek, mint törekvései és személyisége. Nem egyéniségként áll elibénk, hanem eleven jelkép gyanánt: a zsidó sors testesítőjeként.
Mészáros Márta és forgatókönyvíró
társai, Pataki Éva és Roberta Mazzoni
egy transzcendens élrnényvilágot eredeztetnek konkrét történelmi-politikai
indítékokból. majd az így átértelmezett
világot megkisérlik visszatornázni egy
emelkedettebbnek látszó szintre, a már
említett jelképiességbe. Csöppet sem
zavarja őket, hogy az eredeti nem arról
szól, amiről az általuk kreált. Tudjuk
valamennyien, hogy születése miatt
kellett vesznie Steinnek. tudta ő is, de
- amennyire hátrahagyott feljegyzéseiből ez kideríthető - nem annak mártírjaként nézett a keserű jövendő elébe.
Ave crux, spes unica (üdvözlégy kereszt,
egyetlen remény) - ez volt a jelszava.
Az ember sorsát vélte beteljesedni magán. Ez más dímenzióban való gondolkodásra utal, mint amit a film tulajdonít neki, ezért históriájának benső
mozgatórugói teljesen érthetetlenek
maradnak a nézők előtt, s még a külső
meghatározók zöme sem világosodik
meg. Kívánesi volnék, néhány odavetett megjegyzésből melyikünk ébred
rá, hogy rnitől olyan jelentős filozófus
Stein, vagy ki sejdíti meg, miért gondolja meg magát egyik pillanatról a
másikra a kolostor főnöknője, aki az
imént még tiltotta őt mindenféle szellemi tevékenységtől, most pedig egyszeriben kapacitálja művének, az Akt
und Potenznek befejezésére.
Edith Stein itt egy név, semmi több.
Alkalom arra, hogy a náci Németor-

szág antiszemitizmusára emlékezzünk.
Így lesz a katolikus Tereza nővérből az
örök zsidó megtestesítője, aki majdan
boldoggá avatandó apácaként is zsidó
halotti imát mond megholt anyjáért, és
így emelkedik a film kulcskérdésévé
az, hogy melyik az erősebb: a vér szava, vagy a kimunkált egyéniség szándéka. Identitásának keresése közben
hasztalan dönt következetesen egyvalami mellett, ha a túlerőben lévő világ
ugyanolyan bulldog szívóssággal az
ellenkezőjére szavaz. Ha jól értem, ez a
vulgármaterializmus, ami a lélektől, a
bensőtől még a létezés esélyét is elvitatná. Ráadásul - s ez a kínosabb =,
furcsa következtetésre jut. Képzeljünk.
gondoljunk, vágyjunk és akarjunk bármit, meghatározóvá az válik, amiről
nem mi tehetünk: a származás. Következésként fasiszta e világ bűnbeesésétől fogva, és fasiszták vagyunk benne
majd valamennyien, tudva vagy tudatlanul.
A kevés (és merő véletlenségből női)
kivétellel szemben A hetedik szobánál
egy férfiban ölt testet a többség. Szegény Jan Nowicki botcsinálta SS-ként
konyak után sóvárgó pillantásokkal
hőzöng, idétlenkedik. Nem elég, hogy
ennyire hálátlan szerepet kapott, még
felsült szerelmesként is szégyenkezhet.
mert a fajiakat kibékithetetlen nemi ellentétek fűszerezik, végeérhetetlenül
folyik a macho és az emelt tekintetű
szűz párviadala. Nem vitatom. hogy a
gonoszra is szüksége volt a dramaturgiának, csupán azon kesergek, minek
érte be ennyire ványadttal. Az egyszerű ellentérező szerkezet ugyanis magához hasonlítja a szöveganyagot, és
összefüggéstelen, elemi kijelentésekre
redukálja ("Ez nem szeretet. Ez megvetés, őrület"). Nyomot hagya képi világon is: hol árnyjátékszerűvé teszi,
hol megcsúfolja térképzetünket (a 38as krisztályéjszaka inkább Drezda későbbi égésére emlékeztet, fura módon
a kolostor kerengője felől törnek elő a
lángok, nem kivülről), amikor pedig
elszakadnánk tőle, az déja vu érzetet
kelt (Teréz nővér profétikus látomásait
mintha láttuk volna már egynéhányszor), s illusztratív jellegű marad.
Felborul az ábrázolás egyensúlya:
mig az otthoni környezet gondoktól
mentes, idillien megengedő, eszményien meleg, addig a zárda belvilága rideg, hideg, korlátozó, s nyoma sincs
benne a szeretetnek. Ha csakugyan így
volna, ugyan nehezen indokolhatnánk.
mi marasztalja ott Stein kisasszonyt a
külső erőszak fenyegetésén kivül. Teréz nővér szenved, Teréz nővért bántják, miközben tudjuk, hogy éppen az ő
példája mutatja, mennyi titkos útjamódja létezett az egyházi mentésnek,
hiszen mindent megtettek érte, amit
csak lehetett (paradoxon talán, de
vesztét is egy ilyen akció okozta, tudniillik csak a holland katolikus püspök
tiltakozására válaszul deportálták az
áttérteket), s aligha elöljáróin múlott,
hogy nem juthatott el a svájci Le Paquier kolostorába.
Hirtelen bukfencet vetünk, s kertjükben vérebeket treniroztató (?) SSmegszállókkal szemben menedékké lényegül át a zárda. Ki a fekete és ki a
fehér akkor e kétpólusú ábrázolásban?

Ha egy műalkotás nem indít fel, hiába
választja tárgyául a legmegrázóbb emberi történést, nem okulhatok a példáján, legföljebb az elpuskázott lehetőségen bosszankodom. Ez esetben másért
is: nem lelem üzenetét. Mit mond nekem ma, Budapesten egy magyar rendező, aki életének jelentős részét velem

get találni, amelyből nézvést meglep a
szerelvény kanyarodása: azt várjuk,
balra tűnik el, mig a (történelem) mozdony(a) hirtelen jobbra fordul és keresztü1zihál a képen. De seregestill lehetne idézni az ötletesebbnél ötletesebb beállításokat és mozgásokat, mint
amilyen az egyetemi aula kövezetén
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egy környezetben, azonos gondok és
problémák között tölti? "Félek, anya így a hőnső =, nem magamat féltem,
hanem Németországot. Nem akarják
megváltoztatni, hazudnak helyette."
Gondokkal és szorongásokkal teli világban élek, mindenütt baj és bántalom, de nem ezekről hallok. Helyettük
Mészáros Márta félelmet emleget egy ne mínősítsük, milyen - demokráciában, méghozzá a mindenkori zsarnokságok ideológiailag legkeményebben
motiváltját. Ne kerteljünk tovább, a fasizmus feléledésétől tart. Hol? És ekkora egzaltációval, már-már misszionáriusként, némi akasztófahumorral: vizionáriusan?
Amint divatos ma, e film sem elgondolásának
nagyvonalúságával,
szerkesztésének újszerűségével. mondandójának erejével lep meg. Irama
nem sodor el, s nem gyakorol rám lenyűgöző hatást, egyedül a kamera elhelyezésétől és mozgatásától válik forgalomképessé. Amit itt képben előadnak, az bravúros. Piotr Sobocinski operatőr valóban remekel. Már a nyitó vonatos etűd is kitűnő. Képes olyan szö-

fekvő tanárnő alulról való megközelítése, és hasonlók. ilyenkor sajnálom
igazán, hogy megcsontosodott konzervativizmusomban nem csak bravúros
látvány teremtést várok egy alkotásról,
s mozgató gondolat híján üres mesterkedésnek látom a tetszetős formát.
Még egy súlyos próbatétel vár a
szakmai vetítéseken páváskodóra: előzeteseket mutatnak neki, húszat-harmincat egyvégtében. Mintha teli szemetesvödröt ürítenének a fejemre. Érzékeny orral elkülöníthető néhány
szagféle. Az egyik a leghatásosabb
fegyverek csőtorkolatából csap meg.
Fölszisszenek: vajon maradt-e még szét
nem robbant agyú gyilkológép a hátralévő száztizenkilenc percre? A másik a
film erős légköréből árad, és főszereplőivel ismertet meg, az anyagokkal. A
pirotechnika gyúlékonyelegyeivel, továbbá a kencékkel és a firnájsszal.
Majd ötven másodperc jópofizás parfümillata émelyít, löttyedt humor meg
negédeskedés: jaj, be' cuki ez a gyerek!. Azután a helyszín, a miliő jellegzetes szagai ostromolnak: Pokol kénkőfüstje, kedélyes kínzókamra verítékes

odőrje, űrhajós légkondicionálás fullasztó szárazsága. Végül a steril vákuum, a hőst domborító Nagy Melák
fényképével. akit a Vidám Bélfacsaróból ismerhetünk már. Mindez rohamtempóban, mert drága a reklámidő.
Sneé Péter

Agyunk titkai
Halálunk

"A megtépett ideg, e rossz kuvik" Weöres Sándor szavaival élve - százezrek éjszakáinak és nappalainak lett elhessenthetetlen főszereplője Magyarországon. A legszelídebb becslések szerint is körülbelül a lakosság egyharmada küszködik pszichiátriai problémákkal.
Közhelynek szárnít, hogy az öngyílkosságok tekintetében még mindig mi
vezetjük a világranglistát, százezer emberre 45-46 "sikeres" megoldást számíthatván úgy, hogy az utánunk baktató, második helyezett Dániában ez az
arány csak 100.000 : 27. Nem érdekes
anyagi jólét, iskolázottság, - nemzeti
jellemzőnkké lett a borúlátás, a fáradékonyság, az ingerlékenység. Félünk,
miközben kényszeredetten röhögünk
magunkon. Legyintünk, mert a helyzetet megoldhatatlannak tudjuk.
Ebben az érzelmi és tudati közegben indult útjára a Magyar Televízió
Művelődési Stúdiójának Agyunk titkai
című sorozata szombat délelőttönként.
Magyar sorozatról van szó, nem agyba-főbe fényképezett és méltán irigylendő angolszász csodáról. Nem, hazai
munka ez, melynek a jelentőségét
adásról adásra nőni láthatjuk. Nem lehet meglökni a szomszéd fotelben terpeszkedőt, hogy "nézd már, mik vannak a világban!", rólunk van szó, s bizony ettől, no meg a téma bevallott kinossága miatt igencsak összkucorodunk, testben s lélekben egyaránt. Éppen ezért szólnak hozzánk nem mindennapi finomsággal és okos érzékenységgel azok az alkotók, akíket
Domján Dénes szerkesztő mellett csapattá szervezett a feladat.
A pszichiáter szakértők, Bánki M.
Csaba, Rihmer Zoltán, Arató Míhály,
Janka Zoltán, Bitter István és mások
úgy állnak kamera elé, s adják át tudásukat, hogy közben felnőttnek, társnak
tekintik az érdeklődöt, de magát a
szenvedőt is. Puritán körülmények között magyaráznak. A legtöbbet szereplő Bánki M. Csaba nyugodtsága, sallangmentes, tiszta stílusa, pontos és
mindenki számára érthető mondatai
bizalmat keltenek. Jobb válla mellett a
fehéres ködből kilátszó zöld növény ke
az egyetlen díszítő elem, s ez első pillanatra rendkívül szegényes megoldásnak tűnik, másodikra bosszant, harmadikra lényegtelenné válik, mert a szemére, s kellemes gesztusa ira kell csupán figyelnünk. Első megszólalásával
csatát nyer, s a nagy gyakorlatú televíziósokra sem mindig jellemző biztonsággal, a jó orvosok kőszikla nyugalmával közli: "meg fogjuk mutatni a depresszió valóságát... ". S megmutalják.
A bánat biokémiája címmel szólnak a
depresszióról. melynek valamilyen vál-

ellen - hétszer

tozata lakosságunk 12-15 százalékát
érinti. A második rész az öngyilkosságokrói, a harmadik a pánikbetegségről,
a negyedik a kényszerekről szól. Aszkéták,
éhezőművészek,
farkasétvágyúak, öregkori elbutulásban szenvédők és a skizofrénia érintettjei az
utolsó három rész főszereplői.
Iszonyú titkok tudói a mindenkori
betegek, s szenvedő hozzátartozóik is
halálos csapdák áldozatai lehetnek, ha
nem érkezik segítség. Szégyen szólni a
nyomorúság ezen változatairól. Míg az
egyéb vezető halálokokról. szív- és keringési betegségek, daganatos megbetegedések kínjairól a hazai hétköznapi
kultúra szerint valamennyit enged beszélni az illem, a szociológiai felmérés
és a mindennapi tapasztalat is azt mutatja, hogy a lélek bajait rejtegeljük,
agyonhallgatjuk.
A sorozat épp azért született, mert e
szorongásos betegségek, fóbiák az
utóbbi két évtized tudományos eredményeinek köszönhetőerr sikerrel kezelhetőek. A svéd példa hatására - mikor is egy sziget teljes lakosságát ellátó
húsz háziorvos kiképzése a depresszió
felismerésére azt eredményezte, hogy
az adott területen ugrásszerűen esők-

harminc percben

kent az öngyilkosságok száma - magyar kísérletek is kezdődtek. Van remény, s tudnunk kell róla, hogy van.
Óriási jelentőségű a vállalkozás, hiszen hiába harangoznak mindenfelé
Magyarország-méretű mentálhigiénés
akciókról a távoli jövőre mutogatván,
ez az első, nagy nyilvánosság számára
is érzékelhető, konkrét munka az adott
területen. Pedig nem kapcsolódnak
semmilyen programhoz. Összehajolnak
páran, mert a tűrhetetlent nem tűrhetik, de nagyon ismerik a fájó valóságot. Nem tűnik rögtönzésnek a megszületett sorozat. Hosszú évek kellhettek a kiérleléséhez. S bár jobb lett volna előbb, talán még most sem késő.
A csapatban a szakértő pszichiáterek a vezetők. A szerkesztő Domján
Dénes és a rendező Radó Gyula mellett Bánki Judit dolgozik vágóként.
Föltétlenül meg kell említenünk a sorozat példamutatóan adagolt iriformációit és az inzertálás pontosságát. Mindig jókor ismételnek meg valamit írásban is, anélkül, hogy ez lekezelő szájbarágásnak tűnne. Holecska Katalin
zenei szerkesztőt dicsérik az aláfestő
zenék. Még a külföldről kölcsönzött
magyarázó trükkök effektjei is optimá-

lisan simulnak az egész munka hallható világába. Meg kell jegyezni, látható,
hogy az anyagi ellátottság nem nagyobb a minimálisnál. Faksznikra, díszítésekre nincs mód, ez aztán fegyelmezetté és tisztává kényszerít minden
percet, s amit egyébként - más műsorok esetében - akár agyon is villogtathatnának. kénytelenek nagyon egyszerűen tálalni.
Sibalin György az operatőre a sorozatnak. Gyurkovics Tibor eredeti szakmájához, a gyógyításhoz tért vissza a
rendkívüli mértéktartással és diagnosztikus pontossággal megirt dramatikus
betétek megalkotásával. Arányosak és
hitelesek ezek a jelenetek, s van bennük valami olyan érték, amiről külön
kell szólni.
Ha a magyar fiatalokat kérdőíven
vagy személyesen magyar színészekről
kérdezik, Bud Spencert említik, s néhány idegen popsztárt vagy hazai lemezlovast neveznek meg. A színészt,
mint olyat - nem ismerik. Persze a
színházat sem. A ritkán elkészülő filmek arcai keresetten ismeretlenek. Az
adott emberöltő színészkincsét pedig
mindig is a film, a televízió teszi igazán ismertté. Ezt a mi korunk elmu-

lasztotta. Cserhalmi György és mások
reklámban vállalt szereplése láttán a
dühös sírás fojtogatja az embert, miért,
hogy rendkívüli tehetségét nem láthatják fiataljaink? A színházi előadások
közvetítése ezen nem segít. A sorozatokat igen meghatározott réteg nézi. S
miközben tisztelet-becsület jár a bennük játszóknak. tudjuk, hogy az ottani
szinészi munka óhatatlanul bizonyos
korlátok közé szorul. illetlenség lenne
nagyobb elánnal ellátni a feladatot,
mint amennyit kíván és enged egy
szappanopera. Színészeink el sem
mondhatják a nagyközönségnek, mit
tudnak ők személyesen, s mit tud az ő
kollektív művészetük az ezredvég magyar valóságáról. Pedig, ha erre mód
van, rendkívülit nyújtanak.
Írói és rendezői segítséggel jöttek
létre azok a varázslatos etűdök, amelyek az Agyunk titkai sorozatának köszönhetően lehetövé teszik a színész
hozzájárulását is nemzetí önismeretünkhöz. Monori Lili és Mihályi Győző
kettőse a depresszió illusztrálásához.
Pápai Erika briliáns játéka a pánikbetegséget felvillantó másodpercekben és
Pap Vera a magát koplalásra ítélt aszszony szerepében megrázó erővel mutatja, mekkora energia és ábrázolási
vágy munkál művészeink legjavában.
Kállói Molnár Péter öngyílkos-monológja és az egész öngyilkossági szertartás rendezői-operatőri ábrázolása az
egész év filmes terméséből is kiemelkedik. De megható és örömtelien pontos
a nagyon is pályakezdő Janovics Sándor hosszú jelenete a kényszerbetegség
kapcsán, s Csehovhoz és Kosztolányihoz utal vissza bennünket szükséges
ismereteink pótlására az idős pár szerepében ragyogó játékot nyújtó Szabó
Sándor és Tanay Bella.

Radó Gyula és Sibalin

György

Szerkesztői, írói, rendezői leleményt
jelent a mindenkori irodalmi, filmes,
vagy színházi idézetek megtalál ása, s
arányos idézése. Rendkívüli érzékenységre vall, hogy pontosan ezeket a sokszor avíttnak tűnő betéteket alkalmazzák. József Attila "IG-be ugrál a két
szemem ..." kezdetű versét például Tímár József mondja el, korunknak már
nehezen követhető pátosszal. Meglehet, ez a tolmácsolás akkor sem volt
egészen végleges megoldás. Igen ám,
de ha mondjuk Latinovits szájából
hangzanak el ezek a szavak, a rendelkezésre álló harminc percben olyan fáj-

dalom-kráter képzödhet a műsor nyomán, amelyből talán nem lehet gyorsan visszavenni a mélybe-zuhantakat,
akik félve figyelik a probléma tárgyalását. Olyan illusztrációt kellett választani, amely magán hordja a közvagyonjelleget, de jótékonyan távolító stíluselemei révén (a deklamáló hanghordozás, a fekete-fehér régi filmek vagy a
dekoratívan koreografáIt operák jelenetei segítségével) lehetövé teszi a gondolati továbbhaladást. visszaléptet a
szelíd informálás világába.
Míg megtudjuk, hogy a depressziós
páciens, vagyis - ahogy azt a régi ma-

gyar nyelven lehetett mondani - a bánatbeteg fájdalmainak kémiai kiváltója
egy szerotonin nevezetű anyag, amely
az idegsejtek kapcsolódási pontjain termelődik zavartkeltő mennyiségben, s
hogy az időskori elbutulások hátterében az agyi kóros fehérjék nem kívánt
létrejöttével a titokzatosnak tűnő, de
jól meghatározható betegség, az Alzheimer-kór áll, megtudjuk azt is, hogy az
esetek jelentős százalékában van remény a gyógyulásra. Igaz ugyan, hogy
egyelőre még a magyar orvosok sem
ismerik fel a kórok jelentős részét, s
igaz, hogy a forgalomban lévő gyógyszerek némelyike veszélyes, mert a
szükséges feladatok mellett könnyen
szolgálhat szomorú célokat is, de valami legalább elkezdődött.
A televíziós produkciókat illetően
pedig úgyszintén remény mutatkozik a
sívó pusztaságban. Felemelően tisztességes, és a lehetőségekhez képest míves munka ez. Nem egymásnak járják
a tudományos pávatáncot az alkotók.
Bár személyes létükben talán ezer
gonddal - akár még apró beszédhibával is - küzdő, de elszánt és felkészült
szakemberek vállukat egymásnak vetve próbálnak rajtunk segíteni. Valahogy úgy, ahogy az ismert legendák
szerint a delfinek próbálják a vízfelszín
fölé emelni sérült társukat. Sokan vagyunk. Nehezek vagyunk.
De ha legalább néhányan levegőhöz
jutnak a fuldoklók közül, már megérte.
Vajon lesz-e arra energia a családorvosi
hálózaton belül, hogy figyelemmel kísérjék a sorozat remélhető mozdító hatását? IG figyel erre oda? Kinek van joga szólni és felhívni a családorvosok
figyelmét, s kinek van joga és financiális lehetősége információkat kémi a következő hónapok beteg-jelentkezéseiről? Mire a sorozat a végére ér, akkor
kezdenek majd figyelni rá. Azonnal ismételni lehetne, akár a határokon túl is
foghatóan.

Gabnai Katalin

Egy lócsiszár
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Színház

Nemcsak azért volt furcsa érzés a magyar dráma napján a Duna TV-n megnézni az Egy lócsiszár virágvasámapját,
mert fekete-fehér a felvételt Még csak
nem is azért, ami ma már alig elképzelhető, hogy Sütő András drámáját
Kaposvárról, Zsámbéki Gábor rendezésében láthattuk, vagy mert a darab
olyan morális problémát tárgyal, ami
ma kevéssé időszerű. Hanem mert a
színház egyáltalán erkölcsi kérdésekről
szólt. Elszoktunk ettől.
Sütő András drámái akkoriban a
hatvanas-hetvenes évek alapvető erkölcsi problémájával küzdöttek. Mit kezdjünk az önkénnyel? Ez volt a kor irodalmának. színházának egyik központi
kérdése. Foglalkozott vele Sánta Ferenctől illyés Gyuláig szinte mindenki.
Egyfelől levert forradalom és akkor sikeresnek látszó konszolidáció állt a
háttérben, másfelől, különösen Erdélyben, a kisebbségi magyarság kiszolgáltatottsága. Társadalmi és nemzetiségi,
de mondhatjuk úgy is, hogy osztályés etnikai problémák halmaza állt az
akkoriban bőven születő történelmi parabolák mögött. Továbbá az is, hogy
ezekről a kérdésekről nyíltan. elméleti
és pláne politikai nyelven, konkrétan
és tényszerűert nemigen lehetett szólni,
de a művészi forma, illetve a történelmi tárgy leple alatt valójában mindent
meg lehetett fogalmazni velük kapcsolatban. Magyarországon pedig Sütő
Andrásnak még az az előnye is megvolt, hogy metaforikus beszédét Iehetett az itteninél sokkal rosszabb romániai helyzetre érteni, a Kádár-rendszerénél lényegesen keményebb Ceausescu-diktatúrára.
Két évtized távlatából mindenesetre
feltűnő, hogy akkor az önkény egyáltalán problémaként jelent meg a színpadon. Hogy felrnerült egyáltalán a kérdés, mit lehet tenni ellene. A szertelen
lázadás vagy a szigorú törvénytisztelet
lehet-e a helyes magatartás? Melyik a
nemcsak célszerű, de az erkölcsös viselkedés? És feltűnő, hogy Sütő Andrásnak ekkori drámáiban az önkény
még egészen általánosan. inkább társadalmi, osztályelnyomásként jelenik
meg, mintsem nemzetiségi problémaként. Ennek persze lehettek cenzurális
okai is, a nemzetiségi problémát akkoriban még a határ egyik oldalán sem
lehetett volna talán felismerhető formában fölvetni. Ettől persze még így is
lehetett érteni az író szavait, minden
vérlázító igazságtalanságra érvényesen.
S míndez együtt magyarázza azt is,
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a képernyőn

hogy Sütő András két drámája, A lócsiszár virágvasárnapja és a Csillag a máglyán Kolozsvár és a pesti Madách Színház mellett éppen a lázadó ízléséről és
ellenzéki politikai szellemiségéről elhíresülő Kaposváron jelent meg. Kolhaas
fizikai és erkölcsi tragédiájában ugyanis a számos örökké vitatható kérdés
mellett valami egészen biztos volt:
egyrészt az önkény, másrészt a képmutató, hazug társadahni berendezkedés
feletti ítélet.
Zsámbéki Gábor rendezésében, Pauer Gyula díszletében a puritán polgári
szellem, az egyszerre kemény és szelíd
erkölcs szabja meg a külsőségeket,

amit a televízióban a fekete-fehér felvétel talán még hangsúlyoz is. A három helyszín egyetlen térben talál helyet. Középen egy dobogó áll, amelynek nemigen van funkciója sem Kolhaas házában, sem a tronkai várban, annál inkább a drezdai piactéren. amikor
is kiderül, hogy akasztófát rejteget magában. A kivégző eszköz tehát végig
színen van. Utólag derül ki, de annál
hatásosabban, hogy az egész történet,
minden vita, minden remény és kétségbeesés hátterében ott lapult a hatalom végső érve, az akasztás.
A játék különben inkább az emberi
tragédiát hangsúlyozza s kevésbé a

különféle magatartások elvi szembesítését. Kolhaas és Lisbeth idillje, a polgári család patriarchális együttélése
fontosabbnak tetszik, mínt Kolhaas és
Nagelschmidt folytonos kötözködése a
türelmes, törvénytisztelő, illetve a szakadatlanul lázongó viselkedés képviseletében. A korabeli elemzésektől eltérően, nem annyira központi. elvi, a darabot meghatározó kettejük viszonya.
Különbségük inkább vérmérsékleti, s
ráadásul olyan morális súlykülönbség
is van közöttük. ami lehetetlenné tenné, hogy rájuk épüljön a tragédia. Nagelschmidt itt, Szabó Kálmán alakításában, forradahni emlékeitől áthatva
időnként oda-odacsap ellenfeleinek,
megver egy katonát, megmérgezi a
tronkai kutyákat, aztán elszalad. Egyszerűen nem lehet összevetni Kolhaasszal, sem akkor, amikor az a türelmet hirdeti, sem amikor türelme fogytán mindent pusztító haragra lobban.
Az akkoriban harminc körüli Vajda
László pedig eszményi Kolhaas volt.
Nem kövér, de jóságosan piknikus. A
megtestesült nyugalom, amihez bársonyos bariton hang zenélte el az érzelmek széles skáláját. Remekül illett hozzá Molnár Piroska, aki pontosan megfelelt a szép és okos, vonzó és tisztességes, fiatal polgárasszony eszményének. Árnyalatokban roppant gazdagon,
mégis fegyelmezetten jelenítette meg
Koltai Róbert az udvari hivatalnokká
lett polgárt, Müllert, és hatalmas, ellenállhatatlan erőt, szigorúságot hozott
színre Kun Vilmos Luther szerepében.
Klasszikusan precíz epízódot állított
elő Jeney István a hivatali és a magán
meggyőződése között gondosan különbséget tevő vámos szerepében.
Az előadást közvetítő kamerának
látszólag könnyű dolga volt. Ha kellő
érzékenységgel tapad időnként a roppant beszédes arcokra. akkor nemcsak
nagyon sokat közölhet az előadásról, a
darabról, de sok örömet is szerezhet a
nézőknek, akik mégiscsak főképp azért
ülnek a képernyő elé, hogy befogadható, átélhető érzéseket kapjanak, hogy
azonosulhassanak köznapjaiktól elütő
élményekkel. A színpadi térből. annak
változásaiból, a hátsó falak lezárulásaból vagy feltárulásából, illetve a felvonások elején a szereplők szertartásosfegyelmezett beállásából adódó hatást
viszont nemigen tudta felidézni. Arról
csak korrekten tudósíthatott.

Zappe László
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Ez a hónap a hendikeppeseké. Agyilag, lelkileg és/vagy fizikailag zoknik.
Nem baj, őket legalább ismerjük.
Ott van mindjárt a

hátsófelünkön
kiáramló,
keltette bűzös gáznak.

babfőzelék

A lény
Damb és Damber
Jim Carrey-vel és [eff Daniels-szel.
Megfogadtam magamnak a legutóbbi
Jim Carrey film láttán, hogy többször
már nem áradozok a tehetségéről. Szerencsére ez a mostani tömény baromkodás (itt-ott trágár vígjáték) sem adott
okot rá, hogy visszaesésről vagy önísmétlésről
kelljen írni vele kapcsolatban. Szóval tarthatom a fogadalmam,
Carrey-ről egy szót se! Na de [eff Daniels! Róla is legyen elég annyi, hogy
tökéletes párja a tökéletlen töketlenkedésben a fent említett komikusnak.
Aki nem bírja a kollégiumi (esetleg
laktanyai) humort, annak nehezen
ajánlanám a filmet, mert blődségert és
ízetlenkedésen kívül alig láthat mást.
Ám a többiek könnyesre röhöghetik
magukat. Például azon, ahogy két
agyalágyult rettegett maffiózónak tűnhet a dörzsölt keményfiúk szemében
egy véletlen kétbalkezesség folytán.
Egyetlen mozdulattal leterítik például
a féltve őrzött ritkaságot, az aranyketrecben mutogatott hóbaglyot. Ha mégis másmilyen állatról lenne szó, akkor
elnézést az ornitológusoktól. én hóbagolynak láttam. A gyilkos lövést egy
pezsgősüveggel adták le. A dugó a
madár gigáján landoL A többi poén
hasonló szerkezetű, kár lenne egyenként előre meggyilkolni őket. A kettes
számú vicc: öngyújtóval tüzet adni a

egy fiatal lány. A lány belseje azonosíthatatlan. Humán DN5-ből és az űrből
- ki tudja honnan - visszaküldött égi
szaporítóanyag
laboratóriumi elegyéből készült.
(A Damb és Damber kapcsán erős
fenntartásaim voltak leírni a fing szót,
erre ebben a pillanatban azt hallom a
tévében. hogy csütörtök esti főműsoridőben a Megint 48 óra című filmben
azt mondja Eddie Murphy Dömer
György hangján, hogy "tegyél nekem
egy szívességet, húzzál el innen nagyon gyorsan a náthás faszba". Mire
ezt a mondatot ideírtarn, már cifrábbak
is voltak. Horváth Ádám péntek reggelre kapni fog néhány nézői levelet,
az tuti.)
Szóval A lény. A filmhez képest meglepőert jó a szereposztás, Ben Kingsley
és Forest Whitaker domborít benne. Az
előbbi urat nem mutatom be, az utóbbit tán nem mindenki ismeri névről.
Emlékeztetőül: Jó reggelt, Vietnam, Síró
játék.

A forgatókönyv nagyvonalúan kezeli a tudományosság megteremtését. se
logika, se szakszavak. csak a felgyorsított sejtosztódás. Nézünk, mint a je,
amikor az fui-földi zabigyerek egyre
sebesebben dagad ki a lombikból. néhány másodperc alatt megtelik vele a
laboratórium, majd szépen felrobban.
Azt sem tudjuk meg pontosan, (persze érteni véljük azért), hogy mi a fe-

néért akar az álnőci minden útjába
akadó ellenfelet megenni. Nem is éhes.
Tulajdonképpen nem is lehet evésnek
nevezni, inkább rágás általi ölésnek.
Átváltozik valami azonosíthatatlan
ragadozóvá (azt sem mondanám, hogy
állatta), szétrág valakit, aztán visszaalakul szőke csajszivá, és elsétál shopingolni. Aztán megint rág, megint vásárol, ráérös idejében pedig a tévé szerelrnesfilrnjein zokog. Ez így mehetne
akármeddig,
a szétrágottakon
kívül
senkinek sem származna kára belőle,
csakhogy ... Akkor nem lenne meg a
fantasztikus filmek sztoriváza. Hiszen
az ilyen azonosíthatatlan lények mindig veszélyeztetik a földlakók biztonságát és jövőjét. Akkor válnak igazán
veszélyessé. ha szaporodni kezdenek.
Sok filmben ezt úgy oldják meg,
hogy a lények fertőzéssel szaporodnak.
Akire rátüsszentenek, az bacilusgazdává válik. Ismert módszer, az extra terrén influenza is így hajtja végre expanziós törekvéseit.
Mostani filmünkben nem érték be
ezzel a fordulattal, szaporodási és egyben szülési vággyal ruházzák fel a
lényt. (Ez nyilván a humán DNS hatása a forgatókönyv szerint.) A lény (nevezzük lánynak) szabályos tüzelési r0hamokat kap, kisz emeli magának a fajfenntartásra alkalmasnak tartott hímnemű humán oltóanyagot (nevezzük
férfinak), és a gatyájára tör.
A párzás két esélyes, a lény vagy
elégedett, vagy nem. Ha nem, akkor
rág. Ha igen, akkor azonnal növekedésnek indul a hasa, órák múlva szülni kezd, majd kicsi és gusztustalan
gyerekforma lényecskék lepik el a földet.
Kár, hogy a film végén elfelejtik feloldani a helyzetet. Mostanában ez a divat.
Régebben a rémisztő vagy horrorisztikus filmek végén volt néhány levezető snitt, hogy az emberek nyugodt
idegekkel lépjenek ki a moziból. Az új
módi követői még a stáblista zenéje
alatt is fingatnak (most már bátran ideírhatom, majd ráfogom Eddie Murphire) egyet a nézőn.
Régi saramat sikerült ledolgoznom
az HBO ingyenes hétvégi akciója segítségével. Láttam a

Pusztító-t.
Demolition man. A főszerepben Wesley Snipes, mellette Silvester Stallone.
Kábé három éve a néhai magyar
Playboyba írtam a Cliffhangerről (fő-

szerepben S. Stallone). Pontosabban arról, hogy a Sziklás-hegység ormain
csimpaszkodik a Föld, sőt mi több, az
Univerzum
legbutább férfifelsőteste.
Röviddel ezután egyik, még ma is létező napilapunk filmes toplistát kért tölem az azévi filmekről. Ekkor nem átallottam másodszor is leírni, hogy Stallone tulajdona a világegyetem legbutább felsőteste. A szerkesztőségbe érkezett olvasói express levél hangvétele
ahhoz
hasonlított,
amit
Horváth
Ádámnak visz majd a postás a nyelvőr

nézöktől. Hogy én mit és kivel csináljak, rnimet hová tegyem, és egyáltalán:
isten és Sly nevét szájamra hiába ne
vegyem.
Ezúton üzenem a felbőszült hölgyolvasónak. hogy mostanáig szót fogadtam, de most megnéztem a Pusztítót,
és revideáltam az állításomat. Állig felöltözve nem is venni észre semmit
Stallone hátán. Ruhában nem olyan
buta. Ebből is látszik, hogy nem szabad egy férfi izmairól elhamarkodott
kijelentéseket tenni.
A XXI. században járunk, minden
tiszta és egészséges. Dögunalom az
élet, amíg a föld alatt lakó másképp-
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gondolkodók bele nem fognak anarchista akcióikba. A rendesek főhatalmasa ekkor kiolvasztatja a jégbörtön
legveszedelmesebb huszadik századi
gonosztevőjét. Őt senki sem tudja
megfékezni, ezért a főhatalmas cseléről
mit sem tudó államvédelmisek kiolvasztják a huszadik század legveszedelmesebb rendőrét.
6 Sly. Ám hiba csúszik a számításba, a szuperzsaru egy rehabilitációs
program keretében háziasszonyi teendőket tanult a tudatalattijával a jégbörtönbe zárva. Ennek hála, bekerül az elmúlt évek akciófilmjeinek legjobb poénja: Sly kedves arccal átnyújt egy piros pulcsit a szolgálatra melléosztott
rendőrnőnek, "tessék, ezt neked kötöttem". ilyen egy jó film ez.
Sokadik számú nyomottunk Andrej
Koncsalovszkij 1993-ban készült rnunkájában Aszja, az egyedül élő, öregedő,
egykori kolhozaktivista.

Tyúkocskám, Rjába
címrnel vetítették a TItanic Fesztiválon,
remélhetőleg bekerül még egyszer az
országba.
A főszerepben a legendás Inna Csurikovát látjuk, ő kommentálja nekünk
a vidéki Oroszország rendszerváltás
utáni változatlan állapotát.
Egyesek szerint ott van a nyugati
kultúra határa, ahol a kocsmákban deciben írják ki a töményszesz árát.
Ászja falujában a félliter az alap
mértékegység. Vodka, zakuszka, vodka, zakuszka, napkeltétől napnyugtáig.
Kapcarongyok, privatizált fatelep, szétvert kolhoz, latrinák. A fatelepes konyhájában meg olyan gép is van, amelyik
kilöki a forró kenyérszeletet.
Ászja kezére többek pályáznak a faluból, érthető - belevaló nő a javából.
Nyomatja a vodkát, rendesen. Dolgozik, mint egy igavonó. Csak férjhez
menni nem akar.
Mert az orosz nők csak azt szeretik,
akit sajnálhatnak. (Ezt nem én mondom, Koncsalovszkij mondatja velük.)
Előkerül a helyi maffia.
Arany tojást tojik Aszja tyúkja. De ez
nem igazi tojás ám. Ez a maffia tojása.
Csakhogy ezt a falubeliek nem tudják.
Üzletelnek, kavarnak jobbra-balra, aztán jól ráfáznak az egészre. Néhol
olyan, mintha Schwajda írta volna.
Az Aranytojásos buliba mindenki
belekeveredik, elválik a szar a májtól,
de hiába minden. Marad a vodka meg
a zakuszka. Demokráciának se híre, se
hamva.

hibbant, akit százezer százalékig meg
lehet érteni. Akiről úgy gondolja, hogy
agyára megy, azt megöli.
"Megölöm", gondoljuk, és azonnal
elfelejtjük a dolgot, de a stressz bennünk marad. 6 nem felejt. Megszüntet.

Anyánk, a titkos gyilkos

Posztmodern őrület az egész, szívfacsaró, kacagtató.
A másik zavart női hőst Kathy Bates
alakítja.
6 volt a Saját ház (Saját otthon?) elszánt anyája is, aki egész életében házat épített a nyolc (vagy kilenc) gyerekének. Meg ő a Muriel esküvőjének
anyája is. Szóval a szerep adta lehetőség teljes skáláját előadta már.

Dolores Claiborne
húsz évvel ezelőtt megölte férjét, most
pedig öreg és magatehetetlen munkaadónőjének kegyetlen meggyilkolásával vádolják.
Nem hajlandó ügyvédet fogadni, a
saját lányát kéri fel védőnek. Igen ám,
de a lánya nem szereti. Azt sem gondolja róla, hogy ártatlan lenne. Miért is
gondolna, tíz éve nem beszéltek egymással egy szót sem.
A film Stephen King regényéből készült. Ne várjunk sikoltozásra késztető
thrillert, ez inkább afféle lélektani nyomasztás. Nem lucsog a vér, és összesen
csak két hulla van. A két nő viszonya
az érdekes. Anya és lánya. Az anya
szeretetet ad. A maga módján. A lány
ezt mindig gyűlöletnek érzékelte, de
most kénytelen megérteni, hogy tényleg a szeretet mozgatta az anyja minden tettét. A csúnya tetteit is.
Meghallgatja, megbocsát, és vállalja
a védelmet. A bűncselekmények indítékai között szép számmal szerepelnek
az amerikai filmekben divatos lélektani
motivációk. Ettől azonban a film nem
veszíti el a hitelességét. Bár hitelességről talán túlzás lenne beszélni. Marad-

junk a feszességnél. az úgyis a ritmusra vonatkozik, nem a tartalomra.
Kathy Bates igazán figyelemre méltó színésznő,
Nem egyszerűen ketyósokról szölnak a filmek. Ketyós nőkről. Jodie Foster is kikapott egyet.

Neil, a remetelány
Kedvenc, csontig lerágott témáim egyike az Oscarra utazás. Találjunk ki egy
olyan történetet, amire Oscart fognak
adni. A remetelány rendezőjének. Michael Aptednak bejött már egyszer ez
a rnódszer, a Gorillák a ködben szerencsétlenül járt környezetvédője. Sigourney Weaver Oscart kapott a szerepére.
Legyen mondjuk a főszereplő néma.
Az a legjobb, ha nem néma teljesen.
Úgy egyszerűbb megírni a forgatókönyvet, mert néhány részletkérdés fölött elegánsan át lehet siklani. Ha a néma ezt - azt ki tud nyögni, akkor lesz
valaki a filmben, aki ezt - azt megért
majd belőle. Legyen drámai a dolog.
Legyen benne tárgyalóterem. Legyen
benne érzelmi kötődés. Éljen a nő születése óta - a vadonban. Ezért ne
tudjon beszélni. Jodie Foster a szerepe
szerint remete, akit anyja meggyilkolásával gyanúsítanak.
Van egy férfi, aki gondját fogja viselni. Nem veszi feleségül, de védelmezi.
Melodráma melodráma hátán, nyálaskodás a mutogatós-makogós jelenetekben, hiteltelenség, túlbonyolítás és
Oscar-váromány. Ennyi fér bele 112
percbe. Több nem. Két óra kevésnek
bizonyult egy filmhez.
Kathleen Turner szuper. 6 az a fajta

címmel fergeteges feketevígjáték érkezett.
Reszkessen minden fehér körömcipőt hordó bírósági ülnök, kapcsolja be
mindenki a biztonsági övét, forgassa
vissza a hulladékot, tekerje az elejére a
megnézett videokazettát, ne parkoljon
be senki elé pofátlanul, ne csajozzon
be, és ne alázza meg a tanítványait ...,
mert előkerülhet valaki, Valaki, akit ez
idegesít. Esetleg idegességében megragadja a szabóollót, lesújt a piszkavassal vagy félrerántja a kormányt.
Kathleen Turner bűbájos mosolyával
a kertváros rémévé válik. Sorozatgyilkos. A helyszín láttán egyébként megértjük az indulatait. Vagy felakasztja
magát az unalom tól, vagy sorozatgyilkol. A harmadik út: összezárt térdek,
keményített kézelők. egészséges ételek,
biztonságos közlekedés (a biztonságos
szexröl nem is beszélve), templom
szép ruhában, szemétreciklálás, példás
gyerekek, kötésminták, és a horrorkönyvek a párna alatt.
A film könnyed és szellemes, bár
nem túl ötletgazdag. A casting tökéletes, a kertváros riasztó hangulatáta
helybeli nyárspolgárok savanyú szaga
árasztja leginkább.
Kathleen Turner lubickol. Kedvére
gonoszkodhat, egyelőre büntetlenül.
Kuczogí Szilvia
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ZLATY GOLEM

A Gólem hatalmas ámyképe vetül Prága városára, majd a monstrum földet
ér, a homloka közepén lévő nyílásba
galacsinná gyűrt filmet helyeznek, ettől pedig reflektorfények gyúlnak ki a
szemében. Ez a film-klipp jelképezte
első Arany Gólem filmfesztivált, amelyet 1995.június 9-16. között rendeztek
meg Prágában. Ma még nem lehet tudni, hogy a prágai Lőw rabbi középkori
legendájából ismert agyagszobor aranyozott változata - Gólem szelleme jótékony hatással lesz-e erre az ujdonsült fesztiválra.
A filmproducerek nemzetközi szövetségének döntése, miszerint a volt
szocialista térség második legnagyobb
nemzetközi fesztiválját (az első Moszkva) ezentúl a népszerű üdülőhely, Karlovy Vary helyett Prágában rendezzék
meg, sok vitát és indulatot váltott ki.
Karlovy Vary ugyanis nagy múltra tekint vissza. A rendszerváltozás előtt
Moszkvával voltak cserepartneri viszonyban. Egyik évben itt, másik évben ott került sor az eseményre. A
rendszerváltozás óta Karlovy Vary
évenként adott otthont a nemzetközi
rendezvénynek.
Igaz, úgy hírlett, hogy tavaly Karlovy Vary-ban megcsappant a külföldíek érdeklődése, vélhetően mégsem ez
a késhegyig menő csata kiváltó oka.
Azok, akik évtizedekig szerették, szervezték, rangot adtak a Karlovy Vary-i
fesztiválnak, továbbra is szeretnék a
hagyományt fenntartani. A prágai fesztivál igazgatója, maga Moskalyk úr is
közülük való. Ennek ellenére ő volt az,
aki mindent elkövetett, hogy létrejöjjön
a helycsere. Sikerült is a szpozorok
nagy részét (a Skoda gyárat és amerikai producereket) átcsábítania a fővárosi rendezvényre, amelyen a cseh
filmszakma egy része meg sem jelent.
Elmentek viszont Karlovy Varyba, ahol
a prágai után két héttel mégis rendeztek nemzetközi filmfesztivált, nem törődve azzal, hogy a Cannes-hoz, Berlinhez hasonló elsőosztályú besorolást
a főváros szerezte meg magának.
Prágában nem volt pénzhiány. A
többszáz külföldi vendéget a város
legdrágább szállodáiban helyezték el
(Forum, Atrium Hyatt stb.), bár sokak-

nak még így is az volt az érzése, hogy
vannak náluk még egyenlőbbek, amikor kiderült, hogy a külföldi vendégek
egy része a nemzetközi gyakorlattól eltérően ebédet és vacsorát is kapott, no
és olyanok is akadtak, akik még korlátlan italfogyasztásra is jogosultak
voltak a Kongresszusi Központ marcona őrök által felügyelt panorámás Kristály éttermében, ahol a legegyenlőbbek
az elbűvölő város felett lebegve szürcsölhették jeges whiskyjüket.
A fényűző vendéglátás ellentmondásos érzéseket ébresztett a kongreszszusi palota kongóan üres termeinek
láttán. Míg a városi mozik általában
megteltek, a fesztivál hivatalos helyszí-

nis Hopper jelenlétében vetített Apokalipszis most volt szinte az egyetlen mű,
amely megtöltötte a nagytermet, többnyire egyetemista korú ifjakkal.
Bár csak néhány napot töltöttem a
fesztiválon, a versenybe benevezett
szokásosan vegyes színvonalú tizenöt
játékfilm közül véletlenül minden díjazott produkciót láttam. A Karel Reisz
angol rendező által vezetett nemzetközi zsűri anagydíjat Zhou Youchao kínai rendező Illatos fo (Sweet Grass) című filmjének ítélte. A film egy kínai
faluban játszódik, a főszereplő egy fiatal asszony, aki egyedül neveli hatéves
kisfiát. A falusi házaló mindent megtenne érte, az asszony azonban nem őt,

getleníti magát a megkövesedett hagyományoktól, és amely képessé teszi
arra, hogy saját, önálló életét élje.
A legjobb rendezés diját a francia
Christine Carriére Rosine című alkotása
nyerte el. Rosine-t, a tinédzser főhőst
szégyen, félelem és menekülésvágy
tölti el, amikor tizennégy év múltán

hanem a fanatikus szerencsejátékost
választja. Amikor a szerencsejátékos
miatt a falusi házalónak kell meghalnia, az asszony rádöbben arra, hogy
csak magára számíthat. A kínai vidék
elmaradottsága, a végtelen tájak egyfajta időtlen állandóság érzését keltik a
nézőben, nagyobb hangsúlyt adva a
főhősnő belső erejének, amellyel füg-

váratlanul felbukkanó apja erőszakának áldozatá vá válik. A kislány retteg
attól, hogy édesanyja szeretetét is elvesztheti és elmenekül otthonról. A
pszichológiailag hitelesen felépített
film érzékelteti a kislány kiszolgáltatottságát és az őt körülvevő közönyt, a
felnőttek hideg, önző világát, miközben bepillantunk egy olyan családi po-

What Happened Wa.

nén lévő három vetítőteremben alig
akadt néző. A szervezők, hogy valamelyest javítsák a statisztikát, a negyedik
napon ingyenjegyeket ajánlottak fel a
prágai diákoknak néhány amerikai
filmhez. A nyitó est bemutatóján, Nyikita Mihalkov Csalóka napfényén és a
záróestén vetített György király 6riiltségén (r: Nicholas Hytner) kívül a Den-

kolba, amelyről ritkán szoktak beszélni
annak résztvevői.
A harmadik díjazott mű, a cseh kritika által az év egyik legjobb hazai
filmjeként említett A Rend (Rád), Petr
Hvizd alkotása. A főszereplő, Andrea
Elsnerova nyerte el II legjobb színésznői alakítás díját. A mú emlékeztet
Sándor Pál Szeressétek Odor Emiliái cimű filmjére. de annak gyengébb változata. Az Osztrák-Magyar Monarchia
idején egyapácazárdában bujkáló katonaszökevény morális választás elé állítja a parancsnokot, aki elfogatására
kapott utasítást, s a zárda főnővérét,
aki a menekülőt segítené, de felelős is
a zárda békéjéért és a fiatal apáca-návért. Utóbbi ingadozik engedelmesség
és szíve belső parancsa között. Végül a
lázadást választja, de ez már nem segít
a szökevényen, akit kivégeznek. A
nagy apparátussal készített drága,
kosztümös film elég közepes színvonaIon közvetíti az általános emberi tanulságot.
Ugyancsak a versenybe nevezték a
Kockázat (Hazard) című, cseh-szlovák
koprodukcióban készült, Roman Petrenko által rendezett művet. Díjat
ugyan nem kapott, csak azért érdemes
említésre, mert a sajtókonferencián az
alkotók elmondták, hogy egyike a legnépszerűbb új filmeknek. a fiatalok
"kultikus filmnek" tekintik. Nem nagyon tudtam megfejteni a két unatkozó lány kiagyalt történetének azonosulási pontjait, A lányok közül az egyik
véletlenül lelő egy éltesebb urat, akit a
bárban szednek fel, és akitől pénzt remélnek, hogy egyikük szerelmét kiszabadítsák a börtönből. A ravaszt meghúzó lányt barátai cserbenhagyják a
gyilkosság után, így aztán öngyilkos
lesz. Sajnos az alkotói szándék, a mai
fiatalság céltalanságának. sodródásának és kiüresedésének ábrázolása nem
elég meggyőző.
Említésre érdemes még az amerikai

szeretkezni kezd, a gúzsbakötözött férfival szemben. Kiderül, hogy a pár szexuális zavarokban szenved, és ez a
probléma csak "bizonyos" körülmények között oldódik meg. Itt kezdődik
az abszurd dráma. A megkötözött férfi
részt vesz a pár mindennapjaiban,
megszokott tagjává válik a családnak.
Ó maga is megszokja, annyira, hogy
amikor el akarják engedni, maradni
akar. A remek forgatókönyv hozzásegíti a nézőt, hogy olykor rettegjen, máskor csodálkozzék és néha megkönynyebbülten nevessen. Az biztos, hogy
egy percnyi idő sem marad az unalomra.
Magyarországot Elek J udít Ébredés
című filmje képviselte a nemzetközi
versenyben. Talán a szervezési tapasztalat hiányának tudható be, hogy a vetítésen jelenlévő alkotót elfelejtették bemutatni a színpadon.
A fesztivál programját kiegészítette
még a berlinihez hasonló Panorama, az
új cseh filmek, az amerikai független
filmesek szekciója, a "világ filmművészetének kincsei" sorozat, a filmek a
tolerancia jegyében, valamint a fesztivál díszvendégei. Nyikita Mihalkov
orosz és Arthur Hiller amerikai rendezők életművét bemutató program.
Mindketten életmű díjat vehettek át a
nemzetközi zsűritől. Ugyancsak díszvendégként volt jelen Meryl Streep,
akinek tiszteletére levetítették a Sophie
választását.
A Panorama szekcióban bemutatott
ötvennyolcas mezőnyben az amerikaiak elsöprő arányban - tizenhat filmmel
- szerepeltek. Utánuk következtek az
angolok, franciák és olaszok, öt-öt
filmmel, a többi ország egy-egy filmmel mutatkozott be. Ami feltűnő volt,

Rosine

versenyfilm, CarlSlovin Fogoly (Captive) című izgalmas, váratlan fordulatokban bővelkedő, háromszeméIyes
pszichodrámája. Itt mindig más történik, mint amit várunk. A férj nem
agyonüti, hanem egy székhez kötözi a
férfit, akit váratlan hazatérésekor felesége ágyában talál. De nem hív fel
senkit váltságdíjért. hanem feleségével

hogy sem japán, sem hongkongí film
nem szerepelt a fesztivál egyetlen
szekciójában sem. A Panorama szekcióban érdekes angol-india koprodukcióban készült filmre bukkantam.
Phoolan Devi, a legendás népi hősnő
történetét eleveníti fe! Shekhar Kapur
indiai rendező a Banditák királyn5je
(Bandit Queen) című művében. Az ala-
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csony kasztból származó hősnő nem
hajlandó osztozní az indiai nők több
évszázados elnyomásában, kiszolgáltatottságában, megnyomorításában. Fellázad a férfiak társadalma ellen, a
megnyomorítottak
védelmére
kel,
fegyverrel küzd jogaiért. Később hírhedt és rettegett bandavezérré válik,
aki országszerte védelmébe veszi a kiszolgáltatott nőket, gyerekeket, és a
szegényeket. A film megtaláIta a
középutat az élvezhető kalandfilm és a
fontos és aktuális társadalmi mondandó között. Helyenkénti brutalitása és
erőszakos szexje!enetei valószínűleg
felkavarják az indiai közönség indulatait. Az edzettebb európai nézők pedig
bepillanthatnak egy kegyetlen és egzotikus világba. Az új cseh filmek szekciójában vetített Helimadoe című [íresfilm főszereplője Esti Kornél barátja is
lehetne. A látvány, a színek, a film
hangulata és finom humora kicsit emlékeztetett néhány, a hetvenes évek
második. felében készült, irodalmi ihletésű magyar játékfilmre. A főhőst
edződni, életet tanulni egy vidéki orvos családjához adják egy nyárra. Az
orvos egyedül neveli öt lányát (nevük
kezdőbetűiből áll össze a film címe),
egyik szebb mint a másik, életkoruk tizenkettőtől harmincötig terjed, és
mindegyikük az ifjú kegyeit igyekszik
elnyerni változatos trükökkel, ravaszsággal, bájjal, gonoszsággal, kinek mije
van. Az ifjú a nyár végére tökéletesen
képzett a női nemet illetően. Jó nézni
ezt a mozit, a vidéki élet pasztellszíneit, a szép lányokat, a tinédzser kamasz
bumfordiságát.
Az amerikai független filmesek sorozatából a legfigyelemreméltóbb film
Tom Noonan első játékfilmje, az Ami
történt, megtörtént (What happened
was) volt Ez a film a legjobb példa arra, hogyan lehet nagyon kevés pénzből
- a helyszín egy lakás - nagyon sok
mindent elmondaní két ember viszonyáról. Felváltva azonosulunk hol az
egyik, hol a másik szereplővel, mert a
film nagyon igaz, nagyon elszomorító
és néha nagyon mulatságos. Semmi
nem történik, csak az, hogy egy negyven év körüli vonzó asszony meghívja
péntek este vacsorára egyik kollégáját,

akivel hosszú évek óta együtt dolgozik. A film a kolléga megérkezése előtt
néhány perccel kezdődik. A lázas készülődésben, a konyhából a fürdőszebába való fejvesztett rohanásban. az
utolsó smink elsirnitásában már érezzük, hogy a hölgy sokat vár az estétől.
Talán magánya feloldását, talán a régóta várt társ megtalálását. Aztán megérkezik a kolléga, félszegen, diplomtatáskával, az étel nem ízlik neki, de udvariasan megeszi. Akadozva indul a társalgás, és a hangulat egyre reményte!enebbé válik. Óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy a társalgás látszata fennmaradjon, de igazából nincs egymásnak
mit mondaní. Nem tudnak egymással
mit kezdeni. Tulajdonképpen ennyi a
film, amelynek minden perce igaz, két
nagyszeru színész előadásában. A kétszereplős kamaradráma női alakját Karen Sillas, a férfit pedig maga a rendező játssza.
A fesztivál utolsó napjaiban hallottuk Prágában, hogy Karlovy Vary nem
adta fel a versengést. A szervezők alapítványt létesítettek, pénzt gyűjtenek
arra, hogy továbbra is rendezhessenek
Karlovy Varyban fesztivált, hogy ne
kelljen szakítaní egy sokaknak kedves
hagyománnyal. Az biztos, hogy Prágában érződött, a pénz nem old meg
mindent. Szívós munka vár a fesztiválalapítókra, ha a közönséget is meg
akarják nyerni maguknak.
Surányi Vera

Karlovy Vary:
tovább, előre ...
válját. Hiszen itt van Jan Becher. a Kolonáda ostya, a Moser porcelán, nem is
beszélve a tévé-társaságokról, az újságokról, a filmes és vendéglátó cégekről. Összesen 32 szponzor támogatta a
30. fesztivált. Lehetséges, hogy a cseh
gazdaság valóban a kultúrával karöltve működik? Ondrej Zach, fiatal cseh
filmpublicista, az egyik lelkes szervező
azt rnondta, egy fesztivál léte jórészt a
kritikai visszhangtól függ, de főként

Idén az éppen 30. alkalommal megrendezett Karlovy Vary-i Nemzetközi
Filmfesztivál léte némiképp megkérdőjeleződött. Nem az első eset, hogy egy
rangos eseményt fővárosba helyezéssel
akarnak előléptetni. Ezúttal a prágai
Arany Gólem szervezői végeztek a
Filrnproducerek Nemzetközi Szövetségének segítségével fesztivál-átültetési
kísér~etet. Kristály Glóbusz helyett
Arany Gólem. A motiváció részben a
cseh gazdaságban keresendő, amely az
országot a kilencvenes évek közepére
látványos föllendülesbe hozta. A külföldi tőkebefektető, ha szétnéz KözépKelet-Európában,
most
legínkább
Csehországot választja. Itt jobb a bankpolitika, mint délkeletebbre, kevesebb
a probléma az inflációval, továbbá a
kitűnő cseh ipari hagyományok garanciát jelentenek számára. Ezek a csehek
tényleg tudhatnak valamit, mert az
amerikai, brit, német üzletemberek és
más bohémek egy ideje igencsak elkezdtek érdeklődni a cseh gazdaság és
Prága iránt, amely mára a hotelkereskedőknek, szervíztulajdonosoknak és
egyéb befektetőknek köszönhetően valóságos építkezési monstrummá vált,
rengeteg új munkalehetőséget kínálva.
Olyannyira, hogy a rossz nyelvek szerint a prágai hoteleket például nem
tudják elegendő alkalmazottal feltölteni. Lehet, hogy vendéggel sem, akárcsak az első prágai nemzetközi filmfesztivál vetítőit?

Cokoladovny Kolonáda
A prágaiak igyekezete ellenére Karlovy
Vary rendezőinek nem okozott különösebb gondot, hogy megmentsék a patinás fürdőváros nagymúltú filmfeszti-

Maiden

dező Karlovy Vary életbenmaradására
voksol, Cannes és Velence mellett Európa "három nagy öregje" közt említve
a fesztiválvárost. A másik szupersztár
a záróceremóniára érkező Gina Lollobrigida volt. Patinás szépsége jól illett a
helyhez és az alkalomhoz. A Jó estét,
Mrs. CampbeIl!-lel idézték máig tartó
népszerűségét, az Életmű-díj átadása
után pedig királynőnek járó ünneplésben részesült. Tüzijáték értékű felra-

Rose

mégis attól, milyen a hangulat. Lehetséges. Mindenesetre tény, hogya sajtókonferenciák általában pohárköszöntőkkel kezdődtek. Igen széles skálán,
14 szekcióban összesen 180 filmet mutattak be. A nemzetközi zsűriben Csehország, Izland, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Oroszország és...
Szlovákia volt képviselve. Jirí Bartoska
színész, a fesztivál elnöke alig győzte
fogadni az egymás után érkező sztárvendégeket, akik közül két személy jelenléte érdemelt különös figyelmet.
Mia Farrow még az első napokban
érkezett az amerikai Miami Rhapsody
(1995) díszbemutatójára néhány bájos
fogadott gyereke társaságában. Nemcsak sztárvendégként jött, hanem Milos Forman követeként is. Közzétett
egy levelet, amelyben a világhírű ren-

gyogtatásával fejeződött be a 30. Nemzetközi Filrnfesztivál.

Hogyan is kezdődött?
Karlovy Vary fesztivál-múltját illetően
bizonyos évszámokon. a szovjet film
nagy győzelmein túl a filmakadémikus
Brousil professzor személye meghatározó, aki a kezdetektől csaknem haláláig volt a szervezőbizottság elnöke.
A nyugat-morvaországi határvidéken 1946-ban kezdődött a filmes bástya kiépítése. A két csodás fürdőhely,
Karlovy Vary és Marianské Lazné (alias Karlsbad és Marienbad) közösen
tartott ekkor filmbemutatót. Hét ország
részvételével
(Csehszlovákia,
Szovjetunió,
Franciaország,
USA,

Nagy-Britannia, Svájc, Svédország) 13
egészestés művet és 22 rövidfilmet
mutattak be minden különösebb cél
nélkül. 1947-től 1949-ig egyedül Marienbad volt a helyszín. A mustra jellege
és szelleme 1948-ban kezdett komolyodni a következő szlogennel: "Egy új
emberért, egy jobb emberiségért". Ekkor már 16 ország képviseltette magát
26 játék- és 63 rövidfilmmel. a nagydíjat a lengyel Wanda Jakubowska híres
Utolsó állomása kapta, majd egy év
múlva A sztálingrádi csata lett a győztes. 1950-ben a rendezvény kivívta magának a nemzetközi minősítést, a nemzetközi zsűrit, és Karlovy Varyba helyeződött át. A jelmondat élére "a békéért" kifejezés került. Nem alaptalanul. A fesztivál idején tartott konferenciák résztvevői harcosan kiálltak a béke ügye mellett. "Az atombombát és
Hollywood filmjeit ugyanazok gyártják, akik gyűlölik az emberi haladást
és szenvedélyesen kívánják a háborút"
- mondta Georges Sadoul. (Világosság,
1950. július 25.) Az áttörés évében a
főbb díjakat (Nagydíj, Béke-díj, Munka-díj) három szovjet film kapta, a Szabadság-díjjal kínai, a Szocialista Haladásért-díjjal cseh filmet jutalmaztak. A
mi Ludas Matyink okleveles elismerésben részesült.
1956-ban a Karlovy Vary-i szemlét a
Filmművészek Nemzetközi Szervezete
fölvette a nemzetközi filmfesztiválok
listájára. Ez az első olyan kelet-európai
fesztivál, ahol a Nyugat is megjelent írja Gene Moskowicz, a Variety újságírója, aki némi irigységgel vegyes rosszmájúsággal tudósít az eseményekről:
"a szovjetek vörös szőnyeges fogadtatásban részesülnek, és propagandahangot ütnek meg( ... ) 1948 óta a Marty az
első hollywoodi film, amely a vasfüggöny mögött vetítésre kerül(. ..) itt nincsenek neves sztárok, akik nagy izgalmat keltenének. mint ez a Szabad Világ fesztiváljain szokásos. Paradoxonként ezen az inkább politikai fesztiválon nem kapkodják el a filmeket( ... ) a
versenyben levő filmek többségét a kívánt szocialista tartalom alapján választották ki(. ..) A fesztivál és a Cseh
Állami Film vezetői csalódásukat fejezték ki afelett, hogy nem küldtek ki hívatalos amerikai megfigyelőt(. ..) véleményük szerint ez meggyorsította volna a filmeladást kelet és nyugat között."

1958-ban, mikor az esemény első
osztályú, A kategóriás minősítést kap,
elhatározzák, hogy Moszkvával felváltva, kétévenként rendezik meg Karlovy
Varyban a fesztivált, amely egy évtized
alatt kialakitja sajátos arculatát: a szocialista táborral szirnpa tizáló progresszív művészek találkozóhelyévé válik, és a kisebb nemzetek, a harmadik
világ művészeit is igyekszik bekapcsolni a profi filmes világba.
A térség politikájának átalakulása a
kilencvenes évekre arra kényszeritette

f

a fesztivált, hogy megváltoztassa arculatát. A folyamat jelenleg is tart. A cseh
filmgyártás is átalakulóban van. Ezt
nemcsak új koprodukciók (The Shooier,
1995), otthonos határátjárások jelzik,
hanem elsősorban az, hogy több filmjük alapján a csehek mintha visszatértek volna régi önmagukhoz. Újra megtalálták azt a stílust, amelynek könynyed abszurditása mindig megfogta a
nézőt. Az lndiánské léto (Indián nyár,
1995)például, amellyel a frissen diplomázott Sasa Gedeon nagydíjat nyert ,1
főiskolások tokiói fesztiválján, akár egy
Milos Formanhódoló köszönetnyilvánítása is lehetne a Fekete Péterért.

is a különböző szekciók, a verseny sajátos izgalmától nem lehetett szabadulni. Itt az első igazán megrázó, talányos
élményt egy holland színész és színházi rendező, Theu Boermans filmje jelentette. A 1000 Rosen (Ezer rózsa,
1994),amely egyébként semmiféle díjat
nem kapott, színpadi mű alapján ké-

jöhet a végzetes szerelem. Ragyogó
színészi teljesítmények sorozata a film,
a Stellát alakító Georgina Cates vibrálóan tehetséges.
A legjobb színésznőnek járó dijat
mégsem ő, hanem a hongkongi Maiden
Rosé (Szűzbor, 1994)egyik főszereplője.
Qui Ah-lu kapta, aki két szerepet ját-
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Karlovy Vary szépei
Elődeim, akik az elmúlt évtizedekben
jártak itt, már szinte mindent leírtak ,1
szépséges fürdővárosról. Dicsérték n
festői környezetet, csodálattal szóltak n
palotákról. a Tepla pata król, a pisztrángok cikázásáról és ízükről az éttermekben, a sétányok hajdani nagy szellerneiről. a fúvószenéről. Ez utóbbi
most nem szólt, másféle zenét játszottak. Ebben az évben Karlovy Varyban
a filmfesztivál plakátja volt a legszembetűnőbb, amelyről egy macska pózban előrenyújtózó macskaarcú nő nézett szembe az érkezővel. Silvia Zatkovát, a prágai pincérnőt egy fotós fedezte fel - egy külön fotókiállítás is látható volt róla az egyik előcsarnokban -, s
ő lett a fesztivál szignálfilmjének sztárja: meztelenül megmártózik a híres
gyógyvízben. miközben egy némafilmes stáb lélekszakadva érkezik, hogy
lefotografálja. A filmecske igazi vonzereje azonban, azt hiszem, rövidségében
rejlett. Ettől lett izgalmas.
A Termál Hotel szürke betontömbjének hatalmas filmes gyomrában talán
túlságosan is gazdag volt a menü. Lehetetlen volt mindig jól választani. A
18 versenyfilm mellett számomra végül a 'Retum of Magnificent Seven'
szekció bizonyult a legtartalmasabb
válogatásnak. A független amerikai filmesek 1992-ben mutatkoztak be először a cseh filmfesztiválon. Mindössze
heten, köztük [armusch, [ost, Egoyan,
Gus Van Sant. Most visszatértek a finn
Kaurísmakível, az amerikai Hal Hartleyvel, akinek tucatnyi filmje volt látható, és persze új alkotásokkal. Gus
Van Sant fekete komédiája, a To Die for
(Meghalni érte, 1995) arról szólt, hogy
senki vagy Amerikában, ha nem vagy
a tévében. A kisvárosban játszódó történet hősnőjének. a fiatal, csinos, ambiciózus Suzanne-nak, akit a kitűnő Nicole Kidman tesz megfelelően gyű!öletessé, így hát nem is lehet más álma,
mint hogy fontos tévés személyiség,
azaz Valaki legyen, aminek érdekében
nem riad vissza semmitől. Mindenre
képes az a két tizenéves lány is, akik a
lengyel származású Rafal Zielinski Fun
(Móka, 1994) cimú pszichodrámájában
élhetik ki különös lelki kapcsolatukat,
szörnyű kegyetlenkedésbe torkolló infantilis őrültségeiket, amivel kihívják a
végzetet maguk ellen, s végül életükkel fizetnek a bennük tanyázó démonoknak.
De bármennyi érdekességet kínáltak

1000 Rosen

tásnak. Ízig-vérig realisztikusan indul
ez a film. A főhősnő megszállottan
kúzd férjével és anyjával családi üzemükért, mert még lát reményt felvirágoztatására. A kisvárosban megjelenik
egy amerikai vállalkozó, hogy számítógép-üzletbe kezdjen. A nő az amerikai
álom rabja lesz, ami tovább élezi a családi konfliktust. A házaspár 7-8 éves
kislánya, Liesi lassan kívül kerül a felnőttek világán, s egyre több körülötte
a baljós előjel. Amikor szülei vehemensen szeretkeznek, szobájának ablakát
kísértetiesen verdesni kezdik a száraz
faágak. Kint a kutyaólnál, ahol számkivetetten üldögél és nézelődik, egy napon megreped a föld, és egy gyönge
növényke hajt ki az orra előtt. S a már
szinte kibírhatatlan feszültség véres
tragédiává fajul. Az apa fölnyársalja elviselhetetlenül mostoha feleségét egy
villás targoncával, az ő fejét pedig Liesi loccsantja szét egy puskával. Hatalmasra nőtt, burjánzó növényzeten
akadnak fönn az agyvelőcafatok. Ám
Liesiért még eljön valaki, és rózsákkal
övezett úton kivezeti ebből a szörnyű
világból.
Több szinten kapcsolódik a színházhoz az angol Mike Newellnek a hazai
mozikban is látható Elvarázsolt április
és a nagysikerű Négy esküvő, egy temetés után készült filmje, az An Awfully
Big Adventure (Egy borzasztó nagy kaland, 1994), amely ígéretes címe után
némi csalódást okozott. A Liverpool
bombázását dokumentumerejű képsorokkal felidéző indítás után színházi
környezetbe kerülünk, ami a kelleténél
talán több színpadias hatással párosul.
A háborúban magára maradt Stella
ereiben színészvér folyik, és nem is
nyugszik, amig a liverpooli színházhoz
nem kerül. Asszisztensként dolgozik
teljes megszállottsággal, amikor egy
napon visszatér a legendás színész,
hogy eljátssza régi nagy szerepét. És

filmgyártó központ több alkotással is
igazolta súlyát Karlovy Varyban. Az
elsőfilmes Yang Xie eposza Kína huszadik századi történeImét idézi fel
1920-tól a kulturális forradalmon keresztül a gazdasági modernizációig
egy hordó bor kapcsán, amely nemzedékről nemzedékre öröklődik felbontatlanul. A keret három nő - anya, lánya és unokája - sorsát, álmait, előítéleteit fogja össze. A film szépségét a
gyönyörű tájak és a folklór-elemek adják. Páratlan érzelmi töltéssel avat be a
borásztechnikába, s különösen megható az a jelenete, amelyben a borász
káprázatosan szép agyaghordóival beszélget.
A leghosszabb versenyfilm a dánsvéd-német koprodukcióban készült
Riget (Királyság, 1994) volt. Lars von
Trier munkáját sokan az amerikai Twin
Peaks-sorozat európai verziójának tartják. A film valóban különös kombinációja egy szappanoperának és egy spiritiszta szeánsznak. A horror - szatirikus és melodramatikus jelenetek sajátos keveredésében - egy koppenhágai
kórház labirintusába vezet. Egy rákkutató tumort ültet saját testébe, egy
meggyilkolt kislány szelleme pedig,
nem találván helyét a túlvilágon, időről-időre csenget az emberi lelkiismeret
kapuján. És van még egy korosabb beteg nő, aki képes közvetíteni álom és
valóság között. A bizarr történet nyomasztó és szarkasztikus példázat az
ördögről, jelen világunk rítusairól. A
film két díjat is kapott. Lars von Triert
a legjobb rendezésért. a svéd orvost
játszó Ernst Hugo Jaregardot pedíg a
legjobb férfi alakításért jutalmazták.
Nem hiányoztak a palettáról a fájdalmasan aktuális témák sem. Közülük
elfogulatlanságával tűnt ki az emlékezetes Horoszkóp (1969) óta magáról
igencsak keveset hallató jugoszláv Baro Draskovic filmje, a Vukovar Poste

Restante (1994),amely egy szerb fiú és
egy horvát lányesküvőjével indul a
berlini fal lebontása idején, ám a délszláv háború tönkreteszi szerelmüket.
Minden romhalmazzá válik körülöttük, akárcsak városuk, Vukovar.
A mi versenyfilmünk A részleg volt,
amely őszinte sikert aratott, s eleinte
még födíjat is jósoltak neki. Végül be
kellett érnie a Nemzetközi Filmklubok
Szövetségének Don Quijote díjával és
az Ökumenikus Zsűri elismerő oklevelével. De hát ki tud eligazodni a díjazást meghatározó szempontok szövevényében?
Egy fesztiválon, a vetítők örökös homályában, hosszan kitéve a filmvászon
sugárzásának, fantasztikusan üdítő élményt jelent "kint" lenni. Talán ezért is
nyert Kristály Glóbuszt a cseh [izda
(Utazás, 1994),amelyet az Altalános iskolával feltűnt, igen népszerű Jan Sverák rendezett. Kellemes erdei utakon,
nyári rétek között robog egy autó két
baráttal és egy bájos stoppos lánnyal,
akit féltékeny lovagja fekete luxuskocsijával üldöz. A könnyed utazás így
lassan gyilkos játékká, végzetes kihívássá válik, és drámai véget ér. Nem
baj. így volt élvezetes a film, amely néhányszor már Budapestre is eljutott.
Hasonló könnyedség, egyszerűség
L'S természetközeliség jellemezte a szlovákok Zahradaját is (Kert, 1995),amely
<1 zsűri különdfját kapta. Martín Sulík
rendező sikeresen teremti újjá a bibliai
kertet, amelyre rátalálhatunk. ha igaz
hittel keressük, mert meg akarjuk változtatni az életünket.
A különféle drámák. idegborzoló
történetek között jó szórakozást jelentett az orosz Alekszandr Rogozskin
különdíjjal jutalmazott parabolája, az
Oszobennosztyi
nacionalnoj
ohoii (A
nemzeti vadászat sajátosságai, 1995).
Egy finn kutató készülő könyvéhez az
orosz vadászat szokásait akarja tanulmányozni, de ottani barátai számára a
bevezető lélekmelegítés mindennél
fontosabb. A rituális vodkaivászat, a
delírium tremens állapot rengeteg komikus kalandot szül, csak éppen a vadászatból nem lesz semmi, így a finn
kénytelen elképzeléseire hagyatkozni a
könyvírásnál. Karlovy Vary szervezői
ennél jóval ígéretesebb helyzetbe hozták magukat. Időben és hatásosan reagáltak a különféle kihívásokra, s világos elképzeléseikkel, odaadásukkal.
nyitottságukkal (a 'Third Sex' válogatásban kifejezetten tabu-témákkal foglalkozó munkák szerepeltek) alighanem hosszabb időre biztosították filmfesztiváljuk jövőjét.
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"Mindig is szerettem,
ha minden olyan
titokzatos, rendkívüli
és bizarr"
Interjú Boétian Hladníkkal
A 66 éves szlouén Boétian Hladnikot a
filmtörténet a hatvanas évek jugoszláv új
hullámának egyik klasszikusaként jegyzi.
Sokak szerint Tánc az esőben cimű
1961-es munkája jelentette a novi film kezdetét. A filmr51 a Szlavén Színház- és
Filmművészeti Múzeum külön kötetet jelentetett meg Zdenko Vrdlovec szerkesztésében. (Ples v dezju. Analiza filma Bostjana Hladnika. Ljubljana, 1991.) Innen
vettük át az alább k{5zöltinterjút. A Tánc
az esőben idehaza legközelebb november
14-én lesz látható az Őrökmozgóban.

• Kezdjük az ön "kezdetével", vagyis
azzal a kérdéssel, hogy miképp is lett
Bot jan ffiadnikból filmrendező ...
Gyakorlatilag kiskorom tól, az általános iskola első osztályától én moziba
járó gyerek voltam. Minden filmet
megnéztem, s folyton a moziban lógtam. Aztán később, a háború kezdetén,
német és olasz filmeket néztem. Hogyha valaki elemezné a filmjeimet, észrevenné a német expresszionizmus óriási
hatását. Később a párizsi moziban végignéztem a német expresszionizmus
teljes ciklusát, és rengeteget beszélgettem Lotte Eisnerrel.
• A háború alatt Ljubljanában minden bizonnyal elsősorban kortárs német filmeket játszották ...

Természetesen, csakis kortárs filmeket játszottak, többek között Karl Hartl
Aranyát láttam, amely Lang Metropoliszára emlékeztet. Ezeknek a filmeknek
a rendezői t a háború után leírták, nem
engedték őket filmeket csinálni, a német filmkészítést teljesen új rendezők
folytatták, akiknél hiányzott a filmkultúra. Franciaország és Németország
között például ez az alapvető különbség: Franciaországban a kinematográfiának kontinuitása volt, a háború alatt

is, éppen ezért a francia kinematográfiában érezhető a hagyomány jelenléte.
Az ember azt hinné, hogy a németeknél jobb a szervezettség, ám egyáltalán
nincs így. Franciaország sokkal jobb,
sokkal jobban funkcionál náluk minden, mint a németeknél. A németek
ugyanis mindent elveszítettek, és a
filmkészítésnél mindent elölről kellett
kezdeniük.
A háború alatt Ljubljanában időm
nagy részét moziban és operatőrök tár-

saságában töltöttem, akik aztán időnként megengedték, hogy a vetítőt forgassam; ez fantasztikus érzés volt. A
Matica kistermében német katonáknak
vetítettek filmeket: nekik ugyanis külön előadásokat szerveztek. Mindig segitettem valamit, az operatőrök pedig,
hogyha a film elszakadt, egy-két képkockával jutalmaztak meg, és otthon
aztán én ezeket a kockákat összerakosgattam.
A háború után a nagy kiábrándulás

következett: otthon voltam és sírtam,
mert nem vetítettek egyetlen filmet
sem, hogyha pedig vetítettek, akkor
csakis orosz filmeket és amolyan propagandafilmeket. Ezért aztán én tiltakozásul három hónapig nem mentem
moziba. Borzasztó volt, csupa orosz
film. Emlékszem, egy alkalommal egy
orosz film vetítése közben azt mondtam, hogy az oroszok arra az Agfára
veszik fel a filmet, amit anémetektől
koboztak el; e kijelentésem miatt aztán
felelősségre vontak. mondván, hogy
mondhatok ilyet - ez akkor nagy bűnnek számitott.
1947-től kezdtem saját dolgokat forgatni, és már ekkor komoly gondjaim
voltak. Főiskolai hallgató voltam már
(1949):Kranjska gora-n nyaral tam egy
alkalommal, és ott is forgattam, egy
szép napon aztán megkeresett a rendőrség, mert Krisztusról készítettem felvételeket. Ekkor [osip Vidmar közbelépésre békén hagytak (Vidmar, apám és
édesanyám Prágában együtt tanultak).
Aztán lassan dolgozni kezdtem a főiskolán. Először Belgrádba kellett felvételiznünk, de aztán kiderült, hogy ott
filmes osztály egyáltalán nem indul,
emiatt Ljubljanában kellett hogy tanuljunk mindnyájan. Brenk tartott előadásokat a filmről. a gyakorlati rendezést
pedig Gavella oktatta, aki egyébként
nem szerette a filmet, ennek ellenére
csodálatos pedagógus volt, és rendkívül jól dolgozott a szfnészekkel.
A főiskola után két kisfiImet készítettem, a Fantasztikus balladát (1957) és
az Élet nem btlnt (1957). A körülmények szerenesés alakulása folytán ezután három hónapos párizsi ösztöndíjat kaptam. 1957-benTaras Kennaunerrel és Prírnoz Kozakkal hármasban
utaztunk el Párizsba. De nem három
hónapig maradtam ott, hanem egészen
196O-ig.Az ösztöndíj lejárta után nem
szándékoztam hazatérni, hiszen elég
korán építettem ki bizonyos kapcsolatokat, és némi gyakorlatra is szert tettem. Ha figyelembe vesszük, hogy Párizsba érkezésemkor senkit sem ismertem és egy árva szót sem tudtam franciául, akkor ez mindenképpen jelentős
eredmény volt. Rendszeresen látogattam az előadásokat az Alliancén, minden este moziba mentem, így három
hónap alatt nagyjából megtanultam a
nyelvet, hiszen az Alliance nagyon jó
iskola volt.
Jártam az IDHEC-re is előadásokat
hallgatni, ezek elsősorban gyakorlati
természetűek voltak (például a montázs, hogyan és hol kell vágni), megmutattak nekünk néhány trükköt, a
szereplőkkel való munkát, de voltak a
szervezéssel kapcsolatos előadásaink is
(még azt is elmagyarázták nekünk,
hogy milyen élelmiszert kell adni a terepen a munkásoknak) és hasonlók.
Eljártam különféle felvételeket megnézni. Egyszer, már tanulmányaírn vége felé, betévedtem egy kisebb produ-

ceri irodába. név szerint az Agynebe.
Itt dolgozott Claude Chabrol. Nagyon
örült annak is, hogy akad, aki egyáltalán dolgozni akar nála, ugyanis ő akkor még teljesen ismeretlen rendező
volt a szakmában. Franciaországban az
önálló munka előtt kötelező háromszor
statisztálni - ez nem asszisztencia,
mert csak a háromszori statisztálás
után lehet belőled harmadik asszisztens, majd második, és így tovább egészen az első önálló munkáig. Az a producer, aki egy rendezőt alkalmaz, mindig nagyon jól tudja, hogy a rendező
alaposan ismeri a szakmáját, hiszen
korábban legalább tizenöt filmnél kellett dolgoznia. Persze, ha pénzed van,
akkor a dolog másként áll; akkor azt
csinálod, amihez kedved van.
Emlékszem,
Chabrol
rendkívül
örült, s azt mondta, hogy együtt fogunk dolgozni és elköltjük az összes
pénzt, amit a feleségétől kapott. Természetesen kitűnő munkatársakat választott ki magának, köztük volt Philippe de Broca, aki Decoinnal dolgozott együtt és nagy gyakorlatra tett
szert. A franciáknál volt egy másik iskola is, amelyet jobban szerettek - az
Ecole técnique de cinérne. tehát a műszaki iskola, amelyet azok látogattak,
akik alaposabb műszaki ismeretre
akartak szert tenni, viszont az IDHECről azt állítják, a külföldiek számára
sokkal jobb, mert presztízsintézmény.
De Broca is ide járt, és nagyon sokat
megtanult. Chabrolnál gyakorlatilag
mindent csinált, még montázst is. Vele
nagyon érdekes és rendkívül hasznos
volt dolgozni. EI kell mondanom azt
is, hogy nem volt bennem kisebbrendűségi komplexus. Boldog vagyok,
hogy ezután Siodmaknál dolgozhattam, aki a szakma nagy mestere. Ennek a munkának köszönhetőert két,
nem, három évig élhettem Franciaországban. Kezdetben alig volt pénzem,
később aztán az ösztöndíjnál is többet
kerestem. Ez idő alatt egyszer sem tértem vissza Ljubljanába. Mint említettem, hárman voltunk együtt, Taras,
Primoz és én; ők ketten korábban mentek haza, én 1%0 januárjáig maradtam
Párizsban. Amikor Ljubljanába érkeztem, azonnal hozzáfogtam a dolgok
előkészítéséhez. Nagyon kedvesen fogadtak. Mindenki nagyon kedves volt,
különösen Turna úr, aki még valamilyen forgatókönyveket is ajánlott elolvasásra. De még korábban, a két filmern után, bizonyos dolgokat ajánlottak: például a Vesnát ajánlották, ám én
elhárítottam, mondván, ezt még nem
tudom, és hogy tanulni megyek.
Párizsban valóban sokat tanultam.
de sokat is dolgoztam. a mozikat sem
szabad kihagynom. Ezek nélkül semmi
sem lett volna belőlem. Egy alkalommal Henri Langlois azt mondta, a rendezőnek úgy kell megcsinálnia a filmet, ahogy elképzelte, ugyanakkor
nem szabad - hogyha meg akarja őriz-

ni önmagát és a saját stílusát - a filmet
a közönséggel együtt. néznie, mert
azonnal másként kezdené el látni, alkalmazkodni kezdene. Párizsban nagyon jól éreztem magam, csodálatos
volt a hangulat, bár a franciák tudnak
nagyon megközelíthetetlenek és méltatlanok is lenni. Emlékszem, hogy fogadták Gance egyik filmjét: borzalmas
volt, a közönség hangosan méltatlankodott, "merde" kiabálta. Roppant kellemetlenül éreztem magam, ám ez is
hozzátartozott a miliőhöz.
• Ljubljanába már a Tánc az esőben
című film ötletével tért vissza?
Nem, egyáltalán nem volt ötletem.
Hazatérésemet követően elmentem Tarashoz valamilyen érdekes könyvet keresni. A Fekete napok és fehér nappalt adta nekem. Ezt elolvastam. ám a végét
túlságosan elnyújtottnak éreztem. Magam fogtam hozzá az íráshoz, és elkészítettem a forgatókönyvet. Taras és
Dominik pedig statisztáltak a filmben.
Tudtam, hogy filmet akarok és kell
is csinálnom. Éppen ezért olyan elemeket választottam a könyvből, amelyekről éreztem, hogy lehet belőlük csinálni valamit, ami filmes szemmel is érdekes lesz, illetve, hogy sikerül majd
úgy realizálnom ezeket, ahogy el is
képzeltem. A film eseménye éppen
ezért kicsit más, mint a könyvé.
• Valami korszerút akart forgatni?
Igen, természetesen, feltétlenül. Valami korszerűt akartam csinálni. Siodmak, aki nagyon szeretett, azt mondta
nekem, hogy elsősorban korszerű dolgokat kell csinálnom. illetve dolgokat,
amelyeket jól ismerek, mert ellenkező
esetben elveszek.
Ennél a filmnél teljes mértékben
szabad kezet kaptam, senki sem nyaggatott. Csodálatos dolog, hogyha olyan
producered van, aki gondoskodik a
pénzről, ugyanakkor szabad kezet ad.
Azon kívül egyáltalában nem voltak
gondjaírn. Párizsban láttam, hogy hogyan dolgozik Chabrol a fiúkkal, és
hogyan dolgozik de Broce, amikor a
Szere/mi játékoknál (1960) segédkeztem
nála. Úgy dolgoztak, mintha csak játékról volna szó, mintha csak játszanának. Ez tényleg nagyon kellemes volt,
és egyáltalában nem élet-halál kérdése.
• Ilyen hangulatot próbált megteremteni a Tánc az esőben forgatása közben?
Igen, persze, hogy ilyet próbáltam.
Forgatás közben még ma is azon vagyok, hogy kellemes hangulatot teremtsek, hogy úgy érezzem, mintha
olyan helyre érkeznénk. ahol játszani
fogunk. Emiatt aztán a film forgatása
mindenki számára kellemes, mert itt
mindenki mindent elmondhat. Hogyha
pedig túlságosan komolyan veszed saját magad, senki sem fog hozzád szólni, mert félnek tőled.
• A csapatot és a színészeket saját
maga választotta?
Janez Kalniket azonnal kiválasztot-

tam, mert akkoriban - de ma is - a feketll-fehér filmek és portrék egyik legjobb operatőre volt. Tudja, korábban a
színésznek sokkal nehezebb volt.
Visszaemlékszem a Kettős fordulat(1959)
belső-franciaországi forgatására: Chabrol operatőre Henri Decae volt, borzasztó hőségben dolgoztunk, a nap
szinte égetett, ekkor a forgatásra hatalmas és nagy teljesítményű reflektorokat hoztak. Amikor megkérdeztem.
míre jók ezek a reflektorok, Decae azt
válaszolta, arra, hogy "megöljék" az
árnyékot, s a kép lágyabbá váljon.
Mihát a Mulatságban láttam. Természetesen másokra is gondoltam. Még
mindig megvannak a próbafelvételek.
Emlékszem, ott volt még Majda Potokarjeva, aztán Lojze Rozman, akik feltételeket szabott nekem, azt mondta,
adjam neki azt a fekete mellényt, amit
Chabroltól kaptam.
• Mit tudna mondani a színészek koráról?
Pockajeva közel 36 volt; mindenki
azt mondta, hogy milyen csúnya. Neki
akkor fogalma sem volt a. forgtásról.
Ám kitűnő színésznő volt. Mindig is
azt mondom: hogyha egy színész jó,
akkor ez alapvetőert az ő érdeme,
hogyha pedig rossz, akkor ez a rendező hibája; tudniillik az a rendező, aki
egy kicsit is ért a szakmájához, minden
színészből ki tud hozni valamit.
Amikor Chabrol megnézte a filmet
(Tánc az esflben), azt mondta, hogy túl
van
bonyolítva.
Franciaországban
ugyanis az a szokás, hogy arra a rendezőre bizod a filmed művészi és technikai szupervízióját, akinél gyakorlaton voltál. At ilyen szupervízió illetve
rendezői értékelés garanciavállalásnak
is számít abban az esetben, hogyha
egy producemél munkát keresel. A
Tánc az esí5ben szupervízióját Chabrol
csinálta; a film francia kópiáján ki is
van írva, hogy a művészi és technikai
szupervíziót Claud Chabrol végezte.
• Hogy folyt a forgatás, akadtak nehézségek?
Akadtak gondok. Már a harmadik
forgatási napon a film igazgatója, Povh
írásban tájékoztatott, hogy ennyit és
ennyit forgattunk eddig, és túlléptük a
tervezett filmszalag felhasználást. Persze mindezt szépen el is mondhatta
volna nekem, de bizonyára úgy gondolta, hogy így, írásos formában hivatalosabb a dolog. Ó ritka profinak számított.

Egyébként minden a legnagyobb
rendben ment. Amikor a Tivoliban forgattunk, élveztük a szocializmus előnyeit: hogya traveling szebb legyen,
itt-ott kivágtunk néhány bokrot. Természetesen megpróbáltak lebeszélni
néhány jelenet forgatásáról, különösen
arról, amelyik a pályaudvaron játszódik; készek voltak még a honoráriumot is megemelni, ám én hajthatatlan
maradtam. Abban a jelenetben ugyanis
rengeteg statiszta szerepelt, emiatt nagyon drága volt; emlékszem arra a
trükkre, amellyel eltereltük a statiszták
figyelmét, mivel folyton a kamerába
bámultak - akrobatákat fogadtunk fel,
akik egy vagonon táncoltak, így a statiszták azt figyelték. Akkor még nem
volt megafonunk, ezért olyan asszisztenst kerestem, akinek erős hangja volt
- Milan Ljubicot javasolták, aki igen
hasznosan tevékenykedett és igen
energikus is volt.
• Melyik filmet játszották
akkor,
amikor a Tánc az esőben Peterje moziba
megy?
Egy jelentéktelen francia filmről van
szó. Csak a hangot használtuk fel. A
mozijelenetet pedig a Sloga mozi erkélyén vettük fel.
• A Péter tévelygéseinek forgatásánál alkalmazta az "amerikai éjszakát"?
Nem, éjszaka forgattunk, a Tomiceva utcában; 13 órára volt szükségünk a
reflektorok felállításához.
• Mi a genezise annak a jelenetnek,
amikor Peter és Anton mellől a fa miigül, a kisfiú a nemi aktust figyeli?
Minden bizonnyal hathatott rám valami, mert sok dolgot láttam. Diplomamunkám a Júlia kisasszony színházi
rendezése volt, s abban az időben játszották Sjöbörg filmjét is, ahol emlékezetem szerint valami hasonló jelenet
volt, mindenesetre ez a dolog nekem
nagyon tetszett. Ezek azok a bizonyos
hatások. így például Cluozot Manonjában nagyon tetszett az a jelenet,
amelyben egy nőt vonszolnak a homokban. Ezt a filmet akkoriban nálunk
betiltották. és csak a főiskolán vetitették. Nekünk akkor ez egy igazi sokk
volt, az orosz filmek után valami ilyet
látni, valami "perverz", "dekadens"
dolgot. Ez a film óriási hatással volt
ránk: ez a film a legjobb pillanatban
érkezett, egy megfelelő miliőbe. Ma talán mindez nevetségesnek tűnik.
A Homokvárra de Broca minden bizonnyal nagy hatással volt. Bizonyos
dolgok a tudatalattiban maradnak, és
egész egyszerűen azért alkalmazod
őket, mert tetszenek. Nagyon érdekes,
hogy két olyan homlokegyenest eltérő
ember, mint Chabrol és de Broca,
egyáltalán tudott együttműködni. Emlékszem, Philippe azt mondta nekem,
hogy Chabrol filmjeit egyáltalán nem
érti, másfelől pedig Chabrolnak nem
jelentettek sokat de Broca filmjei: mit

kezdjen Chabrol egy olyan filmmel,
mint a Riói ember? Ennek ellenére jól
megértik és tisztelik egymást.
• Abban az időben érdekesek és szokatlanok voltak az ön által alkalmazott hangeffektusok ...
A kép és hang a filmben nálam
egyenértékű. Hogyha "túl kevés" a
kép, akkor több hangnak kell lennie,
egyfajta feszültségnek kell lennie a kettő között, mert csak ez által érhető el a
teljesség hatása ... ellenkező esetben a
dolgok unalmassá és üressé válnak.
• A kritikusok azt írták az ön filmjéről, hogy az új hullám következménye,
valójában nem is annyira következményről van itt szó, hiszen a film az
űjhullámmal egyidőben keletkezett.
Az biztos, hogy nem következményről van szó. Azon kivül a Tánc az
esőben témája némileg eltér az újhullámos filmek témájától: azokban ugyanis
nem volt semmi expresszionista. Ami
ebben a filmben újhullámos volt, az
maga a munkamódszer, a forgatás
hangulata, a színészek és a kamera beállítása, különösen a színészek és a kamera mozgása. Ez jellegzetesen franciás, hogyha például Chabrol A double
tour-ját nézed ...Amit nálunk csináltak,
az számomra egyáltalán nem volt film.
Minden olyan statikus volt. Azokban a
filmekben semmi olyan nem volt, ami
miatt én a filmet szerettem. Ha nekem
is úgy kellett volna dolgoznom. egyszeruen lemondtam volna a filmkészítésről.
• Minden jel szerint a Tánc az esőben egy sajátos paradoxon eredménye:
egy egzisztencialista
regény alapján
készült, tehát gondolatiságában közel
áll azokhoz az újhullámos filmekhez,
amelyeknek létrejöttekor ön is szemtanú volt, és ezeknek a filmeknek néhány rendezőjétől átvette a munkamádszert, másfelől pedig inkább az
expresszionista
komponenseket
helyezte előtérbe.
Mindig is szerettem, hogyha a filmben van egy kis fantasztikum, hogyha
minden olyan titokzatos, olyan szokatlan és bizarr. Márcsak azért is tetszik
nekem annyira Nakrst szerepe. A Mulatságban láttam őt, és aztán rábeszéltem, hogy dolgozzunk együtt. Emlékszem, panaszkodott az Union szállodara, ahol állítólag képtelenség lakni. Azt
mondtam neki, rendben van, keresünk
magának egy szobát egy másik szállodában, hol szeretne lakni? Igen, az
Unionban, mondta. Tényleg, csodálatos ember volt, nagyszeru volt vele
dolgozni. A szereposztás a filmben nagyon fontos; ha az ember itt hibázik,
elveszett.
• Vajon Marusa portréja az ő álomképe alapján készült, annak a jelenetnek az álomképe alapján, amelyben a
szinhúz előtt a"ól ábrándozik, hogy a
va"ónőnél van, majd az utcán táncol?
Igen, pontosan, ez alapján az álomkép alapján készült, egy festőrnűvész,
[anez Kalinik édesapja készítette. Az ő
fényképét pedig, amely ott lóg a szobájában. Potrc csinálta.
• A napi felvételeket mindig megnézte?

Igen, a felvételeket elég gyorsan előhívták a Vibában, így szinte minden
nap ellenőrizni tudtuk őket.
• Nakrst szerepével kapcsolatban az
is érdekes, hogy az általa játszott Anton úr alakja tér el a leginkább a regénybeli figurától. Mindez azért fontos, mert Maruka, Peter és a súgó figurája alapjaiban azonos Smole regényének hőseivel.
Igen, kicsit furcsa alak ez, hát nem?
És gonosz. Nakrst ilyen színész, így
hat az emberre. Ráadásul olyan expresszionista figura, ami nekem nagyon
is megfelelt. Aztán én ezt a figurát továbbvittem az Erotikonba, bár ott nem
gonosz, a szerepet pedig egy neves német színész, Fritz Rasp játssza.
• A film címe az ön ötlete volt? Talán
az Ének az esőben címe ihlett?
Nem, ehhez a filmhez semmi köze.
A címét magam találtam ki. Tudja,
amikor megérkeztem Párizsból. először
is az Union kávéházba mentem. Borzasztó volt ott minden, jellegtelen, koszos, reménytelen. Peter Bozic volt ott
és egy részeg partizán a sarokban
üvöltözött valamit. Röviden, minden
olyan borzasztó és bánatos volt, hogy
egyszeruen
csináltam egy filmet,
amely egyfajta tiltakozás volt ez ellen
az élet ellen ...Ez valójában egy fekete
film, hiszen az a tánc ott a végén nem
egy világos pont, a sötétségbe táncolnak el, egyúttal pedig kritikus film is,
a hazai hangulat elleni film.
• Minden jel szerint az Union kávéház jelentős szolgálatokat tett a szlovén művészetnek: ha nem tévedek,
Slavko Grum Esemény Goga városábanjának ötlete is itt keletkezett.
Tényleg? (Nevetés).
• Hogy fogadták az ön rendezőtársai
a filmet?
Filmemről alig esett szó, egyébként
kollégákból akkor még alig volt. Nagyjából furcsának találták, bár Stiglic ezután megcsinálta a Ballada a trombitáról
és a jelhőről című filmet, amelyben alkalmazta ezeket az átmeneteket a realitás és a bolyongás között.
• A korabeli kritika is meglehetősen
ambivalens volt ...
Inkább általánosságokat írtak. Ehhez tudni kell azt is, hogy nálunk akkor még nem volt igazi filmkultúra.
Hogyha valaki nem ismeri a filmes kifejezéseket, akkor minden olyan furcsának tűnik neki, és természetesen
képtelen igazi kritikát írni ...De történtek más dolgok is. Amikor az amerikaiak megvették ezt a filmet, Bojan Adamicnak új zenét kellett írnia: így például azt a jelenetet, amelyben Peter éjjel
a maga szobájába viszi Marusat. hegedűszóval festette alá, nálam ott kutyaugatást lehet hallani. Egy filmből így
akár giceset is csinálhatsz, annak ellenére, hogy valójában egyenesen hátborzongató melodrámáról van szó.

• Milyen volt ennek a filmnek a karrierje?
Nos, vetítették itt és Jugoszláviaszerte. A pulai fesztiválon kifütyülték;
az embert szinte meg akarták ölni,
mert egy ilyen film egyenesen veszélyes volt. A pulai nézőközönség elsősorban tengerészekből állt, akik olyan
filmeket követeltek. mint a LeSi kapitány (1960). A film meghívást kapott a
corki fesztiválra, én nem mentem el,
mert már a Homokvárat készítettem elő.
Itt aztán már elkezdődött. A Tánc az
esőbent elsősorban annak formája miatt
támadták, dekadensnek tűnt nekik. A
Homokvár nem sokkal Tito híres spliti
beszéde után és Petrovic Ketten (1961)
című filmjével egyidőben jelent meg,
ezért aztán mindkét filmet "egy kicsit
betiltottak" akkor. A Homokvár vetítésére meghívtuk az akkori kultuszminisztert, aki a vetítés után azt mondta,
hogy az a jelenet a hálóval "kissé furcsának" tűnik neki, mintha az a kettő
ott a börtönbe vagy hová vonulna. Én
nem találtam fel magam, Janez Kalisnik azt mondta, hogy ez a stílus miatt
van így - háló van az elején és a végén, és így a dolog kerek. "Hogyha a
stílus miatt van, akkor minden rendben van", zárta le a dolgot a miniszter
most már némi megnyugvással. Minden egyes filmmel volt valami, valami
mindig "veszélyes" volt.
• Meglepő, hogy a Homokvár a tartalma miatt vált veszélyessé, a Tánc
az esőben cimű filmben pedig éppen
ezt tévesztették szem elől.
Valóban, így volt. A Tánc az esőben
végén teljes a kétségbeesés, a rezignáció, az a megad ó álláspont, hogy ebben a rendszerben semmit sem lehet
csinálni. Az én legtragikusabb filmem,
A nap kiáltása ezzel szögesen ellentétes,
mert minden olyan túlságosan könynyed és világos. A kétségbeesésig. Világos és boldog a végső kétségbeesésig.
• Hogyan interpretálná ön a Tánc az
esőben alakjait?
Hát igen, olyanok azok az alakok,
amilyenek a filmben. Hogy is interpretáljam őket? Hogyha van egy adott
szöveged, akkor veszed a szöveg figuráit és úgy formálod meg őket, ahogy
a legalkalmasabbnak látod, illetve úgy,
hogy a drámai konfliktus kialakítása
szempontjából a legtöbbet hozd ki belőlük. Ennek alapján kiválasztod a sZÍnészeket és megírod a dialógusokat.
Egyébként pedig világos, hogy ez a
társadalom kritikája, bár utálom ezt kimondani így, valójában ez egy szerelmi melodráma, amely lehet nevetséges
is, mondjuk, a súgónak az a köhögé-
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ságba esett orosz katonák édesanyáiról szóló alkotását találták a legjobbnak.
Jean-Luc Godard francia filrnrendezőt életművéért
Adorno-díjjal tüntették ki. Az 50 OOO márka pénzjutalommal járó elismerést Claudia Roth, Frankfurt
polgármestere nyújtotta át a 64 éves Godard-nak. Az
Adorno-díjat Frankfurt városa 1977 óta harmadévenkét ítéli oda ismert művészeknek és filozófusoknak.
A díjat Theodor W. Adornónak, a neves német szociológusnak emlékére alapították.

Ismét Miskolci Film- és
Tévéfeszti vál
Felix-díj jelölések
A Viareggióban rendezett európai filmfesztiválon egy
görög (Theo Angelopoulosz: Odüsszeusz pillantása),
egy brit (Ken Loach: Föld és szabadság) és egy francia (Eric Rohmer: Párizsi randevúk) filmet jelölt a
zsűri az európai filmakadémia Felix-díjára. A pályakezdő rendezők Felix-díjára egy német, egy francia
és egy brit alkotást tartottak a legméltóbbnak. A jelöltek közül november 12-én Berlinben választja ki
az európai filmakadémia az idei Felix nyertesét.

A miskolci filmfesztivál igazgatósága október 5-7.
között rendezte meg az ismeretterjesztő filmek szimpozionját. György István fesztiváligazgató, filmrendező bejelentette, hogy jövőre feltámasztják a miskolci film- és tévéfesztivált. Bíznak abban is, hogy az
1993-ban megszűnt, párizsi székhelyű, 41 ország által 49 esztendőn át működtetett nemzetközi tudományos ismeretterjesztő filmszervezet, az AlCS (ISFA) örökébe léphetnek. Először azon dolgoznak,
hogy a közép-kelet-európai ismeretterjesztő filmes
világ központjává tegyék Miskolcot.
.;.

Új hírek az ALFA TV-ről
Díjak
Forgács Péter Miközben valahol című dokumentumfilmje nyerte a legjobb kelet-európai innovatív filmrendező díját a Neubrandenburgban megrendezett
Documentum Art lE95 fesztiválon. A BBS és a Magyar Televízió koprodukciójában készült rnű az Ismeretlen háború című nemzetközi sorozat harmadik
része. A német, holland, belga és magyar rendezők
által forgatott öt rész az 1936-45 közötti időszakról
szól. Forgács Péter az 1940-től 1943-ig tartó éveket
mutatja be kizárólag amatőrfilmekből összeállított
munkájában.
Díjat kapott mindkét résztvevő magyar film a 48.
salernoi nemzetközi filmfesztiválon. Molnár György
Anna filmje című alkotását Golfo di Salerno nagydíjával jutalmazták. A filmben szereplő Cserhalmi
György a legjobb férfi szereplőnek járó elismerést
kapta. Deák Krisztina Köd című munkája Salerno város polgármesterének díját nyerte el.
A San Sebastianban megrendezett filnúesztiválon
a Mort Ransen rendezte Margit múzeuma című angol-kanadai produkció nyerte el az Aranykagyló-díjat. Az Ezüstkagylót az angol Mike Figgis kapta Las
Vegast elhagyva című filmjéért. A zsűri különdíjjal
jutalmazta a spanyol Ha már meghaltunk, senki sem
beszél rólunk círnű művet, amelynek rendezője Augustin Díaz Yanes.
A bolognai 47. Prix Italia nemzetközi rádió- és tévéfesztiválon a Magyar Televízió Szarajevó kávéház
című tévéfilmje. amelyet Balogh Zsolt rendezett,
nyerte el a fesztivál különdíját. A rangos eseményen
67 rádió és televízió 173 alkotását mutatták be három
kategóriában. A játékfilmek közül a nagydíjat a szlovák televízió A kert című produkciójának ítélték oda.
A dokumentumfiIrnek közül a brit Channel 4 televízió Az elárultak című, a csecsenföldi harcokban fog-

"Az Alfa tévé központjának Budapest lenne a legmegfelelőbb hely, hiszen innen indult a kezdeményezés." - mondta Jiri Menzel filmrendező, a Nemzetközi Együttműködés Alapítvány elnöke az október elején Budapesten tartott második kuratóriumi üléskor.
A Nemzetközi Együttműködés Alapítvány, illetve
annak huszonöt közép-kelet-európai országot tömörítő kuratóriuma ez év júliusában alakult meg azzal
a céllal, hogy létrehozza az Alfa televíziót. mely e
térség négyszázmilliós lakosságának gazdasági és
kulturális információkat sugározna műholdról, továbbá vállalná a színvonalas szórakoztatás t. Az adások az érintett országok öt-hat legelterjedtebb nyelvén, illetve feliratozással folynának. Az Alfa televízió
emblémája először július 22-én jelent meg az Eutelsat
műholdról sugározva, és hetven órán keresztül angol, német és orosz nyelven folyt a próbaadás. A
rendszeres adás várhatóan 1997 karácsonyán indul
el. A legtöbb országban mind a kulturális és tudományos, mind pedig a politikai és gazdasági élet
képviselői támogatják az ötletet. Az Alfa tévé Európa
ezen régiója számára közszolgálati és kereskedelmi
csatorna lenne, melynek feladata, hogya
régió
együtt és nehezen megélt történeImét ismertesse. Az
adó Bretagne-tól az Uralig vehető. Az Alfa tévében
Menzel annak a lehetőségét látja, hogy a volt vasfüggöny mögötti országok kiváló alkotásai eljuthassanak
Európába, piacra kerüljenek, továbbá hogy a régió
országai megismerjék egymás filmkultúráját.

váth György, a Balázs Béla Stúdió Művészeti vezetóje nyerte, miután a korábbi igazgató, Kézdi-Kovács
Zsolt tavasszal lemondott. Horváth György elképzeléseiről nyilatkozva elmondta, meg kell teremteni a
feltételeit annak, hogy minél többen nézhessék meg
az alkotásokat. A fesztivált az előző évekhez hasonlóan egy helyszínen célszerű megrendezni. ugyanis a
tavalyi próbálkozás - amikor több moziban tartották
a vetítéseket - nem volt sikeres. Az új igazgató szerint a versenyben minden új játékfi!mnek részt kell
vennie, jövőre 12-13 új alkotásra számítanak. A számos dokumentumfilm közül pedig - ahogy ez már
korábban is volt - előzsűri válogatja ki a versenyben
résztvevőket. A szakmai díjak változatlanul megmaradnak, és jutalmazni szeretnék az eddig háttérbe
szorított díszlettervezők munkáját is.

Életműdíjak
Horváth Ádám, a Magyar Televízió elnöke Zsurzs
Éva rendezőnőnek életműnívódíjat, Szabados Tamás
opera tőrnek pedig nívódíjat adományozott. A rendezőnő kiemelkedően színvonalas munkájáért, az operatőr a természetfilmek művészi fotózásáért kapta az
elismerést.

Alapítvány a Duna Televízióért
A Duna Televízió működésének támogatására megalakult a Duna Televízióért Alapítvány, melynek célja, hogy segitse a tévé músorának sugárzását a világban, különösen a Kárpát-medencében élő magyarok
számára. Az alapító tagok tiszteletbeli alapítónak tekintik Farkas Ferencet, Fejtő Ferencet, Habsburg Ottót, Lukács Margitot, Marton Évát, Nemeskürty Istvánt, Szőts Istvánt, Tolnay Klárit és Újhelyi Szilárdot.
Az alapítók tizenhét tagú kuratóriumot választottas;
amelynek elnöke Szőllősy Árpád. Az alapítvány
nyílt, bárki, aki céljaival egyetért, csatlakozhat hozzá.

Oscar-jelölésért indul a részleg
Horváth György a Filmszemle
igazgatója
A Magyar Mozgókép alapítvány Nemzeti Kuratóriumának döntése alapján a 27. Magyar Filmszemle
igazgatói tisztének betöltésére kiírt pályázatot Hor-

Az idei Filmszemlén a legjobb film és legjobb rendezés díját elnyert Gothár Péter-alkotást A részleget nevezi Magyarország az Oscar jelölésért folyó versenybe.
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Írország első nagyköltségvetésű sCi-fi-j.ét,a Spa~e
Forgatás
, .
Truckers-t, Dublinban kezdték el forgatru. A 200. ev
Molnár György új filmet forgat Kosztolányi ~1.U~e
múlva játszódó történet főszereplői közt találjuk
alapján A rossz orvos címrnel. A főszere~ben Gaspar
Dennis Hopper, Alison Doody és Stephen Dorf neSándort láthaljuk majd. A film operatöre. Kardos
vét.
Sándor.
Geraldine Chaplin játsza a főszerepet az Eyes
from Asia círnű portugál filmben, amelyet főleg japán pénzekből forgatnak .. Az 1,6 millió dolláros produkció rendezője Ioao Mário Grilo.
Magyar filmesek ~ilá~találk~zój_a
A Filmcentenáriumi Emlékbizottság Javaslatara JOVő
év októberében tartják a magyar filmesek első világtalálkozóját.
Magyar filmek _k:Lilföldö.n,
N

Vancouveri Nemzetközi FIlmfesztivál - 1995. 09.
29 - 11. 15 - Elek Judit: Ébredés, Gothár Péter: A rész-

Euro film hírek
A film centenáriumára számos európai ország szervezett olyan rendezvénysorozatot,
amellyel a mozi
száz évéről szeretnének megemlékezni. Néhány ország "ünnepi műsorából" adunk most egy ~ m;lítőt. Ausztriában egy sátorban rendeztek kiállítást Elő
Filmmúzeum címmel. A Bécsben felállított sátorban
régi mozis kellékeket mutatnak be. A rendezvény
egyik főszervezője a Tudományok és ~űvé~zetek
Minisztériurna. Ezzel egyidőben az Osztrák Filmarclúvum egy retrospektív sorozatot tervezett a. "!1atvan éves osztrák film" címmel, melynek darabjait az
elkövetkező két évben folyamatosan vetítik le. A
finnországi ünneplések már elkezdődtek és 1996
nyaráig tartanak. A programok ~özött szerepel e~
olyan vetítéssorozat is, amelyet klffiondo~an iskolás
gyerekeknek szánnak. A fő cél, hogy az ;skolru ta~menetbe a filmes ismereteket is beolvasszák. Ezen kívül nyáron egy 50 férőhelyes Moziv~na~ is út;ra kel,
hogy a nyári fesztivál legfőbb helyszmeIT.e ellato~a~son. A vonat belsejébe egy komplett mozitermet epItettek. A rendezvényeket a Közoktatási Minisztérium
finanszírozta. Írországban az ünneplésekDdecember
8-án kezdődnek a minden évben megrendezésre kerülő Film Bállal. melyet az Ír Filmintézet szervez.. Az
írországi megernlékezések főleg a ~művészet
l~fontosabb alkotásainak megismertetesere koncentrálnak. A szervezők koncepciója, hogy bemutassák a
mozi történetének esztétikai értékeit a modem társadalomban. Norvégia többek közt egy új filmcentrummal tiszteleg a mozi születésnapjának, melyet 1996
áprilisában adnak át, pontosan _l00 évve~.az ~t:.ő ,Oslóban levetített mozgó film utan. Egy u], kibővített
filmográfia is napvilágott látott, me~y a nOI;ég mozi
történetét öleli föl. A kötet 570 norveg alkotast (a legelső 1907-ben készült filmtől egészen napjainkig)
tartalmaz és ezzel egyidőben a legfontosabb hazai és
a külföldi filmklasszikusok forgalmazását is megkezdik. A Portugál Filmarchívum egy speciális vál~ga~
tást készít a világ legjobb filmjeiről neves külfoldi
vendégek bevonásával. Ezzel egyidőben az OportC:
ban rendezett Fantasporto (a terror, sci-fi és fantasztikus filmek nemzetközi fesztiválja) szervezőí kijelentették, hogy a jövő februárban megrendezett 16. fesztiváljukat a film születésnapjának szentelik. A magyarországi filmes megernlékez~sek má; elkezdődtek, mint aITÓlmár hírt adtunk es a továbbíakban IS
folyamatosan tájékoztást adunk a történtekről.
.
Csőd veszélye fenyegeti Európa legnagyobb arumációs stúdióját, a Screen Anírnation Ireland-ot, A
stúdió legismertebb munkái: An American Tail, All
Dogs Go to Heaven (Minden kutya a mennybe
megy), Thumbelina. A kíalakult helyzetet a stúdiótulajdonos és a lehetséges vásárló vitája idézte elő.
Angie Dickinson, amerikai színésznő já,tssza ~eraldine Creed első játékfilmjének főszerepet. A film
címe: The Sun, the Moon, and the Stars, és október
2-án Dublinban kezdte meg 5 hetes forgatását. Dickinson, - akí azután szállt be a filmbe, miután Jean
Moreau nem tudta elfogadni az eredetileg nekí szánt
szerepet - olyan színészekkel játszik mint, [ason Donovan, David Heap, Gina Moxley és két tinédzser
Elaine Cassidy, Aisling Corcoran. Az 2,1 rrúllió dolláros produkciónak Creed írta a forgatókönyvét is.

legZágráb - Magyar Filmművészet (retrospektív) 1995. október - december - Bacsó Péter: A Tanú, Balogh Béla: Az obsitos, Bereményi Géza: Eldor~dó,
Bódy Gábor: Psyché, Enyedi ildikó: Az én XX. s,zazadom Fábri Zoltán: Körhinta, Gazdag Gyula: Bástyasétfuy '74, Gothár Péter: Ajándék ez a nap, Huszárik
Zoltán: Szindbád, Jancsó Miklós: Szegénylegények,
Jeles András: A kis Valentino, Kardos László: B~át~
ságos arcot kérek, Makk Károly: Sz~rel~,. Ra~vanyI
Géza: Valahol Európában, Sándor Pál: Régi Idok mozija, Szabó István: Apa, Szederkényi, Júli~: ,Param~cha, Szőke András: Vatta tyúk, Tarr Bela: Satantango,
Zolnay Pál: Fotográfia,
.....
,
Pozsony - Fórum 95 Nemzetközi Filmfesztivál 1995. 10.01 - 07 - Gothár Péter: A részleg, Böszörményi Zsuzsa: Vörös Colibri
..
,
Yamagata Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztival
- 1995. 10. 03 - 09 - TaIT Béla: Sátán tangó
Haifa Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10. 09 - 13
- Elek Judit: Ébredés, Pacskovszky József: Esti Kornél
csodálatos utazása
Ír Anírnációsfilm-fesztivál - 1995. 10. 12 - 15 Cakó
Ferenc: Hamu
Chicago-i Nemzetközi Filmfesztivál - 199~. 10. 12 ~
29 - Gothár Péter: A részleg, Pacskovszky Jozsef: Esti
Kornél csodálatos utazása
Dunkerque-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.
12 - 16 - TaIT Béla: Kárhozat
Los Angeles-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.
19 - 11. 02 - Elek Judit: Ébredés, Erdőss Pál: Fényérzékeny történet, Erdőss Pál: Gondviselés, Erdőss Pál:
Visszaszámlálás, Gothár Péter: A részleg, Jancsó Miklós: Kövek üzenet - Budapest, Pacskovszky József:

Gyász
kor.in vt
/~ug,ín
lvtv.in, B,llús
Béla-díj,,~
f i lrnk rit iku s. /sug,ín
l'g,ik e v olt ,l/oknak,
ak ik et ,I
n!.lg"dr ti lmvz ak ma l;S kultur.if is t'ojs,ígír,ís
belső
értékítélete
.1
legtöbbre
tartott.
..\
ndgvközönség
a hajdani
Fvti Hirlapból
ismcrte Illeg igaz(ill ..1nevét, hosszú évek ig .1
Filmvilág
egyik szcrkcsznije
"olt, legutóbb
az Lj \lagvarországnak
dolgozott.
Ha talmas interju-kőtetét,
d Szubjcktív
IIIdgVdr
filmtörténet-et
tavalv
jelentették
meg, d"
sz,ímt,llan
fi lmkrifika,
cikk, tanulmán
v, riport, interjú
került ki tolla alól. Az olasz és
a francia filmnek
k űlonőscn
alapos <zakértője volt. s k űlfő ldi filmlexikonok
rnunk at.irsaként
ezeknek
.1 magvar
filmriil s/úló
szakr ik ke it is gyakran
ö készitett e. Tervevte. hog, össz"állítja
a n e m magvar t ihncsek kel készített
beszélgetése
i kötetét is, ez
azonban
sajnos mar nem készülhet
el.
S/l'ptl'lllbl'r
b.1I1

rőv

id.

2h-.'ir.l

vi rr.id or.i, _,4

~l·II\() ...• bl'tl'g •..•
l~g

ut.in.

l~\l'''''

clhu

Esti Kornél csodálatos utazása, Siklósi Szilveszter: Az
igazi Mao, Szomjas György: Csókk~ ~s körömmel,
Olympia-i Nemzetközi Filmfesztivál ~ 199~. 10; 20
- 29 - Czakó Ferenc: A homok dala, Erdoss Pal: Fenyérzékeny történet
Sao Paulo-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.
20 - 11.03 - Elek Judit: Ébredés, Gothár Péter: A részleg
Ljubljana FILMARTFEST - 1995. 10. 20 - 31 Cothár Péter: A részleg
Kijevi Nemzetközi Filmfesztivál - 1:95. 10..21,- ~9
- Fésős András: Utazás, Mispál Attila: Hajszál es
csengettyű, Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos utazása, Sára Júlia: Minden úgy van, ahogy van
Viperi Nemzetközi Videofesztivál - 1995. 10. 25 29 - teljes Bódy Gábor retrospektív
Shanghaji Nemzetközi Filmfesztivál - 199~. 1.0. 28
- 11.06 - Kabay Barna-Gyöngyössy Imre-Petényi Katalin: Halál a sekély vízben, Maár Gyula: Balkán!
Balkán! Szőke András: Kiss Vakond,
Frankfúrt am Main-i Nemzetközi Filmfesztivál 1995. 9. 26 - 10.08 - Kabay Bama-Petényi Katalin: Európa messze van
Salerno-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.02 07 - Deák Krisztina: Köd, Molnár György: Anna
film'
E~~ola-Camera Nemzetközi Filmfesztivál - 1995.
10.04 - 08 - Gothár Péter: A részleg
Sitges-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.06 - 14
- Cakó Ferenc: A homok dala
La Baule-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.06 10 - Elek Judit: Ébredés
Chicago-i Nemzetközi Gyerekfilrn-fesztivál - 1995.
10.06 - 15 - Mihályfi Sándor: Ábel a rengetegben
Ghent-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995',10.10 21 - Cakó Ferenc: A homok dala, Elek Judit: Ebredés,
Gothár Péter: A részleg
Mannheirn-i Nemzetközi Filmfesztivál - 1995.
10.13 - 21 - Moldoványi Ferenc: Franzstadt
Amsterdam - ClNEKlD - 1995. 10.14 - 22 - Kabay
Barna-Petényi Katalin: Európa messze van
Lipcsei Nemzetközi Filmfesztivál - 1995. 10.31 11.05 - Gyarmathy Lívia: A lépcső
Forrás: Magyar Filmunió
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Goethe Intézet

Műcsarnok

1061 Budapest, Andrássy út 24.
Telefon: 153-2233

1146 Budapest, Hősők tere

TV-MŰHELY MAGYARORSZÁGON
ÉS NÉMETORSZÁGBAN
november 1. szerda 18.00
Mirad (1994, 52 perc)
Rendezte: Bezerédi Zoltán
Mindig és örökké (Immer und Ewig, 1991, 90
perc)
Rendezte: Samir
november 2. csütörtök 18.00
Szarajevó kávéház (1995, 93 perc)
Rendezte: Balogh Zsolt
Kollégák között (Unter Kollegen, 1991, 66 perc)
Rendezte: Claus Michael Rohne
november 3. péntek 18.00
Három D (Drei D, 1988, 50 perc)
Rendezte: Sönke Wartmann
A párduc és a gödölye (1994, 77 perc)
Rendezte: Mihályfi Imre
november 6. hétfó 18.00
A kék óra (Die blaue Stunde, 1992, 87 perc)
Rendezte: Marcel Gisler
Neonrománc (1993-94, 78 perc)
Rendezte: EI Eini Sonia

Francia Intézet
lO11Budapest, Fő utca 17.
Telefon: 202-1133
Napóleon a moziban
november 9. csütörtök, 19.00
Napóleon (Napoleon, 1934, 140 perc), Rendezte:
Abel Gance
Szereplők: Albert Dieudonné, Antonin Artaud,
Edmond Van Daele, Abel Gance, Marguerite Gance
november 10. péntek, 19.00
A korona gyöngyei (Les Perles de la Couronne,
1937, 120 perc), Rendezte: Sacha Guitry
Főszereplők. Sacha Guitry, Jacqueline Delubac,
Arletty, Raímu, Claude Dauphin
november 15. szerda, 19.00
Végig a Champs-Élysees-en (Remontons les
Champs-Élysees, 1938, 100 perc), Rendezte: Sacha Guitry
Főszereplők: Jacqueline Delubac, Jane Marken.
Madeleine Sologne, Sacha Guitry
november 16. csütörtök, 19.00
Napóleon (Napoleon, 1954, 190 perc), Rendezte:
Sacha Guitry
Főszereplők: Raymond Pellegrin, Daniel Gélin,
Sacha Guitry, Jean Gabin, Jean Marais, Yves Montand
november 17. péntek, 19.00
Isten veled, Bonaparte (Adieu Bonaparte, 1984,
115 perc), Rendezte: Youssef Chahine
Főszereplők: Michel Piccoli. Patrice Chéreau,
Mohsen Mohieddine

Közgáz Filmklub
1093 Budapest, fővám tér 8.

Bevezetés a filmművészetbe

Xv.

"Az ifjúság édes madara" avagy meddig tart a
gyerekkor?

november 2. csütörtök, 18.00
Leolo (kanadai-francia, 1992) Rendezte: Jean-Claude Lauzon
november 2. csütörtök, 20.00
Egy szöszi szerelmeícseh, 1965) Rendezte: JeanClaude Lauzon
november 6. hétfó, 18.00
Jöjj és lásd (szovjet, 1985) Rendezte: Elem Klimov
november 6. hétf ó, 20.00
A gyufagyári lány (finn, 1990) Rendezte: Aki
Kaurismaki

november 9. csütörtök, 18.00
Tito és én (francia-szerb, 1992) Rendezte: Goran
Markovic
november 9. csütörtök, 20.00
Más mint a többi (szovjet, 1986) Rendezte: Karen Sahnazarov
november 13. hét[6, 18.00
A bádogdob (német, 1979) Rendezte: Volker
Schlöndorff
november 13. hétf ó, 20.00
Az éjszaka gyémánt jai (cseh, 1964) Rendezte:
Jan Nemec
november 16. csütörtök, 18.00
Éretlen szívek (francia, 1966) Rendezte: Edouard Luntz
november 16. csütörtök, 20.00
Magatartásból elégtelen (francia, 1933) Rendezte: Jean Vigo
Csirkefogók (francia, 1958) Rendezte: Francois
Truffaut
november 20. hétfó, 18.00
Isten veletek, moszkvai vagányok! (szovjet,
1987) Rendezte: Alekszandr Pankra tov
november 20. hétfó, 20.00
Négyszáz csapás (francia, 1959) Rendezte: Francois Truffaut
november 23. csütörtök, 18.00
Iván gyermekkora (szovjet, 1962) Rendezte:
Andrej Tarkovszkij
november 23. csütörtök, 20.00
Németország nulla év (olasz-német, 1948) Rendezte: Roberto Rosselini
november 27. hétf ó, 18.00
Hideglelés (lengyel, 1981) Rendezte: Wojcieh
Marczewski
november 27. hétfó, 20.00
A vad (amerikai, 1952) Rendezte: Benedek László
november 30. csütörtök, 18.00
Dermedj meg, halj meg, támadj fel! (szovjet,
1989) Rendezte: Vitalij Kanyevszkij
november 30. csütörtök, 20.00
A kis Valentino (magyar, 1979) Rendezte: Jeles
András

Lengyel Kulturális Intézet
1065 Budapest, Nagymező u 15.
Telefon: 111-5856

Sziléziai motívumok a lengyel
filmművészetben és Kazimierz Kutz
munkássága
november 13. hétfó, 18.00
A, mágná~ (Magnat, 1987, magyar hangbemondással), Irta és rendezte: Filip Bajon
Főszereplők. Jan Nowicki, Olgierd Lukaszewiez.
Jan Eglert, Grazyna Szapolowska
november 20. csütörtök, 18.00
A fekete föld sója (Sól zierni czamej, 1970, magyar hangbemondással),
Rendezte: Kazirnierz
Kutz
Főszereplők. Olgierd Lukaszewiez. Jan Eglert,
[erzy Bilczycki, Daniel Olbrychski
november 27. hétfó, 18.00
A korona gyöngye (Perla w koronie, 1972, magyar hangbemondással),
Rendezte: Kazirnierz
Kutz
Főszereplők. Franciszek Pieczka, Olgierd Lukaszewiez. Jan Eglert, Lucja Kowolik

Uránia mozi - Baja
november 16 csütörtök

Az első száz év - Filmnap
ingyenes

rendezvény

november 7. kedd 18.00
Emlékek egy városról (1985, 25 perc)
Meteo (1989, 90 perc)
Rendező: Monory Mész András
november 14. kedd 18.00
,"!"udatalatti megálló (1985, 40 perc)
Amor végnapjai (1995, 90 perc)
Rendező: Kamondi Zoltán
november 21. kedd 18.00
Rap-levelek (1987, 40 perc)
Rendező: Szirtes András
Szárnyas ügynök (1987, 78 perc)
Rendező: Sőth Sándor
november 28. kedd 18.00
FIirt (1980, 28 perc)
Téli had járat (1991, 35 perc)
Az én XX. századom (1989, 90 perc)
Rendező: Enyedi ildikó

Olasz Kulturális Központ
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.
Telefon: 118-8144
november 7. kedd 18 óra
Mint két krokodil (olasz film, 1994)
Rendezte: Giacomo Campiotti
Főszereplők. Fabrizio Bentivoglio, Giancarlo Giannini
november 21. kedd 18 óra
Ennél már csak a halál rosszabb (olasz film,
1995)
Rendezte: Marcello Cesena
Főszereplők: Maurizio Crozza, Ugo Dighero
november 30. csütörtök 18 óra
Zaklató szerelem (olasz film, 1994)
Rendezte: Mario Martone
Főszereplők. Anna Bonaito, Angela Luce

Pasolini retrospektiv
20 évfordulójának alkalmából
november 11. szombat 16 óra
Máté Evangéliuma (olasz film, 1964)
A túró (olasz film, 1%3)
november 14. kedd 16 óra
A csóró (olasz film, 1961)
november 14. kedd 18 óra
Mamma Roma (olasz film, 1962)
november 15. szerda 18 óra
Oidipusz király (olasz film, 1967)
november 16. csütörtök 18 óra
Teoréma (olasz film, 1968)
november 17. péntek 17 óra
Disznóól (olasz film, 1969)
november 20. hétfó 18 óra
Dekameron (olasz film, 1969)
november 22. szerda 18 óra
Cantebury-i mesék (olasz film, 1972)
november 24. péntek 17 óra
Salo, avagy Sodoma UO napja (olasz film, 1975)
a rendező halálának

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

MOVEAST
november 7. kedd 18.30
Emlékünnep (Sedmina, jugoszláv-szlovén film,
1969)
Rendezte: Maljaz Klopcic
november 14. kedd 18.30
Tánc az esőben (Ples v dezju r jugoszláv-szlovén
film, 1961)
Rendezte: Bostjan Hladnik
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november 30. csütörtök 20.30
Ahol a zöld hangyák álmodnak (wo die griinen
Arneisen traumen, német film, 1984)

Örökmozgó
november 21. kedd 18.30
A halál oka ismerellen (Uzrok smrti ne pominjati, jugoszláv film, 1968)
Rendezte: [ovan Zivanovic
november 28. kedd 18.30
Mikor halott és fehér leszek (Kad budem mrtav
i beo, jugoszláv film, 1967)
Rendezte: Zivojin Pavlovic
Filrnemlékezet
november 30. csütörtök 18.30
Megszállottak (magyar film, 1961)
Rendezte: Makk Károly
Nyílt hétvégi filmklub
Lewis Milestone filmjei
november 4. szombat 16.30
Nyugaton a helyzet változatlan (Ali Quiet on
the Western Front, amerikai film, 1930)
november 5. vasárnap 16.30
Szenzáció (The Front Page, amerikai film, 1931)
november 11. szombat 16.30
Egerek és emberek (Of Mice and Men, amerikai
film, 1939)
november 12. vasárnap 16.30
Szerencsés nászút (Lucky Partners, amerikai
film, 1940)
november 18. szombat 16.30
Észak csillaga (The North Star, amerikai film,
1943 )

november 19. vasárnap
A diadalív árnyékában (Arch of Triumph, amerikai film, 1948)
november 26. vasárnap 16.30
Nyomorultak (Les Miserables, amerikai film,
1%~
~

Egyszeri alkalom,

ne hagyd ki!

A Magyar FILMKLUBok és filmbarátok
SZÖVETSÉGének FILMKLUBJA
A Filmarchivum "láthatatlan"
utolsó szombatján!

kincseiből

- alapfilmek, amelyeket se moziban,
videotékában nem találsz -

minden hó

se

??????

(készült: 1979 - Cannes 79 Nagydíj)
A Keresztapa trilógia, Drakula, Magánbeszélgetés, Rablóhal rendezőjének filmje
Főszereplők. Marlen Brando és Robert Duvall
"Háborút még valószínúleg sohasem fényképeztek
olyan érzékletesen mint ebben a filmben"
(Báron György)
"Tartjuk a szánkat, mert elragadtatva ülünk a moziba. Igen, így kell ezt csinálni"
(Sükösd Mihály)
"Kivételes teljesítmény, megrázó művészi alkotás"
(Veress József)
"a legbonyolultabb, legintellektuálisabb de egyben az
egyik legfontosabb film is, amit valaha láttam"
(Ligeti Nagy Tamás)
"nem pusztán kalandfilm a háborúról, hanem a háború természetrajzárol mond el valamit"
(Bernáth László)
Megfejtés
1995 november 25 (szombat) 16 óra

TV1
november 3. péntek

Főszereplők. Udvaros Dorottya, Hajdu Szabolcs
november 17. péntek
Francois Truffaut sorozat

Lőj a zongoristára! (Tirez sur le pianiste, francia
film, 1960, 82 perc)
Rendezte: Francois Truffaut
Főszereplők. Charles Aznavour, Albert Remy
november 19. vasárnap
2001. Űrodisszea (2001: a Space Odyssey, amerikai film, 1968, 139 perc)
Rendezte: Stanley Kubrick
Főszereplők. Keir Dullea, Gary Lockwood
november 21. kedd
Berlin-egy nagy város szimfóniája (Berlin-Die
Sinfonie Einer Grossstadt, német film, 1927, 85
perc)
Rendezte: Walter Ruttmann
Emberek vasárnap (Menschen Am Sonntag, német film, 1929, 100 perc)
Rendezte: Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer
Főszereplők. Brigitte Borchert, Christi Ehlers
november 25. szombat
Törőesik Mari sorozat
Körhinta (magyar film, 1955, 93 perc)
Rendezte: Fábri Zoltán
Főszereplők. Törőesik Mari, Soós Imre
november 28. kedd
Jeanne d' Arc szenvedése (La passion de Jeanne
d'Arc, francia film, 1928,97 perc)
Rendezte: Carl Theodor Dreyer
Főszereplők. Maria Falconetti, Eugéne Silvain

TV2
november 11. szombat
Napfogyatkozás (L'Eclisse, olasz-francia film,
1961, 123 perc)
Rendezte: Michelangelo Antonioni
Főszereplők. Monica Vitti, Alain Delon

Francois Truffaut sorozat

Werner Herzog retrospektív
november lD. péntek 20.30
Woyzeck (német film, 1978)
november 11. szombat 20.30
Életj el (Lebenszeichen, német film, 1967 )
november 12. vasárnap 20.30
Fata Morgana (Lebenszeichen, német film, 196870)

november 14. kedd 20.30
Aguirre, Isten haragja (Aguirre, der Zorn Gottes, német film, 1972)
november 16. csütörtök 20.30
A törpék is kicsin kezdték (Auch Zwerge haben klein angefangen, német film, 1969-70)
november 18. szombat 20.30
Nosferatu, az éjszaka fantomja (Nosferatu Phantom der Nacht, német film, 1978)
november 19. vasárnap 20.30
Üvegszív (Herz aus Glas, német film, 1976)
november 21. kedd 20.30
A hallgatás és a sötétség országa (Land des
Schweigens und der Dunkelheit, német film,
1970-71)

november 23. csütörtök 20.30
Fitzcarraldo (német film, 1978)
november 24. péntek 20.30
Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle, német film, 1974)
november 25. szombat 20.30
Bruno vándorlásai (Stroszek, német film, 1976-77)
november 26. vasárnap 20.30
Nosferatu, az éjszaka fantomja (Nosferatu Phantom der Nacht, német film, 1978)
november 28. kedd 20.30
Cobra Verde (német film, 1987)
november 29. szerda 20.30
Kegyetlen hegy-csúcs (Schrei aus Stein, német
film, 1991)

Négyszáz csapás (Les quatre cents coups, francia film, 1959, 101 perc)
Rendezte: Francois Truffaut
Főszereplők. Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy
november 4. szombat
Ártatlanságra ítélve (Presumed Innocent. amerikai film, 1990, 124 perc)
Rendezte: Alan J. Pakula
Főszereplők. Harrison Ford, Brian Dennehy
november 5. vasárnap
Ének az esőben (Singin' in the Rain, amerikai
film, 1952, 102 perc)
Rendezte: Gene Kelly
Főszereplők. Gene Kelly, Donald O'Connor
november 7. kedd
A generális (The General, amerikai film, 1927,
77 perc)
Rendezte: Buster Keaton
Főszereplők. Buster Keaton, Marien Mack
november 10. péntek
Van Gogh (francia film, 1991, 158 perc)
Rendezte: Maurice Pia lat
Főszereplők. Jacques Dutronc, Alexandra London
november 11. szombat
Talpalatnyi föld (magyar film, 1948, 92 perc)
Rendezte: Bán Frigyes
Főszereplők. Mészáros Ági, Szirtes Ádám
november 14. kedd
Florentin kalap (Un Chapeau de Paille D'Italie,
francia film, 1927, 98 perc)
Rendezte: René Oair
Főszereplők. Olga Csehova. Albert Préjean
november 15. szerda
Vidéki vasárnap (Un Dirnanche á la Campagne,
francia film, 1984, 11O perc)
Rendezte: Bertrand Tavernier
Főszereplők. Louis Ducreux, Sabine Azéma
november 16. csütörtök
Jó éjt, királyfi! (magyar film, 1993, 91 perc)
Rendezte: Rózsa János

TV3
november 3. péntek
Hooper (amerikai film, 1978, 99 perc)
Rendezte: Hal Needham
Főszereplők. Burt Reynolds, Sally Field
november 6. hétf6
Szívzíir (magyar film, 1981, 85 perc)
Rendezte: Böszörményi Géza
Főszereplők. Máté Gábor, Udvaros Dorottya
Fennsíkok csavargója (High Plains Drifter, amerikai film, 1973, 105 perc)
Rendezte: Clint Eastwood
Főszereplők. Clint Eastwood, Verna Bloom
november 13. hétf6
Hosszú vágta (magyar film, 1983, 120 perc)
Rendezte: Gábor Pál
Főszereplő: Treat Williams
november 17. péntek
Excalibur (amerikai film, 1981, 140 perc)
Rendezte: John Boorrnan
Főszereplők. Nigel Terry, Nicol Williamson
november 18. szombat
Francesco (amerikai film, 1987, 116 perc)
Rendezte: Liliana Cavani
Főszereplő: Mickey Rourke
november 27. hétf6
Társasutazás (magyar dokumentumfilm, 1985, 75
perc)
Rendezte: Gazdag Gyula

DUNA TV
november 1. szerda
A színésznő és a halál (magyar film, 1993, 143
perc)
Rendezte: Dettre Gábor
Főszereplő: Kathleen Gati

PROGRAMAJÁNLAT

november 2. csütörtök
Kaspar Hauser (német film, 1974, 105 perc)
Rendezte: Wemer Herzog
Fószereplók: Bruno S., Walter Ladengast
november 3. péntek
Olvas6napló
Szindbád (magyar film, 1971,91 perc)
Rendezte: Huszárik Zoltán
Fószereplók: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva
Fejezetek a film történetéből: Az amerikai film
kezdetei (magyar dokumentumfilm, 52 perc)
Rendezte: Bán Róbert
november 4. szombat
Szerelmi láz (magyar film, 1942, 72perc)
Rendezte: Lázár István
Fószereplők: Csortos Gyula, Dajka Margit
Az utolsó napnyugta (Last sunset, amerikai
film, 1961, 111 perc)
Rendezte: Robert Aldrich
Főszereplők. Rock Hudson, Kirk Douglas
november 5. vasárnap
Mozgókép(30 perc)
Filmmagazin
Rendezte: Buglya Sándor
Szerkesztette: Pörös Géza
Hajnalban meghalnak az álmok (magyar film,
1994, 81 perc)
Rendezte: András Ferenc
Fószereplők: Juhász Jácint, Cserhalmi György
november 7. kedd
Hurrá, nyaralunk (Dobro pozsalovaty ill posztoronnyirn vhod voszprescson, orosz film, 1965, 70
perc)
Rendezte: Elem Klirnov
Fószereplők: Jevgenyij Jevsztyignyejev, Arina
Alejnyikova
Pillanatkép Elem Klimovról (magyar riportfilm,
1995, 14 perc)
Rendezte: Buglya Sándor
Szerkesztette: Pörös Géza
Mozgókép(30 perc)
Filmmagazin
Rendezte: Buglya Sándor
Szerkesztette: Pörös Géza
november 8. szerda
Az e!só száz év
Állat az emberben (La bete humaine, francia
film, 1938, 96 perc)
Rendezte: Jean Renoir
Főszereplők. Jean Gabin, Femand Ledoux
november 9. csütörtök
Fitzcarraldo (német film, 1982, 150 perc)
Rendezte: Werner Herzog
Főszereplők. Claudia Cardinale, Klaus Kinski
november 10. péntek
Olvasónapló
Utazás a koponyám körül (magyar, 1970, 76 perc)
Rendezte: Révész György
Főszereplők. Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva
Fejezetek a film történetéből: Az orosz és a
szovjet némafilm (magyar dokumentumfilm, 56
perc)
Rendezte: Bán Róbert
Az első száz év
Ember a felvevőgéppel (Cselovek sz kinoapparatom, orosz film, 1929, 62 perc)
Rendezte: Dziga Verlov
november 12. vasárnap
Kaspar Hauser (német film, 1974, 104 perc)
Rendezte: Wemer Herzog
Főszereplők. Bruno S., Walter Ladengast
november 14. kedd
Álmodó ifjúság (magyar film, 1974, 75 perc)
Rendezte: Rózsa János
Főszereplők. Csorna Zoltán, Damenija Csaba
november 15. szerda
Tatárpuszta (ll deserto tartari, olasz film, 134 perc)
Rendezte: Valerio Zurlini
Főszereplők. Phillipe Noiret, Giuliano Gemma
november 16. csütörtök
Meseautó (magyar film, 1934, 87 perc)

Rendezte: Gaál Béla
Főszereplők. Törzs Jenő, Gózon Gyula:
Az első száz évv
New York árnyai (Shadows, amerikai film, 1959,
78 perc)
Rendezte: John Cassavetes
Fószereplók: Leila Goldoni, Hugh Hurd
november 17. péntek
Fejezetek a film történetéből: A német film
1933-ig (magyar dokumentumfilm, 53 perc)
Rendezte: Bán Róbert
Az első száz év
Nosferatu, a borzalom szimfóniája (NosferatuEine Synphonie Des Grauens, német film, 1922,
95 perc)
Rendezte: Friderich Wilhelm Murnau
Főszereplők. Max Schreck, Alexander Granach
november 19. vasárnap
Szabadíts meg a gonosztól (magyar film, 1978,
88 perc)
Rendezte: Sándor Pál
Főszereplők Psota Irén, Garas Dezsó
Fitzcarraldo (német film, 1982, 150 perc)
Rendezte: Werner Herzog
Fószereplók: Claudia Cardinale, Klaus Kinski
november 23. csütörtök
Arcok (Faces, amerikai film, 1968, 129 perc)
Rendezte: John Cassavetes
Főszereplők. Gena Rowlands, John Marley
november 24. péntek
A Pendragon-Iegenda (magyar film, 1974, 102
perc)
Rendezte: Révész György
Főszereplő: Latinovits Zoltán
Az első száz év
Ködös utak (Quai Des Brurnes, francia film,
1938, 96 perc)
Rendezte: Marcel Carné
Főszereplők. Jean Gabin, Michéle Morgan
november 25. szombat
Zsákmány (Barbarella, amerikai-francia film,
1968, 98 perc)
Rendezte: Roger Vadim
Főszereplők. Jane Fonda, John Phillip Law
november 30. csütörtök
Egy hatás alatt álló nő (A Wornan Under the Influence, amerikai film, 1974, 149 perc)
Rendezte: John Cassavetes
Főszereplők. Gena Rowlands, Peter Falk

HBO
november 2. csütörtök
november 19. vasárnap
Sirga az oroszlán (Sirga, amerikai film, 86 perc)
Rendezte: Luc Besson
november 4. szombat
november 9. csütörtök
A veszélyes élet éve (The Year of Living Dangerous, amerikai film, 114 perc)
Rendezte: Peter Weir
Főszereplők. Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt
november 4. szombat
november 19. vasárnap
Chaplin (amerikai film, 138 perc)
Rendezte: Richard Attenborough
Főszereplők. Robert Downey Jr, Pierce Brosnan,
John Goodman, Dan Aykroyd
november 4. szombat
november 10. péntek
november 15. szerda
november 22. szerda
Romeo vérzik (Romeo is Bleeding, amerikai
film, 104 perc)
Rendezte: Peter Medak
Fószereplók: Gary Oldman, Juliette Lewis
november 4. szombat
Gyilkos mezők (The Killing Fields, angol film,
134 perc)
Rendezte: Roland Joffe
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Főszereplők. John Malkovich, Craig T. Nelson
november 5. vasárnap
november 18. szombat
A nagy likvidátor (Other People Money, amerikai film, 96 perc)
Rendezte: Norman Jewison
Fószereplók: Danny De Vito, Penelope Ann Miller
november 5. vasárnap
november 25. szombat
A szeretet földje (Love Field, amerikai, 101 perc)
Rendezte: Jonathan Kaplan
Főszereplők. Michelle Pfeiffer, Dennis Haysber,
Peggy Rea
november 6. hétfó
november 12. vasárnap
november 17. péntek
És a zenekar tovább játszik (And the Band
Played On, amerikai film, 140 perc)
Rendezte: Roger Spottiswoode
Főszereplők. Mathew Modine, Alan Alda, Richard Gere
november 7. kedd
november 12. vasárnap
november 25. szombat
Mozirnánia: Az amerikai film - Háborús történetek (American Cirnema: The Combat Film,
amerikai dokumentumfilm, 44 perc)
november 9. csütörtök
november 14. kedd
november 20. hétfó
A fehér féreg búvóhelye (The Lair of the White
Worm, angol film, 90 perc)
Rendezte: Ken Russel
Főszereplők. Sammi Davis, Hugh Grant
november 13. hétfó
november 19. vasárnap
november 24. péntek
A per (The Trial, amerikai film, 100 perc)
Rendezte: David Jones
Fószereplók: Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins
november 16. csütörtök
Twin Peaks - Tűz jöjj velem (Twin Peaks - Fire
walk with me, amerikai film,135 perc)
Rendezte: David Lynch
Főszereplők. Kyle MacLachan, Sherryl Lee
november 19. vasárnap
Mozimánia: Az amerikai film - A sztár (American Cirnema: The Star, amerikai dokumentumfilm, 54 perc)
november 21. kedd
november 27. hétfó
Egy teljes nap (magyar film, 85 perc)
Rendezte: Grunwalsky Ferenc
Fószereplók: Nemcsák Károly, Gáspár Sándor
november 23. csütörtök
november 28. kedd
Veronika kettős élete (Double life of Veronika,
francia-lengyel film, 95 perc)
Rendezte: Kryzsztof Kieslowski
Főszereplő: Irene Jacob
november 25. szombat
november 29. szerda
V. Henrik (angol film, 137 perc)
Rendezte: Kenneth Branagh
Fószereplók: Kenneth Branagh, Derek Jacobi
november 25. szombat
Howards End (amerikai, 136 perc)
Rendezte: James Ivory
Fószereplók: Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, James Wilby
november 26. vasárnap
Miss Daisy sofőrje (Driving Miss Daisy, amerikai film, 99 perc)
Rendezte: Bruce Beresford
Főszereplők. Jessica Tandy, Morgan Freeman
november 29. szerda
Ördögűző II. (Exorcist Il., amerikai film, 112
perc)
Rendezte: John Boorman
Fószereplók: Linda Blair, Richard Burton
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VIDEOMEGJELENÉSEK

Apám életére
(Le fils prefere)
színes, feliratos francia film
1994 (110 perc)
Gerard Lanvin, Jean-Marc Barr, Bernard Giraudeau
Rendezte: Nicole Garcia
Forgahnazza: Budapest Film

Shop-stop
(Clerks)
fekete-fehér, feliratos amerikai film
1993 (90 perc)
Brian O'Halloran, [eff Anderson, Lisa Spoonhauer
Rendezte: Kevin Smiths
Forgalmazza: Mokép

Flört
(Flirt)
színes, feliratos amerikai/német/japán film
1995 (85 perc)
Martin Donovan, Dwight Ewell, Miho Nikaidoh
Rendezte: Hal Hartley
Forgalmazza: Budapest Film

Hamlet, vagy amit akartok
(In the Bleak Midwinter)
fekete-fehér, feliratos amerikai film
1995 (100 perc)
Michael Maloney, Julia Sawalha
Rendezte: Kenneth Branagh
Forgalmazza: Duna Film

Európa Kemping színes magyar film, 1991 (80
perc) Rendezte: Szőke András, Főszereplők: Badár
Sándor, Horváth János, Szőke András, Harsay Gábor,
Kovács Ágnes, Ferenczi Gábor, Forgács Péter. Megjelenteti: Mokép
Árnyék a havon fekete-fehér magyar film, 1992
(74 perc) Rendezte: Janisch Attila, Főszereplők: Miroslaw Baka, [ozef Kroner. Megjelenteti: Mokép
Halálutak és angyalok színes magyar film, 1991
(96 perc) Rendezte: Kamondi Zoltán, Főszereplők:
Eszenyi Enikő, Rudolf Hrusínszky. Megjelenteti: Mokép
Álombrigád színes magyar film, 1984 (105 perc)
Rendezte: Jeles András, Főszereplők: Rátonyi Róbert,
Szirtes Ádám. Megjelenteti: Mokép
Zsötem színes magyar film, 1992 (94 perc) Rendezte: Salamon András, Főszereplők: Lukáts Andor,
Kerekes Éva, Börcsök Enikő. Megjelenteti: Mokép
Roncsfilm színes magyar film, 1992 (95 perc) Rendezte: Szomjas György, Főszereplők: Szirtes Ági,
Derzsi János. Megjelenteti: Mokép
Soha, sehol, senkinek színes magyar film, 1988
(94 perc) Rendezte: Téglásy Ferenc, Főszereplők: Kozák András, Antal Tibor. Megjelenteti: Mokép
Kétségek között L'ombre du doute) színes, szinkronizált francia film, 1994 (105 perc) Rendezte: Aline
Issermann, Főszereplők: Sandrine Blancke, Alain Bashung. Megjelenteti: Mokép
Elválasztott világ (A world Apart) színes, szinkronizált angol film, 1988 (112 perc) Rendezte: Chris
Menges, Főszereplők: Barbara Hershey, [odhi May.
Megjelenteti: Mokép
Sammy és Rose(Sarnrny & Rose Get Laid) színes,
szinkronizált angol film, 1987 (97 perc) Rendezte:
Stephen Frears, Főszereplők: Shasi Kapoor, Claire
Bloom. Megjelenteti: Mokép
Sikolya sötétben (A Cry in the Dark) színes,
szinkronizált amerikai film, 1988 (120 perc) Rendezte: Fred Schepisi, Főszereplők: Meryl Streep, Sam
Neill. Megjelenteti: InterCom
A paradicsom fantomja (phantom of the Paradise) színes, szinkronizált amerikai film, 1974 ( 92 perc)
Rendezte: Brian De Palma, Főszereplők: Paul Williams, William Finley. Megjelenteti: InterCom
Kék ég (Blue Sky) színes, szinkronizált amerikai
film, 1993 (109 perc) Rendezte: Tony Richardson , Főszereplők: Jessica Lange, Tommy Lee Jones. Megjelenteti: InterCom
Karácsonyi lidércnyomás (The Nightmare before
Christmas) színes, szinkronizál t amerikai film, 1994
(114 perc) Rendezte: Tim Burton. Megjelenteti: InterCom
Milyen jó ízűek a fehérek (Ya Bon Les Blancs)
színes, szinkronizált francia-olasz film, 1987 ( 98
perc) Rendezte: Marco Ferreri, Főszereplők: Maruschka Detmers, Michéle Placido. Megjelenteti:
Odeon
Áldozathozatal (The Sacrifice) színes, szinkronizált francia-svéd film, 1986 ( 145 perc) Rendezte:
Andrej Tarkovszkij, Főszereplők: Erland [osephson,
Valerie Mariesse. Megjelenteti: Odeon
Vasárnapi gyerekek (Söndagsbam) színes, szinkronizált svéd film, 1992 ( 121 perc) Rendezte: Daniel
Bergman, Főszereplők: Thornrny Berggren, Lena
Endre. Megjelenteti: Odeon
Mystery Train színes, feliratos amerikai film, 1989
( 113 perc) Rendezte: Jim Jarmusch, Főszereplők: Youki Koduh, Nicoletta Braschi. Megjelenteti: Odeon
Esti Kornél csodálatos utazása színes magyar
film, 1994 ( 99 perc) Rendezte: Pacskovszky József,
Főszereplők: Máté Gábor, Erdély Mátyás. Megjelenteti: Odeon
Akkumulátor I. színes szinkronizált cseh film,
1994 (109 perc) Rendezte: Jan Sverak, Főszereplő:
Petr Forman. Megjelenteti: Zoom
Éjszaka és a város (Night and the City) színes
színkronizált amerikai film, 1992 (104 perc) Rendezte: Irwin Winkler, Főszereplők: Robert De Niro, Jessica Lange. Megjelenteti: Flamex

+8

Szomjas György
CSÓKKAL ÉS KÖRÖMMEL
FILMVILÁG
Helyszínlelés
... a Csókkal és körömmel csupa "amatőrökkel"
operál. Hát a Derzsi? Akár egy amatőr: hozza Derzsi
János színművész skatulyáját, az örök rosszfiút. Elefántvadászathoz használatos stukkerrel őrzi-védi a
rosszlányokat. Rövidke jelenete a film legizgalmasabb része .... Az egyetlen profi a tegnapi félprofi. ám
sohasem is amatőr Szőke. Neki - pontosabban Szomjasnak - köszönheljük a film legkínosabb pillanatait.
Szánalmat kelteni igyekvő Tmája valóban szánalmas
szerencsétlenkedés. Valahol ki van írva: jobb sorsra
érdemes, na de ki nem az? Mikor jön el a perc, amikor valamire azt bírják mondani: ezt azért mégse ...
... A közelkerülés a legizgajmasabb. Ahogy Szomjas György filmről filmre mászik bele könyörtelenül
a hőseibe, és azok környezetébe. Néha még úgy is,
hogy magukra hagyja őket. Ez az, amitől érvénytelen
lesz minden megalapozott kifogásunk. ..
... Ami biztos: Szomjas György a végére ért. Izgalmas kísérlete, mely önmagukban változó értékű,
egységében következetes, darabonként figyelemre
méltó kalandokkal szolgált, befejeződött. Az utolsó
jel odalentről. A sorsüldözöttek megtették, mi tőlük
telt. Go home, underdogsL ..
Turcsányi Sándor
NÉPSZABADSÁG
Csajok a nyolcadik kerületből
... Magam főleg két erényét becsülöm. A könnyedségét, a sokszor fanyar, gyakran tragikomikus sztorik
előadásmódjának hangszerelését és vaskos humorát,
elegáns iróniáját...
... Szomjas György ezúttal is hiteles atmoszférát
teremt, még a gyengébb jelenetekben sem volt olyan
benyomásunk, hogy a civil színészek felvevőgép
előtt alakítják szerepeiket, a korábbi látleletek eredetisége valahogy mégis hiányzik a tablóról. Grunwalsky Ferenc lényegretörő pontossággal fényképezi
az arcokat és rekvizítumokat: a helyszinek levegője
szinte érzékelhetően szétárad a beállításokon, viszont
az életrajztöredékek kurióz töredékek maradnak,
nem illeszkednek szervesen a dokumentáció egészébe, a befejezés pedig hatásvadászóan kicentizett (10gikájának sebezhetőségéről nem is beszélve). A Csókkal és körömmel mozgalmas vázlat, de nem eléggé
kidolgozott és megérlelt produktum. Pompás megfigyelések váltakoznak benne nyögvenyelős viccekkel.
remekül ellesett pillanatok művi megoldásokkal. Az
inzertek funkciója sem igazán meggyőző. Hiányzik a
nóvum, a plusz, a modem videotechnikának megfelelő, igazán korszerű tartalom. Remélem, nem bántom meg Szomjast, ha megkockáztatok egy elmarasztalásként felfogható dícséretet: ilyesfajta filmeket
ő havonta, esetleg hetente képes volna előállítani ...
... kedvelem a monomániás rendezőket. Az imádott nyolcadik kerületi beltenyészetről nyilván ezután is lehet filmet készíteni, de csak akkor érdemes
igazán, ha a monománia ismétlődő kalandja felfedezésekkel párosul.
Veress József
ÚJ MAGYARORSZÁG
Lányok szomorú öröme
... Szomjas addig kifogástalan munkát végez (s ebben egyenrangú társa Grunwalsky kamerája), amig
ennek a világnak a tárgyi hitelességét, a terek, a házak, utcák, lakások, csehók és az emberek dokumentumhűségű bemutatását produkálja ...
... Nagy kár azonban, hogy a filmet melodramatikus, gyilkosságban végződő kódával zárják. Ez, azon
túl, hogy nem is jellemző erre a körre, nem old meg
semmit a filmben felvetett problémák közül, s még
választ sem ad. S - főként - ellentétes mindazzal,
amit a film eddig feltárt, megmutatott. Ha ez a féltékenységi dráma igaz, akkor az előtte volt film nem
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az. Ha pedig a film igaz (márpedig az), akkor ez a
véres finálé nem az. Az utolsó néhány percben a szociofilm sajnálatosan átcsúszik szociogiccsbe.
takács
MAGYAR HÍRLAP
Angyalok Franzstadtban
... A filmnek a nyelve a nagy erőssége: a képi és a
beszélt-írott Grunwalsky Ferenc a maximumot hozza
ki a videokép adta lehetőségekből. (E képeket érdemes mozivásznon és videón is megnézni - más-más
élményt adnak.) A kamera a pórusokig hatol, mesteri
plánok fordulnak elő, s két jelenet között néhány
másodperc elég arra, hogy egy függönylibbenésből
rniniesszé kerekedjen. Szomjas forgatókönyvének
legjobb dialógusai a gondatlanul használt nyelv törmelékeiből épült torzókról szóló tanulmányok. A képek alatt megjelenő feliratok hol értelmezik, hol elidegenítik a látnivalót, máskor a "cselekmény" előregörditésében van szerepük, néha viszont nem sikerül
eldönteni, miért kerültek oda. A főszerepeket nem
hivatásos színészek játsszák, általában jól, s ha néha
mégis betanultan csikorog a szöveg, az sem nagyon
bántó ...
... A Csókkal és korömmel alkotói mintha még
mindig az értelmiség rendszerváltozás utáni frusztrációit filmeznék ki magukból, küldetést teljesitve a fizikai és lelki nyomor szinte tapintható ábrázolásával.
Ennyi még tényleg kikívánkozhatott, de izgalmas
lenne egy új regénybe fogni. A roncsok stilizált felmutatása, összerendezgetése után előbb-utóbb érdemes áttérní az építésre, merészen elszakadván a
klasszikus kukák tól. A dokumentarizmusból eredő
valóságfeltáró filmek, látleletek készítése számára
akadnak más médiumok - a játékfilm, a korlátlan lehetőségek valódi hazája kidolgozott történetekkel, árnyalt karakterekkel hatásos igazán. Ha a folytatás
ilyen lesz, jelen mű szép epilógusa a Szomjas-féle
szegény-sagának.
Baló Péter
NÉPSZAVA
Csókkal és kőrömfeketével
...nincs az a pikáns háromszög, mely fejből kipattanva, vetekedhetne a mocskos valóságnak azzal a
lélegző varázsával, amihez Szomjas és elválaszthatatlan filmszeme, Grunwalsky Ferenc opera tőr ért.
Akárcsak előző, Roncsfilm című közös munkájukban,
most is szinte arcunkban érezzük az odvas bérházak
és odvas életek leheletét, amelyből ők ketten csodával határos közvetlenséggel tudják előhívni a szélresodródottak, az elfeledettek, a soha észre sem vettek
lenyűgözően sokszínű tenyészetét. Ezúttal ráadásul
csupa természetes szereplő (nem amatőr, annak
mind túl jó) lép elénk, s az eljátszhatatlant hozza játékba egyéniségével mindhárom lány, a leszbikus
szociális gondozó, prostituált szerelmese és az elcsábult családanya. Színésznek az elsősorban rendezőként jegyzett Szőke András még a legprofibb, de egy
homokos prosti szerepében előadott csillogó magánszáma is belesimul ebbe a maga törvényei szerint
mozgó világba. A képeken fénybe és színbe burkolóznak a fénytelen és színtelen életek. Ettől kínzó a
kopárságuk. A dohos kapualjak költészete ez, amelyben ritka alkotói magatartás érhető tetten. Az elveszettek iránti egyiittérzés. Csakhát. Hogy fest itt, előzmények nélkül, az a teátrális befejezés? Mint kívánatos dáma körme alatt a fekete.
Bársony Éva

09.10. - 10.10

Beszélgetések, interjúk
Burton, Tim
Cinema - október Az iszonyat bábjátékosa (hr)
Ferreri, Marco
Filmvilág - október A szegények mozija (Csantavéri Júlia)
Horváth György
Magyar Narancs 10.05 "Úgy outsider, hogy bizto-

san jót akar" (Bakács Tibor Settenkedó-Simó
György)
Kállai Ferenc
Cinema - október "Ajándékom van a sorstól" (Virághalmy Judit)
Kézdi-Kovács Zsolt
Népszabadság 09.26. Készüljön több koprodukció!
(Zachar Balázs)
Krzysztof Kieslowski
Filmvilág - október Kérdések, amelyekre nincs válasz (Newsweek alapján)
Mészáros Márta
Magyar Nemzet 09.16. II. János Pál disszertációt írt
róla (Horeczky Krisztina), Filmvilág - október A
hetedik szoba (Zsugán István)
Sára Sándor
Népszabadság 10.07. Máról holnapra él a Duna Tv
(Varsányi Gyula)
Szász János
Népszabadság 09.16. Roppant méreg van bennem
(Sós B. Péter)
Szőke András
Biciklitolvaj - október Boldog tábornok (B...LÓ)
Wisinger István
Magyar Hírlap 09.16. Egy megszállott szolgáló (Pogány Ira)
Wong Kar-wai
Filmvilág - október Kínaiak és olaszo (Liberation
alapján)

Kritika
Farínelli, a kasztrált
Filmvilág - szeprember. A hang (Gelencsér Gábor),
Új Magyarország
09.29. A kasztrált is ember (takács), Népszava 09.14. Farinelli, a kasztrált (Bársony Éva), Magyar Nemzet 09.28. Farinelli, a kasztrált (Szabolcs Imre), Magyar Hírlap 09.14. Kisded
kísértet (Baló Péter), Biciklitolvaj - október Az élő
hangszer (Matisz), Biciklitolvaj - október A hang
(Márton Gyula)
Csókkal és körömmel
Filmvilág - szeptember. Helyszinlelés (Turcsányi
Sándor)Népszabadság 09.21. Csajok a nyolcadik kerületből (Veress József), Új Magyarország
09.29.
Lányok szomorú öröme (takács), Új Demokrata
09.29. Kietlen belső terek (Végh Attila), Népszava
09.21. Csókkal és körömfeketével (Bársony Éva),
MiJgyar Hírlap 09.21. Angyalok Franzstadtban (Baló Péter), Biciklitolvaj - október Nyócker (Para-Kovács Imre)
Keserű méz
Magyar Nemzet 09.14. Keserű méz (Szabolcs Imre),
Új Magyarország 09.29. Keserű az egész világ (takács), Élet és Irodalom 09.22. Méreghetek (Bányai
Gábor), Magyar Narancs
09.14. Ez mind ő volt
egykor (Kövesdy Gábor)
Tébolyító zörejek a kék villa körül
Filmvilág - szeptember. Mah-jong és a Wagner-ballada (Fáber András), Új Demokrata 09.14. Macskajáték (Végh Attila), Magyar Narancs 09.28. Halászok, lányok, kínaiak (Sándor Ágnes)
Ébredés
Népszabadság 10.06. Egy anyakomplexus története
(Veress József), Népszava 10.05. Rossz álom ébredés nélkül (Bársony Éva), Filmvilág - október Például Proust (Fáber András), Biciklitolvaj - október
Intimfilm (Margitházi Bea)
Férfiak mélyrepülésben
Filmvilág - október. Férfiak mélyrepülésben (Hegyi
Gyula), Biciklitolvaj - október Alászállás (Bori Erzsébet)
Passion Fish
Filmvilág - október. Passion Fish (Déri Zsolt)
Segitség csaló
Filmvilág - október. A másik játszik (Bori Erzsébet),
Biciklitolvaj - október. Színészdal (Michel Petofi)

se ... Mindig azt mondom magamnak,
saját filmedtől akkora távolságot kell
tartanod, hogy módodban álljon csúfot
űzni belőle. És csakis így válhatsz szabaddá. Az a legrosszabb, hogyha saját
filmedre úgy tekintesz, mint egy emlékműre. Chabrol is azt mondta, hogy
le kell rombolni az összes emlékművet,
Renoirtól Claírig, különösen ez utóbbit.
• Az enteriőrök a stúdióban készültek?
Igen, mind, az a lépcsőjelenet is. Bár
a fenti szobát lent vettük fel, mégis
úgy tűnik, mintha Marusa a saját szobájába rnenne, amit aztán Ma tul is jó
megoldásnak talált. Ez a metier, a
szakma ismerete, ami az előfeltétele
annak, hogy szabadon dolgozhass,
persze ha van erre lehetőséged.
• A filmben nagyon sok a traveling,
amelyek - paradox módon - egyfajta
statikus
érzést rögzítenek, például
amikor megelőzik a személyt és viszszatérnek
hozzá, aki még mindig
ugyanazon a helyen van, máskor pedig
"zavart" keltenek, amikor a személyt
elhagyják egy adott helyen, majd egy
másik helyen bukkannak rá.
Igen, nagyon szerettem az ilyen szokatlan, kissé sokkoló dolgokat: ilyen az

a jelenet is, amikor Marusa öngyilkosságot követ el. A kezdő rendező gyakran éli ki így magát. De ez lehet nagyon komplikált is; még akkor is, ha
mindent jól elterveztél, könnyen elveszhetsz a forgatáson. Az első filmem
készítése közben energiám és figyelmem közel 70%-át az kötötte le, hogy
a forgatáson összehangoljam mindezeket az utazásokat és átmeneteket. hogy
- röviden - a dolgok egy vágányon
haladjanak.
• És éppen ezek az átmenetek az igazán érdekesek a realitás és a bolyongás között.
Elsősorban arra tőrekedtem. hogy
ténylegesen is látszódjon, Marusa hogy
kel fel az ágyból, hogy nyitja ki az ajtót, és hogy találja magát a pályaudvaron. Persze montázstrükköt is alkalmazhattam volna, mondjuk az egyik
vágásban a szobában lenne, a másikban pedig a pálya udvaron, ám ebben
van a trükk, és az ilyen jelenetnek nem
lehet hinni. Úgy kelJ megcsinálni,
mintha igaz volna.
• Annak a bizonyos borotvának,
amely többször is felbukkan, a legvégén Anton kezében, van-e valami köze
Buiiuel Andalúziai kutyájának borotvájához?

Nem mondhatnám, hogy van, persze a szürrealizmus erős hatással volt
rám. A Mese a szerelemrí51(1954) círnű
filmben már ott szerepel a babára helyezett borotva.
Baloh jól alakitotta a megkeseredett
ember és a tough guy keverékét ...
Miha akkor még nem volt sztár, és
engedte magát irányítani. Emlékszem,
a monológja forgatása előtti este rnindenáron el akart jönni a lakásornra és el is jött, kezében egy üveg Chiantival. Lámpaláza volt, egyébként pedig
az a monológ valóban olyan, hogy
százféleképpen is elő lehet adni. Rengeteget beszélgettünk ... Kezdetben zavart, mert úgy éreztem, hogy a filmben túl sok a dialógus. Ma éppen ellenkezőleg vélekedem erről, szerintem
a szlovén filmben általában is kevés a
dialógus.
• A Tánc az esőben után azonnal
hozzáfogott a Homokvárhoz?
Nem, második filmemet Rozancnak
a Perspektivében (1961/62, 12. sz.) megjelent a Pince című forgatókönyve alapján kellett volna készítenem. A forgatókönyv Csillapuló szél címmel már kész
is volt - ennél kicsit Wajda hatása alatt
álltam. A forgatáshoz már minden
kész volt, amikor a Triglav film embe-

reinek túlságosan költségesnek tűnt a
vállalkozás, így aztán dugába dőlt az
egész. Nagyon sajnáltam. és úgy gondolom ma is, hogy az a film jobb lett
volna, mint a Tánc az esí5ben. Aztán
Povh az éppen akkor alakuló Vibához
hívott, és azt tanácsolta, hogy írjak egy
olyan forgatókönyvet, amelyik olcsóbb
lesz. Hazamentem. és három hét alatt
megírtam a forgatókönyvet. Sikerült
gyorsan és olcsón csinálnunk egy filmet, amelyet jól el lehetett adni, így
szépen kereshettünk vele.
Silvan Furlan, Lilijana Nedic,
Stojan Pelko, Zdenko Vrdolovec
Lukács István forditása

Geréb Anna

Borisz Barnet
az avantgárd
és a sematizmus
között

Nehéz elhinni, de tény: a filmtörténet egyik legérzékenyebb művészéről - a bemutatott filmek kritikáiban felbukkanó utalásokat nem szárrútva - még soha
nem jelent meg magyarul cikk vagy tanulmány!
Aligha vigasz, hogy hazájában sem dúskálhatnak az
irodalomban." Nem csoda, hiszen kihagy ták a szovjet
filmtörténet kötelező anyagából. Ezért is tudunk róla
olyan keveset. Jevgenyij Margolit, mai kutatója írja
róla találóan: .Barnetröl nem irtak. Barnerről beszéltek.". Például ilyeneket: "A Külváros óta úgy gondolok Barnetre, mint Flaubert-re vagy Tolsztojra, és
örökre hálás maradok neki, hogy él, hogy létezik."
(Szergej Geraszimov).'
Hogy ő is csak megrendeléseket teljesített? Hogy
a politikai-ideológiai propaganda szolgálatába állt?
Igen, ő is igyekezett. De halhatatlan műveiben
nem sikerült neki! Tehetsége, hasonlóan nagyhirű zseni-kollégáihoz, őt is "megcsalta", kiigazította. Mark
Kusnyirov így magyarázza a jelenséget "Barnet művészi hajlama, érzékenysége, reagálása az életre

«nem e világból való» volt. Meg kell adni, a szovjet
film győzelmi történetét és akadémiai gyűjteményét
összeállító, majd a sztálini idők után azt «helyreigazító» filmtörténészekkel együtt lehet érezni. Barnet
ugyanis megoldhatatlan eset volt számukra. A
FEKSZ-eseknél" vagy Eizenstein elátkozott műveinél
elég volt a 'mínuszt' 'pluszra' cserélni, kihagyni a
«klasszikusok listájáról» a leghirhedtebb opuszokat ...
De meg lehet-e válaszolni, vagy akár csak megkérdezni azt, miként fordulhatott elő, hogy a gyanakvás
légkörében, a legkisebb szabad gondolatra is ingerült
sztálini rendszer megengedte a puszta létezését is az
ilyen szabad rendezői világfelfogásnak, amely nyilvánvalóan nem lelkesedik az ideológiai irányuitságért.
Arról van szó, hogy egy ritka és különlegesen értékes világszemlélettel állunk szemben, amely a természetes, azaz egy kicsit naiv, ösztönös tolerancián
alapul ... Emlékezzünk csak: az emberi érték mértéke
a totalitárius lét minden területén a személyiség idomulásának mértéke volt a deklarált ideológiához.
Éppen ezért válhatott az intolerancia a fő «energiahordozóvá», úgy a privát életben, mint a filmművészetben. A «minden művészet között a legfontosabb»
csúcsteljesítményeinek legtöbbje meglehetősen sikeresen, azaz a maga módján meggyőzően boldogult a
szociális, az osztály- és a többi intolerancia propagandájával. Még a zenés, a sport- és üdülővigjátékok
is törvényszerűen hirdették az emberi gögöt valamiféle «magasabb igazság» jogos részeként, a «legigazságosabb és legboldogabb állam» velejárójaként a
föld kerekén ...
Nem volt mit tenni, a százszemű árgusoknak hallgatniuk kellett Barnetről, mivel a legmagányosabb, a
legmegfontoltabb, és ezzel együtt a legéletrevalóbb
ösztönnel volt dolguk, amelynek lírai világfelfogása
ellenszegül a totalitárius tudatnak, és etikailag a legközelebb talán a vallásos tudathoz áll.,,2
Azt hiszem, érdekes idevágni Barnet egyik felesége, [elena Kuzmina visszaemlékezését, hogyan mu-

'Az egyetlen kismonográfia, ami megjelent orosz
nyelven, Mark Kusnyirovicsé, 1977-ből. Kevésbé mérik szűkmarkúan a szakirodalmat a nyugati féltekén,
miként filmmúzeum is alig van már e kontinensen,
ahol ne rendeztek volna Barnet retrospektívot vagy
emlékestet.

"FEKSZ-esek - a húszas évek elején alakult, és
közel egy évtizedig működő leningrádi avantgárd
színházi és filmes csoport, Grigorij Kozincev, Leonyid Trauberg, Szergej Jutkevics, Jurij Tinyanov, Jelena Kuzmina és sokan mások közreműködésével.

tatkozott meg mindez Barnet jellemében, magánéletében:
"Furcsa ember volt. Csodálatra méltó. A kolosszális, a férfias báj képviselője. Jó, mindenkivel szívéIyes, akivel csak kapcsolatba került. A legnagyobb
hidegben kész volt lerántani magáról a sálat és a
kesztyűt, hogy ráadja egy űtjába került gyerekre. Kifordította az összes zsebét, hogy kopejkát adjon a kérőnek.
Vonzódtak hozzá az emberek. De nem váltak közeli barátokká. Lehet, hogy Barnet távolságtartással
védekezett. Védte a magányát. Sok ismerőse volt,
mindenkivel egyformán kedves, barátságos, csodálatos társalgó, vidám asztaltárs. De hű barátra nem tett
szert. Pedig valószínűleg szüksége lett volna rá.,,3
Itt az ideje, hogy megismerkedjünk a rendezővel
"személyesen" is. A legjobb, ha életrajzát 1949-001
való, saját fogalmazásában közöljük: ,,1902-ben születtem, Moszkvában. Az apám (polgár), szintén
moszkvai, 1924-ben, ötvenöt éves korában halt meg.
Az Októberi Forradalomig részvényes volt a 'Barnet
Könyv- és Kőnyomatos Nyomdája' cégben. amit közösen vezetett nagybátyjával. .. Az Októberi Forradalom után, mint a papíripar specialistája, a 'Főpapír'nál dolgozott Moszkvában. Anyám háztartásbeli.
Most 75 éves. Van két nővérem, és volt egy bátyám,
aki a Vörös Hadsereg katonájaként halt meg a lengyel fronton 1918-ban vagy 19-ben.
Én, a reáltanoda hatodik osztályának befejezése
után a moszkvai építészeti főiskolára jelentkeztem,
de aztán a Festészeti Iskolát választottam, belsőépítészeti és szobrászati szakon ...Tanulmányaimat összekötöttem a Moszkvai Művész Színház 4. Stúdiójában
végzett munkámmal, mint szinpadi munkás és díszletező.
1919-ben, másodéves hallgató koromban, azt hiszem, tavasszal, önként jelentkeztem a Vörös Hadseregbe, a Vöröskereszthez. A katonai vonatkórházban
szolgáltam, mint szanitéc 1921-ig... Szanitéci munkám azzal végződött, hogy én is kolerát kaptam,
ezért Moszkvába küldtek, és leszereltek. Beiratkoztam a Katonai Főiskola fizikai kiképzés szakára.
ahonnan oktatóként távoztam 1923-ban. Még ugyanebben az évben beléptem az Állami Filmtechnikumba, Lev Kulesov osztályába. Eleinte együtt folytattam
tanulmányaimat a filmiskolában, és munkámat mint
profi boxoló, illetve box- és birkózás-oktató a Kato-

nai Főiskolán, de aztán végérvényesen a film mellett
maradtam."l
Itt érdemes megszakítani az elbeszélést, és átadni
a szót osztály társának, Alekszandra Hohlovának
(amúgy az osztályfőnök. Kulesov feleségének), aki
elárul egy s mást Barnet felvételének indítékáról:
"Boxoló volt, de mi nem láttunk Barnetnél szebb embert a ringben. Gyönyörű mozgása volt, mint a tígrisnek, vagy az oroszlármak. Ugyanakkor mégis ritkán győzött - hamar elfáradt ... Borisz Barnet okos tekintetével, kifogyhatatlan
szellemességével.
életörömével, mozdulatainak szépségével és sportos tartásával fordította magára a figyelmünket. Hallatlan
sikere volt a lányoknál - de hát nem minden nap találkozol egy hőssel, akiről addig csak ábrándoztál.,,4
"Kulesovval mellesleg a ring mellett találkoztam szól Barnet változata. - Az egyik mérkőzésen jelen
volt, mert kovboj 'modellt' keresett tervezett filmjéhez, a Mister West-hez. Éppen akkor mutattak be neki, amikor hatalmas kék monoklival a szemem alatt,
csapzottan, vizesen lihegve álltam a vesztett menet
után. Az ajánlat teljesen váratlanul ért. Minden színészi előtanulmány nélkül, technikai ismeretek hiányában, mit kereshetek én a filmben? És visszautasítottam. Hosszú rábeszélés után mentem el a stúdióba, hogy mégis megpróbáljam, és felvételizzek az
osztályba ... De még mindig abban a meggyőződésben, hogy jó, elkezdern. de azonnal befejezem filmbeli tevékenységemet, amint vége ennek az egésznek ... "

A kulesovi modell-iskola
is megér egy rövid kitérőt. Részlet a névadó alapító professzor beszárnolójából: "Iskolánkban a tanulók voltak a tanárok is. Barnet például négyszer egy héten, harminc percig erőgyakorlatokat tanított a modelleknek, és szintén
négyszer egy órában boxot, majd újabb négy órában
akrobatikát oktatott, miközben maga is tanulta a
mesterséget, szorgalmasan készült az etűdökre és
közreműködött a »filmszalag nélküli filmekben«."s
Ami pedig első filmszereplését illeti, álljon itt újból a partner, Hohlova vallomása: "A Mister Westben Barnet Jeddy-t játszotta. Az egyik jelenetben át
kellett volna másznia egy kötélen a jobboldali házból
a baloldaliba, egy beállításon belül (természetesen
minden védőháló nélkül, mert azt akartuk, hogy a
jelenet igazán szörnyű legyen). Amikor a közepére
ért, a segédek kiold ották a jobboldali rögzítést, hogy
[eddy lógjon, mint egy inga, és lengedezzen egy kicsit kötélen a baloldali házak közelében. A kamerának csak egy lengést kellett volna rögzítenie, aztán
már csak azt, ahogy Jeddy berúgja a könyvtár ablakát, és berepül a szobába. A jelenethez alapos felkészülésre, tréningre lett volna szükség, de Barnet elnagyolta, könnyelműen túlértékelve saját fizikai erejét.
Következésképpen
a felvételen bizonytalanul
és
rosszul érezte magát, s kiengedte a kezéből a kötelet.
Az volt a szerencse. hogy a biztonsági kötél a karján
lévő karkötőhöz volt erősítve. így lógott hat emelet
magasságban az utca közepén, mig a tűzoltók le
nem szedték. ..
Barnet művelt fiatalember volt, remekül rajzolt,
sokat olvasott. Szelíd természetű, és soha nem tartott
haragot. Egész életünkben jó barátságban maradtunk, noha elsőként hagyta ott a csoportot, hogy
önállóan rendezhessen ... Kifinomult művész ízlése, jó
szeme volt, és szinte azonnal remek színész és rendező vált belőle.,,4
"A Mister West után rögtön rendezői munkát ajánlottak a Mezsrabpomnál, ígyodamentem, és örökre a
filmnél maradtam - folytalja élete történetét hősünk.
- Kezdetben asszisztens voltam, de három hónap
után társrendezőnek neveztek ki Fjodor Ocep mellé a
.Miss Mend" -be, amelynek forgatókönyvét is átírtam. Azóta önállóan készítem filmjeimet. 1936-ig csináltam hat hosszú és két rövidjátékfilmet.
A Külváros sikeres befejzése után, 1933-ban jutalom utazásban részesültem. Franciaországban töltöt-

tem közel két hónapot azzal a céllal, hogy reklámozzam, ismertessem. bemutassam a filmet.
1936-41 között két filmet készítettem a Moszfilmnél. Aztán alma-atai evakuációban. az Egyesített
Központi Stúdióban leforgattam egy nagy és két rövidfilmet. 1944-ben ideiglenesen a Jereváni Stúdióba
kerültem. ahol elkészítettem a Végzetes éjszaka című
filmemet.
1945-ben átirányítottak a Szojuzgyetfilmhez, hogy
forgassak a Farkasok és bárányok-ból filmet, de az évi
téma terv megváltozása miatt ez elmaradt. 1946-ban a
Kijevi Stúdióba neveztek ki, ahol 1948-ban megrendeztem a Veszélyes é5rjáratot, amelyért Sztálin-díjat
kaptam.
Azóta is itt, a Kijevi Stúdióban dolgozom, egy rövid kitérőt nem számítva a Szverdlovszki Stúdióban,
ahová azért küldtek, hogy kijavítsam Alekszandr
Macseret Az élet lapjai című filmjét.
1934. december 2-án, a Kirov elvtárs elleni gyilkos
merénylet hatására beléptem a Szovjet Kommunista
(bolsevik) Párt együttérző csoportjába."
Elgondolkoztató, mennyi ellentmondás feszíthette
belülről Barnetot. Hogy fért el benne békésen például a katonai drill, a "verekedős" erősportok iránti
szenvedély és az a finom poézis, érzelmi gazdagság,
szelíd humor, amely filmjeit jellemzi. Ráadásul rnűvészi hajlamától vezettetve, épp az ellenkezőjét csinálta annak, amit tanult, amit a divat és a diktátum
diktált. Mintaszerűen elsajátította az akrobatikán, cirkuszi bohóckodáson és a pantomim-gesztusnyelven
alapuló "modellezést", mint rendező azonban kerülte
a harsányságot, az excentrikát, a durva vicceket. Színészcentrikus az allegorikusan összefoglaló típus, a
"tipázs" vagy a "modell" kultiválása helyett. "Le a
lélektani színjátékkal!" - zengett a jelszó, miközben
egyre jobban belemerült a finom pszichológiai árnyalatok pontos érzékeltetésébe. Nem tartozik az újítók
közé, de konzervatívnak sem mondható. A film-formanyelvi leleményeket szinte észrevétlenül szövi bele bonyolult lelkiállapotot és ellentmondásos helyzeteket
teremtő képeibe, úgy, hogy mi csak ámulunk az élmény
eleven
életszerűségén,
spontán
természetességén. Hasonlóképpen jár el a tragikum és a
komikum együttes hatásával: páratlan stílusérzékkel
és ízléssel egyensúlyoz a kettő között, mesterien ellenpontozva (ironizálva, vagy fordítva, elmélyítve)
egyiket a másikkal, hogy soha ne essen végletbe,
üres pátoszba vagy bohóckodásba. Egyik korai nagy
sikere, az első államkötvény és sorsjegy propagálására hivatott agitka kapcsán így töpreng el ezen: "A
Kislány kalapdobozzal című komédia munkálatainál
pontosan számoltam azzal, hogy bizonytalan talajra
lépek, mert a nevetséges kifejezésének módszere a
mi valóságunk talaján, amelyre a forgatókönyvünk is
épül, még nincs kidolgozva. Az anyag megszerkesztésében meg kellett találnunk azokat az elemeket,
amelyek lehetőséget adnak a fejlemények szerves részeként kifejlődő nevetségesség megmutatására. Annál is inkább, mivel egy olyan kornédiét akartam,
amely nem helyzetkomikumra épül, hanem a mindennapi élet erkö1cseire. Igyekeztem elkerülni a szatíra elemeit, mert kételked tem annak lehetőségében.
hogy létezik a szovjet szatíra műfaja a filmben ...
A cselekmény egy teljesen üres szobában zajlik. ..
Két színész, az ablakpárkány, a köpőcsésze, a kalap-

doboz és még két-három tárgy játszik. Munka közben egy számunkra nagyon kellemes tényt állapítottunk meg: egy jelenetet nem csak montázs útján lehet
felépíteni, hanem pusztán- a rendezéssel is (kiemelés:
G.A.).
Szándékosan csupa távoli-félközeli plánokat használrunk. ritkán folyamodva premier plánhoz, hogy
ne határoljuk le ezt vagy azt a fontos részt. Jó volt ez
a beállítás, nem zavartak a fölösleges részletek, semmi sem térítette el a figyelmet a fontos dolgokról.r'
Mi tagadás, nem éppen eizensteini esztétika. De
nem is dogmatikus. Elképzelhetetlen az ellenőrzött
szövegkönyv a kezében forgatás közben. Az improvizáció művésze volt. Kuzmina emlékei szerint így
dolgozott: "Az első, ami Bametban lenyűgözött - a
munkamódszere a forgatókönyvön. Mindenáron át
kellett alakitania. Még akkor is, ha tetszett neki. Az
összes forgatókönyv valahogyan kényelmetlen volt a
számára. Hogy a sajátjának érezze, át kellett írnia a
könyvet. Betűről betűre. És egyáltalán nem a pénzért. Nem. Soha nem volt társszerző.
Vagyis dehogy, nem átírásról volt szó! Ez egy egészen más munka volt. Egy hatalmas ollóval vagdosta, szabta, metélte a szöveget apró darabokra. Az
egyes fecniket ide-oda helyezgette. Átrakosgatta. Valamit beleírt. Valamit kidobott. Vagyis elvégezte azt a
romboló munkát, amit majdnem mindig elvégeznek
az alkotó fantáziával és sajátos látásmóddal megáldott rendezők. Ezután a haszontalannak tetsző darabolás után gyakran született szokatlan, tehetséges
film.
Mindazt, amit átírt, szétvágott, feldarabolt. Bamet
összeragasztotta egy végtelenül hosszú tekerccsé. Ha
meg kellett keresnie egy helyet, szétterítette a padlón, és négykézláb kúszott rajta, míg meg nem találta
a jelenetet ...
Egyébként amikor elkezdődött a forgatás, a tekercs többnyire otthon maradt. Bamet valami egészen mást rendezett ... Az előző nap leírt gondolat
másnapra érdektelenné vált a számára. Gyakran valóban csodálatosak voltak az ötletei. Néha azonban
előfordult, hogy a jelenet szétesett, az improvizáció
tönkretette a gondolatot.
Barnet hihetetlenül munkabíró volt. Napokig képes volt forgatni és montírozni egyfolytában. Néhány ilyen nap és éjszaka után a stúdióból egyenesen valamilyen mulatságba ment, inni, mókázni, udvarolni, a »társaság lelkévé« válni, majd a mulatozás
után a fejét hideg vízbe dugni, megrázni magát,
visszatérni a stúdióba, és mintha mi sem történt volna, folytatni a munkát egész éjszaka ...
Az évek pedig mentek. És jött a fáradtság. Eltompult az érzék. Elkényeztetve a könnyedség által,
amellyel minden sikerült neki, hirtelen megérezte,
hogyan válik egyre nehezebbé a munka. Hogyan válik egyre nehezebbé az élet... ,,3
1946. december 6-án küldte mély lelki depresszióról árulkodó levelét Kijevből, ahol a Veszélyes őrjárat
című sajátos kémfilmjén dolgozott: "Ma csak a második napja, hogy kezdek kimászni szokásos lelki sötétségemből. levertségemből. tompaságomból. álmatagságomból és a többi ocsmányságomból. Miért történik ez velem? .. Nem tudom. Minden nagyon bonyolult (még a legkifinomultabb frajdistának is), és
minden túl sok nekem. Azt hiszem, a fő ok mégis az,
hogy tévesen választottam szakmát. Nem ezzel kéne
foglalkoznom az életben ... Valami kétkezi munka lett
volna jó .. .',2
Barnet filmjeinek középpontjában nem egy eszme
minél hatásosabb megjelenítése, szuggerálása állt.
"Az eleven ember mint öncél" - lehetne tömören
megfogalmazni
művészetfilozófiáját.
Bamet hősei

személyes magánemberek.
Márpedig a magánember
a totalitárius társadalomban másodrendű a hivatalos,
a társadalmi közemberhez képest. .Barnet már legelső munkáiban értésünkre adja, hogy őt mindenekfölött az élet pozitív oldala érdekli, a jó, az önzetlen, a
szívtől szívhez szóló emberi cselekedet - fogalmazza
meg Mark Kusnyirov. - Aligha számolt el ezzel magának tudatosan. Egyszeruen csak az emberi lélek
erejéről és bájáról szólt, amely képes létezni ezen a
világon, kis és nagy vezérek gyámkodása nélkül is, a
kollektíva felügyelete nélkül is. A szovjet hatalom,
minden ébersége ellenére, képtelen volt kiirtani az
erkölcsi törvényt az emberből, megfosztani őt a jogtól, hogy együttérezzen más bajával, hogy hű maradjon az ősi lelki érzelmekhez. Ebben az energetikai
térben találta m~ magának a menedéket a barneti
filmművészet. .. ,,2
A háború és forradalom, az emberi kiszolgáltatottság humanista ábrázolására, a szerény, valójában
rendkívül leleményes formai eszközökre. valamint a
komikum és a tragikum szívszorító interferálására a
legszebb példák a neppes-kedves Kislány kalapdobozzal; a Ház a Truonaján, a hirhedt nyomornegyedbe
csöppent parasztlány megejtő kalandjaival híres félház-díszletében; első hangosfilmje, a lírát a humorral,
a halált a nevetéssel párosító, ellenséget is kibékítő,
hangdramaturgiailag hallatlanul szellemes Külváros-'
(1933-ban Velencében is kiemel ték, Balázs Béla pedig
oldalakon át rajong érte, Chaplinhez, sőt, Shakespeare-hez hasonlítja a tragikus és a komikus elemek dialektikus egységét és spontaneitását, azt, hogy Bamet
no .• nem kesernyés
szatirikus, nem ironizál. Ami komoly, az halálkomoly. Csakhogy a legszörnyűbb jelenetek egyidejűleg pokolian nevetségesek. És mennyi
közvetlenség, mennyi gyöngédség, és ugyanakkor
mennyi kegyetlenség van benne ... Miben rejlik az
ilyen bameti humor és komolyság titka? Abban,
hogy számára a humor és a komolyság nem két külön kategória, nem külön életérzések. Nála egy és
ugyanazon jelenet egyszerre tragikus és komikus is."
6); a könnyed, üde szerelmi történet, A legkékebb tengernél, a maga csodálatosan laza, temperamentumos
színész-hármasával; valamint az előneorealista "Végzetes éjszaka" ("Kísérlet a kaland-cselekményes szerkezet alkalmazására a zenei lírán és humoron keresztül megközelített mai témához" - Eizenstein \ és a
furcsán "új hullámos" Aljonka. (Mélyebb elemzés helyett most meg kell elégednünk ezekkel a jelmondatokkal).
Hogy Bamet is csak "kollaborált", .békésen" dolgozott a hatalomnak? "Kétségtelen, hogy a rendező
nagy árat fizetett viszonylagosan nyugodt létezéséért: még legjobb alkotásaiban is ott a kitörölhetetlen
vészjele szörnyű századának - magyarázza Kusnyirov. - Mégis, legyünk hálásak érte a sorsnak, hiszen
Barnet filmjeiben (legsikerületlenebb munkáit kivéve)
ott lüktet a szabad levegő. Ez a lélegzet határozza
meg a barneti poézis természetét. amelynek lényege:
a megfoghatatlan összefüggés, kölcsönhatás a banális
és az őszinteség között, mint egy népdalban. Innét
vonzódása az improvizációhoz. a talán zavaros, cselekményében laza forgatókönyvekhez, amelyeket ki
lehet gondolni "menet közben", a paradox sorsfordulatokhoz és kollíziókhoz, a váratlan, sőt, első pillantásra nem helyén való részletekhez. amelyek,
mint valami váratlan bonyodalom, kivételességet
kölcsönöznek az alakoknak. Formai egyszerűsége,
filmjeinek látszólagos hétköznapisága pedig gyakran
provokálja a felszínes szemlélőt. Holott a rendező a
bonyolultról beszél egyszeruen. Nagyon bonyolult-

'-Eredeti címe helyesen: Határváros mégpedig, a
cselekmény szerint egy kicsi, távoli, mégis polgáriasodottabb hangulatú helység valahol a nyugati-északi határnál. A pontatlan fordítás a "hivatalos", a forgalmazásra szánt cím, ezért megtartottuk.

ról. Arról, nem illik az emberhez, hogy sorsát bármilyen tekintélynek is felajánlja.,,2
"Hogy ne kelljen többé hazudnorn"- ez volt Barnet utolsó mondata. Ezt hagyta hátra búcsúlevelében, míelőtt kiugrott volna a rigai szálloda ablakából
1%5. január 5-én ...
Barnet-filmográfia:
Mister West rendkívüli kalandjai a bolsevikok országában
(Nyeobicsajnije prikljucsenyija misztera Veszta v
sztranye bolsevikov), 1924 - színész (jeddy), rendező: Lev Kulesov; Jó nyomon (Na vernom szledu),
1925 - színész (a huligán), rendező: Alekszej Dmitrijev; Sakkláz (Sahmatnaja gorjacska), 1926 - színész (a
2. járókelő), rendező: Vszevolod Pudovkin; Miss
Mend, I-Il-III. 1926 - társrendező és színész (riporter),
társrendező. Fjodor Ocep; Kislány kalapdobozzal (Gyevuska sz korobkoj), 1927 - rendező; Moszkva októberben (Moszkva v oktyabre), 1927 - rendező, színész (a
szónok és egy diák), Csingisz kán utóda (potomok
Csingiszhana), 1928 - színész (egy angol katona),
rendező: Vszevolod Pudovkin; Ház a Trubnaján (Dom
na Trubnoj), 1928 - rendező, színész (epizódszereplő); Élő holttest (Zsivoj trup), 1929 - színész (a zsebtolvaj), rendező: Fjodor Ocep; Élő ügyek (Zsivije gyela), 1929 - rendező, forgatókönyvíró (rövid); Pianino
(Pianyino), 1930 - forgatókönyv, rendező (rövid);
Hangszerek (Muzikalnie insztrumenti) 1930 - forgatókönyv, rendező (rövid); Jégtörés (Ledolom), 1931 rendező; Külváros (Okraína), 1933 - forgatókönyv,
rendező; Tízből egy (Ogyin iz gyeszjatyi), 1934 - rendező, színész (epizódszerep), (rövid); A legkékebb tengernél (u szamovo szinyevo morja), 1935 - társrendező: társrendező. Szamed Mordanov: magyarországi
bemutató: 1964 (Filmmúzeum); Szeptemberi éj (Nocs v
szentyabre), 1939 - rendező, színész (Glebov mérnök); Az öreg ma/avas (Sztarij najezdnyik), 1940 - rendező; Bátorság (Muzsesztvo), 1941 - rendező (rövid);
Felbecsülhetetlen fej (Beszcennaja golova), 1942 - rendező (rövid); Navgorodiak (Novgorodci), 1942 - rendező, színész (Baltz SS-tiszt); magyarországi bemutató: 1949 (Mokép): Kékhegység (Szinyegorija), 1946 színész (Arszenyij Gaj) rendező: Eraszt Carín, Heszja
Loksina; Veszélyes őrjárat (podvig razvedcsika), 1947
- rendező, színész (von Khün tábornok), magyarországi bemutató: 1948 (Mokép): Az élet oldalai (Sztranyici zsiznyi), 1948 - társrendező társrendező: Alekszandr Macseret; Boldog nyár (Scsedroje leto), 1950 rendező; magyarországi bemutató: 1951 (Mokép):
Hangverseny Kijevben (Koncert masztyerov ukrainszkovo iszkuszsztva), 1952 - forgatókönyv, rendező;
magyarországi bemutató: 1953 (Mokép): Kútbaesett
kérő (Ljana), 1955 - rendező: magyarországi bemutató: 1957 (Mokép): A birkózó és a bohóc (Borec i kloum), 1957 - társrendező. társrendező: Konsztantyin
Jugyin; Ez a mi fiunk (Eto nas szín), 1959 - művészeti
vezető, rendező: Sarip Bejszembajev, Annuska, 1959 rendező; magyarországi bemutató: 1960 (Mokép) Aljonka, 1961 - rendező; Feltételes megállóhely (Polusztanok), 1963 - forgatókönyvíró, rendező
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A Hitchcock-rajongók táborán kívül is ismert tény,
hogya rendező sajátos módon szignálja filmjeit: felbukkan bennük. Ezek a megjelenések - angol kifejezéssel came-ok - méltóak arra, hogy összefoglaló lista készüljön róluk, esetleg kiegészítve néhány érdekességgel, amelyek egy-egy megjelenéshez tartoznak.
A cameók alapvetőerr két csoportra oszthatók: vannak feltűnőek, már-már poénkodónak nevezhetők,
amelyek egyértelműen azzal a céllal kerültek az
adott filmbe, hogy a nézők biztosan észrevegyék és
jót mulassanak rajtuk, és vannak "észrevehetetlen"
megjelenések, amikor Hitch a szó szoros értelmében
csak néhány pillanatra bukkan fel a filmvásznon, a
nézők figyelmét általában elkerülve. (Ez utóbbi csoport éppolyan mulatságos, mint az első, hiszen a
"láthatatlan" cameók egy mosolygásra ingerlő paradoxont képviselnek: egyfelől alig észrevehetők, másfelől - létükből adódóan - exhibicionisták). Hitchcock korai filmjeiben, nem tudni, megjelenik-e, lehet,
hogy ezekben a filmekben egyáltalán nem is bukkan
feL Az utolsó ilyen alkotás a Jamaicafogadó (Jamaica
Inn, 1939), Hitchcock utolsó brit filmje. Amerikába
költözésétől kezdve, azaz az 1940-esA Manderley-ház
asszonya (Rebecca) című filmtől fogva bizonyíthatóan
minden filmjében megjelenik. A továbbiakban az
összes ismert cameót fogjuk időrendben áttekinteni.
A titokzatos lakó (The Lodger, 1926): A film elején láthatjuk, amint egy szerkesztőségi szoba asztalánál ül, a kamerának háttal. Furcsa módon még egy-

szer felbukkan a filmben, a végén, a főhőst meglincselni akaró tömegben. Saját elmondása szerint
Hitchcock növeini akarta a statiszták számát a filmvásznon.
Könnyed erkölcsök (Easy Virtue, 1927): Egy teniszpálya mellett sétál el, kezében sétapálcával.
Zsarolás (Blackmail, 1929):Hitch első hangosfilmje, és talán a leghosszabb megjelenése: egy utast játszik a londoni földalattin (melyen a főhösnő és a főhős is utaznak). A kép baloldalán ülve olvas, de
közben egy kisfiú zaklatja folyamatosan: a fejébe
húzza a kalapját stb. Az egész életmű egyik legfeltűnőbb cameó-ja, Hitch egyértelműen a képsor főszereplője.
Gyilkosság (Murder, 1930): Úgy 1 óra telik el a
filmből, amikor egy ház előtt - ahol néhány főszereplő álldogál - elsétál balról jobbra, alig észrevehetően.
A tizenhetes szám (Number Seventeen, 1932):Egy
vonaton játszódó jelenet alatt távolról látható, amint
- kalauzként - a vonat egyik távoli ablakából kihajolva integet Hitch a főhősöknek. Amikor azok (és a
kamera) közelebb érnek, közelről is látjuk a kalauzt,
rövid jelenete is van, de ezúttal feltűnő módon egy
másik (idősebb) színész alakítja a szerepet.
A harminckilenc lépcsőfok (The Thirty-nine Steps,
1935):A film elején (kb. a 7. percben) járókelőként jelenik meg az utcán. Ismét egyike az alig észrevehető,
"láthatatlan" megjelenéseknek.
Fiatal és ártatlanban (Young And Innocent, 1937):

Feltűnő és népszerű cameo: a film elején egy bírósági
épület bejáratánál látható, ügyetlenkedő fotóriporterként. Szerepválasztása azért is érdekes, mert ebben a
filmben - rendezőként - szerepével ellentétben éppen a kamera biztos kezű mestereként jelenik meg: a
Fiatal és ártatlan Hitch életművének egyik leghíresebb, legvirtuózabb kameramozgása, amely egy bálterem tetejéről indulva folyamatosan ráközelít a zenekar dobos (a gyilkos) szemére.
Londoni randevú (The Lady Vanishes, 1938):Alig
látható eameo: a film végén, a londoni Victoria páIyaudvaron jobbról balra átsétál a színen, szájában
szivarral (vagy cigarettával), és közben furcsán ránga~a a vállait.
A Manderley-ház asszonya (Rebecca, 1940):Az első amerikai filmje. Könyvekben szerepelni szokott
egy fénykép Hitch állítólagos cameó-járól: Hitch áll
egy telefonfülke mellett, amelyben George Sanders
beszéL Valójában nem így jelenik meg a filmben, hanem sokkal kevésbé feltűnő módon, valószínűleg
azért, hogy a gondosan felépített hangulat ne oszoljon szerte a film végén egy "poénkodó" cameo miatt.
Ezért alig észrevehetően elsétál a háttérben jobbról
balra, miután Sanders befejezte a telefonbeszélgetést
és kilépett a fülkéből.
Boszorkánykonyha
(Foreign
Correspondent,
1940): A film elején látható járókelőként: a főszereplővel (Joel McCrea-vel) szemben sétál, újságot olvasva. Az újságolvasás jelentősége az, hogya film főhőse egy újságiró, akit azért küldenek át Amerikából a
háborúra készülő Európába, hogy pontosan kifürkéssze a szituációt. Érdekesség, hogy Hitch utólag
tette be a cameót a filmbe (azaz ezt a képsort utólag
forgatta), először egyszerűen kifelejtette magát.
Gyanakvó szerelem (Suspicion, 1941):Kb. 45 perc
elteltével jelenik meg az utcán járókelőként. egy postaláda mellett éppen egy levelet dob be. A film egy
asszonyról szól, akin elhatalmasodik a félelem és a
gyanakvás, hogy a férje meg fogja ölni. A film' vége
kissé összetákolt happy-end (a stúdió nyomására
kellett így alakítania Hitch-nek). Hitcheoek eredeti elképzelése a film befejezését illetően a következő volt:
az asszony tudja, hogy a férj meg fogja mérgezni,
ezért ír egy levelet az anyjának: "Johnny-t még mín-

dig szeretem, bár tudom, hogy meg fog ölni. Ha így
történik, ezt a levelet használjá tok fel ellene, mert a
társadalmat meg kell tőle védeni." Mielőtt megissza
a mérgezett italt, odaadja a levelet férjének, és megkéri, hogy adja fel. A film utolsó képsora Johnny-t
mutatta volna, amint fütyörészve sétál az utcán, és
bedobja a levelet egy postaládába. Ennek fényében
különös jelentőséget kap Hitch cameója a filmben: a
rendező megjelenése direkt utalás az eredeti befejezésre.
Végre egy jó házasság (Mr And Mrs Smith, 1941):
Járókelőként halad át a színen, balról jobbra, egy
nagy épület előtt, miközben a kamera gyorsan hátrál, az épülettől távolodva. Ezt a jelenetet a film női
főszereplője, Carole Lombard rendezte, aki maga ragaszkodott ehhez a szokatlan szerepcseréhez, valószínúleg valamiféle játékos "bosszúvágyból", hadd
tudja meg Hitch, milyen az, ha egy színésznek
ugyanazt a jelenetet kell újra és újra eljátszania. mig
a rendező elégedett nem lesz végre az eredménnyel.
Lombard pontosan ezt tette Hitchcokck-ka!: a cameojelenetet számtalanszor újra felvetette, mielőtt kije-

film kezdete után, a New York-i Empire Hotel forgalmas előcsarnokában látjuk, amint egy liftből kiszáll, kezében hegedűtokot tartva, és - miközben
szív egyet cigarettájából - balra fordulva megy ki a
képből. Ugyanez a gesztus jelenik meg egy későbbi
cameójában, az 1947-es The Paradine Case című filmben, de ott hegedű helyett már egy nagyobb vonóshangszert, egy csellót szorongat. (El fogunk jutni a
nagybőgőhöz is!)
Forgószél (Notoríous, 1946): Egy Brazíliában élő
náci gonosztevő estélyén látjuk Hítch-et Egy vendéget alakít, aki alig néhány pillanatra látszik csak a
képen, éppen pezsgőt kortyolgat. A főhősök (Cary
Grant és Ingrid Bergman) hírszerző tevékenységet
folytatnak eközben a házban, s a cselekmény szerint
a pezsgő gyors fogyása rendkívül rosszul érinti őket,
mert az utánpótlásért a pincébe lesétáló inas felfedezheti őket. Hitch gesztusa tehát felfogható a gonosztevőket - és ezzel persze a cselekmény előrehaladását - segítő mozzanatként.
A Paradine-eset (the Paradine Case, 1947): Egy
brit, vidéki vasútállomáson látható Hitch a főszereplő, Gregory Peck mellett, kezében csellóval (amint
azt a SpeIlbound kapcsán már emlitettük).
Kötél (Rope, 1948): Ebben a filmben kétszer is
megjelenik. A megoldás nem magától értetődő, mert

szafelé. azaz a kamera felé fordulva Wyman után
néz.
Idegenek a vonaton (Strangers on ATrain, 1951):
A "vonóshangszervonulat" (lásd: Spellbound, The
Paradine Case) itt éri el a tetőpontját: Hitch egy - vele összemérhető méretű - nagybőgővel próbál felkászálódni egy vonatra, amelyről előzőleg a film főhőse, Farley Granger szállt le. Mindez kb. a 10. percben
történik.
Meggyónom (I Confess. 1952): A film legelső szereplőjeként tűnik fel. Előzőleg a kamera quebec-i
külső felvételeket mutat (a film ugyanis ebben a kanadai városban játszódik), Hitch-et pedig egy lépcsősor tetejénél látjuk jobbról balra átsétálni a színen.

Madarak

lentette volna, hogy elégedett a képsorral.
Szabotőr (Saboteur, 1942): Egy New York-i utcán
áll egy kirakat előtt, kb. 1 órával a film kezdete után.
Egy újabb "láthatatlan" megjelenés.
A gyanú árnyékában (Shadow Of A Doubt, 1943):
A film elején látható a Santa Rosa felé tartó vonat
egyik utasa ként, félig hátulról, alig felismerhetően.
Utastársaival kártyázik, s ez az egyetlen eset Hitch
életművében, hogy az általa játszott szereplő nézőpontját is látjuk a filmben, nevezetesen a kezében levő kártyákat teljes sorozata van pikkből. Arra pedig,
hogya fantasztikus lapjárás miatti öröm elég feltűnően kiül az arcára, csupán abból következtethetünk
(hiszen őt magát csak hátulról látjuk), hogy a vele
szemben ülő orvos fürkészően ránéz, és így szól:
"Maga is elég betegnek látszik!"
Mentőcsónak (Lifeboat, 1943): Az egyik leghíresebb megjelenése. Az egész film egy mentőcsónakban játszódik, korlátozott szereplőgárdával. így a hagyományos módszerek (járókelő pl.) nem jöhettek
szóba. Eleinte holttestként akart a víz színén átlebegni, de erről letett. Carneója a következő: az egyik szereplő által olvasott újságban látható a fényképe, egy
fogyasztószer reklámjaként. Le van fényképezve profilból kővéren, és valamivel soványabban is, "előtte",
ill. "utána" feliratokkal (Hitchcock ebben az időben
valóban fogyókúrázott). A képzeletbeli fogyasztószer
neve .Reduco", és Hitchcock neve is olvasható az újsághirdetésben.
Elbűvölve (Spellbound, 1945): Kb. 40 perccel a

Észak-északnyugat

az egész cselekmény egyetlen lakásban játszódik.
Hitch először közvetlenül a kezdőfeliratok után látható (ekkor a kamera még nem az emlitett lakást,
hanem - felülről és távolról - az utcát mutatja).
Hitch a járdán sétál, oldalán egy nővel. Második
megjelenése közvetett: a lakás ablakából látunk egy
piros, villogó neonreklámot a háttérben. A neonfény
Hitch jól ismert profilját rajzolja ki, néhány vonallal
(ezt a - saját maga által készített - karikatúrát az 50es években, népszerű Tv-sorozata főcíméhez is felhasználta Hitch), s a felirat szerint a reklámozott termék nem más, mint a Ment&sónakból már ismert
"Reduco"!
A Baktérítő alatt (Under Capricom. 1949): Ebben
a kosztümös filmben is kétszer látható, egyszer a
film legelején, barna kalapban, a város főterén lévő
tömegben, másodszor pedig egy kisebb társaságban
a kormányzósági épület lépcsőjén (a film ugyanis
Ausztráliában játszódik).
Rémület a szinpadon (Stage Fright, 1950): Egy
újabb híres cameo. Kb. a 40. percben jelenik meg járókelőként az utcán, de teljesen felismerhetően: a kamera felé sétáló főhősnővel. Jane Wymannel szemben halad el a járdán (nekünk tehát háttal,) de visz-

Gyilkosság telefonhívásra (Dial M For Murder,
1953): Egy újabb trükkös carneo. Gyakorlatilag az
egész film egyetlen lakásban játszódik (egy színdarab alapján készült ugyanis), tehát a rendezőt megjelentetni itt sem volt egyszerű feladat. Kb. 15 perc telik el, amikor a lakásban lakó Ray Milland levesz a
falról egy fényképet, és megmutatja vendégének,
Anthony Dawsonnak. A fotó egy egyetemi talalkozón készült, és mindkét emlitett szereplő rajta van.
De kívülük mások is láthatók a képen, többek között
- az egyik asztalnál ülve - Hitch. A jelenet időközben a film talán legizgalmasabb képsorává válik Milland azzal az ürüggyel hívja a lakására Dawson-t,
hogy kocsit szeretne tőle vásárolni, ám a dialógus
drámai fordulatot vesz, a férfinek sikerül zsarolással
rábirnia Dawson-t, hogy ölje meg Milland feleségét
(Grace Kelly). Az izgalmas párbeszéd során elhangzik, hogy Cambridge-ben - ahová mindketten jártak,
(erről árulkodik a falon függő fénykép is) - Dawson
az egyetemi bálon annak idején "tiszteletbeli pénztáros" volt, de a jegybevétel egy részének, majdnem
100 fontnak nyoma veszett. Természetesen a már akkor is bűnöző hajlamú Dawson maga lopta el a
pénzt, amint ez később ki is derül. Amikor azonban
az eset először szóba kerül a jelenetben, Dawson ezt
fűzi hozzá: "Egy dobozban hagytam a szobámban,
és reggelre eltúnt." Mire Milland: "Persze a portás
vitte el." Erre Dawson: "Hát persze. Szegény öreg
Alfred ... " Lehetséges, hogy megtalál tuk, kit is alakít
Hitchcock azon a fényképen?

Hátsó ablak (Rear Window, 1954): Az átellenben
levő lakások egyikében, a dalszerzőnél bukkan fel
Hitch, a filmnek kb. a 25. percében. A kandallón levő
órát igazítja, miközben mond valamit a zongoránál
ülő komponistának.
Fogjunk tolvajt (To Catch A Thief, 1955): A film
elején Cary Grant - rendőrök elől menekülvén - felszáll egy buszra. A hátsó ablaknál levő ülések egyikére ül le. Előbb jobbra tekint, ahol egy hölgy ül madárkalitkával (amelynek természetesen jelentése van
Grant számára, hiszen menekülésével éppen azt
akarja elkerülni, hogy ő is "kalitkába" kerüljön),
majd balra néz, a kamera pedig kissé elfordul, hogy
felfedje, ki ül a férfi balján. Hitchcock az, tökéletesen
mozdulatlanul meredve maga elé. Ez a cameo szándékosan mulatságos. A humoros jelleg még a jelenet
aláfestő zenéjében is megnyilvánul: szellemes zenei
motívum hallatszik, amikor Hitchcock be úszik a
képbe.
Bajok Harru-uél (The Trouble With Harry, 1956):
Ez a film Hitchcock legtüneményesebb komédiája, az
igazi angol humor, az "understatement" egyik legtökéletesebb filmes kifejezése. Az understatement lényege az, hogy a legmeglepőbb, legmeghökkentőbb
eseményeket is a világ legtermészetesebb hangján,
hétköznapi módon mondjuk el. Hitchcocknak nemcsak a filmes stílusa igazodott ehhez (a tőle megszokott formai virtuozitás helyett szinte tökéletes eszköztelenség jellemzi a filmet), hanem a cameója is:
megjelenése cseppet sem hivalkodó, "poénkodó" a
filmben, sőt, ami azt illeti, alig észrevehető: kb. 20
perccel a film kezdete után alig pár pillanatig látjuk,
amint az úton elsétál egy - az utcára kitett festményeket tanulmányozó - milliomos limuzinja mellett.
Az ember, aki túl sokat tudott (The Man Who
Knew Too Much, 1956): Ismét egy láthatatlan cameo:
a 25. perc környékén, a marrakech-i piactéren levő
tömegben tűnik fel, balról lép be a kép szélére, és végig háttal áll nekünk, úgy figyeli a téren játszó akrobatákat. Legfőbb ismertetőjele - karakterisztikus termetén és kopaszodó fején kívül - a ruházata: arab
viselet helyett nyugati jellegű szürke öltöny van rajta.
Tévedés (The Wrong Man. 1957): Ez a film igaz
történeten alapuló, dokumentumfilmszerű
alkotás,
amely egy ártatlan emberről szól, akit rablással vádolnak. Hitchcock a dokumentarista jelleg hangsúlyozásában odáig is elment, hogy a jeleneteket az
eredeti helyszíneken forgatta, sőt a filmben néhány
személy saját magát játszotta! Ehhez igazodott Hitch
cameója is, és ez az egyetlen filmje, amelyben a rendező meg is szólal: szokásos megjelenése helyett ezúttal közvetlenül a film előtt mond egy rövid bevezetőt.
Szédülés (Vertigo, 1958): A lD. perc tájékán balról
jobbra átsétál a színen mint egyszeru járókelő, kezében egy fúvóshangszerre emlékeztető tárgyat tartva.
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(North By Northwest, 1959):
Közvetlenül a kezdőfeliratok után jelenik meg (sőt,
közvetlenül a "Directed by Alfred Hitchcock" felirat
után). Egy New York-i utcán látható, megpróbál elérni egy buszt, de a busz ajtaja éppen becsukódik. Cameo-jával Hitch mintegy megelőlegezi ennek a fergeteges vígjátéknak az őrült tempóját.
Psycho (Psycho, 1960): Hitch leghíresebb filmje ez,
és semmiképpen sem a rendező carneo-ja az a képsor, amelyre emlékezni szoktak a nézők a Psycho-val
kapcsolatban. Hitchcock az első néhány percben tűnik fel, járókelőként: fején hatalmas cowboy-kalappal
áll a járdán az előtt a hivatal előtt, ahol Janet Leigh
(és Hitchcock lánya, Patrieia is!) dolgozik.
Madarak (The Birds, 1963): A madarakról szóló
filmben ... kutyákkal jelenik meg. A film legelején látjuk, amint - két kiskutyát pórázon vezetve - éppen
kijön abból az állatkereskedésből. amelybe a film női
főszereplője. Tippi Hedren bemegy. Az ebek egyébként Hitch saját kutyái voltak.
Marnie (Marnie, 1964): A film elején egy szállodafolyosón vehetjük észre a rendezőt, amint az egyik

szobából kijön, miközben a folyosón a film főhősnőjét, Tippi Hedren-t látjuk távolodni, akit egészen eddig a pontig hátulról mutatt a kamera, tehát az arcát
még nem is láttuk a film folyamán. Hitch azonban
tökéletesen bemutatkozik a nézöknek az említett jelenetben, sőt olyat tesz, ami még egy amatőr statisztától is "súlyos bűnnek" számít: belepislant a kamerába.
Szakadt függöny (Tom Curtain, 1966): Kb. a 8.
percben, a koppenhágai Hotel d' Angleterre halljában
tűnik fel: egy fotelban ül, karján egy csecsemővel.
Hitchcockot ekkor már az amerikai nézők bármelyike könnyedén azonosítani tudta, nem utolsó sorban
azért, mert az SO-es évek közepétől kezdve volt egy
hallatlanul népszerű televíziós sorozata, az "Alfred

úgy fél óra elteltével jelenik meg. Egy repülőtéri tömegben látjuk. Tolókocsiban ül, de aztán kiszáll belőle, és valakivel kezet ráz.
Téboly (Frenzy, 1972.: A film legelején látható egy
Temze-parti tömegben (a cselekmény Londonban játszódik). Hitchcock az SO-es évek közepetől amerikai
állampolgár volt, de életmódjában, gondolkodásában, beszédmódjában mindig megmaradt angolnak.
Tulajdonképpen még a Frenzy elején, az említett tömegben is ő néz ki a leginkább angolnak: keménykalapjáról rögtön azonosítható.
Családi összeesküvés (Family Plot, 1976): Hitch
utolsó filmje, amelyben a rendező egyik legszellemesebb cameója látható. A 40. perc tájékán bukkan fel
egy hivatalban, de csak az árnyképét látjuk profilból.
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Hitchcock Presents", amelyben félórás történetek elé
mondott rövid, szellemes bevezetőt. (Magukhoz a
félórás filmekhez nem sok köze volt, alig néhányat
rendezett Ő maga a több száz epizódból ). Ennek a
sorozatnak a főcímében jelent meg az a híres karikatúra, amelyre a Rope című filmnél már utaltunk. A
főcímzene pedig - az epizódok fekete humorához illően - Charles Gounod Egy marionett gyászindulója CÍmű műve volt. A Tom Curtain zeneszerzője, John
Addison olyat tett, amit addig senki: a cameóinál zenében is "megjelenítette" Hitchcockot. A szálloda
hallját - és Hich-et - mutató jelenet alatt a film zenéjébe becsempészett egy idézetet Gounod említett művéből.
Ekkortájt készült Franccis Truffaut híres Hitchcook-könyve," amely a két rendező beszélgetéseit tartalmazza Hitchcock filmjeiről. Ebben a könyvben
Hitch megemlíti, hogy újabban nagy gondot fordít
arra, hogy minden film első öt percében megjelenjen
a vásznon. és így a közönség "zavartalanul" nézhesse a film hátralevő részét. Ezt a "szabályt" nagyjából
be is tartotta a The Wrong Man (1957) és a Tom Curtain (1966) között, de aztán ismét el-elkalandozott, és
csak későbbi jelenetekben bukkant fel egy-egy filmjében.
Topáz (Topaz, 1969): Ebben a filmben például csak

A kötet hamarosan magyar nyelven is megjelenik a Filmintézet gondozásában.

tejüvegen keresztül. Az üvegen a következő felirat
olvasható: .Regístrar of births & deaths", azaz A
születés- és halálnyilvántartó iroda vezetője". Ez a
cameo gyönyörűen mutatja, hogy Hitchcock tökéletesen uralja, kézben tartja a filmet, hiszen a Family
Plot főszereplője egy olyan gonosztevő, aki évekkel
ezelőtt megrendezte a saját "halálát", és új néven
"született újjá". Titkáról csak a búntársai tudnak, illetve - tehetjük hozzá - "a születés- és halálnyilvántartó iroda vezetője".

Péterffy Gabriella

Kalandhősök
az amerikai filmben
Leestem a tetőről! - kiabálta Douglas Elton Ulman,
amikor élete első izgalmas eseménye után büszkén
landolt a denveri ház udvarán álló pajta mellett. A
magát madárnak képzelő négyéves gyerek mutatványának starthelye szerencsére az utóbbi építmény
volt, a kiáltozásra odasiető családtagok azonban még
így is meglepődve tapasztalták, hogy könnyek helyett boldog kacagás zárja a produkciót.
Az anekdota szerint a kaland film leendő atyjának
első felszabadult nevetése volt ez, egy zárkózott és
félénk gyerek reakciója a mozgás e nem mindennapi
formájának élményére. Meglehet, hogya később anyja első férjének családnevét viselő színész életrajzírói
e történet részleteit illetően .szépítettek", azt viszont
maguk a filmek tanúsítják, hogy a Fairbanks-ouvre
valóságos apoteózisa az életörörnnek és a mozgásnak. Hollywood első legendás kardforgatója, hogy a
háború után önfeledt szórakozásra vágyó közönségének hódolhasson. a felnőttkorát élő némafilm egyik
őseleméből varázsolt a celluloidszalagra látványos
fordulatokban gazdag, romantikus mesevilágot. Maradéktalanul élt a lehetőséggel, amit kora és médiuma felkínált neki.
Nevess és élj! Ezzel a jó hangzású címmel biztatja
derűlátásra olvasóját Fairbanks 1917-ben íródott
könyve, mely amellett, hogy ars poetica és bizonyos
értelemben a küszöbön álló jazz-korszak életfilozófiájának "előérzete", egyike az első - a közönség körében máig kedvelt - önéletrajzi írásoknak. "Az élet
alapja ma a sebesség. Az győz, aki gyorsabb .... A boldogság titka a siker."} Naivegyszerűségükben is lényeglátó, olykor túláradóan érzelmes szentenciák alkotják .Doug" boldogságreceptjét - mintha nem is
nekünk, hanem a kalandfilmek figuráinak címezte
volna őket. Errol Flynn majd új-guineai utazásának
élményeit és "bűnös útjait" ecseteli élénk színekkel
könyvei lapjain, legalább annyit "hozva át" a való
életbe filmbeli alakításaiból. mint amennyit az általa
megtestesített hősöknek ad - saját személyiségéből.
Egy Vincent Minnelli-film címével élve: sztár születik.
Az 1920-ban készült Zorro jele főcímében felirat
adja tudtunkra. hogy a filmmel mérföldkőhöz érkezik Fairbanks pályafutása, s a némafilm klasszikusainak számító egész estés kalandtörténetekben ezentúl
az itt látható hőstípust személyesíti meg. A harminchét éves színész ekkorra egy sor filmszerepet és egy
mozgóképtörténeti főszerepet tudhat magáénak:
1919-ben Griffith, Chaplin és Pickford mellett ő is
alapító tagja a United Artists filmvállalatnak. Az illusztris társaság nyújtotta inspiráció üzleti és alkotói
szempontból is meghatározó további pályafutására
nézve: egy életrajzírója szerint Doug már ekkor
"szerzői filmet" készít, hiszen nemcsak mint színész,
hanem mint producer és társíró is jelentős részt vállal a munkálatokból.
"Vagy tökéletesen kell csinálni, vagy sehogy,,2 -

nyilatkozza a filrnkészítésről a maximalista sztár, aki
"Hollywood királyav-ként neves szakembereket hív
alkotótársul filmjeinek monumentális díszletei vagy
egy-egy bravúros akciójelenet megtervezéséhez. Látványos mozgáselemekből évtizedekre elegendő "vagyont" halmoz fel - ha jól sejtjük, ma is merítenek
belőle utódai -; a fölényes mosollyal kísért ördögi
kardforgatástól az emeleti ablakból való lóra huppanásig terjedő repertoárját még legméltóbb követőinek
is csupán árnyalatokkal sikerül bővíteni. A készlet
már a némafilm aranykorában teljes: kardforgatás
közben bámulatos könnyedséggel asztalra szökkenő
hőseink valószínűleg többször is a lábuk alá néznének a speciálisan megkonstruált bútorzat nélkül; a

várfalra mászás önfeláldozó cselekedete rejtett kapaszkodók közbeiktatásával valósul meg; a "mérföldes" ugrásoknak láthatatlan ugródeszkák adnak lendületet; a függönyről való lecsúszás kétségkívül impozáns látványáért pedig a háttérben elhelyezett
csúszda a "felelős". (A Robin Hood (1922)emlékezetes
jelenetében nem látható csúszdát Fairbanks bátyja,
Robert tervezte, aki találékonyság ával a Bagdadi tolvaj (1924)trükkfelvételeihez - szárnyas ló, repülőszönyeg, utazás a tenger mélyére - is hozzájárult.) Az
akciójelenet ritmusának megőrzése érdekében Fairbanks gyakran metronómot (!) alkalmazott, a filmvászon előtt helyet foglaló mozizongoristák legnagyobb
megelégedésére. Így az sem meglepő, hogy fia sze-

rint inkább táncosnak vallotta magát, mint színésznek (talán az atléta lenne a legpontosabb meghatározás); a Jó és a Gonosz küzdelmét a kalandfilm stilizált világához híven megjelenítő koreográfiáival
üzenve hadat a nehézkedés törvényének. Már a későbbi filmjeihez képest szerény kiállitású és cselekményű Zorro jelében is öttusázói teljesítménynek beillő akadályversenyt rendez, amikor erkélyről erkélyre
lendülve, kerítésen átszökkenve és falon kúszva cselezi ki üldözőit. Image-ét és népszerüségét A Vörös
Pimpernel e spanyol környezetben játszódó változatának kettős szerepében alapozza meg, a néma filmjáték szuggesztív gesztusaival és látható élvezettel rajzolva meg a pipogya Don Diego Vega s a rettenthetetlen álarcos lovag temperamentumbeli különbözőségét.
Olykor harsány színekbe csapó jellemrajz nyomán
kel életre a színész kedvenc regényhőse, A három
muskétás (1921) hencegő gascogne-ija is. Fairbankset
érezhetően az előkelőség köntösébe rejtőző mesterkéletlenség. az ösztönök sugallta természetes emberi
vonások érdeklik: D'Artagnanja csípőre tett kézzel,
hátra vetett fejjel kacag, az asztali áldást meg sem
várva lát a falatozáshoz. s nem átallja egyazon pillantással és szóval (Marvellous!) illetni imádott
Constance-át - és egy illatozó disznósültet. Faragatlansága azért jól megfér a romantikus szenvedéllyel,
sőt, a nézői identifikációt segítő esendőséggel is. Tollas kalapjával széles mozdulattal söpri a földet ha

inditott útjára az Államokban. Hőseinek csaknem
mindegyike "örökölt" valamit a gyengébb nemmel
szembeni tartózkodásból - talán a legkevésbé fairbanksi karakter, a nyers és állati tulajdonságokkal
felruházott gaucho a kivétel e szabály alól, Robin
Hood fejvesztetten menekül a nyomába eredő nők
elől a film nyitó képsorát alkotó lovagi tornát követően, s rémülten kiált fel, amikor még a patakba
pottyanva is egy nagymosást végző asszonyt pillant
meg. Később persze lángoló érzelmű hősszerelmesként cáfol rá félénkségére, s vagányság áról is
bizonyságot tesz, amikor gyümölcsöt rágcsálva ugrik
be a kastély ablakán vagy gyerekes mozdulatokkal
szökdécsel az erdőben.
Az akciójelenetek megtervezettsége ellenére mindvégig az az érzésünk, hogy ebben a filmben a monumentális diszletnek juttatott főszerep levon valamelyest az élő látvány értékéből. s az így bábszerűvé
váló figurák jelentősen veszítenek hús-vér karakterükből, Fairbanks filmje az első mérföldkő-Robin Hood, az igazira azonban még tizenhat évet kellett várnia a közönségnek ...
Vállán egy jól megtermett szarvassal, arcán kihívást sejtető félmosollyal jelenik meg a nottinghami
lakoma váratlan vendége, a délceg Robin of Locksley. Erőt sugall a mozdulat, amellyel odébb taszítja
az útjába kerülő szolgákat, s fölényt a feszes tartás,
ahogyan az asztalfőhöz vonul, hogy döbbent tekintetek kereszttüzében vesse zsákmányát a népnyúzók

bókol, ám remegő térdekkel, alázatosan jelenik meg
a király előtt. Az amerikai D' Artagnan ugyan az izmok győzelmét hirdeti az ész felett, de alapjában véve olyan, mint bármelyikünk - nyugtatja meg közönségét a színész, s bármilyen leegyszerűsített portrét
is kapunk tőle, ezt az emberit mindenképpen értékelnünk kell. Olykor örömmel fedeznénk fel napjaink
akcióhőseiben is...
Amikor egyszer egy riporter arról faggatta Fairbankset, hogy mi okozza számára a legnagyobb
problémát a forgatásokon, a színész a szerelmi jeleneteket említette első szám ú akadályként. Ez váratlan felelet volt a 20-as évek supermanjétől és szexszimbólumától, aki napbarnított bőrével és kisportolt
alakjával valóságos napozási és testedzési kultuszt

orra elé.
Errol Flynn nottinghami "belépője" alighanem a
Robin Hoodban (1938) nyújtott alakításának kvintesszenciája: e néhány kocka is elegendő, hogy megtudjuk, miféle ember az általa megszemélyesített népi hős. Látjuk még kihívónak. amikor az erdő lombjai közül az örök győztesek kacajával "üdvözli az
adószedők seregét; játékosan szemtelennek. amikor
ürücombot csen el az alvó baráttól. vagy amikor a
szeme sarkából. várakozásteljesen figyeli a jókora
vadhússal bírkózó Mariant az erdei lakomán; s bizonyságot tesz majd ügyességéről és sérthetetlenségéről is a film élményszerűen fényképezett akciójeleneteiben. Kertész Mihály filmjének Robin Hoodja
szerencsésebb, mint Fairbanksé: a felvevőgép őt, s

nem a környezetét tekinti mércének; ha kell, ellesi
egy cinkos kacsintását, ha kell, csupán párbajozó
alakjának sziluettjét fényképezi. amint a küzdelem
állásáról tudósítva a nézőt, virtuózan lendül tova a
kastély falán. A mozgókép immár minden "idegszálával" - vizuális és zenei effektusok egész sorával Flynn hetvenkedő Locksley-ja mellett áll, aki magával ragadó természetességgel veszi át tőlünk a .mínden idők legjobb Robin Hoodja" címet,
Errol Flynn a "Merrie England"-filmek nyomán
lett a 30-as·évek amerikai mozijának első számú kalandhőse. Az angol történelem eseményeit a mese
elemeivel ötvöző hat film mindegyikében ő testesíti
meg az Ügy érdekében mindig tettre kész, feddhetetlen jellemű férfiút, aki - akalandfilm moráljának érdekes paradoxonát hirdetve - a törvényes hatalom
érdekeiért harcol a maga nem törvényes eszközeivel.
A Blood kapitány (1935), a Tengeri sólyom (Hét tenger
ördöge) (1940) és a Robin Hood (1938) címszerepében
Flynn gentleman kalóz illetve számkivetett, a Koldus
és királyfiban (1937)összeesküvést leleplező katona, a
Könnyiílovasság támadásában (1936) pedig parancsot
megtagadó tisztből válik háborús hőssé. Egyedül a
Kard és szerelem (1939) Essexének jut dicsőség helyett
vérpad a The End felirat előtt a filmbeli uralkodó a
történelmi eseményeknek megfelelően cselekszik.
A Flynn-hős azokban a filmekben él igazán, ahol
ellenfélbosszantó szóviccek és lendületes párbajok
varázsolják gördülékennyé a romantikus matériát. A
Robin Hood és a Tengeri sólyom sziporkázó alakításai
mellett így némiképp fénytelenebbnek hat a többi kétségkívül testreszabott - hősszerep. Különösen Essex drámai karakterével és a film meglehetősen statikus világával azonosul nehezen Flynn; a Merrie England széria Kertész Mihály-rendezte öt darabja közül
ez a legkevésbé sikerült alkotás. Blood kapitányként
- a sorozat első, "kísérleti" darabjában - alakítása
még visszafogott, a figura identitásváltozásai nyomán (orvos, rabszolga, kalóz, kormányzó) így csak
vázlatos portrét kapunk. (A színésznek, aki három
évvel korábban egy ausztrál produkcióban debütált
Fleteher Christianként. ez a negyedik hollywoodi
filmje és az első főszerepe.) Akad aztán "ál-főszerep"
is az Anglia víg korszakait idéző filmekben: William
Keighley Koldus és királyfijában, a Mark Twain-adaptáció címszereplő gyerekhősei mellett. S mivel a sorozat e darabjából hiányzik a románc, hősünk - biztonságban tudva az ifjú Vll. Edwardot - ezúttal egy
jelentőségteljes kacsintással búcsúzik tőle és a nézőtől a film utolsó jelenetében.
"Nem tudok sokat a vívásról, de tudom, ho~an
kell eljátszani, hogy hatásos legyen a vásznon." A
színész nyilatkozatának e műhely titkokat felfedő logikája Flynn emberábrázolói módszerére is vonatkoztatható, amelyben a spontán gesztusokon alapuló
jellemrajznak. az ösztönös megnyilvánulásoknak jut
főszerep. A "tasmániai ördög" - ahogyan önmagát
nevezi önéletrajzában a hobarti születésű színész különösebb nehézség nélkül tud átalakulni hét tenger ördögévé. s az egykori aranyásó, gyöngyhalász
és ültetvényes számára sem ismeretlen a tengerek és
őserdők titokzatos világa. Hőseinek már nem kell cipelniük a megszólalni képtelen Fairbanks-figurák
olykor túlzó gesztusait és felesleges pátoszát, s így
éppen a fanyar humorral és némi hányavetiséggel

párosuló nemes jellemvonások varázsolnak belőlük
egyéniséget, .modem" kalandhőst.
A Flynn-karakterek nőkkel szembeni tartózkodásában valami kamaszos, tréfás árnyalat formájában
érhető tetten ez a modernség, amely kitűnőert érzékelhető a Robin Hood már idézett erdei jelenetében és
a Tengeri sólyom 1. Erzsébet - Geoffrey Thorpe kettőseiben. Thorpe mély főhajtással és hazafias tettekkel
fejezi ki hódolatát királynője iránt, akivel mint régi jó
barát társalog, némi színlelt rosszallással engedve
"közbeszólni" mókás pajtását, a kalapját emelgető rakoncátlan majmot. A tengerek ördöge egy kicsit a
"királyasszony lovagja" ezeken a filmkockákon, ám
a kölcsönös szimpátiát itt nem a drámai tónusok, hanem a humor könnyed árnyalatai juttalják kifejezésre. Közös jeleneteiket érdemes összevetni patetikus
ellenpárjaikkal, a Kard és szerelem Erzsébet-Essex kettőseivel.
A Tengeri sólyommal lezárul az amerikai kalandfilm történetének öt éven át tartó "Víg Anglia-korszaka". Kerek évszám a dátum - pontosan két évtized telt el Douglas Fairbanks alias Zorro 192(}..as
megjelenése óta. A Tengeri sólyomban immár egy "felnőtt" kalandhős lép elénk, aki amellett, hogy testi
ügyességéről ad számot, bebizonyítja, hogy Robin
Hood pajkos könnyedségéből. Geoffrey Vickers vakmerőségéból és Vill. Edward katonájának elhivatottságából is örökölt valamit. Blood kapitány vázlatos
portréja már a múlté; a Flynn-hős elődeinek leghatározottabb vonásaival felvértezve áll készen, hogy bevonuljon a filmtörténet legendás figurái közé.
A klasszikus kalandhős teljesítette küldetését. A
többi már nem rajta, hanem követőinek népes táborán múlik.
A Bagdadi tolvaj csodákra képes repülőszőnyegét
kell megszereznie annak, aki rövid idő alatt szeretné
bejárni a kaland- és akcióhősök Fairbankstől Van
Darnme-ig terjedő birodalmát. De vajon érdemes-e
leszállni mindenütt? Napjainkhoz közeledve egyre
sivárabbnak tetszik a táj; a komor sziklákat csak ittott váltja fel némi zöld.
Az első korszak az újdonság, az invenció erejével
hatott, az Errol Flynn nevével fémjelzett "klasszikus"
kor pedig a mese és a történelem sajátos ötvözetének
atrnoszférájával, a képi eszközök témához illő gazdagságával. Az amerikai kaland film két meghatározó
egyéniségének nyomdokaiba sokan léptek a következő évtizedek során. Az első- és másodgenerációs leszármazottak még folytatták a hagyományt, amikor
karddal a kézben személyesítették meg a történelem
ismert személyiségeit vagy a regényirodalom fiktív
karaktereit. A 40-es és SO-es évek kosztümös filmjeiben a megnyerő külsejű Robert Taylor és Tyrone Power keltettek életre egy sor ilyen figurát, de leginkább az artista múltú Burt Laneaster az, akit alkati
adottságai és akrobatikus ügyessége nyomán méltó
utódként nevezhetünk meg. A Tűz és íj (1951) és A
vörös kalóz (1953) címszereplője azonban többre vitte
.mestereínél", amikor nem elégedve meg az emberábrázolás e múfaj nyújtotta lehetőségeivel, más szerepkörökben is bizonyította színészi kvalitásait. Fairbanks és Flynn pályájuk késői szakaszában pontosan
erre törekedtek - a filmszalag tanúsága szerint csekély sikerrel.
S napjaink kalandhősei?
Repülőszőnyegünkröl
nézve, birodalmuk egyik
fele - a zordabb - alig .két évtizede meghódított terület, a másik elődeikével határos. Mert amikor a számitógépes trükkök és az elpusztíthatatlan
gépemberek iránti ámulatból felocsúdva, lopva pillantunk

vissza a múltba, leplezett elégedettséggel konstatáljuk, hogy olykor egy Tom Cruíse, egy Richard Gere
vagy egy Liam Neeson lép elénk korabeli jelmezben
és a múfaj aranykorát idéző környezetben. Persze ők
sem tesznek mást, mint belekóstolnak ebbe a mítikus
elemekkel átszőtt, számukra kissé ósdinak tűnő világba, s mi tagadás - ritkán járnak sikerrel. Méltó
utódot nem egykönnyen találni: Michael Douglas
vonzerejéből, Van Darnme mozgékonyságából
és
Bruce Willis pimasz mosolyából már ki is telne egy
Errol Flynn-féle kalandhős. De miért is akarnánk
ilyennel találkozni napjaink mozijában? Kevin Costner és Robin Hood 1991-es "találkozása" és a három
testőr legutóbbi felbukkanása éppen arról győz meg,
hogy még a ki tudja hány mílliós költségvetésű, videoklipekkel agyorueklámozott, színes, szélesvásznú
mozi sztárja i sem pótolhalják azt a hamisítatlanul
korhű atmoszférát s benne az érzelmi tartományt,
amely lételeme volt a múfaj klasszikus figuráinak.
Jobban jár tehát napjaink kalandhőse (vajon a néző is?), ha az újonnan meghódított területekre vezet
expedíciót. Márpedig Schwarzenegger, Stallone és a
nyomukban igyekvő Van Darnme pontosan tudják,
merre vezet ott az út. Gonosz hercegek és trónbitorlók helyett hájas maffiafőnökkel. korrupt szenátorok-

kal és ingatlanügynökökkel kelnek birokra izomembereink. a lépcsőkorláton való pajkos lecsusszanás és
az előkelő párbaj helyett a keleti küzdősportok egyegy jól méretezett rúgását vetve be önvédelmi fegyverül - mint ahogyan azt a legifjabb akcióhős, a belga származású Jean-Claude Van Damme filmjeiben
tapasztaljuk. A Falrbanks-hősök dédunokája mint európai karatebajnok és Mr. Belgium hasítja a vásznat,
feszül spárgába s húz be premier plánban ellenJábasainak. Eddig rendben is lenne: sportemberi kvalitásaikra büszke ősei bizonyára nem tagadnának meg
egy ilyen - szituációhoz illő kifejezéssel élve - talpraesett utódot, aki a legmelegebb helyzetekből is bizton vágja ki magát. Ám a tökéletesen .felépített"
testhez és a szabályos arcvonásokhoz ezúttal kőszikla-tekintet járul, s a többnyire egyformára sikeredő
"standard" mosoly is aligha sejtet figyelemre méltó
egyéniséget.
"Az ikonok természetüknél
fogva
passzívak. Egyetlen hatalmuk van: amivel mi ruházzuk fel őket."'! Neil Bartiett Errol Flynn színészi képességeinek minősítéséül szánta ezt a megállapítást,
de úgy érezzük, hogy szavai inkább egy Van Damme-portréba illenek. Flynn és a többi klasszikus kalandhős egy-egy szemvillanása vagy lendületes gesztusa mellé nemcsak a korabeli mozgókép egész tech-

nikai eszköztára sorakozott fel - ezt ma is megteszi.
mégpedig sokszorosan =, hanem a személyiség varázsa is, az a nézővel kommunikálni tudó, hiperérzékeny tartomány, amely olykor színészi előtanulmányok és elemző szerepjáték nélkül is emlékezetes
.alakítást" produkál. Van Damme színészi önarcképéről pontosan az egyszerű, ám karakterisztikus vonásokat hiányoljuk: egy mozdulatot, egy fejtartást valamit, ami kízárólag az övé. Ami nem kopírozható
le, nem váltható át egy másik akciófilm másik szereplője által úgy, mint - mondjuk - egy szemléletesen megkoreografált akciójelenet. Ami úgy viszonyul
a hajdanvolt lovagok stilizált "kardtáncaihoz", mint
a heavy metal a barokk zenéhez.
De mikor is lenne alkalom a jellemformálásra? Az
akcióhős beprogramozott harci gép - lásd: Börtöncsapda, Tákéletes katona, Időzsaru =, az élet minden
más területe számára közjáték. A sztori mínt valami
silány ragasztóanyag, éppen csak összetartja az élesben pergő akciójeleneteket. amelyekben a győzelem
érdekében mindent szabad - tudjuk meg a véres játék alapszabályát (egyetlen szabályát?) az azonos CÍmű filmből. Kérdés azonban: fekete öves bajnokunk
acélöklű hősei megbírkóznának-e ahhoz hasonló felelősséggel, mint amilyen a történelmi figurák vállára

nehezedett egykor? ÖVön aluli ütés persze ilyesmivel
zaklatni hétköznapjaínk testépítő lovagját, aki a filmbeli sztori jelentőségéhez zsugorodó tetteit is szupermanségének tudatában hajtja végre. Egyetlen lépésnyi előnye mégiscsak van a Stallone és Schwarzenegger által megtestesített agresszív lényekkel szemben:
ő ismeri a kalandhősök bölcsességben gazdag kódexének azon szabályát, miszerint csak akkor lehet
méltó a néző bízalmára. ha hozzá hasonlónak mer
mutatkozni, ha olykor leplezni tudja sebezhetetlenségét. S íme: a Véres játék (1988)első képsorain egy fiatalembert látunk, aki a versenygyózelem érdekében
középkori inkvizítor módjára edzi testét a keleti
harcmódok mozgásfajtáihoz; a Dupla dinamit (1991)
ikerpárjának szimpatikusabb fele sármos balettmester, aki nem jön zavarba, ha a karatésokhoz küldik
"helyettesíteni"; a Hiába futsz (1992)szökött fegyence
pedig kitűnő apa - férj - és testőrpótlónak bizonyul
a támasz nélkül maradt csinos özvegyasszony házában.
Mindezek ellenére mégsem tudjuk komolyan venni a Van Damme-filmek győzelemre ítéltetett sportolóit, rendőreit és modem gladiátorát (Oroszlánszív
1990) korunk akcióhőseit. Egyszerű "genetikai" hiba
az ok: a valóságos és a mítikus "gének" hibás egy-

máshoz rendelése, aminek következtében a hozzánk
hasonlónak látszó - és ezt a hasonlóságot váltig bizonygató - figurák újra és újra cáfolják a fizika törvényeit. Túlságosan hétköznapiak ahhoz, hogy különös képességeikben higgyünk, de nem elég hétköznapiak, hogy meggyőzzenek emberi mivoltukról.
Emlékezetes alakítások emlékezetes momentumait
így aligha idézhetné az utóbbi évtized kalandfilmdömpingjének krónikája. Testépítésből jelest, színészetből elégségest kap tőlünk a szép mosolyú Van
Damme, aki éppen a minap nyilatkozta, hogy szívesen eljátszana már egy "hagyományos" mozihóst is.
Várakozással tekintünk elébe.
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Kőháti Zsolt

Hortobágy

A 30-as évek magyar múfilmjében (játékfilmjében)
Fejős Pál felemás kísérletén túl (ftél a Balaton) szerepelt ugyan népi (származású), parasztfigura, de csak
azért, hogy kacajt fakasszon a nézőtéren. emelje a
hangulatot. Nem létező nyelvjárás-kotyvalékot beszélt, ravaszkodásával. körülményeskedésével is csak
primitív észjárásáról tett tanúbizonyságot (Címzett ismeretlen, Köszönöm, IJOgt)elgázolt, Szerelemből nősültem
stb.). Ott van jól, ahol éppen van a társadalmi ranglétrán - sugallták ezek a mozgófényképek, ide értve
a cigányábrázolást (csakis muzsikusokról volt szó).
Kivételszámba vehetők a népszínmúvek moziváltozatai. Itt magával a műfajjal lehetnek ugyan viták,

ám a játékmodomak kialakult egy hitelesített - "népszínházi" - válfaja, mely maga is folkorizációs jelenségnek tekinthető, s persze mint ilyen, viszonylag
széles értékskálán mozgott (Afalu rosszától A torockói
menyasszonyig).
A magyar hangosfilm színvonalasabban jelenítette
meg a népieskedés bírálatát (Gruber Menyhért azaz Kabos Gyula - révén A kölcsönkért kastélyban),
mint magát a népet, a parasztságot (mely kettő
nagyjából egymást fedő fogalom volt ekkoriban).
A dokumentum-, a "kultúrfilm" egyes celluloid
négyszögein legalább dolgozní láttuk a magyar parasztot (Kandó László: Hungária), bár a külföldi (pél-

dául velencei) mustrákra kivitt darabokban (Magyar
falu, Hallali; egy kapavágást nem tett. Díszviseletben
pompázott (mezőkövesdiben legfőképpen), ivott és
táncolt, énekelt (elsősorban hivatásos dalárda láthatatlan közreműködésével, több szólamban, nem éppen a bartóki-kodályi autenticitás jegyében). Propaganda- és politikai kérdés volt az efféle parasztábrázolás (gazdasági, idegenforgalmi, irredenta propagandáé); a falukutató mozgalom irodalmi síkon tevékenykedett, ehhez a drága mozikép nem csatlakozott. Pedig Hevesy Iván ilyen irányba is ösztönözhetett volna: "meg kellett volna mozgatnia" felesége,
Kálmán Kata szociofotóit.

•
Kinematográfiánk modellteremtő, de követésre mégsem késztető, közönségsikert nem, csupán kortárs
szakírói méltánylást elérő darabja volt a Hortobágy
(1936). "Osztrák embemek kell jönnie, hogy honi tájaink egyikén, a Hortobágyon meglássa a lényeget" adta meg e mozgófénykép rangját a falukutató Szabó
Zoltán. 1 Rendezőjéről. Georg HÖlleringről - aki a
mozivásznon író-rendezőként mint Höllering György
Mihály szerepel majd - életének keretévszámain
(1897-1980)2 túl alig tudunk valamit. Németnek
mondják, de Passuth László beszámolója szerint a
Zürichi-tó partján született e mű gondolata. Operatőre, Schiiffer László pedig a "réglátott, gyermekemlékezetű táj" vonzására hagyatkozhatott ugyanekkor. Róla később visszamenőlegesen lehet megtudni,
hogy némafilmeket is fényképezett: a Ri1sputint (talán
egy 1917-es német változatról van szó), aVasálarcost
(1923-ban készítette Max Glass német rendezővel).
1934-ben az Iglói diákok operatőre, majd a Zivatar Kemenespuszián fényképészeként kamatoztatja pusztai szakértelmét,
hogy aztán Indiába szólítsa szerződése.3
Móricz Zsigmond, akit bevonnak később a közös alkotóm unkába, arról tudósít, hogy Höllering 1934 májusában riportkészítés céljából kereste föl a Hortobágyot", ahol aztán - Móricz Virág,
filmes leánya szavaival - "annyira belebolondult a pusztába, az
állatokba és a fellegekbe, hogy tizennyolcezer méter filmet elpazarolt rájuk. Ez már több, mint riportanyag, több, mint természetrajzi film - kisütötte ő és aki
neki a nyersanyagra a pénzt adta,
hogy játékfilmet kell belőle, nagyon óvatosan, nagyon csekély
hozzáforgatással alakitani."s Valaki Móriczot javasolta munka társul, aminek anyagi következményei - 1000 vagy 1500 pengő tiszteletdíj - két leánya, Lili, majd
Gyöngyi kiházasításához bizonyultak hasznosnak. Az író egy
"hosszú, keskeny" belvárosi moziban órák hosszat nézte a felvételeket. Érdekelte őt
és "mulattatta ez a lehetetlen feladat". Majd - 1934.
november 29-én - levélben tájékoztatta Ecsedi Istvánt, a debreceni Déri Múzeum igazgatóját, hogya
városba érkezik, mesét csinálandó Höllering filmjéhez, fölkeresendő a felvételeken már megörökített
személyeket, "Czinege számadó gazdát, aki nagyon
jól szerepel ezeken a képeken", s másokat. Úgy fest:
Ecsedi is láthatta a kész anyagot, részt vett a forgatáson.6
Így válik a tíz hónap alatt külföldiek számára, az
"utolsó európai stepperől" készített, a Néprajzi Múzeumba kívánkozó mozgófénykép, a kortárs falukutató irodalom pusztakutató változata magyar játékfilmes üggyé. "Fantasztikus gyorsasággal" írta meg
Móricz Zsigmond a jelzett tárgyi és személyes élmények nyomán a Komor Ló című elbeszélést, mely 1934
karácsonyán jelent meg a Pesti Naplában.
Új minőség születik ezzel a magyar irodalomban
is: mozgókép ihlette, mozgóképre szánt epikus darab. Szokatlan egyszersmind: ezzel is magyarázható,
hogy illés Endre a "várostromló", a műfaj feladatai
elől epizódokba menekülő magyar regény százéves
erőfeszítésének folyamatába, a magyar elbeszélés
"megszállott falu"-jába helyezve Móricz újabb novelláit, elégedetlenségének ad nagyobb nyomatékot.
"Kényelmes nyugalom" hajta át szerinte a Komor Lót
(noha ebben is talál, vázlatossága ellenére, lélegzetelállító "helyzetjelentést"), és a mű "balladaszerű szag-

gatottsága és lekerekítettsége" a Barbárok ismétléseként hat számára, kevésbé meggyőző teljesítményt
reprezentálva/'
A Hortobágy legendája - ez a Komor Ló alcíme.
Valamiféle hilozoizmus-anirnizmus hatja át - látjuk
majd: a felvett képektől ösztönözve - a novellát.
Egyetlen élő organizmus a Hortobágy: állat (bárány,
birka, tehén, liba, disznó, ló, gólya), ember (csikós,
kisbojtár, számadó, tanyás); a napszakok változása,
az időjárás szerves egységbe fogja a puszta eleven és
élettelen tényezőit. Csakhogy ez az egyensúly megbomlóban van. "Szántják a Hortobágyot, fogy a esikós ... Vége a dicsőségnek" - mondja Sárkány számadó, de hiszi még: "egy Sárkánynak mindig helye
lesz a Hortobágyon". Viszi is nevelőbe a fiát, [ancsit,
Erszény Andráshoz, a legöregebb számadó csikóshoz, akit Komor Ló néven ismernek a pusztán.9
Csakhogy késő már. Jancsit jobban érdekli a bicikli, a
rádió, amelyet szerelni is tud, saját magától igazodván el a technika e csodáiban, sőt leginkább sofőr
szeretne lenni, mert veszteglő gépkocsival is találkozik a Hortobágyon, benne ott egy német könyv a ke-

zivaszonra kívánkozó. Kitűnő film-alapanyag, ami
Móricznak a mozgókép iránti páratlan fogékonysága
következtében csöppet sem meglepő.
1934. december 28-án már hírül adja a Pesti Napló,
hogy Höllering egy "pénzcsoport nevében" tárgyal
Móriczcal a karácsonyi szám novellájának megfilmesítéséről. A mozgókép zenéjét "Bartók Béla egyik nagyon tehetséges tanitványa, Lajtha László komponáljaY Másnap éjjeli naplójegyzetében Móricz rögzíti
egy francia filrníróval, Farkas Miklós öccsével folyt
találkozását. A vendég elolvasta - többek között - a
Hortobágyhoz készített forgatókönyvet is, és "mikor
megértette, hogy kész felvételekhez" csinálta Móricz
a "meglevő »külső« alapján", azt mondta, hogy "erre
senki sem vállalkozna, aki már benne van a szakmában."
"A film alapgondolatától el volt szédülve - írja
Móricz a látogatás legfőbb tanulságaképp -: attól,
hogy a gép megeszi a pusztát. Úgy gondolja, hogy
ha ezt egy nagy vállalat venné a kezébe, »nagy filmet« lehetne belőle csinálni. Azért is jött, hogy ne
adjam oda ezeknek, hanem ő elviszi a bátyjának, és
megcsinálják. De hát ez ké56.,';13

zeléséről. S a társadalmi viszonyok, a hierarchikus
rend elemei sem a régiek. Sárkány leánya, Juliska
nem akar a huszonhét lóval büszkélkedő Bundi
uram Péter fiához menni feleségül, hanem - kölcsönös szerelemmel - az első bojtárhoz, Pistához húz.
Betetőzi ezt az aggasztó változást, hogy a Komor Ló,
Erszény András 34 esztendei makacs félreértés, haragszomrád, különélés után kibékül asszonyával,
Esztivel, akit a csúnyaságáért is kárpótló gazdagsága
miatt vett el, sosem titkolva döntésének okát; felesége meg - kósza hírek szerint - bosszúból fölszarvazta urát. Nem csoda, ha végül mindegyik lázadónak
teljesül a vágya. Jancsi is elmehet sofőrnek a németekkel: «: Csak vigyázz ... Ott is ember lehet belőled ... Ha nem felejted el a csikósbecsületet. .. ,,10 A hídi vásár forgatagában szilaj tánc fogja össze a megváltozott viszonyú s önmagukban is megváltozott
nernzedékeket.
Kétségtelen: példázat ez így inkább semmint egy
folyamat árnyalatokban gazdag, a közvetlen megállapításokat kerülő, művészi bemutatása. Nem szépirodalom, inkább riport, de a műalkotás jegyeivel.
Természetesen a stílusnak is kitüntető szerepe van
ebben. Így zárul az elbeszélés: "A Hortobágy alkonyodó éggel nevet. A Hortobágy ezeréves, millióéves
gyönr,öruséggel nevet a gyarlandó emberi fajzaton." 1 Művészet ez a bővítkezőri ismétlő fogalmazásmód. De hely, idő, cselekmény hármas egysége
egyszersmind dramatikus értékmozzanat, s már az
alkotás szándéka szerint sem színpadra, hanem mo-

1935 júliusának végén Móricz Zsigmond jelen van a
(pót)forgatáson. A "legendát, a
kultúrát, és a szerelmet" illesztik az addig elkészült anyagba.
Színészek, hamisítás, mesterséges beavatkozás nélkül; "a mesében semmi operett. Itt csak a
tiszta, élő hortobágyi élet jelenik meg: a csikósok saját magukat játsszák, a maguk szavaival." A Hortobágy ez alkalommal Sumatra szigetével versenyez: oda készülnek innét a filmesek.
Móricz gondosan adatolja a
reggel öttől folyó munka eseményeit. A rendező és társai kitűnőert ismerik már a helyszíneket, az embereket. Iskolásan
hangzik a próba - jegyzi föl az
író -, a szereplő kislány a Mihállyal folyó szerelmi jelenetben (itt a fiút így hívják) az igazi édesanya felügyelete alatt
igyekszik helytállni. Megszólaltatja az író-riporter a rendezőt, Hölleringet is: ,,- A
film, az nem színpad. A próbákra nincs szükség. Itt a
rendezőnek nem az a feladata, hogy mint a színházban: egy kitalált helyzetbe belenevelni a színészt:
ezeknek én nem is mondom meg, rniről van szó.
Egyiket beállítom itt, a másikat ott(,) s ellopom a
szükséges mozdulatokat. A láda fedelét annyiszor
csapja le, míg a kellő tűz benne nincs. A többi a kötter dolga, a vágóé, aki összenyírja a képeket." Mindez Móriczot is filmszakmai tanulságokhoz juttatja:
"A nagy színész mindig totálban játszik, vagyis maga körül érzi a színpadot, ahol ő az úrO és az egész
nézőteret. ahol csak őt tapsolják: a filrnnél viszont a
legtitkosabb rezdüléseket kell meglopni az operatőrnek." Nehezíti a felvételt a felhőjárás: eltakarja a napot. Többször is fél órás szünet van emiatt. Aztán há-

romszor veszik föl a "gázkútban" heverő fiú jelenetét. Éhes a szereplő, panaszkodik, de:
"Karhatalommal visszafektetik a bunda alá". S mivel
az idő továbbra sem fogadja kegyeibe a filmeseket,
délután háromkor abbahagyják "a reménytelen várakozást".14
Nincsen közbülső dokumentumunk arról, hogy
Móricz készített-e vajon a Komor Ló s a megvalósult
Hortobágy összekapcsolódását érzékeltető újabb szövegváltozatot. Valószínű, hogy nem; így Georg Höllering írói szerepvállalása a filmben csöppet sem jel-

beiktatás nélkül megnyilatkozó személyiség, jó esetben a maga egyedi jellegzetességével, itt: varázsával.
Minden további dramatizált, szöveggel megtoldott
jelenetnek csekély a hitele. A dikció iskolás, a mozdulatok kényszeredettek. Kivétel a szaladó szekérről
egymáshoz átbeszéigető parasztasszonyok, -leányok
képsora, operatőrileg is bravúrosan rögzítve (általában a nők viselkednek itt természetesebben a mikrofon s a felvevőgép erőterében.) Nem véletlen, hogy a
mulatás, a tánc - bortól is oldott - szituációi a férfiak
számára otthonosabbak.
A Hortobágy képanyaga a kortárs magyar film elérhetetlen szintjén jelenik meg. Esztétikai és szociológiai értelemben egyaránt. Nem a felhők színszűrővel
plasztikusabbá tett gomolyairól van szó csupán, hanem arról, ahogyan csaknem a teleobjektív hatásával
dobódnak elénk a birkák a látóhatár pereméről. Ahogyan montázzsá szerveződik a gémeskút s a kútfúrógép mozgása, vagy a körforgás különféle alakváltozata. Szöveg nélkül is a film alapgondolatát fejezi ki
a ló vontatta "döglött" kerékpár s a hátul ballagó

kar búcsúbeli jelenetében), de megesik, hogy tempóajánlatát a képszerkesztés nem mindig veszi figyelembe (a daruról fényképezett, vágtató állatok szekvenciája). Lohr Ferenc gondoskodik a pusztai élet
hang- és zajvilágának dramaturgiai hatáselemként
való hasznosításáról (például egy nagyszeru lovasjelenet gépkocsí-fahrtja során). Jancsi fütyülése azonosító szerepü akusztikus tényező.
Mindezek alapján volt fedezete Móricz Zsigmond
megállapításának, amikor az író 1937. január 25-én,
TiroIból jövet, véletlenül (?!) jelenve meg a film
(Puszta-Reiter) bécsi bemutatóján, a zsúfolt nézőterű
Uraniában, kijelentette: "ez a legjobb magyar film,
amelynek nem lehet felbecsülni propagandaértékét".16
(Nem tudni: önkéntelenül-e, vagy szándékosan, Móricz a hivatalos mércét alkalmazta itt, a Hortobágy
propaganda- s nem művészi értékét hangsúlyozva.)
Jó pár hónappal később Komor András író is "a legjobb magyar film" rangjára emelte a "Pesten oly csúfosan megbukott »Hortobágy«"-ot.17
Sajnos, mint már szó volt erről, a harmincas évek
magyar irodalmának falukutató mozgalmához nem
kapcsolódott filmkamera. Így a vidéki Magyarország
egyik jellemző, emblematikus részletének, a Hortobágynak ilyetén bemutatásával - Móricz nyomán Hölleringék az egyetlen hiteles mozgófényképet produkálták. Még akkor is, ha ez redukált feszültségrendszer megjelenítője, amelynek zsánerképei érzékeltetik ugyan, amit például József Attila az Éhség círnű költeményében ábrázol, de azt kevésbé, amit csaknem ez időtt - a költő mint "nemzeti nyomor"-t
örökít meg a Hazám első szonettjében .

•
A Hortobágy amatőrszereplős, dramatikus ajánlatát más irányok felől - a filmművészet a francia, olasz
neorealizmus révén vette figyelembe, esztendőkkel
később. Nálunk a hatvanas-hetvenes évek fölismerései, a "budapesti iskola" munkái (köztük Schiffer Pál
Cséplő Gyurija) kellettek ahhoz, hogy (az olasz Tavianí fivérek munkásságával nagyjából párhuzamosan)
a "néprajzi film" kategóriáját szétfeszítő Hortobágy ne
maradjon az új múfaj egyetlen darabja.
Jegyzetek:
1 Szabó Zoltán:Népek és filmek.Kötetben:Hazugság
képes. Móricznál nem szerepel a földgázkutatás motívuma, amely azonban a forgatási riportban már
megjelenik: ez Höllering telibe találó fölismerése Iehetett, éspedig a Komor Ló szellemében, "gép és
puszta" konfliktusát fejezve ki. Valószínű, hogy a
film patetikus inzertszövegét is Höllering írta: Móricztól idegen volt az a fajta önmagasztaló, irredenta
tónusú hangütés, mely szerint a természet, "mellyel
együtt élt, kovácsolta magas kultúrájú úrinéppé" a
magyarságot, ezer év óta "az Alföld medencéjében".
(Ez utóbbi szerkezet jelentéstanilag sem éppen kifogástalan.)
A kulcskérdés az volt, táj és ember egyenrangú és
egymásra vonatkoztatott megjelenítése hogyan sikerül a mozivásznon? Azt mondhatjuk: a megrendezett
helyzetjátékok kivételével ez a legfőbb dokumentarista és esztétikai értékvonulata a filmnek. "Leíró
költemény a mozivásznon" - értékelte helyesen Dénes Tibor, az orosz (általa naturalistaként számon
tartott) filmművészet hatását érzékelve Hölleringnél. 15
Problematikus az a gondolatmenet, amelyet Höllering az amatőr szereplők filmbeli elhelyezésével, az
ilyenkor helyes rendezői magatartással kapcsolatban
fejt ki a riporter Móricznak, s ezt az értékzavart Höllering óhatatlan kommunikációs nehézségei is növelhették. Jancsi kisbojtár (Kányási István) jó kedélyű
beköszöntője körülbelül az a tetőfok, amely az adott
körülmények között elérhető volt nem hivatásos
filmszereplőtől. A híradók ismert tényezője ez: a kamerának kalapot emelő, a közönségnek riporteri köz-

szamár látványa.
Az ember, az emberek részint szociografikus erejű
totalitásukban. részint rendkívüli műgonddal fölépített plánváltásokkal (általában hármas fokozat szerint) jelennek meg. Párhuzamos montázs elemeként
is, valamilyen cselekvés megvalósulásának előrehaladó fázisaiban. Egy tápászkodó, sötétből kifehérlő fejű
kisgyerek később játékostort pattogtatva mutatja meg
szocializálódásának pillanatnyi állapotát, Jancsi kisbojtár totál-kistotál-second képkivágatban közelit a
nézőhöz, a leányok szépítkezését is hármas struktúrában értelmezi az operatőr. Bonyolult helyzetek
pontos ábrázolását adja a film ily módon (a bicikli
széttapostatása, a vihar kitörése s a fúrótorony összeroskadása). Ugyanaz a cselekvés - lapátolás - bármifajta szájbarágás nélkül fejezi ki a "modem Hortobágy" létezésmódjának két - egyidejűségükben föltáruló - végletét: a ledőlt fúrótorony által elpusztított
ló tetemének elföldelését s a megrongálódott berendezés kiszabadítását, "életre keltését" .
Szólni kell a film rétegzett, példamutatóan gazdag
akusztikai rendszeréről. Lajtha László egyrészt hiteles, értékes népdalok beépítésével (eredeti tolmácsolásban, képen és képen kívül) növelte a Hortobágy
művészi hatását, részint kísérőzenével (a Budapesti
Hangversenyzenekart Vaszy Viktor vezényelte). Ez
utóbbi: a népzenei vonulattól eltérő, modern, de
szemléletében rokon, eleven pezsgéső "programzene" (funkcionálisan disszonáns, izgalmas az elhantolás zenei aláfestése). Általában kitűnő iránymutatás
itt a muzsika a vágó számára (például a fúvós zene-

kül.
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PSZICHO
ISZEMIOI
ANALITIKA
A filmalkotás egyedi rendszer, szöveg, de az egyedi rendszer, a szöveg fogalma
mögött bizonyos esetekben több filmalkotás is megbújhat. Minden rendszer több
kódot (filmit és kulturálisat) elegyít. Valamennyi filmalkotás a kódok alkalmazásával, felhasználásával (de egyszersmind ellenükben is, meghaladásukkal) születik (újjá).
A filmi/filmbeli alakzatok a minimálisnál nagyobb egységek. Némelyek jelentését a filmalkotásban elfoglalt helyük adja meg (azaz nem vagy nemcsak a kód),
az egyedi rendszer határozza meg. Eszerint egy-egy alakzatnak annyiféle jelentése volna, ahány egyedi rendszer létezik? Kevéssé valószínű, hisz akkor ezek az
alakzatok nem alkothatnának kódot. Márpedig tudjuk (a tapasztalat igazolja),
hogy ilyen kód létezik. Más esetben az alakzat néhány elfogadott jelentéstípusra
vezethető vissza (korlátozódna). A kutatás jelenlegi szakaszában ez utóbbi állítással kell megelégednünk, annak a feltevésnek a lehetőségét meghagyva, hogy létezik egy terjedelmében nagyobb kód és ez valóban az összes alakzat-típust egyesíti. Bizonyos alakzatok - úgy tűnik - több szemantikai mezőt is fedhetnek. de
ezen állítás bizonyitásához hiányoznak az alapok. Mindez korántsem feltételezi
azt, hogy az alakzatok (sok esetben eljárások) felcserélhetők. Alkalmazásukat
azonban nem az a jelentés határozza meg, amelyre visszavezethetők. hanem az
adott szövegkörnyezet. A filmalkotásban elfoglalt helyük kölcsönzi egyedi jelentésüket, és általános jelentésük szabja meg sajátos filmbeli helyzetüket. Státuszuk
labilitása, a meghatározás bizonytalansága ellenére (amely helyzetüket tükrözi) e
nagyobb, jelentéshordozó egységek filmi volta felől semmi kétség, hisz másutt
nincs megfelelőjük. A film sajátosságának kérdése nem függetleníthető a kifejezési anyag sajátosságának kérdésétől. Ezek az alakzatok a filmforma alakzatai. Igazolásukra álljon itt a nagy szintagmatika szükségszerűen rövid vizsgálata.

A játékfilm nagy szintagmatikája
A játékfilm nagy szintagmatikája a metz-i filmelmélet legismertebb, ezért legvitatottabb tétele. Fölösleges a néhány oldalas cikket részleteiben idézni, hisz a film
iránt érdeklődő olvasók előtt jól ismert. Máig is érvényes, helytálló megállapításokat tartalmaz és fő erénye, hogy páratlan, a film egy adott kódját szisztematikusan feltáró tanulmány mindmáig. Célkitűzése egyszeru és világos: osztályozni,
rendszerbe foglalni azokat a képsorokat (szintagmákat), amelyekkel a film az idő
múlását, az időviszonyokat kifejezi. Metz nyolc szintagma-típust különböztet
meg, amelyeket ellentétpárokba állítva rendez rendszerré. A majd mindig kö~etkezetes Metz egy elméleti következetlenséget azonban nem igazít helyre. Igy
adódik, hogyaharmonikusra
tervezett építmény apró szépséghibával készült. Az
önálló beállítást mindössze a jelölés szintjén különbözteti meg a több beállításból
álló szintagmától, míg a többi ellentétpár jellemzése és megkülönböztetése azon
alapszik, hogy nemcsak jelölőjük. de ezzel összefüggésben jelöltjük is eltér egymástól. A másik hiba, hogy az .alapegység". az önálló beállítás látszatra túl egyszeru. Metz megjegyzi ugyan - érezvén, hogy elégtelen a definíció -, hogy a plánszekvencia (amely az önálló beállítás változata), belső logikájából adódóan, magában foglalhat a leiró vagy a váltakozó szintagmáéval azonos elemeket (:formákat).
A nagy szintagmatika valóban támadható pontja azonban nem az előbbi és
nem is az utóbbi tény, hanem inkább az, hogy ez a tipológia csak a montázzsal
építkező filmtípusokra érvényes (igaz, mindeddig túlnyomórészt ezek alkották a
filmművészetet, de egy ellentétes filmtípus sem elképzelhetetlen, kiváltképp ma).
E tökéletlenség eltörpül azonban egy lényegbevágó (a kód fogalmát érintő, azzal ellentétes) eltérés mellett. A nagy szintagmatika ugyanis nem respektálja a
kód fogalmakat (igaz, időben előbb keletkezett nála, de a metz-i revízió, amely
oly sok fogalmat érintett, nem terjedt ki rá). A kifejezés és a tartalom formája között
ugyanis nem lehet kommutációt végrehajtani. Márpedig a beállítások egymásutániságában megelevenedő fény-ámyjáték (: a kifejezés formája) és a filmben ábrázolt tagolt tárgy (:a tartalom formája) keveredik, holott nem keveredhetne egymással. A jelentés meghatározása a tartalom szubsztanciája alapján történik, a film
"tartalma" azonban a filmen kívül esik. Az üldözés idézett jelenetében - függetlenül attól, ki kit üldöz - mi jelzi a váltakozó szintagmában az egyidejűséget, a vál-

takozó képek jelöltjét (jelentését)? Nem kétséges, hogya kifejezés formája nyomán
felidézett (azzal azonosított), vele ellentétpárba állított tartalmi szubsztancia. Ha a
metonímikus ábrázolás jóvoltából csak az üldöző cowboy kalapját és az üldözött
indián fejdiszét látjuk, a fogalom tartalma ("indián" versus sápadt arcú") a meghatározó és nem a megjelenítés formája, amely csak közvetítő és mint ilyen alárendelt szerepet játszik a jelentés létrehozásában, (ki)alakításában. Hasonló következetlenséggel más helyütt is találkozunk a nagy szintagmatikában. A rendszer
végül is két alappillérére redukálható: a beállítás és a beállítások szintagmájának
formális egységére. A kommutáció művelete elvégezhető, azonban már nem a
hjelmslev-i értelemben vett kommutációs viszonyról (:két beállítás kommutálása)
van szó, ami pedig lényeges, pertinens jegy egy nyelv vagy kód definiálásában.
A nagy szintagmatikából (: a játékfilmben szerepet játszó nagy, jelentéshordozó
egységek kódjából) beállítások egymást követő, egymást váltó sora marad, a
glosszématika terminusa szerint a kifejezés egy ismételt/ismételhető alakzatáé. A
film talán nem kódok, hanem egy-egy kifejezési anyag sajátos. egymással nem redukálható alakzatainak ismétlődő rendszere (volna); nem nyelv, hanem sajátos
nyelvhasználat.
A Metz által megkülönböztetett szintagmatípusok (:alakzatok) nem nyelvi egységek, hanem az elbeszélés egységei. Jellemzésük, rendszerezésük nem a nyelvészet,
hanem a retorika tárgykörébe tartozik. A Nyelv és film szerzője számára aligha jelentett ez meglepetést, hisz mindig azt vallotta, hogy a film esetében, a film tanulmányában a nyelvtan és a retorika összefonódik/összemosódik. Míg az irodalom nem azonos a nyelvvel és a retorika az irodalmi alakzatok tudománya, addig
a filmben a nyelv és a művészet anyaga egy és ugyanaz, a kettő nem különül el
egymástól, rnint a szavak és az alakzatok az irodalomban.
A játékfilmek nagy szintagmatikájáról elsősorban szerzője tudja, hogy nem tökéletes, de épp úgy a tökéletesség elérésének szellemében fogant, rnint Husserl
"tiszta logikája", nem ügyelvén a norma és a tények elkülönítésére.
Az Esszék első kötetének végén, a modem filmművészetről irva, tesz említést
Metz arról, hogy Godard Bolondos Pierrot-jában van egy rejtélyes szintagma,
amely a szintagmatika egyetlen típusával sem egyezik.
A Nyelv és film befejező része az utóbbi évek sokat tárgyalt fogalmát, az írást
vizsgálja. Arra keres választ, vajon a film irás/módi-e? Metz úgy véli, hogy e fogalomnak nincs filmi megfelelője. Egymás után szembesíti a filmet és az irás -

különféle pertinencia alapján definiált - fogalmát (:áttétel, megjelenítés. kompozíció), s megállapítja róluk, hogy nem helytállóak a film esetében. Holott - impliciten - maga is él egyik-másik meghatározással.
Elgondolkoztató, amit Jacques Derrida az írás kapcsán felvetett. Szerinte az
írás nem más, mint a különbségek rendszerré tett (rendszeresített) játéka; utalás
valami másra, ami nem az írás, mozgásban lévő szerkezet. (De la grammatologie.
Paris, 1967.) Nincs kód - írja -, amely az álmot átfogná, magyarázná. Pedig az
álom az egyéni és a társadalmi életből kölcsönzött szamos, kódolt elemmel "dolgozik". Múveletei, tény-tárháza (lexikája) és szintakszisa idiomatikus és semmire
nem vezethető vissza. Az álmodó saját nyelvtanát alkotja meg. Nincs sem létező
jelölő, sem szöveg, amelyekkel megelégedne, noha felhasználja őket. (Derrida,
Jacques: Freud et la scéne d'écriture. L'écriture et la différence. Paris, 1967.)
Metz pályafutása szorosan összefonódott a szemiológia első, a strukturalista
nyelvészet inspiráIta irányzatának fejlődésével, (el)virágzásával. A hetvenes évek
közepén Metz - feladva exkluzív nyelvészeti orientációját - új irányba fordul: a
szemiotika és a pszichoanalízis együttes alkalmazásával kísérletezik. Pontosabban
egy új, a lacan-i pszichoanalízishez közelálló kutatásba kezd, amelyet legtalálóbban talán szemiotizált pszichoanalízis vagy pszicho (szemunanalizis névvel illethetnénk. 1975-ben két írása lát napvilágot - az egyik A képzeletbeli jelöW, a másik A
játékfilm és néz6je -, amelyek már ennek szellemében fogantak. (Le signifiant imaginaire, illetve Le film de fiction et son spectateur. Communications, 1975. Le signifiant
imaginaire Paris, 1977.)

A pszicho( szemio )analitika és a film
Amikor 1975-ben a Communications 23. száma (amely a Pszichoanalízis és film cimet viselte) megjelent, benne Metz két, fent említett tanulmányán kívül Roland
Barthes, Jean-Louis Baudry, Raymond Bellour, Julia Kristevs, Félix Guattari azóta
sokszor idézett írásaival, sokan már eltemették a "klasszikus" szemiotikát és ünnepelték az "újat". (Nem ritka jelenség a tudomány történetben.) Az óvatosabbak.
a túlzásra kevésbé hajlök. a nem kizárólag ellentétekben gondolkodók inkább új
eszközt láttak a pszichoanalízisban. amellyel tovább mélyíthető egy olyan összetett jelenség, mint a film tanulmányozása. (Barthes, Roland: En sorlant ...
Baudry, Jean-Louis: Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de
réalité.
Bellour, Raymond: Le blocage symbo/ique.
Kristeva, Julia: Ellipse sur la frayeur et la séduction spéculaire. Cuattari, Félix: Le
diva n dll pauore ..)
A pszichoanalízis integrálása a szemiotikába nem számított új jelenségnek, miután elvileg sosem zárták ki belőle. Roland Barthes a Communications 4. számához írott bevezetőjében jelezte, a szemiológia lehetövé teszi, hogy benne egyesüljenek az antropológiai, a szociológiai, a pszichoanalitikus és a stilisztikai kutatások, amelyek valamennyien a jelentés fogalmát vizsgálják.
Mindkét álláspontban van igazság. Tény, hogy A képzeletbeli jelöl6 nem ugyanazzal a jelentésfogalommal dolgozik, mint amelyikkel az Esszékben találkozunk.
Saussure-t Lacan váltotta fel.
A svájci nyelvész szerint a jelölő a jelfogalom egyik összetevője, amely a másik
(: a jelölt) nélkül sosem teljes, sosem jelenhet meg. Jacques Lacan elméletében viszont a jelölő fogalma szembenáll a jel fogalmával. A nyelvészet - állítja az analitikus - nem jelölőkkel foglalkozik valójában, miután nem veszi figyelembe azt,
amit a jelölő képvisel. (Milner Jean-Claude: L'amour de la langue. 1978.)
A pszichoanalízis - jegyzi meg Metz is - kétségbevonja a jelfogalom túlzott jelentőségét, amelyet a korábbi elméletekben neki tulajdonítottak. (Avant-propos.
Image(s) et cuItu re(s). Communications 1978.) Maga Lacan viszont több ízben is
hangsúlyozta, milyen sokat köszönhet elmélete a saussure-i nyelvfelfogásnak.
Sőt, Freud sohasem habozott, hogy kora tudományos elméletéből merítsen, ha a
szükség úgy kívánta. "Hogy megnevezze azt, amit senki sem gondolt még át,

Freud (anélkül, hogy ebből titkot csinált volna) számos fogalmat kölcsönzött a dinarnikából, a biológiából, a politikai gazdaságtanból, nem is beszélve a pszichológiáról és a pszichiátriáról." (Lecourt, Dominque. Lacan: psylosophe ou philanalyste.
Franc-Tireur, 1978.)
Lacan előbb a freud-i pszichoanalízis fogalmát a strukturalista nyelvészet fogalmaivá "dolgozta át". Nem használta fel mechanikusan őket a tudatalatti tanulmányozásakor, hanem fokozatosan új fogalmakká nemesítette azokat, ígymár kevés közük maradt korábbi mivoltukhoz.
A lacan-i pszicoanalízis mély hatást gyakorolt Franciaországban a társadalomtudomány valamennyi ágára, különösképpen a fiatalabb kutató-generációra.
Csak idő kérdése volt, mikor használják fel végre a film vizsgálatában is. A folyamatot a Communications már idézett 23. száma inditotta el.
A film pszichoanalitikus vizsgálata azonban jóval hosszabb múltra tekinthet
vissza. Edgar Morin A film vagy a képzeletbeli ember cÍIDú, 1956-ban megjelent
munkája kifejezetten analitikus inspirációjú rnű, de a pszichoanalízis nem freud-i,
hanem klein-i irányzatát követi. (A munka magyar nyelven is napvilágot látott a
Filmműoészeti Könyvtár sorozatban.)
Mélanie Klein kulcsszerepet játszik a pszichoanalízis történetében a lelkileg sérült gyerekek pszichoanalitikus kezelése folyamán kidolgozott elméletével. Tőle
származik a projektív identifikáció (azonosulás) fogalma. Az ő hatása érződik Lacan
tárgy-fogalmán (a klein-i részleges tárgy fogalma alapján). A képzeletbeli jelölBben
Metz megpróbál középúton maradni Klein és Lacan között, akik közül az előbbi
a képzeletbelit, az utóbbi a szimbolikusat tartja jelentősnek az Én alakulás szemponljából.
A szimbolikus fogalma a pszichoanalízisben Lacantól származik, aki ennek három lényeges tartományát különbözteti meg: a szimbolikát, a képzeletbe/it és a valóságot. A szimbolika a pszichoanalízis azon tartománya, amely a nyelvvé strukturálódott rendszerekkel foglalkozik.
A lacan-i analitikus felfogás így lényegesen többet, újat nyújt a film tanulmányozásakor (ahogy erre Metz írásai a példák), miután a szimbolikus tartomány
jelentőségét hangsúlyozza és annak keretében vizsgálja a filmmel kapcsolatos jelenségeket, szemben Morin-nal, aki Klein nyomán a képzeletbeli döntő szerepében
hisz.
Kezdetben - a negyvenes évek végén - a pszichoanalízis az azonosulás (az
identifikációs problémák) vizsgálatával járult hozzá a filmeImélet határainak tágításához. A Revue Internationale de Filmologie első számában (1947júliusában) Jean
Deprun A film és az azonosulás című cikkében a pszichoanalízis segítségével kísérelte meg bizonyítani a film sajátos művészet voltát. "A film - írta - a színház nál
és a sportnál fokozottabban igényli a néző és résztvevő vallásos magatartását,
amelyet az azonosulás valamennyi módja takar. (...) A színházban még magam
vagyok magam, én játszom szerepem. A moziban azonban lemondok erről, feladom énemet. Elsiklok a tekintetek elől, amelyek egyébként arra kényszerítenek,
hogy magam legyek, hogy mások várakozásának megfeleljek. Senki nem lát többé, én sem látok senkit." (Le cinéma et l'identificntíon. Revue Internationale de Filmologie, ]uillet-Aout 1947.)
Ezt az állapotot (:a filmészlelés metapszichológiai következményeit) Mezt is tanulmányozta A képzeletbeli jelöl6 című írásában. A filmi állapotot és az álom-állapotot összevetve megállapítja, hogy az előbbi és az utóbbi viszonya az azonosságok és különbözőségek különös elegye. "Szemben az élet szokványos jelenségeivel - folytalja -, a filmi állapot általában csökkenti az éberséget, az alvás, az álmodás kezdetéhez hasonló állapotot eredményez." (Le signifiant imaginaire A továbbiakban: 51.)
Deprun és Metz vizsgálódásának középpontjában az ún. filmi állapot fogalma
áll. A film és nézője azonosulásának kimutatásához mindketten a néző "tevékenységének" meghatározásából indulnak ki. Az azonosulás képzeletbeli, projeklív (:a néző énjének kivetítése). "A játékfilm nézője nem tudja száz százalékig biztosan, hogy moziban van" (Metz: SI). Úgy érzi, mintha maga is résztvenne a cselekvésben; hogy amit mások képzeletének szüleményeként észlel, az a saját képzeletének szülötte voltaképpen. "Az álomban a saját képzeletem szüleményeiben
veszek részt - mutat rá Mitry is -, míg a filmben mások teremtik meg és kényszerítik rám azokat." (Mitry, Jean: Esthétique et psychologie du cinéma. L Paris,
1%5.) Ó azonban elutasítja azt a gondolatot, hogyazonosulásról volna szó, sőt
lehetetlennek tartja azt a néző esetében. "Ha azonosulásról volna szó, az 'én' és a
'másik' elkerülhetetlenül összefolyna bennünk. A néző viszont csak azonos módon viselkedik két, egymással megegyező helyzetben. Az elcsattanó pofont én is
szívesen lekevertem volna a gazembemek, de jólneveltségem, gyengeségem megakadályoz(na) ebben." A filmet észleli a néző, nem vizionál és hallucinál, ezért
"tőle függ, hogy azonosul-e vagy sem a látottakkal." "A részvétel, az azonosulás
mindig tudatos, akarati tényezőtől függ." A pszichoanalízis terminusaiban fogalmazva: az Én funkcióit (a valóság erőpróbáját kiállva) fenntartja a néző. Az azonosulás - Mitry szerint - projektív asszociációrakorlátozódik csupán. A néző tudatos személyiség, akaratában szabad, fogékony. A pszichoanalízis viszont szembenáll ezzel a felfogással. Az Én kétségtelenül nem adja fel funkcióit, de figyelme
lanyhul és ez elősegíti a visszahúzódás t, a magába zárkózás t, a fantázia fokozott
működését. Az alany (a néző) fokozatosan veszti el érdeklődését a külvilág iránt,
legalábbis ideigjenesen elfordul a valós tárgyaktól. (Metz: Sl.)
A néző viszonya a filrnhez tehát nem akarati, hanem metapszichoJógiai tényezőktől függ (kivételt képez az, hogy tudatosan választja a mozilátogatást és fizeti
ki a jegyét). (Metz: Sl.)
A pszichoanalízis rávilágít arra, miként befolyásolja a film intézmény rendszere

a nézőt azzal, hogy felfedi a metapszichológiai tényezők szerepét, amelyek befolyásolják a filmélvezetet. A metz-i megközelítésmód a filmről a film intézményrendszerére, mint elemzendő valóságra helyezi át a hangsúlyt.
A film intézményrendszerének pszichoanalitikus elemzéséhez jelentős adalékkal járult hozzá Jean-Louis Baudry 1970-ben megjelent cikkében, amely első ízben
említi a diszpozitív fogalmát. Ezt Baudry egy későbbi írásában tovább elemzi és
elmélyíti. (Effets ideologiques de l'appareil de base. Cinéthique, 1970;) Le dispositif.
Communications, 1975.)
Kifejti, hogy a néző nem a filmmel, hanem annak ábrázolásmódjával (pontosabban annak révén) azonosul, azt a látásmódot teszi magáévá, amely a filmben
ölt testet. A felvevőgép nem csupán a reprodukció eszköze, hanem a camera obscura modelljére épülő szerkezet (:diszpozitív), amely lehetővé teszi, hogy a reneszánsz perspektíva szabályainak megfelelő képet kapjunk a valóságról. "Ez az
ábrázolás más megvilágításba helyezi a valóságot, mert másra helyezi a hangsúlyt, pontosabban áthelyezi azt. A tekintet kerül a középpontba és általa annak
'eredete', az alany, amely a jelentés aktív létrehozója, kiindulópontja." (Baudry, Jean-Louis: Le dispositif. 1975.)
A monokuláris perspektíva egyetlen pontból láttatja a valóságot, utal a nézőalany helyére (helyzetére). A lacan-i pszichoanalízis terminusaival átfogalmazva
ez azt jelenti, hogya film implikálja a néző azonosulását a tekintettel (mint másik
tárggyal, azaz az alany tól függetlenedve a tekintet önálló funkciót tölt be ezáltal).
A monokuláris perspektíva "transzcendentális alany t" tételez fel, aki olyan helyzetben van (lenne), mint Isten maga. (Metz: SI.)
A mozgás reprodukálására épülő film tovább erősítette a monokuláris perspektíva évszázados uralmát. "A filmtörténet illusztrálja, hogya festészet, a színház, a
fényképezés öröksége révén csak késve észlelték hatását, a monokuláris perspektíva hatalmának továbbörökítését." (Baudry: Le dispositif ... )
A pszichoanalitikus vizsgálat tehát kettős azonosulásra világit rá. A néző azonosul a másik "szempont"-jával
(szemszögével) és a másik mondanivalójával, azaz
nemcsak a kijelentés folyamatával, hanem a kijelentés eredményével is. Az előbbit elsődleges, az utóbbit másodlagos film i azonosulásnak nevezik.
Metz hangsúlyt helyez erre a megkülönböztetésre. A gyerek a tükörből olyan
tárgyakra ismer - írja -, amelyek körülveszik. Az anyját is észleli benne, aki karjaiban tartja őt. Mindenekelőtt azonban saját képmására csodálkozik rá. "Az elsődleges azonosulás (az Én alakulása) ebből kölcsönzi bizonyos jegyeit. A gyermek magát mint másikat észleli, másvalaki mellett. Ez a másvalaki képével biztosítja őt arról, hogy a másik ő maga. Tekintélyével fölébe magasodik, de
mindenekelőtt kettejük hasonlóságával (emberi formájával) gyakorol hatást rá. A
gyermek Énje a hozzá hasonlóval történő azonosulás folyamatában alakul ki. (...)
A gyerek azonosul magával, mint tárggyal." (Metz: Sl.)
Az elsődleges filmi azonosulást gondosan meg kell különböztetni a tükör-szakasz elsődleges azonosulásától, amelyhez viszonyítva az előbbi másodlagos, mivel feltételezi ez utóbbit, hiszen a nézői Én csak azután alakulhat ki, miután a
tényleges Én már kialakult. Mindazonáltal a két azonosulás-típus sok rokon vonást mutat. Mindkettőben az Énre esik a hangsúly és a vászonnak bizonyos pontig ugyanaz a funkciója, mint a tükörnek. Annak ellenére, hogyavásznon a néző
nem saját képmásával találkozik, ugyanolyan helyzetben van, mint a gyermeki
Én a tükör előtt.
Baudry és Metz a nézői Én alakulásáról topikus' szempontból ad számot. Csak
ez teszi lehetővé a szimbolikus viszony magyarázatát. Lacan szerint ugyanis a tükör-szakasz biztosítja az Én számára, hogy eljusson a szimbolikus tartományába.
Erre vállalkozott Alfred Hitchcock Nyomodban a halál című filmjének elemzésével (már idézett tanulmányában) Raymond Bellour. Példamutató vizsgálatában
kimutatja, hogya filmet teljes egészében a történetnek rendeli alá a rendező,
mind az Én magát Oidipusznak. Miként jut az egyén egyík egyensúlyi állapotból
a másikba - erre keres mind a rendező, mint az elemző választ. A film (rejtve
maradó) sémája (amelyre a cselekmény ráépül): a vágy és a törvény szembekerülése, harca. A film elejét jellemző helyzet: az alany és vágyának tárgya között

'(Elmélet vagy szemléletmód, amely a lelki apparátusban több, eltérő rendeltetésű, jellegű rendszert különböztet meg. Ezek egymáshoz viszonyítva más és más
"teret" foglalnak el. Ezeket a "tereket" nevezik toposzoknak.)
Baudry diszpozitív-elméletének egyik következményeként sokan (így a szerző
maga is) e rendszerben és nem a filmalkotásban látták - ahogy erre már utaltunk
- az ideológia-hordozó eszközt. Az e nézetet vallók összekeverték az elsődleges
és a fő azonosulás fogalmát, azt állítván, hogy az elsődleges a fő filrni azonosulási
forma. Az a tény, hogy a film esetében kettős azonosulásról van szó, még nem jelenti azt, hogy az elsődleges azonosulás hordozta "ideológia" (szemlélet) a film
elsődleges ideológiája (továbbításra szánt szemlélete). Mindössze arról van szó:
az elsődleges azonosulás "ideológiája" logikailag nélkülözhetetlen ahhoz, hogya
film ideológia-hordozóként működjék. A film ugyanis mint elbeszélés fejt ki ideológiát. Az elsődleges azonosulás szükséges ehhez, de egymaga nem elegendő. "A
kép fontos szerepet játszik a pszichoanalízisben, de jelentését teljes egészében a
szimbolika határozza meg. A szimbolika az ember lelki tevékenységének szerves
(szervezett) része" - írta Jacques Lacan. A pszichoanalitikus megközelítésmód ebből adódóan - nem elégedhet meg a nézői Én képzeletrendszere (: képalkotó
rendszere) kialakulásának leírásával, de számot kell adnia a film (szöveg) mint a
jelölők szimbólumrendszere létrejöttéről és mibenlétéről. (Les psychoses. Le Séminaire III. Paris, 1981.)

akadályok tornyosulnak. A film végére az alany legyőzi az akadályokat és biztosítja a törvény diadalát, amely azonban egyszer s mindenkorra (ismét) eltávolítja
őt vágya tárgyától. A film lenyűgöző hatása (amely a másodlagos azonosulást kiváltja, de nem a szereplőkkel, hanem magával a cselekménnyel) abból származik,
hogy a cselekmény struktúrája és az Oidipusz-komplexum szerkezete között igen
nagy a hasonlóság. A képzeletbeli jelölő és az azonos című kötetben napvilágot látott Metafora/metonímia avagy a képzeletbeli referens című tanulmánya pszichoanalizist és nyelvészetet (mindkettő a szimbolikus tartománya) használja fel kiindulópontul és referencia gyanánt. Az elméleti erőfeszítés célja: a filmtárgyat elhódítani
a képzeletbeli tartományából és mint szimbólumrendszert vizsgálni. A film szemiológiája - fejti ki Metz - nem elégedhet meg csupán az általános nyelvészettel
és szemiotikával mint hivatkozási alappal, vizsgálati módszerrel, de integrálnia
kell a szimbolikus par excellence tudományát, a pszichoanalízist is. (Métaphore/Métonymie ou le référent imaginaire. SI.)
Metz áttekinti, majd osztályozza Freud írásait és megállapítja, hogy azok, amelyek látszólag esztétikai vagy társadalomtörténeti kérdésekkel foglalkoznak, a
legkevésbé alkalmasak arra, hogy a filrni jelölő tanulmányozásában felhasználja
őket. A pszichoanalízis ún. elméleti magva és metapszichológiai fejtegetései, a klinikai vizsgálatok és a tudat kialakulását megelőző időszakra irányuló kutatások
következtetései viszont igen hasznosnak látszanak. További segítséget jelent Lacan Freud munkáját és tevékenységét átértékelő életműve, kiváltképp annak a
szimbolikával foglalkozó része.
Helyes-e a filmet tünetként kezelni és belőle az alkotó pszichéjére, esetleg neurózisára következtetni, ahogy azt az ún. nozográfikus tanulmányok teszik? (Fernandez, Dominique: Eisenstein. Paris, 1975.) Ez utóbbiak az alkotót és nem az alkotást állitják a vizsgálat középpontjába. A mű születésének okát, folyamatát
elemzik, nem pedig a végeredményt, a filmet. Vajon aforgalókönyv, a szöveg mint
egyedi rendszer, a filrni jelölő alkalmasabb elemzendő tárgynak nyilvánitható-e a
pszichoanalízis számára?
A forgatókönyv (amely a filmben testet öltő filrni kódok jelöltjeként funkcionál)
jelölő szerepet (is) betölthet. Olyan kimondottan filrni jelölők (eljárások), mint a
beállítás, az ellenbeállítás, a képmezőn belüli/kívüli tárgy, a montázs vizsgálata a
pszichoanalitikus elemzés fényében új megvilágításba keriil.
A filmalkotás csak mozgásban élvezhető, csak ekkor tárja fel valódi arculatát és
fejti ki hatását. A filrnnézés folyamatának elemzése a film pszichoanalitikus kutatásának választott terrénuma.
Az észlelés szenvedélye, valamint a Megtagadás és fétis című fejezetek A képzeletbeli jelölő valóban eredeti hozzájárulása a film pszicho-szemiotika i elméletéhez. Annak lényegbevágó megvilágítása, hogy milyen viszony fűzi a nézőt a vászonhoz
és a vásznon látottakhoz. Metz rámutat arra, hogy milyen kettős/kétértelmű
helyzetben van a néző, amikor vágyát kielégíteni jön a moziba, de az élvezet közben mindig tudatosul benne, hogy becsapja önmagát és szenved ettől. A pszichoanalízis - írja - nemcsak a filrnalkotást helyezi más megvilágításba, de annak
helyzetét és vágyait is feltárja, aki kutatóként elemzi. Minden analitikus vizsgálat
egyben önanalizis is. Az elemző néző is egy személyben; vágyai épp úgy munkálják személyiségét, mint bárki másét; épp úgy szembekerül e vágyakkal filmnézés közben, ahogy az "egyszeru" néző. A képzeletbeli jelölő elemzése voltaképpen a kutató önelemzéséhez vezet vissza, önismeretének leletévé válik. Heisenberg úgy vélte, hogy a kutatás folyamatában az elemzés eszköze és tárgya elválaszthatatlanul összemosódik. A filrnelmélet - amely szembesül kutatási tárgyával
- így az elmélet elrnéletévé válik a pszicho(szemio)analitikában. (Passion de percevoir, illetve Désaveu, fétiche. SJ.)
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Világ-tájak

Remedios Varo...Bicikliző apácák lennének? Magas, zárt, fehér galléros,
szürke egyenruhában bukkannak elő
sorban a méhkaptárszerű, soktornyos
házból. Tekintetük a semmibe vesző,
útjukat madarak röpte kíséri. Szorongás, félelem, beletörődés, magány, szeretetvágy, kilátástalanság, remény...A
következő kép a Vagabund. Hórihorgas,
s ő is apró kerekeken gördül, rnéhészfejfedőjén szélkerék pörög, hatalmas

Igor Sztravinskij és Maurice Ravel hat
rá. Minden, ami körülveszi, megbabonázza. S akikkel akkor iskolatársként
találkozik: Federico Garcia Lorca, Luis
Bunuel, Salvador Dali és Rafael Alberti. A szürrealista valóságnak ők adnak
művészi formát. A leghitelesebbet azóta is. Varo közéjük való, ám alkata
megóvja attól, hogy mozgalmi zászlóvivő legyen. De már jegyzik műveit.
1937-benLondonban is részt vesz (Surrealist Objects and Poems, London Galery) kiállításon. Ugyanebben az évben
ezt az anyagot bemutatják Tokióban.

vissza Mexicóba. 1953-ban ismerkedik
meg Walter Griinnel, az osztrák menekülttel, akit társul választ. A Galeria
Diana-beli kiállítás 1955-ben hozza
meg számára a kirobbanó sikert és a
teljes elismerést. 19S8-ban első díjas,
1960-ban a Pán-Amerika biennálén
szerepel. 1963-banbekövetkezett halála
után sok-sok kiállítást rendeznek műveiből: 1968-ban,1983-ban, 1985-ben és
1986-ban New Yorkban majd Washingtonban. 1972-ben Münchenben, 1975ben Barcelonában, 1978-ban Londonban, 1980-ban Milánóban, 1981-ben

köpenyén elfér minden. Az a háza. Ott
függ a kedves képe ovális keretben,
szíve fölött aprócska cserépben piros
rózsa virít, főzőedényekkel ez a konyhája is, lábánál gubbaszt cicája, a cirmos, a fürkésző tekintetű. Egyszerre
groteszk és szeretnivaló. Ó is univerzum, nemcsak az, aminek megismerésére vándorlásba fogott... Bosch? El
Greco? Magritte? Chirico? Picasso?
Goya? Dali? Kahlo? Nem. Nagyon
markáns, különös, teljes világ ez, önálló jelrendszerrel. jelképekkel és megfejtésre váró kódokkal, amire a képekben
rejlő szépség ösztönöz. A lelki titkok
szépsége: a költészeté. Varázslatos.
Alkotójuk katalán földön született ahol Miro, s a későbbi iskolatárs, Salvador Dali is -, andalúz apától és argentin anyától, 1908-ban.Katalóniában,
ahol akkoriban Gaudi is alkotott. Képzőművészeti főiskolára Madridba, az
Academia de San Fernandoba kerül.
Unamundo és Ortega, H.G. Wells és
Le Corbusier, s aztán a zeneszerzők:

majd az 1938-as panzsl nemzetközi
szürrealista tárlaton. Joan Miro, Max
Ernst, André Breton és Paul Eluard is
becsülik műveit. A spanyol polgárháborút követően Franco elől először Párizsba, majd a németek elől Marseillebe menekül. Itt várják Bretonnal és
Max Ernsttel s a többi szürrealistával,
hogyelhagyhassák az országot. Remedios Varo játékkészítésből tartja fenn
magát, s regényt Ír. Egy kiállításra
1941-ben Mexicóba hívják. Kapcsolatot
teremt a bevándorolt spanyolokkal,
többek között a magyar származású
neves fotóművész Kati Hornnal. Varo
1942-benregényt ír a nők mágikus erejéről, de hogy pénzt keressen, propagandaanyagokat és kerámiákat fest. A
második világháború után nem tér
vissza Európába, 1947-ben még részt
vesz képeivel a Le surrealisme en 1947
című nemzetközi kiállításon Párizsban,
de ő maga Caracasba látogat testvéréhez, aki orvos és maláriás betegeket
gyógyít. Szomorú élményekkel tér

Lyonban, 1987-ben Lousanne-ban.
Csodálatos festői világ az övé. Különős, Asszony-mivolta csupán érzékeny
rezdülések kifejezésében tettenérhető.
Poézis színből és formából. Különös
alakjai feledhetetlenek. Coloritjára talán Greco volt a legnagyobb hatással,
korai figuráit első látásra Bosch ihlette,
ám mindegyik nagyon is huszadik századi: magány, félelem, kiszolgáltatottság, borzalmak a meghatározóik, és
mégis... bennük szeretet, költészet,
szépség és élni segítő lelki erő. (Remedios Varo kiállítás helyett egyelőre a
Taschen kiadótól)

•

Luz y Tiempo. Fény és idő A nemzetközi
kiállítás az Arte Contemporaneo palotában (Mexico City) csodálatosan gazdag anyaggal mutatja be a fotóművészet történetét. műfajait a kezdetektől
máig. Több ezer kép sorakozik a világ
összes tájáról. Ahány alkotó, annyi látásmód, s majdnem annyi eszköz és

technológia. Aztán egy ismerős kép.
Víztől és fénytől csillogó esernyők felülről, Eső Barcelonában. Az alkotó André Kertész. Nemzetisége: estadosunidos. Egy másik teremben Brassai (alias
Halász Gyula) tizenöt képét találom. Ó
francese. Aztán Martin Munkácsy (nacio Kolozsvár) estadosunidos, Gyorgy
Kepes (nacio Selyp) csakúgy. Az utóbbi öt, az előző három képpel. Ha maradnak "honn", az itt sem jegyzett
Hungriában, vajon művük látható lett
volna-e egy ilyen kiállításon?

•

A Galéria 56 - pontosabban a tulajdonosa, Havadtoy Sámuel - odaadóan
fáradozik azon, hogy Moholy Nagy
László világviszonylatban jelentős

munkássága és életműve legalább a
századik születési évforduló alkalmából az itthoni művészeti élet eseményei között helyet kapjon, az emlékezetből ki ne kopjon. Saját gyűjteményében őrzött eredeti művek bemutatása után tíz, nemzetközileg is elismert
magyar művészt kért fel, hogy reprezentálják Moholy Nagy mai napig ható
hagyományát, a honi művészetre gyakorolt hatását. Ezért egymástól nagyon
eltérő művészetű, technikájú alkotók
(akik valamilyen módon mégis kapcsolódnak az avantgarde hagyományokhoz) kaptak megbízást arra, hogy itt
bemutatkozzanak. Rajk László és Bachman Gábor a konstruktivisták dinamikáját örökítik tovább. Bak Imrét az itt
látható képén is elsősorban a formák
és a színek egymáshoz való viszonya,
Forgács Pétert, Vida Juditot és Szálai
Tibort a fénykontrasztok foglalkoztatják. (A kiállítás nyitva december 16-ig.)
Józsa Ágnes

Démonok

nélkül nem
"
.
lehet trnt

ban volt a leginkább rab, hiszen a
Nagy Szerkesztő kitéphetetlenül beléültette az érzést, hogy tehetsége fogyatékos és így méltatlan a parnasszusra.
Füst mindvégig úgy érezte, képtelen
mindezt elviselni, de műveiből úgy tűnik, enélkül a hármas kötöttség nélkül
alkotni lett volna képtelen. A Petrányi
Dona által összeállított montázs kivételes mélységekig enged bepillantást egy
lélek sötét bugyraiba és fokozza az olvasó érdeklődését a további, még lappangó Füst-rejtélyek iránt. (Fekete Sas
Könyvkiadó)

Füst Milán
rejtélyes múzsája
Hiába tartozott a Nyugat nagy, első
nemzedékéhez. Füst Milánt igen sokáig nem értékelte igazán sem a kortársak ítéletét képviselő kritika, sem az
irodalomtörténet. Egész életét megkeserítette, alkotói beállítottságát meghatározta ez a megnemértettség, évtizedeken át szenvedett tőle, ám a művészet sajátos (civilek számára érthetetlennek tetsző) logikájaként ebből a
szenvedésből is ihletet, élményt tudott
kifacsarni, magányossága félelmetes és
titokzatos erővé növekedett, amint telt
az idő. Öregkorában megélt sikerei, a
premierek, dijak (vagy díjra-jelölések.
lásd kétszeri szóba kerülését a Nobeldijasok névsorában) nem kárpótolhatták azért, amit a maga természetes idejében nem kapott meg, s ebből következően alkatára sem hathattak. Mindez
közrejátszott abban, hogy a Füst Milán-i élet és a Füst Milán-i mű még
mindig tartogat az egész pályát új
megvilágitásba helyezni képes meglepetéseket. Ám a felfokozott érdeklődés
nem csupán e nagyszámú rejtély miatt
fordul egyre inkább felé. Mostanában
kezdjük megérteni, hogy miközben
Füst nálánál többre tartott, klasszikussá avatott nemzedéktársai ma már
csak tiszteletet, de nem izgalmat keltenek bennünk, az ő költészete, prózája
és drámái ízig-vérig maiak, hőseinek
konfliktusai, figuráinak idegrendszere,
reakciói, fura kapcsolatai a jelenidőben
érthetők és átérezhetők, s éppen a tizes, huszas, harmincas, negyvenes
években állhattak roppantul távol az
akkori közönségtől. Ami fél évszázada
extravaganciának érződött, ma mindennapos tapasztalat. A Catullus, a Feleségem története, a Boldogtalanok és más
Füst-művek redivivusát, számtalan (eltérő, de egyként izgalmas) értelmezését éppen ez teszi lehetségessé.
A Füst-titok egyik sarkalatos része
volt az a jelentékeny és különös nőalak, akivel kapcsolatban Radnóti Zsuzsa dramaturg figyelte meg, hogy bármely néven, bármely műben szerepeljen is, mintha mindig ugyanaz a személy lépne szinre. Hipotézisét a Füst

Milán-hagyaték tudós-filológus gondozója, Petrányi Dona irodalomtörténész
százszázalékosan igazolta. Detektívregénybe illő munkábal rakta össze a
szétszórtan talált mozaikokat: az erősen megcsonkítva kiadott. de teljességében is létező Naploból, a novellákból
és levelekből. majd a Füst Milán életét
végigkísérő szerelem, a [aulusz Erzsébettel folytatott levelezés dokumentumaiból rakta ki a teljes képet, egy évtizedeken át változó hevességű, inkább
szellemi-lelki, mint testi kapcsolat gazdag és gyötrelmes, áldott és átkozott
történetét. Az így kialakult Füst Milánportré persze illúzióromboló, de lenyűgöző, mert hiteles. Füst életét három
démon tartotta hatalmában: az Anya
szerepét is betöltő Feleség, a soha meg
nem kért Ideál, és az író kisebbrendűségi tudatát fokozó, minden művét lekezelő, számára mégis nélkülözhetetlen szerkesztő: Osvát. Füst e három
alak között vergődik, s mindhárommal
szemben búntudata van. Jaulusz Erzsébet, aki méltó szellemi partner lehetett
volna, az író önzése, kényúri dölyfössége, nem ritkán hideg anyagi számításai miatt nem lehet a társává. A feleség, aki annak hitében gondoskodott
róla, tartotta el, tűrte szeszélyeit sőt
gorombaságait, hogya kitartó hűség és
alázat idővel elnyeri jutalmát, annak
tudatán kivül, hogy egy nagy mű
megszületését szolgálta, végül semmit
sem nyert önfeláldozásáért. Talán Osvát volt az egyetlen, akivel szemben
Füstnek nem volt valódi oka a bűntudatra, ám az író éppen ebben a reláció-

Vámos Miklós:
Anya csak egy van
Joseph Heller szokott olyan feszélyezően őszinte, az elhallgatni való dolgokat
is kímondó, eltökélten tapintatlan regényeket írni hozzátartozóiról. mint amilyeme most Vámos Miklós szánta el
magát. Élete meghatározó démonával.
anyjának alakjával (pontosabban hiedelmeivel, emlékeivel, titkolt és titkolatlan indulataival, kudarcaival és elfojtásaival) próbál leszámolni. Talán
épp azáltal, hogy fennhangon kimondja, ami nyomasztó - a néven nevezett
démon tudnüllik többé nem kísérthet.
vagy legalábbis nem olyan erővel. Az
eljárás gyöngéje, hogy - a műből
visszakövetkeztetve - még mindig
fele-fele arányban motiválják a privát
érzelmek és az ezek mögé szoruló írói
szempontok.
Vámos Miklós ezt az amúgy sem
egyszerű feladatot még meg is nehezíti
magának: váltogatja az elbeszélés látószögét. Egyszer azt olvassuk, ahogyan
az Anya szemléli a fia ügyes-bajos dolgait, másszor azt, ahogya Fiú (a szerző alig titkolt alteregója) látja az Anyát
mint jelenséget. "A vicces Ladó" alakja
azonban nem harmadik személyben
tartott (tehát némiképp eltávolított) leírásokból bontakozik ki, hanem minduntalan átvált laza belső monológokra,
amelyek az Anya úgyszintén laza belső monológjait keresztezik. Mivel
azonban az ember önmagának sosem
magyarázza el azt, amit úgyis tud, a
valóban kozmetikázatlan belső monológ kívülálló számára érthetetlenné

válna - ezért az írónak mindezt némiképp fel kell stilizálnia ahhoz, hogy
mégiscsak narráció legyen belőle, magyarán, hogy értsük, ki, rnikor, hol, míről beszél. Ez az írói módszer amilyen
kényes, olyan sérülékeny. Vámos tehetségesebb és érzékenyebb szerző annál,
semhogy az "önleleplezés" eszközéhez
nyúlna, így viszont - mivel szeretné,
hogy mégiscsak derüljön ki, miképpen
és mennyire rontják el egymás életét
hősei - minden motívum fárasztóari
sok salakot görgetve, ismétlődésekkel
terhelten. köriilményeskedő tempóban
képes csak betölteni regénybeli funkcióját. Olykor úgy olvassuk a könyvet,
mintha sokszori elmesélésben kikristályosodott családi anekdoták füzérét lapoznánk. Ez a legendárium nem mindig képes önmagánál többet jelenteni,
bár tagadhatatlan, hogy szinte mindig
szórakozta tó.
Az Anya - lévén a betegsége mániás depresszió - "hol fent, hol lent"
van, de túlpörgése épp úgy lehetetlenné teszi családja életét, mint amikor elhagyja magát. Igazán érdekessé nem
kóresetként válik, hanem éppen azokban a jelenetekben, ahol beteségétől
független alaptermészete mutatkozik
meg. Vámos mint író igyekszik kíméletlen és elfogulatlan lenni, amit másfelől érzelmességgel és önostorozó motívumokkal próbál ellensúlyozni, csakhogy ennek megint nem írói gesztus
értéke van, pusztán az elvesztett anyját
hiányoló fiú privát búntudata sejlik át
rajta. Ladó szerelmi bánata mint cselekményszál ehhez képest túlteng a
történetben, s nem is eléggé groteszk,
sokkal inkább önsajnálat, ezért nem ellenpontozhatja az Anya körüli konfliktusokat. Mindeközben - kerek novellányi részletek erejéig - ismét előbukkannak Vámos legfőbb írói erényei:
humora, a többértelmű szituációk érzékletes megragadásának képessége, a
kor hangulatának eltéveszthetetlenül
egyéni, apró jelekbe rögzített ábrázolása. Az egész regény azonban, talán a
személyes élmény túlzott közelisége
miatt, egyelőre inkább az alkotói önfelszabadítást meggátló Démon győzelmének tűnik. (Ab Ovo Kiadó)
Nádra Valéria

Törött árbóc, víz alatt
Zsugán Istvánnak, úgy, ahogy telefonálni szoktunk, szabadon, akkor, amikor eszünkbe jutott,
éjjel vagy nappal, nem először és nem utolszor. Ha valamelyikünk meghal, az csak epizód lehet, de nem kommunikációs vég, legfeljebb égi üzemzavar, ami nem több, mint annyi,
amennyi. Szóval ... Kedves Pista (időnként: István), Te most meghaltál.
Mikor szombaton találkoztunk, az a szoba - hol nagy lett, hol kicsi. Az I. sz. Klinikán. Neked is. Odamentünk meglátogatni.
Igen, az a szoba hol nagy lett, hol hirtelen
kicsi. Feküdtél. Zsugán István filmértő. filmíró, kritikus eszméletlenül feküdt. Tágult összeszűküIt. A lélegeztető gép surrogva
működött. Mintha egy luftballon lenn ... gondolta volna, de ő nem fejezhette be.
Én úgy éreztem, akar valamit mondani.
Tévedtem. Nem abban, hogy akart, hanem
hogy el tudja-e mondani.
Nem tudta. A szemünk közös pillantása,
vagy amit évek alatt begyakoroltunk. az a
rohadt merev nézés, UGYANARRA A
PONTRA SZEGEZVE, AMIT UGYANANYNYI IDEIG TARTOTTUNK KI, ami mindig
sikerűlt, most nem jött be.
Sokszor röhögtünk együtt, azokon, akik
nem gondolták meg azt, hogy nem egyedül
csak az ész hülyít. Most az arcszín figyelmeztetett, hogy István magasfokú készültségbe lépett, tehát kuss, riadó és nyugalom.
Nem bírt senkinek semmit mondani.
Nagynak érezhette azt az ágyat, amin feküdt. Hamuszürke volt az arca. Mit mondhattam neki?
Akkor még nem tudtam, hogy ő már soHA TÖBBETNEM IS FOG BESZÉLNI...
HALLGATNI ÉVEKIG jobb volt, mint vitatkozni a többivel, dehát ... DE.. .DE... DE.
"ManueIt valaki elkapta, a szájába nyomott valamit. Ö mindössze
annyit érzett, hogy ez sem elég nedves. Vizes, csurgó patakokra gondolt.
Olyan szomjas volt, mint még soha életében. Majdnem elsírta magát.
Érezte, hogy hiába beszélne. A hangja, valószínfHeg a légzőkészülék miau,
nem volna hallható.
Hamuszurkének is szürke volt.
Legyintett.
Hallotta, hogy valaki nagyon súlyos léptekkel bejön. Hallotta, aztán
nem hallotta. Megpróbált inteni. Az oroos hátralépett, dühös volt. De
Manos újra hal/ott. Nagy volt a zaj.
Valaki elkapta, megmarkolta.
- Nem tehetsz ilyet, Manos - mondta.
Most tisztán hal/otta Zurito hangját. Úgy, mint annak idején a bombázáskor. Aztán egy ideig megint nem hallott semmit. Igen, minden tisztára olyan, mint a bombázáskor - gondolta.
- Jó voltam - mondta váratlanul. - Nem volt szerencsém, ennyi az
egész.
Hátradő/t, az arcára tettek valamit. Ismerős dolog volt, mélyet lélegzett.
A hülye .bankos" Zuritóra nézett, és megindult az ajtó felé.
- Én itt maradok vele - mondta Zurito. Manuel kinyitotta a szemét és
Zuritóra nézett. Majd megőrült a szomjúságtól, de nem volt szabad inni

adni neki. Ezt tudták mind a ketten. Egy ideig
várakoz tak, aztán néztek maguk elé.
- Jó voltam - mondta Manuel alig hallhatóan, vér bugyborékolt a száján.
- Jó voltál. Miért lettél volna rossz? - mondta Zurito . .:..Nagy voltál.
Félszegen állt mellette és bámulta. Ö még
mélyeket lélegzett. Senki sem tudta meddig."
(Hemingway)
Egy torreádor jó lenne, ha sohasem veszítene. Ha végre egyszer a hülyék veszítenének.
ott voltunk, aztán lementünk a kertbe. A
kórház régi épülete patinás volt, szigorú, fegyelmezett. Valósággal segítségre szorult.
ott előtte, a padon ez nem tűnt érdekesnek.
István, Te odabent egy fehér zátonyon feküdtél.
Gondolom nem éreztél ott bent semmi
acid-gyógyszeres repkedést. semmi "méltóságteljes" nem volt ebben. Maximum annyi,
hogy a Drezdát bombázó pilóta sem magyarázhatta meg, magának, a fiának, vagy
az őseinek, hogy mi az, amit nem lehetett,
vagy nem kellett volna megtennie.
Te sem törted össze soha a szavak fegyelmezett gerincét, össze-vissza vagdalva, operálva, se részegen, se józanul, mert más a
megrendülés, és más a hülyeség. Ezt soha
nem tévesztetted össze, mert nem csak a
mámorban kellett rendet teremteni, hanem
abban is, hogy kit, mikor és hogy kérdezzél meg, mert, mert,
mert ... pedig sokan azt hitték, ők a maximumok, ... te pedig, nem
törve össze a szavak gerincét, legalább egy mérföld hosszúnak látszó víz alatt feküdtél tőlük. Igazából volt türelmed. Több, mint nekünk. Most nem messze tőlünk egy törött árbóc áll ki a vízből az
ég felé. Az a kiálló rúd valami elöárbóc, vagy emelőkar lehetett, s
ferdén mered a felhők felé. A hajó orra nem volt nagyon mélyen.
Le tudtam állni az odafestett betűkre, a hajó nevére. A legközelebbi
ablak már 12 lábnyi mélységben volt. Túl vastag volt az üveg, túl
nagy volt a csönd.
István! Ha a hullámok, a tenger, a szél, a havasok, hágók, határok, a menekülések nem tudtak megváltoztatni, pont ez az utolsó
(nevezzük így) "mandineres riport", ez a végső csel hoz új korszakot?
Jó lenne.
"Ott ültem egy egész napig a Délnyugati-szigeten, és senki se
jött utánam. Én voltam az első hajó odakint, aztán egy árbóc-keresztfát hozott a víz, elindul tam, hogy megkeressem."
A tengerészgyalogságnál van egy szabály, Te is tudod:
Nem búcsúzunk.
Szeretettel: Grunwalsky Ferenc

