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művészt,
mindazokat, akik
önök maguk.
Amikor a film
száz éves, akkor
egy igen fiatal
műfajra kell
gondolnunk,
úgyszólván egy
csecsemőre, emberi
idővel számítva.
Elvégre például
a zene, a színház,
a képzőművészet
vagy az irodalom
hozzá képest talán nem veszik

a
teremtő szülei.
Tegyék lehetővé,
hogy járni és
beszélni tudjon,
s mindnyájunk
odaadó okos
szeretetével váljon
felnőtté. Higgyék
et nincs jó vagy
rossz magyar film,
csak jó vagy rossz
film van.
A jó egyetemes,
a rossz
szűklátókörű.
'-LJ •••..
'-LJ •••..

KaszkadőrNő
,

A neve: Kruchió Agi

Kedves, szerény, visszahúzódó. Pedig koszi! Így nevezik magukat azok a megszállottak. akiknek a pénznél fontosabb a veszély, a kihívás és saját félelmük legyőzése.
Befogadtak maguk közé egy nőt is, mert
ügyes, alkalmazkodó és jól dolgozik. De,
ami a legjobb, hogy mosolyog. Mindig.

• Mi az a panoráma-effektus?
Azt mondják a pszihiáterek, hogy
veszélyes élethelyzetekben felbomlik
az időperspektíva. Míg a veszély tart,
vagy a baleset megtörténik, meghatározó jeleneteket látsz magad előtt a saját életedből. a gyerekkortól kezdve
máig. Míg látod ezeket a képeket, melyek másodpercek töredéke alatt jelennek meg, hosszabbnak érzed az időt,
mint amilyen a valóságban.
•

Neked mikor bomlott fel az idő?
Az Európai nagyvárosok című soro-

zatban neves rendezőket kértek fel,
hogya saját városukról készítsenek filmet. Nem úgy, hogy ez a Halászbastya, ez meg a Parlament, hanem hogy
legyen benne a személyiségük is. Budapest Jancsó Miklósé volt. Belevágta
az augusztus 20-i ünnepségek egy-egy
részletét. többek közt az ejtőernyős ugrásokat is. Ehhez kapcsolódott, hogy
egy fiatal társaság áttáncol az Erzsébet
hídon. Észreveszik az ejtőernyősöket,
tetszik nekik, az egyik lánynak annyira, hogy fölpattan a korlátra, és ő is
beleugrik a Dunába. Ez voltam én, az
egyik kaszkadőr. Még múugrók kerülhettek volna szóba, de Miki bácsi azt
nem akarta, mert annyira másképp ugranak. Stílusosan. Ö meg egy civilt
képzelt el, aki balhéból ugrik.
•

Hogy

telt az időd?

· Jóval hosszabbnak éreztem, minJ.
amennyi valójában volt. Igyekeztem
gyorsan cselekedni, mert nagyon feszélyezett, hogy négy kamera és annyi
ember rám várt. Talán pár perc lehetett, de nekem sokkal többnek tűnt.
Mindenki mondta, nehogy lenézzek,
inkább szembe, a Lánchídra konceritráljak. Nem volt tökéletes az ugrás,
mert előre néztem és megdől t az egész
felsőtestem. ilyenkor annyira fölgyorsul a test, hogy a becsapódás annál fájdalmasabb, minél nagyobb felületen
történik. De a repülés csodálatos élmény. Egészen más világba érkeztem.
Jó érzés volt. Sikerélmény. hogy le tudtam győzni a saját félelmemet és
ügyetlenségemet. Röpködtek alattam a
sirályok...úgy megmaradt bennem ez a
kép...ma is bármikor elő tudom hívni.

• A panoráma-effektusod
tott veled?

iniket

látta-

Gyerekkori képeket és az akkori életemből egy-két jelenetet. Nagyon érdekes volt. Hogy hogyan tudja az agy előhívni ezeket?!
•
Hogy
kérnek fel egy munk.ára?
"Halló, Ági! Le kellene ugranod az Erzsébet hídról!" Ha nagyon veszélyes
a
jelenet, azt is rögtön megmondják?

Teljesen változó. Rendezőtől függ.
Ha komolyabb jelenetre készülnek a
filmben, amely már a forgatókönyvben
is konkrétan benne van, akkor előkészítik a dolgokat. Gyakorolnak rá a
kaszkadőrök. De a legtöbb spontán
alakul.
• Ez miért van? A rendezők nem tudnak
kaszkadőrjeleneteket
rendezni?
Szívesebben
rátok bízzák ezt a munkát?

Nem gondolkoznak kaszkadőr fejjel.
Ez nem is igazán feladatuk. Nekik az
egész filmet kell átfogóan látniuk,
melyben nem ez a legfontosabb munka. A mi jeleneteinket többnyire egy
szakértő állítja be. A rendező vele tartja a kapcsolatot, vele beszéli meg, hogyan képzeli el a dolgot.
• Hogyal!
értékelnéd
a magyar
mekben a verekedéses jeleneteket?
lyen szintűek?

filMi-

Az mindig attól függ, hogy milyen
kaszkadőrök, illetve milyen szakértő

dolgozik a filmben. Az előkészítés során a szakértő választja ki a szereplőket. Dublőrök esetén nagyon fontos,
hogy hasonJó alkatúak legyenek a színészekkel. De sok múlik az operatőrön
is. Nem mindegy, hogy ki áll a kamera
mögött. Jó, ha a rendező és az opera tőr
tudja, hogy mi az, amit a kaszkadőrmunka megkíván.
•
Jancsó
szakértője?

tudja,

vagy

neki

is van

Tudja. Ö mindig alázattal volt a mi
szakmánk iránt. Megbízott bennünk,
ami jó érzés.

Vívni kellett helyette, mert előfordulhat, hogy odaszúrnak és megkarckolják az arcot, amit a főszereplőknek
nem szabad megkockáztatniuk. Kímélni kell a színészeket. Ök sokszor végre
akarják hajtani a feladatot, de a rendező vagy a producer nem engedi.
•

•
• Milyen munkáid voltak
nek voltál a dubliize?

eddig? Kik-

A külföldiek közül a legismertebb
Raquel Welch volt, akit a Koldus és királyfiban dubliroztam még 1976-ban. A
magyarok közül nagyon sok embemek
- az már maga a történelem. Turay
Idától Eszenyi Enikőig elég széles a
skála: Ruttkai Éva, Básti Juli, Pogány
Judit, Szerenesi Éva jut hirtelen eszembe.
• Gyanakodhatunk
főhőst
veszélyes
látjuk?

kaszkadárre,
ha a
jelenetben
totálban

Általában igen. Raquel Welch helyett lovagoltam. verekedtem, vívtarn,
pedig ő nagyon ügyes nő. Fiatal korában mindent kipróbált, még pankrátor
is volt. Lovagolni is meg kellett tanulnia, mert western filmekben is játszott.

Turay Idával

mi dolgod

volt?

Egy gyerekfilmben tolókocsiban játszott, és amikor gyorsabban kellett
mennie - sokszor lelökték, meglökték
=, akkor én ültem be helyette. ilyenkor
meglöknek, és megyek.
TIldad szabályozni

a sebességet?

ilyen dolgokat mindig akkor és ott
kell kipróbálni, kitapasztaini- Végül is
a kaszkadőrnek nem csak egy sportágban kell jó teljesítményt nyújtania.
Nem mindig a bátorság a legfontosabb, inkább a lélekjelenJét. Amikor
tényleg veszélybe kerülsz, akkor a legmegfelelőbb, legjobb reakcióval kell
megpróbálni kikerülni belőle.
•

Ruttkai
Éva helyett mit csináltál?
A csodálatos nagymama című filmben

lovagolni kellett. Akkor már nagyon
beteg volt szegény, de megtanuIt ... Végül is fölült a lóra, életében először' A
közeli jeleneteknél föl kellett ülnie.
Úgy viselkedett, mint egy kisgyerek.
Nagyon helyes volt. Állítom, hogy ő
meg is tanult volna lovagolni, ha nem
olyan beteg. Én a totálokat csináltam
helyette, meg amikor gyorsabban kel-

lett menni a lóval. Kovács András
filmjében, A vörös grófnőben Básti Juli
is egész jól megtanult lovagolni a film
végére, csak voltak olyan jelenetek,
amikor akadálypályán kellett végigmennie. Akkor én ugrattam helyette.
Garas Dezső filmjében, A legényanyában Pogány Judit helyett 'szamaragolni' kellett. Jutka is nagyon igyekezett,
majdnem mindent megcsinált, amit
mondtak.
• Amikor ezinésznbk iiinek lovon,
szamáron, akkor fogják nekik elöl, hátili az állatokat?
Ha a szereplő megkívánja, igen.

mint amennyire szeretnék. Szóval nem
érdemes megcsinálni. Ezért kell tudni
képben is gondolkodn i, ami már főleg
a szakértő feladata. Ó dönti el, melyik
a legegyszerubb, legveszélytelenebb
megoldás, ami látványban is jó.

• Találkoztál ügyes színésznővel?
Sajnos ez már összefügg az iskolával is, egyáltalán a testneveléssel. ami
nálunk már társadalmi probléma. Még
mindig nincs elég sportolási lehetőség.
Mondják, sokszor az is nehézséget jelent, ha vé~i~ kell rnenni 8 színpadon.

• Akadt olyan munkád, amely nem
kimondottan kaszkadőr feladat volt,
de helyettesíteni kellett a szereplő t?
Persze. Sokszor van, hogy kírnélik a
színészeket. Az egyik Fábri filmben
Frajt Edit helyett futottam, mert ő beteg volt. A filmben természetesen futó-

Pintér Tamástól tudom, hogya tanítványai többször elbliccelik a mozgásórát
a főiskolán. Nem merném kijelenteni,
hogy én még ügyes színésznővel nem
találkoztam, mert ez nem igaz. A jó
színésznő tényleg azonosul a feladattal, nemcsak szellemileg, fizikálisan is.
• Volt olyan feladat, amelyre azt
mondtad, nem vállalod?
Nem. Azért az nagy szégyen lenne.
Ha az ember úgy érzi, hogy a jelenet a
teljesítőképessége határán van, akkor
megpróbálja manípulálni a dolgokat,
hogy ezt ne így, inkább úgy csináljuk.
Sokszor csalóka maga a kamera is,
mert mást rnutat, mint a valóság. Előfordul, hogy a jelenet elképzelése nagyon balesetveszélyes, ugyanakkor kamerán keresztül nem mutat annyira,

versenyző, de Edit a tüdőgyulladása
után nem rohangálhatott. Főleg télen
nem.
• Hány évesen iiLtél először lovon?
Mivel lovas családban születtem,
így pár hónapos koromban egy fénykép erejéig már fölültettek. 8-10 éves
kor előtt nem lehet igazán megtanulni
lovagolni, mert ez nemcsak testi, hanem szellemi sport is. IsmeITÚkell az
állatot, kapcsolatot kell vele kialakítaní
ahhoz, hogyelviseljen a hátán. Édesapám a mezőhegyesi ménesnek volt a
vezetője. A hatvanas évek elején indult
meg a puszta turizmus az országban,
főleg Apajpusztán. Gyereklovasokként,
kun egyenruhában bemutatókat tartottunk, és játszottunk székfoglalót is,
vágtázva.

• Az, hogy fölállsz a nyeregben, leesel
a lóról, meg felugrasz rá, neked mind
természetes?
Ahogy múlnak az évek, romlanak a
reflexek, rozsdásodnak az ízületek is,
úgyhogy a föl-Ieugrálás egyre lassul,
de maga a lovaglás az jól megy. 8 éves
voltam, mikor Pintér Tamást (Oroszlánt) megismertem. Hozzánk járt lovagolni. Ó ajánlott Rényi Tamásnak, aki
akkor rendezte A vöLgy cÍIDú filmet. A
II. világháborúban az asszonyok elbújtatták a férfiakat, hogy ne vihessék el
őket katonának. A környékbeli hegyek
barlangjaiba rejtik az embereket. A
gyerekek tartják a kapcsolatot velük.
Lóra pattannak, fölmennek a hegyekbe, viszik az élelmet és a híreket. Szép
gyerekkori élmény maradt, mert úgy
kezdődött, hogy 3 napot kell dolgozni,
aztán végül két hónapig csináltuk. Ezután ha valamilyen lovas szerep volt,
vagy egy színésznő helvett föl kellett

üln.i a lóra, akkor szóltak.
• Gyerekként nem' voltál alacsony
színésznőket helyettesíteni?
Tordai Teri helyett is lovagoltam,
pedig jó egy fejjel magasabb, mint én.
Lovon minden másként hat. Szerenesi
Évát ugyancsak dublíroztam, pedig ő
még talán nálam is alacsonyabb.
• Ma is rendszeresen lovagolsz?
Természetesen. Van két lovunk, azokat naponta meg kell dolgozni.
• Ha forgatáson buktatod a lovat, tudod, hogy merre fogsz lerepüini róla?
Ez tipikusan olyan dolog, ami esetleg nem néz ki olyan jól, mint
amennyire veszélyes. A férjem kétszer
így sérült meg komolyabban. Akár-

mennyire ismered a lovadat. nem
tudsz pontosan jeibe éITÚ,mert a ló
megtorpan, megugrik vagy rövidebbet
lép. Ez az, amit nem lehet kiszárnitaní.
• Hogy tudod buktatnil Elektromosan?
Az régen volt, a hatvanas, hetvenes
években. Arra vágólovat használtak,
mert gyakran eltörte a lábát. Össze lehet ugyan forrasztani. de a kórházi
költségek többe kerülnek, mint a ló
ára. Western filmekben lehet látni,
hogy mielőtt fölbukik a ló, oldalra fordítják a fejét. Ez a jelzés számára. Az
esést sem lehet pontosan kidolgozni.
Attól függ, hogy a ló milyen sebességgel megy, és hogy reagál a bukásra.
Előfordul, hogy megijed, és beesik a
lába alá. A ló nem lép emberre, nem is
rúg rá, de a férjemmel történt meg,
hogy az állat nem vette észre, hogy ott
.1 Karcsi feje, és megkoccantotta a lábával. Évek óta az ő lova, barátok. Beszélgetni tud vele, persze a kialakul t
jelzésrendszerükkel. Én egyszer akkorát estem, hogy légmellet kaptam. Az
szörnyű, Beszorul a levegő, és se ki, se
be. Úgy érzed, hogy megfulladsz.
• Hogy kezdődött a magyar kaszkadőr élet?
A hatvanas években Várkonyi Zoltán rendezett szép magyar történelmi
filmeket. Ó vezette be Magyarországon
.1 kaszkadőrök jelenlétét. Az Egri csillagokban a veszélyes jeleneteknél képzett
öttusazök kezdtek el dolgozni. A csapatot Pintér Tamás és Ferdinándi Géza
alapította. Az újakat az öttusázók vagy
.1 lovasok közül választották ki. Aztán
a Tamás elkezdett tanítani a főiskolán,
Géza pedig inkább a sport felé irányult, így nem volt idejük ezzel foglalkozni. Ha volt egy-egy komoly film,
akkor Tamás rendszeresen tartott edzéseket. Olyankor mindenki elszántan lejárt és dolgozott. Aztán mikor nem
volt munka, elveszett a lelkesedés. Nagyon hullámzó dolog volt.
• Létezik még a Magyar Kaszkadőr
Szövetség?
Igen, de sajnos nem minden kaszkadőr a tagja. Nagyon sok személyes fe-

• Látod a többiekben a félelmet?
Persze. Annyira ismerek már mindenkit! Húsz éve benne vagyok. Azért
olyan nincsen, aki remegne. Ugyanakkor senki sem tagadja, hogy fél. Ha
nem félne, az rendellenes dolog volna.
szültség van. Szenvedélyes emberek a
A filmgyárban is rosszul
alakultak a körülmények. Egymás után
neveztek ki különböző baráti kapcsolatok alapján szakértőket, és aki kapott
erről egy papírt - sajnos sokkal többen, mint amennyire' szükség van =,
rögtön elkezdett saját csapatot verbuválni. Nem volt olyan ember, aki éveken keresztül igazán össze tudta volna
fogni a csapatot.
kaszkádőrök.

• Van még rajtad kívül kaszkadőrnő?
Három vagy négy nőnek van olyan
működési engedélye, mint nekem, de
úgy tudom, hogy ők nem dolgoznak.
• Neked miért kellett nőként férfiakat
is helyettesítened?
Ennek praktikus okai vannak. A
szakértő tudja, hogy hány emberre van
szükség, mikor leszerződünk a filmre.
Ó tudja, ki az, akinek végig ott kell
lennie, ki az, aki csak egy-két jelenetben szerepel. Ha a főszereplő helyett
kell lovagolnom, akkor a csatajelenetekben is részt vehetek.
• Nehezen fogadtak be?
Nem, mert alkalmazkodó vagyok.
Azt mindig tudtam, hogy meddig mehetek el a férfiakkal szemben. Sosem
akartam túlszárnyalni őket. Sokkal
összefogottabbak, jobban tudnak koncentrálni, egyszerűbben hajtanak végre
dolgokat. Tudomásul kell venni, hogy
vannak olyan feladatok. amelyeket
csak ők tudnak, ezért nekik is kell
megoldaniuk.
• Észrevehető volt az a pillanat, amikor elfogadtak, fölnéztek rád?
Igen. Az Erzsébet hídról való ugrásom az akkori magyar kaszkadör történelem legnagyobb ugrása volt.
• Milyen emberek vagytok? Összetartóbbak, vigyáztok egymásra?
Munka közben igen, civilben nem
mindig. Sokféle ember jött össze. Ez az
egyik baj, a másik, hogy túl sokat voltunk együtt. A magánéletünkbe is begyűrűzött a munkakapcsolat. Ezt el
kellett volna különiteni.
• Melyik munka a legnagyobb élmény?
Az ugrások. Az ember elindul a levegőbe, és más világba kerül.
• Motorozás, autós jelenetek?
Csak passzív részese voltam az eseményeknek. Utasként mentem. Autót
vezetek, de nem különösebb képességekkel. A filmekben speciális autók
vannak, de én a műszaki dolgokhoz
egyáltalán nem értek. Látom, hogy a
fiúk hogy szerelik, ami számomra teljes biztonságot nyújt. Én minden rossz
gondolat nélkülodaültem bárki mögé
vagy mellé.

• Mit kell tenned a motoros ugrásoknál, mikor hátul ülsz?
Kökényesi Gyuri már évtizedek óta
műveli ezt a sportot. benne van a kezében és a fejében minden mozdulat.
A bemutatókon a fejére húzott egy
csuklyát, illetve kettőt. A nézöknek is
megmutattuk, hogy nem lehet átlátni
rajtuk.
• Ugrás közben kiabálsz neki? Vannak jelzések? Ha a jobb vállát nyomod, akkor jobbra, ha meg a balt, akkor ...
Gyuri lefényképezi az agyával a területet, és megjegyzi, mi hol van. A
jobb-baltól mindig összezavarodott,
helyette azt kellett mondani, hogy tribün, utca vagy erdő. Közben együtt
kellett vele mozogni. Érezni, ahogy a
testével manipulál. A felfutó dobbantóra fokozatosan kell vele együtt előreemelkedni. A levegőben, az autók felett
már állunk a motoron, az érkező dobbantón megint fokozatosan együtt leérkezünk. Ez egyfajta testi kapcsolat.
• Előfordult, hogy nagyot kellett kiabálni, mert úgy nézett ki, hogy nem
sikerűi az ugrás?
Igen... Néha ő is feszültebb volt,
nem tudott annyira koncentrálni. Meg
amikor utoljára ugrottunk együtt.. .hát
az már több, mint 9 éve volt...mert akkor voltam terhes az első fiammal.
• Terhesen ugrottál?!
Igen. Gyuri nem tudta, de a bemutató előtt megmondtam neki. Nem kellett volna. Nem szólt egy szót se, csak
láttam, hogy remeg. December volt,
akkor esett le az első hó. A dobbantó
kinn volt egész éjszaka, nagyon csúszott. Gyuri végül azt mondta, nem
vállalja. Én beszéltem rá, hogy ki vagyunk plakátozva, nem éghetünk le,
csináljuk már meg. Nem csalódtam
benne, nagyon jól csinálta.
• Hibáztál már munka közben?
Hát hogyne! Nem ember, aki nem
vét hibát. Az egyik Linda filmben Görbe Nóri helyett kellett leugrani egy 9
méter magas felüljáró hídról. Akkor is
terhes voltam. Két hónapos.
• Szegénynek nem volt könnyű előélete.
A másodikkal már óvatosabb voltam, de azért vele is filmeztem. Kétszer megcsináltam az ugrást, de valahogyarendezőnek,
Gát Györgynek
nem tetszett. Nem egy nyugodt típus,
főleg ha filmet forgat. Őrjöngött, mert
mindig korán eldőltem. Ösztönösen.
Aztán a harmadiknál már nagyon szégyelltem magam, és leugrottam úgy,

ahogy ő akarta. Csak hát a végén a térdemmel belerúgtam az orromba. Ja!
Akkor eltört az orrcsontom. Másnapra
akkora lett, mint egy krumpli, és szépen belilult a szemem alatt. Napszemüvegben mentem tanítani. November
volt.
• A gyerekeid most hágy évesek?
A nagyobbik kilenc, a kisebbik hat.
• A második gyerekkel terhesen miket
vállaltál? Az első ugrott és motorozott.
A kicsi rendszeresen lovagolt, vívott, verekedett.
• Engednéd őket kaszkadőrnek?
Hát. ..igen. Igen.
• Nem féltenéd őket azzal a tudattal.
tudással, ami neked van, hogy innenonnan mekkorát lehet esni?
Nem. Szerintem a baleseteket a sors
irányítja. Nekem még komoly esetem
nem volt. A kisujjam tört el kétszer,
fölreped t a szám, mikor az Erzsébet
hídról ugrottam... A horzsolások természetesek ... Az agyrázkódás is.
• A férjeddel, Medriczky Károllyal,
aki szinién kaszkadiir, melyik filmben
találkoztál?
Jancsó Magyar rapszódiájában, 1978ban. Ó öttusázott, onnan került a filmhez.
• Nyugodtabb vagy, lIa egy filmben
együtt dolgoztok?
Ez nem befolyásolja egyíkünket
sem. ilyenkor az ember nem arra figyel, hogy "de jó, itt a férjem is". Sőt.
Sokszor zavart is, hogy ott volt.
• Vele is kellett verekedned?
Mindig tőle kaptam a legnagyobbakat. A többiek jobban vigyáztak. Verekedésnél több ember munkájából kialakul egy mozdulatsor. Azt jól be kell
gyakorolni.
• Előfordul, hogy valaki véletlenül
vagy nem véletlenül, de jobban megiit,
erre te bedűhiidsz, és egészen mást csinálsz?
Nem szabad. Alapelv, hogy nagyon
kell vigyázni egymásra. A másikra jobban, mint magadra. Függetlenül attól,
mennyire kedveled.
• Amikor nem voltál terhes, azért
komolyan odacsaptak. nem? Akkor
nem volt kímélet.
Ja, hogy én lány vagyok? Nem, sőt!
Sokszor rá is játszottak egy kicsit.
Azért, hogy fiúként is szerepelhessek,
valamit le kellett tennem az asztalra.
• A gyerekeid hogy viselik, hogy lezuh ansz, fölbuksz, leesel?

Nehezen. Ha látják, nagyon megijednek. De hát ők ebben nőttek fel.
Nem szoktam elmondani, hogy "gyerekek, ma innen fogok lezuhanni". Nehezebb ugrásokat. mióta ők megvannak, nem is vállaltam. Komolyabb mutatványokat 20 és 30 év között lehet
csinálni. Fiatalabban nem érdemes,
mert akkor még nincs kellő tapasztalat. Azért még ma is szívesen ellovagolgatok bárhol. De megváltozott az
életünk a gyerekekkel. Meg nekem ott
van a pedagógus pálya. Testnevelés
szakon végeztem. Aztán az Artistaképző Intézetben vizsgát tettem, így lettem hivatásos kaszkadőr,
• Miért lettél tanítónő?
Mindig is az akartam lenni. Sokat
foglalkoztam gyerekekkel. Lovardában
is tanitottam. Szükség van a kaszkadőrség mellett valamilyen szellemi
foglalkozásra.
• Filmen kívül hol tudod használni
ezt a ... Mi is ez? Képesség, szakma?
Adottság, amely megfelelő körülmények között fejleszthető. De az biztos,
hogy a civil életben sokszor elkerülök
egy-egy esést, mert már ösztönösen tudom, hogyan kell viselkedni.
• Bátrabban mégy este az utcán, mint
- mondjuk - én?
Ez lelki kérdés. Én nem gondolok a
rosszra, hogy most jön a csúnya ember, és megtámad engem. De nem
hagyn ám magam, bár nem vagyok verekedős természet. Ha megpróbálnak
inzultálni, inkább visszavonulok. Nem
szeretek konfrontálódni. Ez mlnden
kapcsolatomra érvényes.
• Van szerepálmod? Amit még nem
lovagoltál, nem futottál, nem ugrottál
meg? Van olyan jelenet, amelyet nagyon szeretnél megcsinálni?
Nincs. Annak is örülök, amit eddig
sikerült megoldani. Nem is voltak
ilyen nagyratörő álmaim. Nem vagyok
színésznő alkat. Tehetségem se volt,
meg nem is vagyok szereplős típus. EImozogtam mindig a háttérben.
• És ez elég?
Engem kielégített. Érdekes dolog,
mert annak ellenére, hogy a háttérben
mozogtam, időnként rám mutattak.
Olyankor persze meglepődtem, de
azért az jó, ha rám figyelnek. Azt nem
utasítom el.
Ozsda Erika
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A Dandy Mitron cimü francia produkció (1915) alapján
zene: Darvas Ferenc
dalszöveg: BereményI Géza

Dandy, nálunk te vagy a hős.
Dandy, ne légy verekedős!
Dandy, a sok kicsike nő
Bukik terád, csókos Dandy.

előadja: a Budapesti Énekiskola Gyermekkóru8a
yezényel: Nemeaaányl Éva

Dandy, téged vár a világ.
Dandy, lesz egy kalandozás.
Dandy, neked kötelező,
Mivel terád bukik a nő.
Az szép csak, hidd el, aki vidám.
Nevess egy nagyot, kisapukám!
Legyél te mindig agyafúrt és merész.
Meglátod, jól megélsz.

Rohadt szép meló,
Rohadt jó meló.
Negyed hét, helló!
Elkéstél, gyönyörű dandy.
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"Menj, nézd meg a filmet, és valami
többet fogsz tudni a világról!" - így
vélekedett Zolnay Pál. Beérheljük-e kevesebbel?
A dokumentaristaként ismert Karim
Dridi hosszan magyarázkodik első játékfilmje előtt. Hiteles a miliő - állítja,
hiszen éveket töltött Párizs rnulatóncgyedében. s igyekezett megőrizni annak természetes közeget a Iorgatamesterkélt szituációjában is. Ennél hivebb képet Európa szívéről már aligh"
alkothatnánk. Amikor beülünk a

Pigalle
-ra, megls úgy szédelgünk ki onnét,
hogy a szemünket dörgöljük: nem tévedtünk-e el véletlenül? A nyitó képen
láthaljuk ugyan a jól ismert Vörös Malmot, és később felbukkannak a Saere
Coeur melléki lépcsők, valamint
clichy-i utcarészletek. légkörük azonban nem érzik. Idegen a környezet.
Mintha egy távoli vidéken játszódnék
a történet, s nem a Szajna és a Montmartre között.
A szexipar internacionális, a bűnözés sem nemzeti karakteru (legyen az
utcai táskalopás. amivel a transzvesztiták iránti vonzalmáról ismert Fili keresi kenyerét kis tanítványa, Mustafa társaságában, vagy drogkereskedelem.
melyet a "nagymenők" űznek), ám a
Pigalle világa sajátos szellemet árasztott valamikor, és szokásai, viselkedésformái legendásak. Noha sokat veszített a vonzerejéből azóta, szegényesebb, provinciálisabb. unalmasabb. s
mára talán csak a turisták hite őrzi hajdaru varázsának emlékét (míg el nem
kergeti őket a merényletek sorozata), a
Pigalle azért Pigalle maradt, nem Chicago alsó, vagy Bronx felső. Márpedig
hamisítatlan amerikai történet bontakozik ki előttünk. Kedvesének halála
után Fili egy lánnyal vigasztalódik, ám
a peep-showban kebleit mutogató Vera
sehogyan sem pótolhalja az elhunytat.
Atyai barátja végül bosszúra bírja a
csalódott széptevőt, ügyes számítással
vele teteti el láb alól saját vetélytársát.
A fiú börtönbe kerül, de menten akad
vigasztalója, Verában pedig anyai érzé-

sek ébrednek a nevelő nélkül maradt
Mustafa iránt, akivel - jelképesen együtt motorozik ki a képből.
Karim Dridi összekeverte az életszerüséget a kísszerüséggel, és úgy elevenitette meg a kiagyalt históriát, hogy
csökönyösen ragaszkodott dramaturgiai következetlenségeihez. Az még
hagyján, hogy alakjai csöppet sem
franciásak, és semmi közük a Pigalle
mítoszához, melyet táplálnának. Nagyobb gondot jelent cselekedeteik motiválatlansága. Kóros indítékhiányban
szenvednek, végletesen kiszolgáltatottak a történetmondó szeszélyeinek.
Hol egyikük, hol másikuk pusztul el
ok nélkül, jóllehet még kedvelt Józsefvárosunkban sem gyakoriak az önmagukért
való gyilkosságok
(pedig
mennyivel. keményebb vidék ez!). A
gazfickók parancsra sírnak és nevetnek, érzelmi váltásaik követhetétlenek.
mivel nem a helyzet illetve a jellem foIyományai.
A film első kétharmada laza képek
halmaza csupán, az író-rendező begyűjti és válogatás nélkül zúdítja reánk
az ilyenkor szokásos közhelyeket. Találkozhatunk szerelmes hímringyóval.
tisztes utcalánnyal, űzött kábítóssal,
vagány tolvajjal. marcona kidobóemberekkel és visszataszító testőrökkel.
Mindössze az utolsó harmadban pörög
föl a történet, akkor viszont tizenkettő
egy tucat rémhistóriává alakul át. Jobb
híján a hátteret lesem, hátha elkapok
egy jellegzetes apró részletet a Pigalleból. Hiú remény. Sehol egy ismerős.
Alig látni turistákat, pedig nélkülük elképzelhetetlen ez a hely, és rendőr sin-

csen, noha ez Párizs egyik legjobban
őrzött negyede. Szórakoztatóipari dolgozók ődöngenek csupán, profik és
amatőrök, akik sok pénzért engedelmesen lemozogják Karim Dridi fantázia-játékait.
Kenneth Branagh ismét a színészetről (távoli, nagy szerelméről) szól a

káról és a relaxációs gyakorlatok hasznáról, ám filmjének egyedüli oka és
(élja saját maga ürmeplése. Terjengő-cn vall a mesterségről, társainak jutalomjátékot kínál, és közben műve a
-zellerni és anyagi szűkösség ezer jeIét
mutatja, Vajon mi közünk lehet nekünk ehhez a nyomorúsághoz? Az
utalások javát nem is értjük. Fricskákat
osztogat, parodizál, ám az angol színi
elet beható ismerete hiján mindez
zagyvaságnak tűnik. Ami szellem a
művébe szorult, Calais felé kimosódott
,1 csatornán.
Nehézkesen mozog a dramaturgia
masinériája, s alig várjuk már, hogy a
megváltó happy end felé kanyarodjon.
Unalmas a fekete-fehér kópia is, mivel
nem avatott mester készítette. Hol vaksötét a kép, hol drámaian kontrasztos.
és szinte sohasem illik a jelenethez. Téveteg a ritmus, néha melodramatikusan lassú, máskor krimiszerűen pergő,
s humorforrás gyanánt akad néhány
szárazon pattogó groteszk beállítás. Az
ilyen színpadi mahínációra mondják
szakmai berkekben: nem jön át.
A kedvenc fiú, amit

Apám életére
Hamlet,
vagy amit akartok
círnű filmjében. Ezúttal vérbeli atelier
történetet mesél el. Joe Harper, Thália
lecsúszott, megcsalt papja valami lenyűgöző produkcióval szeretne kimászni a csávából. Kibérel egy elhagyott falusi templomot, ahol hat kollégájával parádés Shakespeare előadásra
készül. Választása hibátlan, elszenvedett kínjai fölülmúlhatatlanok, és gigásziak a mostoha körülmények legyűrésére fordított erőfeszítései is. Tévedett
a Globe szerzője: egy dán királyfi históriája jelentéktelen az alkalmi társulat
felmagasztosulásához
képest. Senki
olyan nagyszerű és mélyen emberi,
mint a csepürágö, ki (mérsékelt) tehetségének hála a puszta falak között is
elbűvöli játékával a rokonokból és barátokból toborzott közönséget! Az életben egyetlen dolog fontos csupán: a siker.
Többet ér az a pénznél. többet a személyes érzelmeknél (elhagyott a menyasszonyom, hát istenem, majd kerül
másik). Branagh ismer néhány közhelyet még a barátságról, a csoportmun-

magyarítottak, egy ugyancsak bejáratott "szorul a hurok" filmtípus variációja. Mint a francia filmekben annyiszor, most is a középosztály életét követheljük nyomon. A korosodó és beteg apától önzést és feltörekvési készséget öröklő fiúk lassanként ráeszmélnek arra, hogy mennyi szeretet rejlik
az öregben. Aggodalmuk és megszenvedett kudarcaik ismét közelebb hozzák őket. Noha igencsak különbözőek,
felébred bennük az összetartozás érzése.
Jean-Paul a kedvenc. Csak a film
végén derül ki, hogy örökbefogadott
gyerek. Egyébként vérbeli macho, kedveli a nőket és a homályos üzleteket.
Karakterét Alain Delon honosította
meg a gall mozivásznon: kemény és
egyszersmind merengő rosszfiú. Az
üzletben fölébe kerekedő fivérét szerelemben veri meg. Bátyja gazdag, de
erőtlen. A harmadik testvér más. Nem
a pénz érdekli, saját neméhez vonzódik. Egyetlen értelmiségi a családban.
Hogy mihez kezdhetne ilyen eltérő
figurákkal. Nicole Garcia sem tudja,
bár nem is célja talán, hogy történetet
formáljon. Beéri egy látlelettel. amire

legföljebb rábólinthatunk itt, Budapesten: úgy van. Érdemi véleményünk
nem lehet róla. Hiába mozgatja hőseit
Dél-Franciaország és Észak-Olaszország festői vidékein, a tájnak nincsen
szerepe, kulissza marad. Hasztalan ingázunk elegáns helyek és külvárosi
bisztrók között, egyik világhoz sincsen
közünk. Eric Gautier opera tőrt sem ihlette meg a kapott feladat, sivár látvánnyal szolgált. Talán így okoskodott:
ha lélektani a dráma, bátran tobzódhat
közeliekben. Csakhogy nincsen mutatnivalója, mivel feszült avagy elszánt
tekinteteken és komor arcokon kívül
egyebet nem produkálnak a nehezen
oldódó, ellenséges, de önfegyelmet tanúsító családtagok.

parkol, obszcén telefonhívásokkal kergetheti az őrületbe, amikor pedig imádott fiacskáját küldik el egy pszichológushoz, megmutatja a gonosz matematikatanárnak, hogy merre lakik az úristen.
Bosszúságok pedig mindig vannak,
így környékükön egyre több a hulla.
Végül már a rendőröknek is feltűnik
ez, ám - akárcsak szerettei - hasztalan
próbálják meggátolni újabb és újabb
gyilkosságok elkövetésében. A bíróság
előtt azután rendre bebizonyítja a vád
tanúiról. hogy szavahihetetlenek. s noha kétség sem férhet ahhoz, hogy ő a
tettes, az esküdtszék egyhangúan felmenti. Családja közben remek üzletet
csinál peréből. a feliratos trikók, em-

Szerelern. halál, tisztesség, szeretet ezek alapvető fogalmak, de nem érintenek meg, mert nem vállalhatok közösséget azokkal, akikben érzésként
vagy szándék gyanánt felbukkannak.
Idegenkedve figyelem szenvelgéseiket,
és ahelyett, hogy lélekben töltekeznék.
arra gyanakszom, csupán informálni
vagy nevelni akarnak. Az elibém tálalt
történet viszont nem több egy közhelyes társadalomelmélet illusztrációjánál.
John Waters pompás komédiávallepett meg. Serial Momja, mely

léktárgyak kelendőek, s valóságos népmozgalom indul megmentésére, melynek nyomán szóba kerül az "igaz történet" tévésítése. valódi sztárokkal, Híresek és sikeresek lesznek valamennyien.
Pillanatig nem lankadó, végig erős
tempójú, szórakoztató mű, Kathleen
Turner remek alakításával. Nemcsak a/
anya figurája dicsérhető, kitűnőerr
megformáltak a film mellékszereplói
is. Waters jó érzékkel válogat, és feltűnő csendes elhatárolódása korábbi vérgőzös alkotásaitól. Szinte alig toccsan
piros festék a vásznon. undort keltő jeleneteket csupán egy horrorvideo bejátszott képein látunk.
agy úr il
kassza. amennyiben családi mozit készítünk, nem játszthatjuk kí annak szabályait. Sőt, Waters szelídebb a divatos
persziflázsok nekivadult "független filmes" készítőinél. em tapicskol a kiömlő testnedvekben. és a gyilkosságok
brutalitásával sem sokkol (az erőszakos aktusok bemutatásánál szokatlanul
visszafogott), inkább gúnyolódik.
Beverly hozzá tartozói attól rettennek meg, amikor a bíróságon kimondják, hogy vihetik az asszonyt, szabad.
Valamennyiünknek jólesik szavalnia a
türelemről,
egy
soroza tgyilkossal
együtt élni azonban egyikünk sem
óhajt. (A felmentést hozó esküdtszék
egyik tagja személyesen győződhet
meg a kockázatról, mivel ízléstelennek
tartott fehér kőrömcipője
miatt a tárgyalást követően rátámad a mama.)
Apró fricskákat kap Waterstől az amerikai társadalom egészségkultusza épp-

Titkos gyilkos
mama
jellegzetesen vérbő alkotás, a fekete
humor iskolapéldája. Magyarországi
bemutatója némileg megkésett, bár
kétlem, hogy túl nagy figyelmet keltett
volna a Simpson-ügy tárgyalása nálunk. Így utólag sem kevésbé tanulságos azonban egy kedves arcú, asszonyos bájú sorozatgyilkos tetteinek, elfogatásának, és bírósági felmentésének
nyomonkövetése. Beverly békén éldegél kertvárosi villájában. Férje derék
fogorvos, kamasz gyermekei nem kábítóznak. Anyagi gondjai nincsenek,
semmi sem gátolja családanyai feladatainak ellátásában, és ő komolyan veszi teendőit. Talán komolyabban is,
mint szokás. Úgy érzi, joga és kötelessége megtorolni a kellemetlenkedéseket. Ha szornszédnője figyelmetlenül

úgy, mint feminizmusa, vagy a környezetvédelem szent ügye. Eltúlzott
karnpányok, üres és szólarnszerűen ismételgetett elvek mindenütt. Jellemző,
hogy mivel süányítja tönkre a vád tanújának hitelét Beverly: még a szemetét sem válogatja szét. S mintha ettől
bűnösebb volna akár egy gyilkosnál
is ...
Hogy milyen kevés kell egy nagy
alkotáshoz, Jacques Tati klasszikus
filmje, a

Kisvárosi ünnep
bizonyítja. Eredetileg fekete-fehér verzióban vált ismertté, színes nyersanyagát csak az idén hozták megtekínthető
állapotba (arról hallgat a fáma, hogy
milyen eljárással.
remélhetőleg nem
komputeres utánszínezéssel), így az
1947-es mú bemutatója valódi premier
ma. Csoda, amit látunk, és a csodáról
nehéz bármit mondani. Vígjáték, komoly elméleti háttérrel. Híres kritikusok, neves esztéták elemezték (következtetéseikből csokorra valót találunk
Bikácsy Gergely nagyívű esszéjében,
melynek lelőhelye a Boiond Pierrot moziba megtj círnú kötet). Dicsérik visszahúzódó, szerény humorát, merengenek
melankóliájának okain és még jó néhány széptani kérdésen, melyek kőzül
rám, ámuló nézőjére egy tartozik: honnét az elementáris erő, amikor filmjét
sem akciók, sem anyag- és emberpusztítások (érték szerint, sorban említve),
sem profi ötletgyártók szövegpoénjai
nem tarkítják.

Ünnepre készülnek egy poros kisvárosban. Betoppan a vásári mulattató is,
és fölállítja körhintaját a főtéren. Özönlenek a gyerekek, meg a környékbeli
felnőttek, hogy végre kirnulathassák
magukat. Másnap azután szedelőzködnek, a kapatos polgárok kijózanodnak,
és visszatér szokott kerékvágásába az
élet. Hol lehet ezen nevetni? Pedig
folyvást kuncogunk, bár nem harsogunk, nem csapkodjuk kukoricás zacskóval szomszédunk térdét, mcsoly-

gunk csupán és vágyakozunk. Ami
szép, az nem marad pőre, jószerivel el
sem válik az igaztól, a historikum
szemléletünket karakterizáló elemeitől.
Ez az élet, amelyet Tati elibénk varázsol, már nem létezik. Nem is volt talán soha (vagy mi nem találkozhattunk
vele?), mégis saját vágyképünkre ismerünk benne.
Pedig nyomorúságos viszonyok közepette tengődnek polgárai, fogyasztási javaik szűkösségét
mutatja az a
meghökkenés, amivel egy pár új(!) cipőre merednek. Gyérek szórakozási lehetőségeik, a komák egymást ugrathatják legföljebb. És ugratják is, nem durva élcekkel kínozzák, gyötrik a másikat. Ellenkezőleg, a hóbortosnak éppen
úgy megadják a tiszteletet, mint bárki
másnak, hiszen egyenrangú társnak tekintik. Emberszabású világ, és nem
akar nagyobbnak látszani. Nem akar
átszabni, átalakítani rninket, pontosan
olyan, amilyenek vagyunk. Képünkre
és hasonlatosságunkra formálódott. A
rendkívűlinek, a De Gaulle-ként fölébe
magasodónak persze szoros kissé, míg
egy görnyedt öregasszonynak, kedélyes rezonőrünknek inkább tágas, ám e
végletek jól megférnek egymással. Jut
hely mindannyiunknak benne.
Tati filmje palackposta az Atlantiszról. Annyít emlegetett melankóliája

az idejüket. Minek mamák akkor egymást? A fiatalok játszanak, udvarolnak,
nagyzolnak. az öregek meg bólogatnak
és jó mulatást kívánnak hozzá. Tréfálkoznak és szeretnek. Emberek. Úgy
látszik, ennyi kell egy igazán nagy
filmhez.
Érdekes szembesíteni Tati első nagyfilmjét az utolsóval, melyet halála előtt
egy évtizeddel fejezett be: mennyire
más a világuk! Az

egy bizarr nagyáros, az ipari civilizáció
kissé ironikus, és nagyon szomorú ábrázolása. Döbbenetes élmény a Kisvárosi iillllep után látni ezt ~ rnűvct, mert

nem érkezik meg, csak a zárás után fut
be. Az elszabadult tárgyak összeesküsznek a jószándékú emberi törekvések ellen. Különféle technikai akadályok késleltetik a mintapéldány t szállító trélert, majd bürokratikus útvesztők
marasztják. végül másokkal koccan
össze, s a karambol nyomán napok telnek a javítással.
Semmi sem működik helyesen, a
IMs7ólfl)'; termőkenv
élet hitvánv
és

így válik igazán szembetűnővé az a távolságtartás, amivel Tati a környezetéhez viszonyult. Mintha tudatosan remekelt volna egy ellenpontot nyitó darabjához. hogy bemutassa, hová jutottunk. A szegényes, de emberi léptékű
épületekkel szemben gigászi csarnokba
kalauzol el, ahol óriás gépek végzik az
érdemi feladatokat, miközben a munkások kiszolgálóként. alárendelt szerepben segédkeznek nekik. Az utak
sem andalgásra csábító szelíd ösvények többé: aszfalt és beton sztrádák,
ahol csak a volánra görnyedhetünk. és
az előttünk járó kocsi féklámpáján kívül egyéb látnivaló nem kínálkozik
számunkra. Nincs egy kedves zúg, az
iroda, a hivatal, a rendőrség helyiségei
éppoly kietlenek, mint a különféle
gyártmányok előállítására és bemutatására szolgáló helyek.
Hulot úr, a tervező ezért alakítja ki
a maga kis kempingkocsiját, ahol minden testre szabott és a kiránduló kényeImét szolgálja. Modelljét az Altra
autógyár szeretné kiállítani az amszterdami vásáron, ám hiába foglalják le a
helyet és építik ki standjukat. a kocsi

gyönge, haszontalanságokra pazarolja
erőinket. Tati Hulot ura - mint mondják - pár centivel a talaj fölött lebeg,
vagyis ott van ugyan, ám mégsincs
igazán jelen. Értetlenül, kissé csodálkozva szemléli a többieket, szögletes
mozdulataival, bolondos nagy ugrásaival a segítségükre siet minduntalan, de
nem úgy, mint aki bízik abban, hogy
csakugyan támaszuk lehet. Holott elintézi, megoldja, elrendezi a vitás ügyeket, a romló mindenségen azonban
képtelen fordítaní már.
A kézbesítőt félnótásként tisztelték a
helybéliek. Hulot urat komolyan veszik, mégsem tisztelik. Amikor nincsen
szükségük reá, főnökei kihajítják. Széles gesztusaival nem csal mosolyt senki arcára, ki is törődnék itt a másikkal?
Nem figyelnek egymásra az emberek.
A semmibe révednek. vagy a megszerezhető tárgyakat lesik, ez a tárgyak
birodalma. Még a gyermekekkel sem
létesíthető igazán kapcsolat, ott kucorognak a kiállítási díszletek tetején, és
csak azt lesik, mikor happolhatnának
el egy semmitmondó katalógust. (A
Kisvárosi ünnep fiúcskája még azon

Hulot úr
közlekedik

nosztalgikus árnyalatú, hiszen arról
mereng, ami utoljára teljes nála, az emberségről. Ettől olyan varázslatos, és
ezért olyan "olcsón" előállítható, zavarbaejt6en szegényes csoda. Mindössze emberekre és a hozzájuk illő környezetre van szükség, no meg Tati zsenialitására, mivel az ő jelenléte nélkül
:- bármennyire szerény, háttérbe húzódó is - éppen a bűvész hiányozna, aki
lyukas cilinderből húzza elő a nyulat.
Tettvágytól buzgó kézbesítőt alakít,
kinek hórihorgas alakja minduntalan
feltűnik az utcákon. Bekarikázza a környéket, segít, tanácsokat osztogat, és a
vándormoziban látott híradófilmen fellelkesülve először lopja be a modernitás szellemét. Nem is gyaní~a, hogy
saját vermét ássa meg. Tragikus vétsége egyben humorának forrása, a magára kényszerített eszelős gyorsaság
számtalan galibának válik okozójává.
Jó időbe telik, míre ráébred, hogy tévedett, merő haszontalanság így buzogni.
A hintalovak mögött céltalanul és önfeledten ugráló gyerekek cselekszenek
helyesen.
Aprólékosan felépített, kitűnő gegjei
időről-időre felpörgetik a cselekményt,
lelkesítenek, hogy azután megint átengedjék a teret lassú szemlélődésünknek. Tatinál ugyanis mindenki játszik,
nincsenek díszleteiemként ácsorgó statiszták. Ahány ember, annyi egyéniség.
Erejük, kisugárzásuk nemesíti meg az
egyébként talán sivárnak ható környezetet. Ettől színes igazán' filmje, ettől
oly vonzóan tarka a világa. A csattogó
(harangocskával. és nem csengővel jelző!) drótszamár elől méltatlankodva elugró tyúk, a békésen nézelődő kecske,
az egyik külső úton garázdálkodó darázs saját jelentést kap, majdhogynem
közlő egyéniséggé válik. S mind az
épített környezet, mind a természeti táj
valamennyi tárgya, darabja megelevenül. Itt nincsen tucatáru, a dolgok saját
helyüket foglalják el. Semmi sem fölösleges, haszontalan az egy telefon kivételével, melyet a postás fuvaroz el.
Tévedés volna azt hinni, pásztori
idillbe csöppenünk. A kocsmáros goromba ugyan és választéka siralmas,
székei pedig ragadnak a festéktől, de
készséggel szolgálja kapatos vendégeit
is, bármennyi galibát okoznak neki.
Türelmes, miként azok sem türelmetlenek egymással szemben, akik a pult
tulsó oldalára támaszkodnak, hiszen a
bölcsőtől a sírig egy társaságban töltik

igyekezett, hogy közreműködhessék a
körhinta felszerelésénél, és büszke volt,
amikor ő cipelhétte a legnehezebb falovat.) Az ingyenmunkának vége, semmire sincsen idő, sietni kell. Közben
rengeteget várakozunk. Ha egyéb dolga nem akadt a kisváros polgárának.
ivott egyet a kocsmában, és beszélgetett. A volán mögött azonban egyedül
ülnek az utasok, s jobb híján az orrukat túrják. Egymáshoz idomulnak a
tárgyak és a szolgálatukba állított élőlények. Kérdés, hogy melyikük hasonítja magához a másikat a vénember
befolyásolja jobban kocsija ablaktörlőjének mozgását, vagy fordítva, az teszi
még apatikusabbá?
A film teli csodálatos megfigyelésekkel, mulatságos viselkedés-tanulrnánvokkal, szokás is Godard Weck-

összevetni, azzal a megszorítással persze, hogy míg ott az elkeseredés tragikus groteszkbe fordul, itt szomorkás derűvé oldódik. Hulot úr nem
csap az asztalra, és nem is kommentál,
beéri annyival, hogy megteszi, amire
képes.
Tati ötleteiből sokan megélnének. ki
is rabolták filmjeit. Reklámoktól a kűIönféle múalkotásokig hány helyen találkozhatunk már elorzott gegjeivel!
Filmjének mozgatórugói azonban nem
emelhetőek át egykönnyen máshová. s
aki csak leleményeire vadászik, alighanem a gyöngébbik felét választja.
Jacques Tati egyik felülmúlhatatlan
mestere ugyan a burleszkből kinőtt
mula ttatásnak. ám messze nagyobb
annál, semhogy egyszerű komédiást
lássunk benne. Nemcsak a szakmáját
ismerte, hanem a világot. Mi több, határozott, egyéni véleménnyel bírt arról,
merre tart. Uram bocsá' - kimondaní
is szörnyű mainapság - bölcs ember
volt. Remédium a világ bajára.
elldjével
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Azonos című magyar dokumentumfilm (1917) alapján
készftette: Szabó ~tván

"Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország ... "
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3. Titanic Nemzetközi

Chungklllg

Express

A korábbi évek független filmes és alternatív hangoltságát többnyire megtartva, az idei Titanic fesztivált a műfajok és stílusok változatossága jellemezte. Godard esszéi és Greenaway videoetűdjei szerzői filmekkel. latinizált társadalmi akciófilmmel (Országúti járőr),
hi-tech animációs horrormesével (Hüvelyk Matyi titkos kalandjai), thriller-paródiával (Néma tanú) és hongkongi akciófilmekkel kerültek egy programba.
A sokszínűség nem hátrány: a rendezvény egyik legkomolyabb erénye volt.
Egyben pontosan utalt a kortárs film
erősen széttartó áramlataira. Mindez
szabdaltságnak éppúgy minősíthető,
mint gazdagságnak. Egy-egy fesztivál
ritka alkalom olyan alkotások felfedezésére, melyek amúgy nem jutnának el
a hazai moziforgalomba (lévén igencsak szűk réteget érdeklőek). Másrészt
lehetővé teszi nagyobb közönség érdeklődésére számot tartó, ám a forgalmazók által eddig észre sem vett filmek bemutatását is. Az idei programban mindkét típusra találhattunk példát, sőt két előbemutatóra is sor került
(Kevin Smith: Shop-Stop; Anthony Waller: Néma tanú).
A fesztivál műsorán végigtekintve
különösen szembetűnő volt, hogy a
legizgalmasabb alkotások nem a ha-

gyományos filmes centrum-országokból, hanem a peremvidékekről kerültek ki. Kivétel természetesen most is
akadt. És nem más lógott ki a sorból.
mint az örök kivétel, az állócsillag, Jean-Luc Godard.
A film és a mozi egyszemélyes emlékezeteként Godard úgy lett élő
klasszikus,
hogv
rnunkái ennek a

Rosszcsont

Filmjelenlét

tív és bensőséges viszonya. Ez a közelség a hagyományhoz való mind újabb
és újabb közelítés, folyamatosan felfrissített kapcsolat. Az újhullámos mester
zaklatott műveit a nyolcvanasévek óta
egyre nyugodtabb és személyesebb filmek váltották fel (Passiójáték, Üdvözlégy
Mária, Új hullám). A játékfilmek mellett
az elmúlt években több vegyes műfajú
fiImet készített. Film-kollázsokat. naplókat és esszéket. Vagy mozgóképre írt
filmtörténeteket, mint az első Titanic
Fesztiválon bemutatott Filmtörténet(ek).
A most látott két újabb darab közül a
Gyerekjáték orosz médra (1993) tisztelgés
.iz orosz irodalom és film, Dosztojevszkij, Szolzsenyicin és Eizenstein előtt, a
JLG/JLG - Decemberi önarckép (1993)
pedig vallomás a filmkészítésről, jelentés a darabokra hulló kultúráról. Godard folyamatosan szerepet, sőt szerepeket játszik. Maszkot ölt magára. (A
Gyerekjáték...-ban egyenesen a Félkegyelműét.) Játékai mégsem a személyiség elrejtését, hanem a személyes vallomás varázsát és őszinteségét hozzák
elénk. Szeszélyes ízléssel válogat a
mozgóképkultúra történetéből. monolegizál és kommentálja az eszmefuttatásához példaképp kiválasztott darabokat. Asszociációsora

kö\'l'tps(-bl'l1
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Bubby

klasszicitásnak a folyamatos megkérdőjelezését és dekonstruálását jelentik.
Pályáját a nouvelle vague óta meghatározza a filmtörténethez fűződő reflek-

vezésében a korosodó mester bölcselkedéseit át- és átszövő irónia is segít
bennünket. A gúny, amit legtöbbször
saját szerepével szegez szembe.

Fesztivál

A mozgókép érvényességét és ártatlanságát felmutatni nem csak a személyesség révén, de talán a periféria tiszta távolságából is lehetséges. Legalábbis ezt a reményt keltette egy holland és egy iráni film. A Teknőchátú
Dao anyó rendezője, Vincent Monnikendam a század első évtizedeiben az
indonéziai holland gyarmatokon felvett sokezer oranyi dokumentumanyagból válogatott. Antropológiai leírásokat idéző filmje az idő és a tér
távlatából tekintett vissza egy archaikus életforma és a kolonializáció mindennapjaira. Nem ítélkezett, csak bemutatott. Nem kommentált. A néma
felvételeket igen takarékosan versekkel, dalokkal illetve különféle zajokkal
kísérte. Filmje halkszavú természeti lelet, méltóságteljes hullámokban sodorja
elénk talált képeit. A melankólia és a
visszahozhatatlan ul letűnt civilizáció
felett érzett szomorúság, de nem a
nosztalgia hatja át.
Abbas Kiarostami évek óta a nyugati félteke fesztiváljainak sztárja. Az ő
forgatókönyvéből készítette első játékfilmjét, A fehér léggömböt egykori aszszísztense, Jafar Panahi. Természetesen
kínálkozik az összemérés, és a tanitvány legalábbis nem marad el a mestértől, akinek munkáit néha megzavarja betonkemény következetessége, a
dokumentálás iránti elkötelezettsége.
(Az élet megy tovább című filmjére gondolok, ahol egy földrengés-pusztította
faluban, egykori filmjének helyszínére
visszatérve zavarbaejtő határozottsággal szűkíti érdeklődését csakis egy témára, a túlélő szereplők visszaemlékezésére, Hideg, nagyon hideg ez a reflektált pátosznélküliség, főleg a megelőző film, a Hol van a barátom háza? és
,l következő munka, az Olajfák alatt
csendes és emberi tisztaságához képest.) Mind Panahi, mind Kiarostarni
filmjei gyökeresen eltérnek a manapság divatos stílusoktól. ez sikerük
egyik titka. A radikális különbözésnél
fontosabb azonban a ritkán tapasztalt,
letisztult és ezáltal maximális őszinteséggel és egyszerűséggel szóJó hang. A

A

fellel

leggomb

lassú sodrású alig-történetek, lehető
legközelebb a mindennapok alig-drámáihoz. A fehér léggmbben egy kislány
az újévet megelőző délután pénzt kér
édesanyjától, hogyaranyhalat vegyen
rajta. Utközben azonban elveszíti a
pénzt, és csak a film végére sikerül
megtalálnia. Spontaneitás, rögtönzés és
kidolgozottság keveredik Panahi filmjében. Dokumentaristának, neo-neorealistának nevezni mindezt talán félrevezető lenne, mert az elkészült film túl
van ezeken az elméleti, technikai jellegű megfontoltságokon. Visszatér egy
nagyon egyszerű történethez, amit sallang nélkül, a rendezés és beavatkozás
minden nyomát eltüntetve ad elő.
Bresson és Ozu vonul ennyire a háttérbe filmjeiben, Panahinál azonban nyoma sincs semmiféle transzcendenciának, metafizikus háttérvilágnak. Éppenhogy kézzelfoghatósága és közvetlensége révén lesz áttételek nélkül (is)
hiteles mindaz, amit a vásznon látunk.
Akadt természetesen a (hazai) stíluskonvenciókba könnyebben illeszkedő film is a programban. Fred Kelemen Balsorsát Tarr Béla ajánlotta a nézők figyelmébe a Magtjar Narancs mellékletében. Talán a komoly várakozás
rniatt, de ez a film csalódást jelentett.
Nem egyszerűen azért, mert a végpusztulás és tönkremenetel üres világának képei olyannyira ismerősek a
kortárs magyar filmek némelyikéből.
Pont fordítva. A film éppen ott és akkor volt átütő erejű és gyomorbamarkoló, amikor feltárult benne a mélység
szédülete. Amikor érezhetővé vált szereplőinek végeláthatatlan zuhanása,
amikor egy-két modoros jelenet után
átélhetővé vált a megállíthatatlan balsors. A kemény, de mégis visszafogott
utolsó húsz perc után letaglózva ült a
közönség a nézőtéren. "Hatás alatt".
És visszatekintve ez a hatás, ez az intenzitás ad, értéket annak a feszengésnek, ami a' vetítést követő beszélgetést
övezte, hiszen a végállapot ilyen bénító erejű kijelentése után aránylag keveseknek volt erejük beszélni.

A fesztivál filmjein végigtekinve az
eddíg említettek kifejezetten halkszavú
munkák voltak. A most következők
épp ellenkezőleg, a zajos vonulatba
tartoznak. Ennek legmarkánsabb képviselője a hongkongi John Woo volt. (6
a hivatalosan meghirdetett A gyilkoson
kivül még egy munkával, a Kemény fickóval volt jelen. A kortárs hongkongi
akciófilm felfedezését a filmeken kivül
a műfaj ifjú hazai szakértőinek barátságosan szertelen pódiumbeszélgetése i~
erősítette.) Woo munkáit a túlzás jellemzi. Legalábbis számos összetevőből
jóval több volt bennük, mint amennyit
idehaza megszoktunk. Több volt .1
könny, és túlcsorduJt a vérmocsok.
Robbanásveszélyes keveréket állított
elő. Ennek elemeit a film noir legsúlyosabb és egzisztencializmus-közeli vonulatának újjáélesztése, a képszerkesztés és a montázs klipeken és reklámokon iskolázott tempója, illetve a mérhetetlenül szentimentális, melodrarnatikus beállítottság naturalizmussal é~
iróniával keverése adta.
Az akciójelenetek Hollywoodot leköröző zsúfoltsága, a legapróbb részletekig kidolgozott koreográfiája a hihctőségen túl, az erőszak esztétizálása
felé hajtja munkáit. Mozi, izomból.
Kulcsszavuk mégis a morál. A baráti
kapcsolatok erkölcsének parancsa, ennek jegyében pedig a szabályokkal. a
törvényekkel való szembeszegülés..
Zajos, de legfőképp szabadszájú
film volt a Shop-Stopte torzított Clercks
is. Hatásos /l0 budget marháskodása az
akció helyére a dikciót léptette. Az arcátlan tréfát. Mindent ígérni, de semmit sem megmutatni. Csak elrejteni,
csakis beszélni. A szövegelésben a leggátlástalanabbuJ kimondani mindent,
és a tetteket e szómágia rnögé rejteni.
Kedves és hálás trükk ez. Jó svádájú
szereplők kellenek hozzá. Ez rendben
is volt, csakhogy a forgatókönyv egy
idő után nem bírta a maga diktálta iramot. Gyakran leeresztett, elfogyott a
lendület. ilyenkor Monthy Python-produkciókba illő blőd betétek és poénok
próbáltak elsősegélyt nyújtani. Többnyire sikertelenül ugyan, a film azonban, összességében, hála lendületes

dialógusainak, megls meggyőző és
friss színfoltot jelentett.
Nem kevésbé volt harsány a Rosszcsont Bubbu. Pedig nagyon más hangulatban indult. A kezdő bő félóra intenútása és visszafojtott, nyomasztó atmoszférája sokáig emlékezetes marad.
Az egyenletes izzáson kitartott feszültség várakozást kelt, mert szinte lehetetlen kitartani egy teljes film idejéig.
Rolf de Heer nem is ezt célozta meg.
Pikareszk utazás, vagy inkább sodródás következik. Felemás fejlődésregény, fricskákkal dúsított, negatívból
pozitívba forduJó megváltástörténet.
Ezek az epizódok meglehetősen egyenetlenek, a kezdet kamaradrámájának
katasztrofizrnusa, megváltatlan szűkölése után a Mecnanikus narancs antiutópiájának, groteszk tanmeséjének enyhített kiadása tárul elénk.
A perifériákról a centrumba az idei
sztárvendég, Peter Greenaway vezet
vissza. Népszerűsége néhány éve, A
szakács ... majd a Prospero ... bemutatása
idején tetőzött, a Toldi mozit zsúfolásig
megtöltő tömeg mégis a hírnév elevenségéről tanúskodott. Jelenléte lehetőséget nyújtott testközelből tapasztalni
egy kuJtusz működését. A vele folytatott beszélgetésból talán nem feltétlenül róla magáról, hanem az őt övező
rajongás torrnészctraizáról tudtunk

meg sokat.
A mester videomunkáit sajnos már
jóval kevesebben tekintették meg.
Greenaway, aki a képzőművészetből
érkezett a filmbe, ahol a társművészetek mozgóképes szintetizálását célozta
meg, a film felől közelítve talált rá a
lassan önálló ággá fejlődő videoművészetre. Annak adottságait és lehetőségeit pedig az idősebb testvér kifejezőeszközeinek gazdagítására kivánja felhasználni. Most látott munkái tehát
nem kitérők és nem pusztán a játékfilmekhez írt előtanulmányok. Egy következetes pálya szükségszerű állomásai. éha a ritrnus, a repetíció és a zene motívumai nyomán elrendeződő
szerkezet játékai (Csobbaruís), néha egyszerű video-dokumentumfilrnek, amelyek a rendező érdeklődését példázzák
(Négy amerikai zeneszer:ií), máskor ép-

penhogy áltudományos nem-dokumenturnfilmek (lsten i beavatkozás), vagy
a rá jellemző katalogikus szemlélet
mutatványai (A Szajna Iza/ottai, M mini
M-ber, Muzsika, Mozart, Lépcsők 1).
Ezekkel a bemutatókkal az eddigi életmű hiányzó részei is ismertté váltak
Magyarországon. Hogyha talán a forgalmazók figyelmetlenségéből kimaradt játékfilm, Az építész hasa is elkerül
hozzánk, végképp teljessé válhat a leltár. (A kortárs film kevés alakjáról
mondhatjuk el ezt!)
Utoljára hagytam a fesztivál talán
legkellemesebb darabját, a szintén a
hongkongi
moziiparból
származó
Wong Kar-wai filmjét. A CJwngking
Express lazán egymás mögé helyezett
és párhuzamba állítható két története
eredetinek ugyan nem nevezhető, tálalása azonban teljesen naprakész volt. A
klipüzemmódba állitott befogadói érdeklődés ugyanis történetet vár, mégha epizodikusat is. A villanásnyi részletekből összeálló pontos környezetrajz, a szellemes forgatókönyv, a biztos
kezű rendezés, a sodró és lendületes
kézi kamerázás együttese tökéletesen
kielégítette ezt az elvárást. A kortárs
klipvilág lendületének maximuma és

az experimentalizmus muumuma ha
találkozik, úgy látszik, működőképes
keveréket alkot. A hazai filmterjesztés
egyik Jegkoncentráltabb rendezvényének kedves és emlékezetes koncentrátumát.
Varga Balázs
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Azonos dmú magyar produkció (1914, i: Molnár Ferenc) alapján
készítette: Gárdos Péter
zene: Novák János
közreműködik: Hernádi Judit

A városi polgár egész napos robot után cipőt szeretne venni elgyötört lábára ...

Balsorsa egy anarchista cipészsegéddel hozza össze... A segéd eszeveszetten gyűlöli polgártársunkat. Vendégét egy jóelőre megreparált, elfűrészelt lábú székkel
kínálja...

Miközben hős parasztságunk megfeszítetten dolgozik a földeken, a burzsuj elindul, hogy megvegye negyvenedik pár cipőjét ...

Zsíros húsoktól elnehezült testét nem bírja a proletár normál súlyához szokott
szék ...

Kabos

Gyula

Közben úgy tesz, mintha sajnálná emberünket, de egy aljas trükkel a vendég
nyakába perdül ...végsőkig alázni a polgárt!
A proletár korábban egy cirkuszban dolgozott, kínjában most egy artista trükkel szórakoztatja a burzsujt.

Az anarchista

segéd (1927)

A burzsuj cipiit vesz (1948)

Azt rníveli, hogy nem tudja lekapni a vendég cipellőjét, közben eltökélten hasbarúgja. Apró gyermekkorától erre készült...

Az anarchista már korábban pokoli ötlettel befokhagymázta a fejét, polgárunk
nem ájul el, feltalálja magát...

Miközben a kapitalista az újság bűnügyi rovatát élvezi, a proletár véres verejtékkel dolgozik ...

Íme egy szánalmas újabb megalázás. Mintha a proletárnak szaga volna ...

Huszár
Károly

A vendég ártatlan és naiv, rózsát ad a sok gonoszságért cserébe, de az anarchista
halálig csiklandozza a gyanútlan polgárt.

A proletár sorsa mindig is ez volt, talpat kellett neki simogatnia ... A proletár az
életét adja, csakhogy a burzsuj egy újabb cipővel páváskodhasson ...

A Nyugat
a 44. Mannheimi

Ma már azt kell hinnünk, a naiv ártatlanság korszaka volt, amikor még világosan meg tudtunk különböztetni egymástól játékfilmet és dokumentumfilmet. A negyvenes, ötvenes, hatvanas
években egyszerűnek látszott az egész:
amit untunk. az volt a protokolláris
szemléletű, szólamokat görgető, a játékfilmek előtt vetített dokumentumfilm.
A műfaj hagyományos funkciójában
jószerivel elvérzett, létezése azóta is inkább csak vegetálás, habár megpróbálta felvértezni magát kritikusabb szemlélettel, megpróbált érdekesebb lenni
úgy, hogy kuriozitásra vadászott, stílusát szárazabbra és tényszerűbbre fogta
de mire elvégezte a megújhodás
műveleteit, a néző már új arculatát is
tanáros pedantériának érezte. A műfaj
visszacsökevényesedett: afféle extra
terjedelmű filmhíradóvá vált.
Igazi szenzációkkal a játékfilm és
dokumentarizmus keveredése állt elő,
a cinéma direct, amelyben számtalan
variációját láthatjuk a játék és dokumenturnfilmes eszközök összevegyítésének. A cinéma direktben betörtek a
filmbe a civilek, a hivatásos művészek
pedig reamatörizálódtak.
Ez az irányzat lényegében már a
húszas évek végén megszületett. Az
idei Mannheimi Filmszemle megnyitóján első darabját láthattuk: Friedrich
Wilheim Mumau Tabu (1929-31)círnű
pszeudo-dokumentumfilmjét. amelyet
az Amerikába vándorolt némafilmes
szerző a Bora-Bora szigeten forgatott.
Itt követte nyomon egy halászfiú. Matahi és szerelmesének történetét. Matahinak különböző kalandjai vannak a
tengeren. Hajója léket kap, a hullámokból kell kirnentenie magát. Szerelmével a kis szigeten nyomorog. Reménytelen küzdelmet folytat a meggazdagodást ígérő igazgyöngyért, amibe végül belepusztul. Az eredeti hatást
úgy kívánták elérni a fesztivál rendezői, hogy zenekari kísérettel folyt a vetítés.
A mai cinéma directet a kubai Enrique Alvarez Martinez A hul/ám (La
ola) című filmje képviselte, amely Havannában játszódik 1994-ben a tengerparton, ahol egy omladozó város,
Castro rendszerének kulisszái közott
bolyong egy munkanélküli fiú és lány.
Nélkülözésüket. kiszolgáltatottságukat
hatásosan közvetíti Santiogo Yones
mozgékony kamerája.
A dokumentumfilm a valóság objektív, a film készítőitől és a film készítésétől függetlenül létező folyamatait
rögzíti, azok saját törvényei szerint. A
fikció ugyan belebújhat a dokumen-

lelkiismerete-

Fílmfesztiválon

tumfilm formaruhájába. natúr szereplőket játszathat, improvizált dialógusokat használhat - de csak egyelőre
megkonstruált szerkezeten belül, egy
adott dramaturgiai felépítés megjelenítésének szolgálatában.
ilyen 'dokumentumfilm'
volt a
marmheimi versenyben a Bádogváros
(Scavengers), Hiroshi Shinomiya japán
rendező munkája, amely egy manilai
szeméttelepen játszódik. Az itt élő gyerekek életét dolgozza fel, akik közül

van, aki 30 kg. szemetet is összeszed
naponta. "Apám nem dolgozik és két
testvérem van...
"Anyám elvált, és
nem tud eltartani engem" - mondja
egyikük. A gyerekek tömegesen dol-

goznak a derékig érő piszokban. Reggel 5-kor kezdődik az élet. Akkor kezdik el a gyerekek a szemérből a plasztikot és az alumíniumot kigyűjteni.
Egy vízbefúlt ember szagától bűzlik az
egész környék. A legkisebb gyerek, aki
a szeméttelepen található, két hónapos.
Shinomiya elmondja, hogy az itt dolgozó munkanélkülieknek 25%-a hal
meg naponta. A gyerekek pedig korán
házasodnak.
"Mi leszel, ha nagy leszel?" - hang-

zik a riporteri kérdés. A válasz: "Semmi",

Mindez Marcos diktatúrája idején
játszódik. A rendező főszereplőjéül egy
Cristina nevű kislányt választ. Az ő

életét követi két évig (1990-91).A lány
arra a kérdésre, mi leszel, úgy válaszol, hogy bármi, csak meg akarok
gazdagodni. 13 évesen megy férjhez és
14 évesen szüli meg első gyerekét.
Az emberi nyomorúságokról szóló
filmek sorából itt is kiemelkedett Moldoványi Ferenc Franzstadtja. A szegénység bemutatása ebben a filmben
már-már teljesen abszurd: "Ha megeszünk egy hódot, megmentünk egy
fát. Vagy az erdőt kíméljük. vagy a hódokat." Más szóval, mi van akkor, ha
olyan szegények vagyunk, mint a kilencedik kerületi igazoltatásra kerülő
rokkant nyugdíjasok, hajléktalan cigányok.
Az önkormányzat emberei kiszállnak a jogtalan beköltözőkhöz. és az éjszakai razzia során kilakoltatják őket.
Helyes? Egyiküknek mindössze 6 ezer
forint a nyugdíja 32 évnyi munka
után, amelyet a Csepel Acélműben és a
Volánnál végzett. A másiknak még
nem lehet nyugdíja, de nincs semmilyen munkája, mert van egy "rossz tébécéje", Cigányok veszekednek a lépcsőházban. miközben a kilakoltatás folyik. Igazoltatások és egy minduntalan
ismétlődő kérdés: "Hol szokott alkalmizni?" A cigányok igyekeznek bizonyitani a többséghez való tartozásukat:
"Én is Magyarországon születtem.
Nézze meg a gyerekemet: szép fekete
haja van és világos bőre."
A film rezüméjét a lerobbant preszszóban felhangzó muzsika foglalja
össze: "A zene szól az éjszakában." A
Fórum Filmalapítvány filmje méltán
aratott nagy sikert Mannheirnben.
Ugyancsak a nyugati önelégült nyugalmat kívánta felkavarrú a Procedure
769 című holland film, amely a halálbüntetés ellen szállt síkra Jaap van
Hoewijk rendezésében. Robert Harrisről szól, aki nem jelenhetett meg a
filmben, kizárólag élettársát. kaliforniai
barátait, rokonait láthatjuk. Arról beszélnek, hogy a demokratizmus érdekében síkraszálló férfi mit élhetett át a
halál előtti pillanatban. Mert mint Robert Enrico híres francia filmjében, A
Bagoly folyóban, úgy ebben a dokumenturnfilmben is egyetlen pillanat
van másfél órára felnagyítva: a kivégzés előtti állapot kerül bonyolult analízisre. Mit tett halála előtt a férfi: félelmében táncolt, vagy nyugodtan nézett
szembe az inkvízítorokkal? Az elbeszélések alapján eldönthetetlen. Egy bíztos: Amerikában még létezik az, amitől
Európa már megszabadult: a halálbüntetés.
A dokumentumfilm, amely a filmművészetben a valóság megismerését
jelenti, ebben az évben Mannheirnben
arra szolgált, hogy a Nyugat lelkiismeretét ébren tartsa.
Ember Marianne
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es a profizmus
Moszkva,

A magyar és a bolgár delegáció majdnem egy időben érkezett az idei
moszkvai fesztiválra, így aztán közös
buszban indultunk el Seremetyevóról a
városba. Nyár van, meleg, tiszta az égbolt, tizenkét gondtalan napnak nézünk elébe. A bolgárok azonnal fel is
oldódnak, s az út közben szinte örömkönnyekkel öntözik meg az ő drága,
fantasztikus Moszkvájukat. Ichak Finci
(Csontváry) már-már teljes önkívületben: - Nézzétek! A Belorusz pályaudvar! A Tverszkaja! A Puskin-szobor!
Arra a Bulvarnoje kolco! Órület! - A

mieinket mégis nyomasztja valami. Talán csak fáradtak, de talán egy kicsit
félnek is ettől a várostól. Még mindig
ormótlanul nagy, és még mindig borzasztó kiszámíthatatlan. Mi nem szoktuk jól érezni magunkat benne. Meg
aztán, ez valahogy nem is illik.
Egy jó félóra múlva mégis meg kell
döbbenni, mert a busz a helyi Kempinski luxusszálloda előtt áll meg. A
Kremllel szemben, a Moszkva folyó
partján. Itt fogunk lakni, talán életünkben először és utoljára. A bolgárok ujjonganak. Nálunk is kezdődne valami

Kijev, Portorozs

kis szédülés, de a magyar bizalmatlanság gyorsan visszaigazolást kap: a szabáinkból kikapcsolják a telefont, mert
nem tudunk több száz dollámyi foglalót fizetni érte. És most áll be a lelki
egyensúly: minden nagyon kellemes,
kényeztetnek. de azért már lehet morogni.
A szervezők a későbbiekben is gondoskodnak arról, hogy ne zökkenjünk
ki ebből az idilli állapotból. Iszonyatos
erőfeszítések ellenére sem tudnak az
eseményekről teljesen pontos információkat adni, rendre belezavarodnak a

vetítések színhelyeire szállító buszok
diszponálásába. A többi frusztrációt
pedig elvégzi a város. Aki úgy dönt,
maga indul el a Dom kinoba, az több
mint egy kilométert gyalogolhat a helyiek szerint "egy ugrásra" lévő Novokuznyeckaja metróállomásig, ám tatarozás míatt nem tud bemenni (kijönni
lehet), tovább kell caplatnia a Tretyjakovszkajáig, majd a lenti átjárőri irány
vissza a Novokuznyeckajára.
Ezeknek a "játékoknak" persze van
egy sajátos helyi ízük, kis jóindulattal
gyorsan rájuk lehet hangolódni. Az viszont már valódi probléma, mikor kiderül, hogya világ egyik legdrágább
városába kerültünk. Dőzsölésről. nagy
bevásárlásokról szó sem lehet. A pazar
svéd asztalról kell reggel begyújteni az
ebédet is. Orosz barátainkra sem számíthatunk. A lelkük továbbra is meleg,
de a pénztárcájuk üres. Ölelgetnek.
csókolgatnak. órákig beszélgetnek, ám
az ebéd- és vacsorameghívások rendre
elmaradnak. Minden csésze kávét és
teát meg kell becsülnünk.
Jó, de hát végül is nem ezért jöttünk
ide, hanem filmeket nézni. A fesztivál
a lényeg. A városnak is, amely idén
egészen elképesztő összegeket fordított
arra, hogy visszaszerezze nemzetközi
filmes rendezvényének presztizsét. Borisz J elein külön rendeletet hozott a
XIX. Moszkvai Filmfesztiválról. Az elnök Szergej Szolovjov filmrendező, az
igazgató a nyolcvanas évek nagy sztárja, Alekszandr Abdulov. Stábjuk nagyon igyekszik. 15 programot hoznak
össze, a zsűri elnökének megnyerik Richard Gere-t, a tagok között ott van
Otar [oszeliani, [irí Menzel, David Robinson. Impozánsak a díjak. és komoly
összegek járnak velük. Látványosságban sincs hiány. A záróünnepség után
óriási tűzijáték kezdődik egy hajón.
Ezt az attrakciót maga Abdulov vezényli le, az ízgalomtól halálsápadtan
üvölti utasításait a folyóparton. és végül minden rendben: szépen eldurran
az összes petárda.
Egyedül a versenyprogram nem
hozza továbbra sem lázba a résztvevőket, bár nagy nevek ragyognak az indulók listáján: Rivette. Shindo Kaneto,
Klaus Maria Brandauer. Mika Kaurismaki, Pjotr Todorovszkij, Régis Wargnier. A nagydíjat mégsem lehet kiadni.
Wargniemek a Francia asszonyért be

sulykot. A fesztivál alatt kétnapos volgai hajókirándulást szervezett, hogy
Nyízsnyij Novgorod környékén egy
kis ízelítőt adhasson a Kegyetlen románebóL Személyesen állította össze a
meghívottak listáját. Szerencsére bizo-

kell érnie egy megosztott rendezői díjjal, melynek másik felét a cseh Milan
Steindler harapta le (Köszönet minden új
reggelért), Brandauer Mario és a varázslójának Koltai Lajos operatőri munkája
szerzett hivatalos elismerést, Shindo
Kanetót pedig a Filmkritikusok Szövetsége váltotta ki - egyébként nem érdemtelenül, az Ebéd utáni végrendelet
valóban a fesztivál egyik maradandó
élményét jelentette. A divattendenciák
kultusza. a nagyok előtti hódolat teljesen háttérbe szorította a kelet-európai
"iskolát". Kutz, Zilnik és Pacskovszky
kapott néhány elismerő szót az örök
szímpatízánsoktól, de filmjeiknek érezhetően semmi esélye nem volt a végső
elszámolásnál.
Idén az új orosz filmek sem kergették katarzisba az embert, pedig egyre
többen kifejezetten ennek reményében
érkeznek Moszkvába. Majd az oroszok
megmutatják! Tévedés, olykor a szó
szoros értelmében, mert hiába szervez
az Iszkussztvo kino remek fórumokat a
bemutatkozásra, az áttekinthetetlen
szakmai konfliktusrendszernek
köszönhetően többen nem élnek vele,
köztük Szokurov, Dihovicsnij vagy il
Makarovval feltűnt Hotyinyenko. Így is
színvonalas a kínálat, csak túl kiszámítható. Látványos melodrámák, sztálinista karriertörténetek és a jelenről
szóló zsúfolt abszurd ok kergetik egymást a vásznon. Utóbbiak nyújtják a
legtöbb érdekességet, Vagyim Abdrásitov az Utasdarabbal visszatornázta magát az élvonalba, Alekszandr Rogozskin másfél órás nevetést fakaszt A nemzeti vadászat sajátosságaival, orosz filmes "terülj, terülj, asztalkáml=-mal
szolgál Dmitrij Asztrahan (Minden
rendben lesz) és Szergej Szeljanov (Még
nincs itt a bánat ideje). Az arányérzék
azonban egyík rendezőnél sem működik igazán, képtelenek kristályt csiszolni az aktuális motívumhalmazból.
Nem véletlenül menekültek az utóbbi években ismét sokan a klasszikusokhoz. Van új Három nővér (Szergej Szolovjov), elkészült az első Cseresznyéskert (Anna Csernakova), láthatóvá vált
Szologub Undok ördöge (Nyikolaj Dosztal). Még Valerij Todorovszkij is Katyerina Izmajlova történetére építette soros melodrámáját (Moszkvaparti esték).
Az önmagát már-már e!temető Roman
Balajanból pedig újabb kis gyöngyszemet csiholt elő Turgenyev az Első szerelemmel. Biztos hiba egyetlen hangulatra építeni egy filmet, nyilvánvaló
gyengeség Anna Mihalkovát felkérni a
női főszerepre. de ez a szerény vállalkozás mégis szinte snittenként nyújtja
a fanyarabbnál fanyarabb Izeket.
A háttérben mindenhol Mihalkov
szelleme. Ö most a központi hatalom,
istenitik. átkozzák - és odaadóan szolgálják. Pedig tényleg kezdi elvetni a

•
Egy hetet így is sikerült idén egy hajón
töltenem. Igaz, nem Mihalkov közelében, nem a Volg~n, dc aki tanult oros,

telemben. A fáradságot nem ismerő
igazgató, Andrej Halpahcsi és lelkes
csapata immár évek óta eléri, hogy
vendégeik egymás társaságában, szenvedélyes vitákkal töltsék idejüket. Az
ebéd szervezésével ugyan bajok vannak, hideg a vetítőterem, mégis mindenki jól érzi magát ebben a szokatlanul közvetlen. családias hangulatban.
Bármilyen zseniális ötlet volt is az idén
a hajó, azért a siker másnak köszönhető: ennek a fesztiválnak szerény célkitűzései ellenére sajátos arculata és
funkciója van, s így viszonylag könynyen teremt maga körül szellemi közeget.

nyos elemi ud xMi,'~S,igiszabályok betartására még rá lehetett venni. Nekem
azonban sem ekkor nem nyílt módom
a nagy kiábrándulásra, sem néhány
hónappal később, amikor a mester óriási tévé-showt rendezett SO. születésnapja alkalmából.

történelmet, ,1 IJIl)q)crt b bec-uli. tőleg Kijev falainál. Az ukrán fővárosnak
ugyanis szintén van nemzetközi filmfesztiválja. És nem is érdektelen. A Malogyiszty főiskolásoknak és elsőfilmes
alkotóknak ad találkozási lehetőséget,
méghozzá egyáltalán nem formális ér-

Sajnos maguk a filmek már kevesebb kellemes meglepetéssel szolgáltak. Korábban a fiatalok munkáit a hóbortosság, a formabontó frissesség jellemezte. Ma inkább professzionalizmusukkal kérkednek. A filmek szakmai
.itlagszínvonala szokatlanul
magas
volt. Eredetiségnek viszont ritkán Iehetett a nyomára bukkanni. Még a kisérletező jellegű munkákat, Gleb Tyelesov
Subs című nagydíjas Kerouac-adaptációját, vagy a Niko Brucher rendezte,
szintén díjazott Mária dalát is áthatotta
egyfajta art-profizmus, formanyelvi divatkövetés.
A fesztivál igyekezett tájékoztatni a
mai ukrán filmgyártásról is, ám a bemutatott produkciók egyelőre nem a
nemzeti filmművészet megújulásáról,
hanem abszolút pangásáról tudósítanak. Reméljük Jurij Iljenkónak. Vjacseszlav Kristofovicsnak és a középnemzedék többi tehetséges tagjának a közeljövőben sikerül ismét művészi életet
lehelnie a Dovzsenko Stúdió szebb napokat is megért műtermeibe.

•
Ideális nemzeti fesztivállal alighanem
Portorozs szolgál vendégeinek. Az
éves szlovén termés kényelmesen belefér egy háromnapos filmmaratonba, és
,1
tengerparti városka szépségeiről, a
csábító éttermekről sem kell lemondanunk. Kísérőink, a Szlovén Film Alapítvány munkatársai tökéletes kiszolgálásban részesítenek, Tone FreIih
igazgató azt is pontosan érzi, meddig
clvíselhető az udvariasság. Semmi
fennakadás, a program zavartalanul,
saját súlyának megfelelően pereg le.
Megint egyedül a filmekkel van baj.
Nem alacsony számukkal. (Irigylésre
méltó lehet az a nemzeti archívum,
amelynek összesen 130 filmet kell gondoznia.) Csak ha egy ország jó esetben
négy játékfiImet tud finanszírozni
évente, akkor nem biztos, hogy érdemes zöld lámpát adni a kommercializációnak. A szlovén példa ugyanis elég
meggyőzően bizonyítja, hogy ezekben
,1 műfajokban ma nem vagyunk képesek nagy sikerekre. Főleg, ha amerikai
és francia sémákat utánzunk. Össze tudunk persze hozni kellő felkészültséggel egy-egy olyan ál-Pont-Neuf. .. -öt,
mint Metod Pevec Carmenje, de a piacnak ez se kell. Felesleges hát teljesen
lemondani a művészetről, az értelemről. Legalábbis a mi belterjes fesztiváljainkon.
Forgács Iván
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"Szó sincs többé a létnek
és a látszatnak, a valóságnak
és fogalmának tükrözéséről.
Nem létezik többé képzelt egybeesés:
a szimuláció dimenziója, genetikus
miniatiirizáció. A valóságot miniatiirizált sejtek,
mátrixok, memóriaegységek, vezérlési modellek

.

állitják elő, és tetszőleges számban ettől fogva .
Nem kell racionálisnak lennie, mert nem mércéje
többé semmiféle eszményi, vagy negatív
instancia. Kizárólag operacionális. Valójában nem
is valóság,
hisz teljesen levetkezte a képzelt burkát.
Hipervalóság,
mely a kombinatorikus modellek
egy atmoszféra nélküli hipertérbe való
besugárzásának a szintéziseként áll elő... "
Jean Baudrillard

~

E la cinéma muto va

•••

Pordenonéban

A mozi születésének századik esztendejében Olaszországban, a pordenonei
Capitol moziban a 14. nemzetközi némafilm fesztivál ideje alatt a Freneh
Kiss című friss amerikai erotikus filmet
vetítették. A főtér sarkánál lévő Verdi
filmszínházban viszont kilenc napon
keresztül reggeltől késő éjszakáig nézhették ámuldozva és gyönyörködve az
egyetemes filmkultúra fantasztikusan
gazdag mustráját a világ minden tájáról idesereglett némafilm-rajongók,
többségükben örök visszatérők, régi,
megszokott - jórészt majdnem a némafilmmel egyidős (bocsánat!) - vendégek. Az ötvenezer lakosú észak-olas"
kisváros szállodáit adélszláv háború
befejezése(?) miatt NATO-tisztek foglalták el, ezért a város körüli panziók
igénybevételén túl számos pordenonei
család felajánlására is szükség volt il
vendégek elhelyezéséhez. Pordenenéban szeretik a filmet, és szeretik a külföldi cinefilt, aki ilyenkor reggel, délben és vacsoraidő-tájban (amikor nem
ül a moziban) átszellemült arccal kóvályog az utcákon a mediterrán őszben.
kedvesen
megmosolyogják réveteg
mozgását, amely a sötét vetítőterem
után kissé hasonlít a némafilmek figuráiéhoz.
Livio Jacob, a fesztivál elnöke és a
szervező bizottság az egyetemes némafilm-történet összes műfaját reprezentáló - azt hiszem, egyedülálló - összeállitással tette igazi ünneppé a centenárium évét. Ugyanakkor a program
idén is, természetesen, a filmfelújítás
szükségességét és dicséretét hirdette.
Minden felújított film előtt precízen kiírták a mű eredeti ada tait, állapotát, a
felújítást végző intézmény nevét, az eljárást, a javasolt optimális vetítési sebességet, stb. A közönség pedig külön
tapssal jutalmazta meg a felújítás szépségét, profizmusát.
A legelső Lumiere- és Mélies-filmektől kezdve (Örök Lumiére, Üdvözöljük
visszatértét, M. Mélies és Jóéjt, némák ...
címmel csokrokba kötve) a tízes években készült Gaumont-színesfilmeken
át (a számítógépes eljárásoknak köszönhetően a mait megközelítő vagy
talán meg is haladó színpompával elevenedtek meg a nyolcvan évvel ezelőtti divatbemutatók. csendéletek a Cinématheque francaise, a Bois D' Ardy
filmarchívum és a Belga Királyi Filmarchívum
példamutató
restauráló
munkájának eredményeképpen) a rek-

lám-, a sport-, az egészségügyi és a
sokféle más ismeretterjesztő filmig húzódott a végtelennek tűnő sor. Látható
volt a világ legelső amatőrfilmjeként
nyilvántartott mozgókép a Passmore
család kenti nyaralásáról 1902-1903ból, és egy másik, profi felvevőgéppel
készített "amatőrfilm" az amerikai
Adamson családról az 1927 és 1930 közötti évekből. Ez utóbbi gondosan beszámolt a gyerekek születéséről, növekedéséről, kirándulásokról, bográcsban-főzésről, a nagy gazdasági világválság egyetlen nyoma nélkül a boldog
családi mozgó-fotóalbumon, akaratlanul is összevetésre késztetve a mi híressé vált "amatőrfilmünkkel", amelyben privátszféra és történelem már korántsem választható el így egymástól.
Voltak experimentális filmek is a filmtörténet (h)őskorából, köztük a mi Moholy-Nagyunk munkája a marseille-i
öreg kikötőről, természetesen német
filmként jelölve, és gyönyörűen restaurálva. Kitüntetett nagy taps fogadta,
érezhetően nemcsak a felújítás minősége, hanem a film ritmusa, képi realizmusa és kompozíciós szépsége miatt is.
Láthattunk áldokumentum-filmeket

is 1900-001 a misszionáriusok elleni támadásról,
vagy egy boxer kivégzéséről, amelyek megtévesztően hiteleseknek tűntek, és csak a szakavatott ismertető leplezte le őket. Bizony, a film
- technikai adottságai révén - kezdettől alkalmas volt uszításra, propaganda-célokra, félrevezetésre, mint tudjuk ... Még egy háromperces "pornó" is
bejutott a rövidfilm-programba A három vidám özvegy címmel: egyszerre három meztelen leszbikus hölgy elszánt
szexuális küszködéséről az ágyban. Jellemző volt, hogy a nézők szinte csak
akkor fogták fel, mit látnak - és kezdtek reagálni rá alig elfojtott kuncogással =, amikor már véget ért a töredék
vetítése.
Bizonyos estéken a városlakók is
sorba állhattak jegyekért, hogy az igazi
ínyencségek vetítésein ők is részt vehessenek, ünneplőben, bájos nyelvükön szapora hadarással kommentálva
a helyi esemény fordulatait és nagyszerűségét. Péntek este például Laura
Minici Zotti Grande Speitacola di lanterne magielte e fantasmagoria (A laterna
magica és fantazmagória nagy látványossága) című bravúros összeállítását

láthatta a nagyérdemű. A laterna magicán régi korokból származó metszeteket, rajzokat vetített a művész, miközben az állóképek a rafinált technika segítségével mozgóképekké alakultak át
(a víz hullámzott, vihar közelgett, beesteledett, évszak változott, felkelt a
hold), és kíséretként líraian szomorú,
kissé pátoszos szöveget hallhattunk az
emberi civilizáció csodáiról és csöppet
sem vidám jövőjéről. Szombaton este a
legfőbb műsorszárn Dziga Vertov Ember a felvevőgéppel című filmjének vetítése volt az eredeti Vertov-féle kisérőzenével. Újdonság volt számomra,
hogy a zenét fülhasogató hangerővel
adták be, és értek el vele frenetikus hatást. A kép és a vágás ritmusának
megfelelően a lírai csöndes átkötések
és a sokkoló tempó fortisszimóig fokozódásának váltakozása teljesen lenyűgözte a közönséget. Amikor a vetítés
véget ért, és a zene elhallgatott, másodpercekig halálos csönd ülte meg a
mozitermet, hogy aztán tomboló vastapsban törjön ki a több mint ezer ember, ünnepelve a némafilm egyik óriását. Egy másik este a franciák vetítették eredeti berendezéssel, a vetítőkart

kézzel forgatva korai némafilmjeiket,
amelyek előtt egy keménykalapos, kifestett arcú mutatványos vágtatott be a
nézőtéren át a mozivászoníg. és a vásári kikiáltók stílusában kommentálta a
látnivalókat.
Költői címek fogták össze a kis és il
nagy blokkokat egyaránt. Például az
Újra felfedezett Lubitsch két Lubitsch-filmet tartalmazott (Als Ich Tot War, Der
Blusenkőnig). A mester maga játszotta
bennük a főszerepet, őrült jól! Ahogy
játék közben folyton kikacsint és kinevet okos, eleven, huncut képével egyenesen bele a kamerába (a képünkbe!),
az nemcsak a színházi .félrék" közvetlenségét emeli át a filmbe, hanem az új
technikához fűződő viszony csiklandós
izgalmának megnyilvánulása is. A színész Lubitsch tényleg nagy újrafelfedezés volt!
A szinte felsorolhatatlanul sokféle
(több mint 600 darab) film között négy
nagy blokk négy speciális műfajt és
művészt mutatott be, kifejezetten reprezentációs és szimbolikus céllal szelektálva. Az első az animáció csaknem
elfeledett nagymestereinek, Max és Dave Fleischernek hódolt a Tintatartóból
című sorozatuk felidézésével. A két
arumacios feltaláló-rendező-producer
valamivel Walt Disney előtt kezdte pályáját, csak amíg Disney zseniális üzleti érzékkel átvette a közönségízlés irányítását, addig Fleischerék, megbűvölten a technikától és a szinte korlátlan
rajzfilmes Iehetöségektől, kiszorultak a

perifériára. Fütyültek a meggazdagodásra és az érvényesülésre. A Tintatartóból Kokó bohóca egyszerre a technika
és a művészet sajátos teremtménye. A
tintapacniból mindig másként életre
keltett bohóc-figura játszik, bolondozik, okoskodik alkotójával. szamárfület
mutat neki, vagy menekül előle, hatalmasra növekszik, átalakul (ez mind

volt pilóta-jogosítványa. Szerepelt természetesen a programban legismertebb némafilmje, a Dávid és Góliát
(1921,Tol'able David), amely a Magyar
Filrnintézet archívumában is megtalálható. Talán az a legmegkapóbb az
amerikai kisemberek világának kíngí
ábrázolásában, ahogy észrevéteti a legkisebb lelki rezdüléseket is, ahogy egé-

fantasztikus!): az élőszereplők, a tárgyi
világ és az animáció, a rajz ötvözete a
húszas években(!), a rotoszkóp és a ro-

szen közel visz a kamerával a lélekhez.
A szinész Henry Kinget igen sok film
bemutatta,
láthattuk úriemberként,

nát: tizenkilenc kinai némafilm a húszas és a harmincas évekből. amelyeket az utóbbi negyven-hatvan évben
nem látott közönség. 1963-ban készült
el a teljes kínai filmográfia két kötetben - mint az megtudható a Griffithiana című olasz filmtörténeti periodika
54., részben a kínai némafilm filmográfiájának szentelt számából =. amelyet
1980-ban fordítottak le először angolra.
Az 1937-ig készült kinai némafilmek
1100címet tartalmazó listájából 55 film
van meg, a Pordenonéban bemutatott
19-ből tízet újítottak fel eddig. Néhány
játékfilm - A nyugati szoba titka (1927)
vagy a Két sztár (1931)- még elegyíti a
sajátos kínai kultúrát, a hagyományos
öltözködést, mozgást a modem civilizáció kellékeivel, de a későbbiek már
szinte egyértelműen a nagy falon túlra
tekintenek. Szinte teljes mértékben
amerikanizáltak. az arcfestés. a ruházat, a lakások berendezése, a városkép
mind-mind az európai, illetve az amerikai ízlésvilágnak megfelelő. A filmek
központi problematikája viszont izgalmasan helyi jellegű: a házasságkötéseknél a családi tradíció, a szülői akarat, illetve a feltámadó szerelem párharcából melyik kerül ki győztesen, és
ha az utóbbi, akkor hogyan élhető túl
a gyermekek elhagyása (a filmek alapján sehogy, vagy ha igen, akkor túl
nagy árat kell fizetni érte). A harmincas évek közepén a háború foglalja el a
középponti helyet a filmekben, a vérontás borzalma, és az ellene való tiltakozás. Egyfajta romantikus antikapitalizmus is jellemzi a korszakot. az ázsiai
típusú kizsákmányolás ábrázolása, a
szegények szenvedései, a városba menekülés a falu nyomora elől, a prostitúció, a bűnözés, a perditák kiszolgáltatottsága. Egyes filmekben a német
expresszionizmus hatása is fellelhető.
A színészek felvett neve szintén a falon túli orientációra utal: Lili, Juan, Richaid... De mindenképpen gyönyörű
és csodálatosan játszik a két fő színésznő-sztár: Li Lili és Ruan Lingyu.
Még lehetne szólni a század eleji
Pathé-dokumentumfilmekről, Musidora szépséges spanyol szerelmi drámájáról (Napfény és árnyék, 1922), a gyönyörűséges Norma Talmagderól Henry
King The Woman Disputed című filmjében, egy lembergi melodrámában,
vagy a Tisztelgés Li ttle Tich előtt összeállításról, amely a 137 centis bohócnak
állít emléket...
Jövőre egyébként végre a magyarok
is bemutatkozhatnak a pordenonei
nemzetközi némafilm-fesztiválon (Magyarak határon il1nen és túl), és biztosan
tudom, hogy felújítási tevékenységünkkel nem fogunk szégyent vallani.
Báthory Erzsi

tográf
segítségével
(mindkettő
Fleischerék találmánya!). émelyik darab a teremtő és a teremtett egyenrangúságát, kölcsönösségét kifejező remekmű!
A Röpködő rendező című blokk Henry
King némafilmjeinek retrospektívje
volt. A 94 esztendős korában elhúnyt
rendező saját repülőgépén évente átlag
12000 mérföldet repült a munkája miatt, és az amerikai repülés történetében
egyedülálló módon 90 éves korában is

western-hősként, lumpen-szerepben ...
A fesztivál különlegessége volt a
Steven Spielberg Filmarchívum gyűjtő,
felújító, restaurációs munkájának köszönhetően az Izrael - állam szűletik CÍmű blokk, a hon- és földfoglalók húszas évekbeli tevékenységének, a kősivatag termékennyé tételének felidézése.
A páratlanul gazdag programra a
negyedik nagy összeállítás, a Kínai
nagy fal vetítővásznán
tette fel a koro-
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Srdjan Knezevié

Filmvetítések Budapesten
1896 és 1900 között

Európa más nagyvárosaihoz hasonlóan a találmány, amelyről a század
végén oly sokat beszéltek, a mozgófényképeket vetítő készülék 1896-ban
bemutatásra került Budapesten is. Már 1896 áprilisában Budapesten van
az angol Robert William Paul (1869-1943)konstruálta Animatográf (Animatograph), amely csak néhány nappal korábban búvölte el a londoniakat az ismert Alhambra mulatóban. A készülék bemutatási jogát a Monarchia területén Somossy Károly szerezte meg, a VI. kerület Nagymező
utca 17. szám alatti Somossy-Mulató tulajdonosa, ahol ma a Fővárosi
Operett Színház található. A pesti napilapok többsége úgy jelezte, hogy
ezen legújabb csodálatos fotoelektronikai találmány bemutatója április
25-én, szombaton kezdődikl, de valójában 1896 április 29-én, szerdán
kezdődött a Somossy-Mulató kávéházi téli kertjében, és délelőtt 10 órától estig volt látható. A sajtóban mellesleg nincsenek bővebb adatok a
filmes programról, mint ahogy arról sem, milyen hatást tettek ezek a bemutatók a pesti polgárokra. 1986. május 5-ét követően a bemutatókat
hirdető reklámszövegek is megszűnnek'', ami azt jelenthette, hogy aznap értek véget a vetítések, bár a tulakdonos 30 napra fizette a 115 forintos bérleti díjat és a városi engedélyt.
Csupán néhány nappal később Budapesten van a híres francia Lumiere-cég képviselője, Engene Joachim Dupont Bécsből. aki 1896. május 10-
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én, vasárnap kezdte bemutatóit a Royal nagyszálló földszinti nagytermében (VU.ker. Erzsébet körút 45-49).Ötven krajcáros (egy korona) belépődíjakért regge110-től este 11 óráig vetítenek naponta egy Lumiereválogatást egészen 1896. május 31-ig (vasárnap)." Rövid szünet után a
bemutató csütörtökön, 1896.július 2-án folytatódik egy új programmal,
mely a sajtóban külön reklámozott felvételeket tartalmaz a budapesti
millenniumi ünnepség június 8-i hódoló díszmenetérő1.5 1986. július 18án a berendezés átköltözködött az Andrássy út 41-be, a Petanovits-féle
vendéglő mellé, ahol 1986 augusztusának közepéig folytatódtak a vetítések.6 Az év vége előtt ugyanezen a helyen új aktuális felvételek bemutatója kezdődött december 6-án (vasárnap)? amely szünet nélkül egészen
1897. április 5-ig tartott. 8
1896májusában még két hasonló berendezés kezdi meg múködését a
feljegyzések szerint. A millenniumi ünnepségek alkalmából igen sok
vendég tartózkodik Budapesten az egész Monarchiából, ami jó lehetőség
volt sok vándormutatványos számára anyagi helyzetének javítására.
Többek között a Városliget területén felépítették "ÓS-Budavárát", melynek körzete a legkülönfélébb szórakozási lehetőségeket nyújtotta a látogatók számára, többek között "Cynematoscope" -ot is lehetett nézni minden nap a délutáni órákban 1986. május 24-től november l_ig.9 Ugyan-

Az Alfa Tv kísérleti adása

'95 DECEMBER
Filmes támogatások
Szász János A Wittman jiúk és Gyarmathy Lívia A s;Wkés című műve az Eurimages, az Európai Közösség
audiovizuális alapja legfrissebb döntése értelmében
koprodukciós támogatásban részesült. Az igazgatótanács anyagi segítséget nyújtott Gödrös Frigyes Glamour
játékfilmjének és Pintér Gábor No Going Home dokumentumfilmjének forgatókönyvéhez is. Gödrös Frigyes
munkája magyar-német-svájci, Pintér Gáboré osztrákmagyar koprodukcióban készül.
A hamburgi székhelyű Európai Filmintézet összesen 6,52 millió márka filmkölcsönzési támogatást ítélt
meg 110 filmforgalmazási kampányának 18 országban.
A legnagyobb összeget, több mint egymillió márkát a
görög Theo Angelopoulosz Odüsszeusz tekintete című
filmje kapta; 900 ezer márka segíti közönséghez a francia Mathieu Kassovitz Gyűlöletét, 410 ezer Wim
Wenders Lisszaboni történetét, 275 ezer márka jut Sönke
Wortmann vígjátékára (A meghatott ember), és 230 ezer
Jacques Tati eredeti, színes változatában feltámasztott
Kisvárosi ünnepére.
Gothár Péter A részleg című filmjének forgalmazására a francia filmközpont forgalmazási bizottsága
100 OOOfrancia frank támogatást szavazott meg.

EU-alap filmvédelemre
Az EU Bizottsága november közepén olyan garanciaalap létrehozását javasolta, amely több mint egymilliárd dollárral támogatná a Hollywooddal versengő
európai filmgyártást. Az alap biztosítékot vállalna a
szórakoztató műsorokat készítő filmes és televiziós
csoportok bankhiteleire.

Forgatás
Novemberben két magyar játékfilm forgatási munkálatai is megkezdődtek. A Gyarmathy Lívia rendezésében, Böszörményi Géza forgatókönyve alapján készülő Szökés a recski tábor lakóinak állít emléket, Balogh
Zsolt Szemüveg című munkája pedig az alvilág kegyetlenségét mutatja be.

Két magyar film a londoni fesztiválon
November elején tartották a 39. Londoni Nemzetközi
Filmfesztivált. Cannes-nal és Veleneével ellentétben
Londonban nem osztanak díjakat, nincsenek nyertesek és vesztesek. Az idei rendezvényen az amerikaiak
voltak a sztárok. A fesztivál november 2-án Kathryn
Bigelow Különös napok című, az ezredvégi Los Angelesben játszódó apokaliptikus víziój ával indult és
november 19-én zárult Martin Scorsese Las Vegasról
szóló új alkotásá val, a Casinóval, amelynek főszereplői Sharon Stone és Robert De Niro. A nyitás és zárás
között eltelt 18 nap alatt százkilencven filmet vetítettek, köztük Woody Allen, Jim Iarmusch, Spike Lee és
az új hollywoodi kedvenc, Robert Rodriguez új művét . .A fesztivál fénypontjának Emir Kusturica a jugoszláv háborúról szóló díjnyertes filmeposzát és
Pedro Almodovar Titkom virága című új melodrámáját
szánták. A francia filmek sorából kiemelkedett a hetvenöt éves Eric Rohmer alkotása, a Párizsi randetrűk,
Claude Chabrol Ceremonia és a Cyrano rendezőjének,
Jean-Paul Rappaneau-nak új történelmi filmje, a Lovas
a háztetőn. A távolkeleti filmművészet képviselői a
hongkongi Ann Hui, a kínai Zhang Yimou és a velencei
díjnyertes Tran Anh Hung voltak. Magyarországot az
idén Pacskovszky József Esti Kornél csodálatos utazása
és Siklósi Szilveszter Az igaziMao című filmje képviselte
Londonban.

Díjak
Felix
A brit Ken Loach Föld és szabadság című alkotása nyerte el Berlinben az - európai Oscarnak is nevezett - idei
Felix-díjat a legjobb európai film kategóriában. A brit
rendező másodszor kapta meg e neves elismerést ezen
a rendezvényen. A legjobb fiatal rendező Mathieu
Kassovitz lett a Gyűlölettel. A FIPRESCI-nek, a filmkritikusok nemzetközi szövetségének különdíj át a görög Theo Angelopoulosz vette át az Odüsszeusz tekintete című produkcióért. A zsűri az életműdíjra Marcel
Carnét (Ködös utak, Mire megvirrad), a francia film 89
éves mesterét találta érdemesnek. A dokumentumfilmes kategóriában pedig a német [ens Meurer találtatott a legjobbnak "elkötelezett és útmutató tevékenységéért".
Az idei Európai Filmdíjért versenybe szálló művek
között szerepelt - az első körben kiválasztott kilenc
film közé bekerült, de a három továbbjutó közé már
nem fért be - Gothár Péter alkotása, A részleg. A magyar
filmművészet így közvetlenül nem volt érdekelt a nyolcadik alkalommal november 12-én Berlinben megrendezett Felix-gálaesten.

Az Alfa Tv november 24-én és 25-én sugározta első
szerkesztett kísérleti adását az Eutelsat II. műholdról.
A Nemzetközi Együttműködési Alapítványt júniusban
hozták létre Budapesten, amelye kelet-közép-európai
műholdas kereskedelmi televizió tevékenységét koordinálja. A vállalkozásban huszonöt ország vesz részt.
A mostani kisérleti adásban a tagországok - többek
között Görögország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna főként kulturális témájú filmjeiből válogattak. André
Líbik, az Alfa Tv egyik alapítója elmondta, várhatóan
jövőre alakítják meg a műholdas kereskedelmi televizió
ügyeit intéző gazdasági társaságot. Libik szerint az Alfa
a rendszeres kísérleti adásokat követően talán már jövőre elindítja rendszeres műsorait.

Még mindig Wayne a sztár Amerikában
John Wayne 16 évvel halála után is az amerikaiak legkedveltebb filmcsillaga. Az USA Today címú lap október 3O-iszámában nyilvánosságra hozott közvéleménykutatási eredmény szerint Wayne-t Clint Eastwood,
Mel Gibson, Denzel Washington, Kevin Costner és Tom
Hanks követi a sorban. Az elmúlt két évben Eastwood
megelőzte Wayne-t.

Újabb kirohanás a moziban látható
erőszak ellen
Az ausztrál filmproducerek szövetségének konferenciáján Sir David Puttnam brit producer elítélte az olyan
jellegű erőszakos filmeket, mint a Szűletett gyilkosok
vagy a Ponyvaregény, melyek nemzetközi elismerést
kaptak. Puttnam szerint a rendezóknek az erőszak következményeivel kellene foglalkozniuk. A Tűzszekerek.
az Éjféli expressz ésA misszióproducere szerint az olyan
filmeknek. mint az Oliver Stone rendezte Született gyilkosok, semmi haszna.

Viennale

EURO FILM HÍREK

Októberben, a Bécsi Nemzetközi Filmfesztivál. a
Viennale közönség díját a svájci Peter Liechti nyerte a
Signers Koffer című művével, Osztrák Filmdíjban pedig
az első filmes Michael Glawogger Die Ameisenstrasse
és a dokumentarista Susanne Freund Vorwarts munkája
részesült. A filmkritikusok most első ízben kiadott
FIPRESCI-díját sarunas Bartas litván-német koprodukciója, a Koridorius kapta.

Az alábbiakban a Görög Kulturális Minisztérium és az Európai közösség MEDIA programjának kezdeményezéseként
havonta megjelenő Euro Film News híreibo1 tallózunk.

Lipcse
Gyarmathy Lívia a legjobb publicisztikai műnek járó
díjat kapta a Lipcsei Filmfesztiválon. A dokumentumés animációs filmek seregszemléjén a magyar filmrendezónő A lépcső című alkotásával érdemelte ki az
Egon Erwin Kisch-díjat, amely ötezer márka pénzjutalommal jár. Az Aranygalambot, a fesztivál fódíját
az argentin Marcelo Cespedes és Carmen Guarini vette
át egy püspökről forgatott portréfilmért, valamint a kanadai Laurence Green a fogadott lányáról készített animációs munkájáért.

A "láthatatlan" részleg
Gothár Péter filmje, A részleg vetítésre alkalmatlan kópiával vett részt a Skopjei Nemzetközi Operatőrfesztiválon. A film magyarul is beszélő román operatőre,
Dragan Vasile, aki jelen volt a macedón fővárosban,
elmondta: magyarul beszélő, angol vagy francia felirat nélküli, nem színhelyes, úgynevezett korrekciós
kópiát mutattak be, aminek alapján a standard változat
készül. Szinkron tolmácsolás nem volt, a zsűri magyarul nem beszélő tagjai semmit sem értettek, igaz, látni
is csak kék-sárga árnyakat láttak.

A 8. Genfi Filmfesztiválon a belga Antje de Boeck kapta a legjobb színésznőnek járó elismerést Frank Van
Passel Manneken Pis filmjében nyújtott alakításáért. A
zsűri élén a francia veterán filmes Henri Verneuil foglalt helyet. De Boek a nemzetközi sajtó külön elismerését is kiérdemelte.
Dublinban megkezdődtek Gillies McKinnon Trojan
Eddie filmjének forgatási munkálatai. A produkció
érdekessége, hogy a szereplők mindegyike ír, köztük
olyan színészekkel, mint Stephen Rea, Richard Harris,
Brendan Gleeson. A forgatókönyvet a már szamos díjat nyert Billy Roche írta. A tragikomikus történet az ír
"cigányként vándorló emberek" életét mutatja be.
Mia Farrow amerikai filmszínésznő készen áll arra,
hogy jövő nyáron visszatérjen Írországba, és szerepeljen a Banjaxed című filmben, miután 1993-ban Natasha
Richardsormal és Joan Plowrighttal itt forgatta a Widou/s Peaket. A Benjaxed újra a "régi csapattal" készülne el. John Henderson rendező, [o Manuel producer,
Hugh Leonard forgatókönyvíró egy komikus történetet
visz vászonra, mely egy olyan nőről szól, aki teljesen
belegabalyodik saját öngyilkosságának megtervezésébe.
Megnyílt Portugália legnagyobb multiplex központja Porto mellett. A kilenc moziterem 1778 féróhelyes.
A létesítmény a Lusomundo és a Warner közös vállalkozásának eredményeként jött létre.
November 3-tól Svédországban is fogadóképes az
a 14 vásznas 2700 személyt befogadó mozikomplexum,
amelyet Stockholm közepén építettek.
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Magyar filmek külföld ön
Velence - magyar filmbemutató - 1995. november
Enyedi ildikó: Bűvös vadász; Gothár Péter: A részleg; Jeles András: Senki földje; Molnár György:
Anna filmje; Szabó Ildikó: Gyerekgyilkosságok;
Szabó István: Édes Emma, drága Böbe; Szász János:
Wojzeck; Grunwalsky Ferenc: Goldberg variációk;
Bódy Gábor: Kutya éji dala; Forgács Péter: Kultúrforgácsok; Miközben valahol.
Sao Paulo - Euroeine bemutató - 1995. november
Szabó István: Álmodozások kora; Apa; Bizalom
Triuandrum-i Nemzetkiizi Filmfesztivál november 1-7.
Szász János: Wojzeck.
Londoni Nemzetkázi Filmfesztivál november 2-19.
Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos utazása;
Siklósi Szilveszter: Az igazi Mao.
Thessaloniki Nemzetkiizi Filmfesztivál november 3-17.
Elek Judit: Ébredés.
Saint Louis-i Nemzetkiai Filmfesztivál november 3-17.
Tarr Béla: Sátán tangó.
Los Angeles Filmbemutató UCLA november 4-26.
Bereményi Géza: Eldorádó; Erdőss Pál: Adj király
katonát; Fehér György: Szürkület; Gazdag Gyula:
Hol volt, hol nem volt; Túsztörténet; Gothár Péter:
Idő van; Szabó István: Édes Emma, drága Böbe;
Szász János: Wojzeck; Szomjas György: Roncsfilm;
Tarr Béla: Családi tűzfészek; Kárhozat; Őszi almanach; Panelkapcsolat; Sátántangó; Szabadgyalog.
Conbus-i Nemzetkbzi Filmfesztivál november 8-12.
Enyedi ildikó: Bűvös vadász; Pacskovszky József:
Esti Kornél csodálatos utazása.
Melbourne - Sydney - Perth Jewish Film Fesztivál
- 1995 november
Elek Judit: Ébredés.
Kairó - Vasúti filmek fesztiválja november 13-19.
Szász János: Wojzeck.
Kairó-i Nemzetkiizi Filmfesztivál november 27 december lG.
Gárdos Péter: A brooklyni testvér; Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos utazása; Bacsó Péter:
Megint tanú.
Hyderabad-i Nemzetkiizi Filmfesztivál november 14-23.
Kabay Barna, Petényi Katalin: Európa messze van;
Puszt Tibor: A gólyák mindig visszatérnek; Radványi Géza: Valahol Európában.
Center for Community Corporation Dallas november 14.
Szőke András: Kiss Vakond.
Jyvaskyla Filmszeminárium november 16-19.
Bódy Gábor: Kutya éji dala; Dárday István, Szalai
Györgyi: Nyugattól keletre; Dér András: Parasztrondó; Doszpod Béla: Egy nap döntöttem ...; Enyedi
ildikó: Az én xx. századom; Erdőss Pál: Adj király
katonát; Fényérzékeny történet; Fábri Zoltán: Körhinta; Gaál István: Magasiskola; Gábor Pál: Angi
Vera; Huszárik Zoltán: Szindbád; Jancsó Miklós:
Szegénylegények; Makk Károly: Egymásra nézve;
Mészáros Márta: Magzat; Moldoványi Ferenc:
Franzstadt; Reich Péter: Rám csaj még nem volt
ilyen hatással; Rózsa János: Jó éjt, királyfi; Sándor
Pál: Szerenesés Dániel; Szabó István: Bizalom; Édes
Emma, drága Böbe; Mephisto; Redl ezredes; Szerelmesfilm; Találkozás Vénusszal; Szomjas György:
Könnyű testi sértés: Roncsfilm; Tarr Béla: Kárhozat; Sátántangó.
Calcutta-i Nemzetkiizi Filmfesztivál
november 17 - december 7.
Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos utazása; Szabó István: Apa; Bizalom; Szerelmesfilm;
Tűzoltó u. 25.
Taipei Golden Horse Film Fesztivál
november 18 - december 12.
Cakó Ferenc: A homok dala.
Hueloa-i Nemzetkiizi Filmfesztivál november 18.
Gothár Péter: A részleg.
Belgrádi Nemzeikozi Filmfesztivál november 23-30.
Mészáros Márta: Magzat
BelJort - 60-as, 70-es éveket bemutató fesztivál
november 25 - december 3.
Elek Judit: Sziget a szárazföldön; Kósa Ferenc: Tízezer nap; Kovács András: Hideg napok.

Castres-i Nemzetkozi Filmfesztivál november 30.
Gyöngyössy Imre, Kabay Barna: Jób lázadása.
München - Filmhét november vége - december eleje
Bereményi Géza: Eldorádó; Jancsó Miklós: Csillagosok, katonák; Oldás és kötés; Mészáros Márta:
Napló I. II. m, Szabó ildikó: Gyerekgyilkosságok;
Szabó István: Édes Emma, drága Böbe; Szász János:
Wojzeck.
Forrás: Magyar Filmunió

PÁLYÁZATI FELHívÁs
XXVII. Budapesti Független Film- és
Videószemle
Időpont: 1996. január 26-27-28
Helyszfn: Lágymányosi Közösségi Ház
Cfm: Budapest, 1117 Körösi J. u. 17.
Pályázati feltételek:
A szemlén részt vehet minden budapesti,

Pest-, és
Nógrád megyei filmes és videós, alkotónként maximum
3 alkotással. Olyan nem kereskedelmi
céllal, nem
megrendelésre készült művek nevezhetők, melyek az
eddigi budapesti szemléken még nem kerültek bemutatásra. A filmeket S8, 16-mm-es, a videókat VHS,
SVHS, lf-rnatlc LB technikával vetít jük, az ettől eltérő
rendszerekről az alkotóknak kell gondoskodniuk.
A
hangosítás történhet magnószalaggal,
szélcsíkkal,
fényhanggal. A különleges igényeket a nevezés i lapon kérjük feltüntetni!

Jelentkezési határidő: 1995. december 31.
A filmek beadási határideje: 1996. január 20.
Cfm: Magyar Független Film és Video Szövetség
(MAFSZ), Budapest, 1158 Szöcs István u. 45.
További infomáció:
Ganczer Sándor (MAFSZ) 272-2006

PÁLYÁZATI FELHívÁs
Fényírók fesztiválja '96
A Fényírók Fesztiválja olyan alkotók jelentkezését várja, akik divatoktól függetlenül, egyéni úton járnak, akik
számára a technika nem cél, hanem eszköz, akik öntörvényű filmnyelvet akarnak teremteni, bárhol a világban, kisebbségben vagy kevésbé reflektorfényben lévő
tájakon. Olyan fesztivált szeretnénk, ahol nem az egzotikum, a trükk játssza a főszerepet, hanem az eredeti, a friss az életteli szemlélet, ahol sokféle gondolkodású, szabad szellemű alkotók találkozhatnak egymással.
Fesztiválunkra
jelentkezést:

a következő

kategóriában

várjuk

a

1. ÁLTALÁNOS:Nevezhető bármilyen rendszerű, 1990
után készült film és video, képi - zenei - hangi kísérlet, stb., amely a fenti gondolatkörbe illeszkedik.
2. KISEBBSÉGI:
Nevezhető minden olyan alkotás (film és
video) és előadás (archaikus népzene, rítus vagy
ezek mai kreatív feldolgozása),
amely valamely
szempontból a kis népek, a szellemi, az életmódbeli és egyéb (etnikai, vallási, szexuális, zene, stb.)
kisebbségek problémáival foglalkozik.
3. ZENE-TÁNC:Nevezhető minden olyan alkotás (film és
video) és előadás, amelyet a zene és/vagy tánc, a
mozgás, az erotika ihletett (és film esetén nem egy
színházi előadás rögzített változata). Zenei témában a szervezők előnyben részesítik a jazz, a kortárs és archaikus népzenei, valamint az etnikai
alapú kortárs és improvizatív zenei nevezéseket.
Például a zene témájú filmeknél: a jazz és a kialakult zenei stílusok határmezsgyéjén alkotó muzsikusok portréi, dokumentumfilmnek
archaikus népzenészekről,
nem kommersz zenei alapú filmetűdök, stb. A fesztiváira nevezett élő koncerteknél
és előadásoknál a szervezők előnyben részesítik
az olyan produkciókat, amelyek főleg nem technikai és elektronikus eszközökre, hanem a "természetes alapú" művészeti elgondolásokra és hangszerekre/eszközökre/segédanyagokra
építenek, valamint figyelembe veszik az előadások természeti
helyszínét és környezetét. (Ehhez a fesztivál mind
városi IGyőrI, mind természeti környezetben INovákpuszta: folyóparton lévő kastély padlásszínpaddal, nagy park ősvadonnal és lőtérrel, stb.llehetőséget biztosít.)
4. NÓK ÉS FÉRFIAK:Nevezhető minden olyan film és video, amely a nők társadalomban betöltött szerepévei, az egyenjogúság vagy diszkrimináció helyzetével, a mássággal (a rögzült társadalmi normáktól
való eltérés), a család és a karrier dilemmájának,
az interperszonális
kapcsolatokkal,
a perifériára
szorultsággal, a hagyományos és hagyományoktól eltérő foglalkozásokkal, a szexuális szerep változásával, nő-férfi viszony problematikájával foglalkozik, légyen az dokumentum vagy játékfilm.
5. PORLEPTE
DOBOZOK: Nevezhető
minden olyan, a történelem vihara által elsodort film, amely gazdasá·
gi, elszigeteltségbeli vagy politikai oknál fogva nem
kerülhetett nagyobb közönség elé, vagy néhány vetítés után dobozba került. Eltűnt világok lenyomatát, az idő rnúlásával művészi értéküket őrzŐ filmeket keresünk.

Jelentkezési határidő: 1996. Január 1.
MEDIAWAWE Alapítvány
9028 Györ, Soproni út 45.
Telefon: (96) 328 888, (96) 449 444 *
Fax: (96) 415 285, (96) 449 445

FRANCIA INTÉZET
1011 Budapest, Fő utca 17.
Telefon: 202-1133

A Casanova mitosz a mozivásznon
december 13. szerda, 19.00
Casanova (1927, némafilm)
Rendezte: Alexandre Volkoff
Szereplők: Ivan Mozjoukine, Rudolf Klein-Rogge,
Paul Guidé
december 14. csütörtök, 19.00
Casanova (1976,150 perc)
Rendezte: Frederico Fellini
Szereplők: Donald Sutherland, Adéle Angela
Lojodice
december 15. péntek, 19.00
Casanova, egy kamasz Velencében (Casanova,
una dolescent aVenesie, 1969, 125 perc)
Rendezte: Luigi Comeneini
Szereplők: Leonard Whiting, Claufio De Kunert,
Maria Grazia Buccella. Senta Berger
december 18. hétfő, 19.00
A postakocsi (La nuit de varennes, 1954, 190
perc),
Rendezte: Ettore Scola
Szereplők: Jean-Luis Barrault, Marcello Mastroinanni, Hanna Schygulla, Jean-Luis Trintignant
december 19. kedd, 19.00
Casanova visszatér (Le retur de Casanova, 1991,
98 perc),
Rendezte: Edouard Niermans
Szereplők: Alain Delon, Fabrice Luchini

LENGYEL KULTURÁlIS

INTÉZET

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

Sziléziai motlvumok a lengyel filmművészetben
és Kazimierz Kutz munkássága
december 4. hétfő, 18.00
Egy rózsafüzér szemei (Paciorki jednego
rozanca, 1980, magyar hangbemondással)
Rendezte: Kazimierz Kutz
Szereplők: Marta Straszny, Agustyn Halota,
Jan Bogdus
december 11. hétfő, 18.00
Út a végzet felé (Znikad donikad, 1975, lengyel
nyelven, magyar feliratozással)
Rendezte: Kazimierz Kutz
Szereplők: [erzy Trea, Jadwiga JankowskaCieslak, Leonard Pietraszak

KÖZGÁZ FILMKLUB
1093 Budapest, F6vám tér 8.

Bevezetés a FIlmművészetbe XV.
december 4. hétfő, 18.00
Hímnem-nónem (francia-svéd film, 1966)
Rendezte: Jean-Luc Godard
december 4. hétfő, 20.00
Moszkvai séta (szovjet film, 1963)
Rendezte: Georgij Danyelija
december 7. csütörtök, 18.00
A híd (német film, 1959)
Rendezte: Berhard Wicki
december 7. csütörtök, 20.00
Százszorszépek (cseh film, 1966)
Rendezte: Vera Chytilová
december 11. hétfő, 18.00
A Pál utcai fiúk (magyar-amerikai film, 1969)
Rendezte: Fábri Zoltán
december 11. hétfő, 20.00
Rövidfilm a szerelemről (lengyel film, 1988)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski

december 14. csütörtök, 18.00
Egy tinédzser naplója (dán film, 1968)
Rendezte: Fin Karlsson
december 14. csütörtök, 20.00
Csend (svéd film, 1963)
Rendezte: Ingmar Bergman
december 18. hétfő, 18.00
Megáll az idő (magyar film, 1982)
Rendezte: Gothár Péter
december 18. hétfő, 20.00
Hurrá, nyaralunk (szovjet film, 1964)
Rendezte: Elem Klimov)

MŰCSARNOK
1146 Budapest, H6s6k tere

december 5. kedd 18.00
Madarak (1981, 8 perc)
Hajnal (1973-80, 21 perc)
Tükör-tükrözés (1980-81, 21 perc)
Sade márki élete (1992,90 perc)
Rendező: Szirtes András
december 12. kedd 18.00
Egy különc úr naplója (1972, 12 perc)
Rendezte: Háy Ágnes
Bélyegfilm (1984, 36 perc)
Rendezte: Galántai György
Experanima (1984,32 perc)
Rendezte: Legéndy Péter - Türk Péter - Tóth
Gábor - Baranyi András - Vető János - Beke
László
december 19. kedd 18.00
Tükröződés (1976, 8 perc)
Rendezte: Birkás Ákos
Zenon (1983, 11 perc)
Restauráció (1989,14 perc)
Rendezte: Peternák Mikós
Pengő (1988, 8 perc)
Rendezte: Révész László - Sugár János
Körkérdés (1989,40 perc)
Rendezte: Gábor Áron
Prágai diák (1990,21 perc)
Rendezte: Révész L. László

Minden megtörténhet (lengyel rövidfilm)
Rendezte: Marcel Lozinski
89 mm Európából (lengyel rövidfilm)
Rendezte: Marcel Lozinski
Szerelmes hazugságok (svájci film)
Rendezte: Christof Schertenleib
A szenátor csigái (román film)
Rendezte: Mircea Daneliuc
Szeressük egymást (magyar film)
Rendezte:
Makk Károly - Jancsó Miklós - Sándor Pál
Lumiere gyermekei (francia film film)
Rendezte: Pierre Philipp
A film 100 éves évfordulója alkalmából minden film előtt
bemutatásra kerül "Az első mozielóadás" című kisfilmösszeállítás, mely a Eumiére fivérek 1895 december 28-i, első fizetős mozielőadásának műsora volt a párizsi Grand Caféban.

OLASZ KULTURÁLIS

KÖZPONT

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.
Telefon: 118-8144

december 7. csütörtök, 18.00
Különös történetek (1994)
Rendezte: Sandro Baldoni
Főszereplők: Ivan Marescotti, Silvia Cohen,
Mariella Valantini
december 12. kedd, 18.00
Éljen San Isidro (1994)
Rendezte: Alessandro Capelletti
Főszereplők: Marco Leonardi, Lumi Cavazos,
Diego Abatantuono
december 19. kedd, 18.00
Pereira szerint (1995)
Rendezte: Roberto Faenza
Főszereplők: Marcello Mastroianni, Nicoletta
Braschi
Vígjáték olasz módra (video)
december 4. hétfő, 16.00
Szoknyavadászok (1958)
Rendezte: Bruno Paolinelli
Főszereplő: Alberto Sordi

MŰVÉSZ MOZI
1066 Budapest, Teréz krt. 30.

ÖRÖKMOZGÓ

Telefon: 132-6726

1072 Budapest, Erzsébet krt. 39.

Európa FIlmhét
1995 december 7-16
Underground (francia-magyar-német)
Rendezte: Emír Kusturica
Párizsi randevúk (francia film)
Rendezte: Eric Rohmer
Lázadó lelkek (angol film)
Rendezte: Isaac Julian
Egy korszak vége (görög film)
Rendezte: Antonis Kokkinos
Kátya Izmaljova (orosz - francia film)
Rendezte: Valerij Todorovszkíj
Az ígéret (német film)
Rendezte: Margarethe von Trotta
A kolostor (portugál film)
Rendezte: Manuel de Oliviera
Hidegláz (izlandi film)
Rendezte: Fridrik Thor Fridrikkson
London (angol film)
Rendezte: Patrik Keiller
Egy véletlen kronológiájának 71 töredéke
(osztrák film)
Rendezte: Michael Haneke
Tojások (norvég film)
Rendezte: Bent Hamer
Lovak a betonon (szlovák film)
Rendezte: Párnicky
Kisvárosi ünnep (francia film)
Rendezte: Jacques Tati
Ketchup (olasz rövidfilm)
Rendezte: Carl A. Sigou

Telefon: 142-2167

Nyilt hétvégi fIlmklub
Válogatás a hajdani Filmmúzeum hetvenes
és nyolcvanas évekbeli sikereiból
december 2. szombat, 16.30
Becket (amerikai film, 1964)
Rendezte: Peter Glenville
december 3. vasárnap, 16.30
Iszonyat (Repulsion, angol film, 1965)
Rendezte: Roman Polanski
december 9. szombat, 16.30
Fantasztikus utazás (Fantastic Voyage, amerikai
film,1966)
Rendezte: Richard Fleischer
december lD. vasárnap, 16.30
Majmok bolygója (planet of the Apes, amerikai
film, 1968)
Rendezte: Franklin J. Schaffner
december 16. szombat, 16.30
Legyek ura (Lord of the Flies, angol film, 1973)
Rendezte: Peter Brook
december 17. vasárnap, 16.30
Párbaj (Duel, amerikai film, 1972)
Rendezte: Steven Spielberg
december 23. szombat, 16.30
Unokatestvérek (Les cousíns, francia film, 1958)
Rendezte: Claude Chabrol
december 30. szombat, 16.30
Lili Marleen (német film, 1980)
Rendezte: Rainer Werner Fassbinder

MOVEAST
december 5. kedd, 18.30
A felvevőgép szeme (Divotvome oko, cseh film,
1939)
Rendezte: Jiri Lehovec
december 12. kedd, 18.30
Hórukk! (Hej rupl, cseh film, 1934)
Rendezte: Martin Fric
december 19. kedd, 18.30
Kőbe zárt dicsőség (Kamenná sláva, cseh film, 1938)
Rendezte: Jiri Lehovec, Jan Libora
Érettségi előtt (Pred maturitou, cseh film, 1932)
Rendezte: Svatopluk lnnemann
december 26. kedd, 18.30
Rimus (Rytmus, cseh film, 1941)
Rendezte: [iri Lehovec
Szűzesség (Pananstvi, cseh film, 1937)
Rendezte: Otakar Vavra
Filmemlékezet

december 14. csütörtök, 18.30
Csend és kiáltás (magyar film, 1968)
Rendezte: Jancsó Miklós
FIlmklubszövetségi

fIlmklub!

A Filmarchívum láthatatlan kincseiből
december 30. szombai, 14.00!
"
" (amerikai film, 1958)
Rendezte: Alfred Hitchcock
Főszereplők: James Stewart, Kim Novak
" A " ..•................. " Hitchcock profi boszorkánykonyhájának egyik legjobb darabja. Vagy talán nem is az
egyik, talán éppen a legjobb." - Geszti Pál
.Hitchcock cselekményvezetése banJÚros." - Veress
József
"A filmművészet történetében talán senki nem forgatott
Hitchcocknál izgalmasabb, [eszultebb, talányosabb
tÖTténeteket." - Báron György
Luis Bunuel sorozat
december 1. péntek, 20.30
Andalúziai kutya (Un chien andalou, francia
film,1928)
Rendezte: Luis Bunuel, Salvador Dali
Aranykor (L'age d'or, francia film, 1930)
Rendezte: Luis Bunuel
december 2. szombat, 20.30
A nap szépe (Belle de jour, francia film, 1967)
Rendezte: Luis Bunuel
december 4. hétfő, 20.30
Elhagyatottak (Los olvidados, mexikói film, 1949)
Rendezte: Luis Bunuel
A föld kenyér nélkül (Las hurdes. spanyol
dokumentumfilm, 1932)
Rendezte: Luis Bunuel
december 6. szerda, 20.30
Tejút (Le voie lactée, francia film, 1968)
Rendezte: Luis Bunuel
december 8. péntek, 18.30
Elveszett lány (Le híja del engano, mexikói film,
1950)
Rendezte: Luis Bunuel
december lD. vasárnap, 20.30
El Paoban nő a láz (La fievre monte a el Pao,
francia-mexikói film, 1960)
Rendezte: Luis Bunuel
december 11. hétfő, 20.30
Egy szobalány naplója (Le journal d'une femme
de chambre, francia film, 1964)
Rendezte: Luis Bunuel
december 12. kedd, 20.30
Nazarin (mexikói film, 1958)
Rendezte: Luis Bunuel
december 13. szerda, 20.30
Oszlopos Simeon (Simon del desierto, mexikói
film,1958)
Rendezte: Luis Bunuel
december 16. szombat, 18.30
Gran Casino (mexikói film, 1946)
Rendezte: Luis Bunuel

december 17. vasárnap, 20.30
Viridiana (spanyol film, 1961)
Rendezte: Luis Bunuel
december 18. hétfő, 18.30
A kicsapongó atya (El gran calavera, mexikói
film,1946)
Rendezte: Luis Bunuel
december 19. kedd, 20.30
Öldöklő angyal (El angel exterminador, mexikói
film,1962)
Rendezte: Luis Bunuel
december 20. szerda, 18.30
A fiatal lány (La joven, mexikói film, 1961)
Rendezte: Luis Bunuel
december 21. csütörtök, 20.30
Tristana (francia-olasz-spanyol film, 1962)
Rendezte: Luis Bunuel
december 23. szombai, 21.00
A vágy titokzatos tárgya (Cet obscur objet du
desir, francia-spanyol film, 1977)
Rendezte: Luis Bunuel
december 26. kedd, 20.30
A burzsoázia diszkért bája (Le charme diseret de
la bourgeoisie, francia film, 1972)
Rendezte: Luis Bunuel
december 29. péntek, 20.30
A szabadság fantomja (La fantom de la líberté,
francia film, 1974)
Rendezte: Luis Bunuel

SZINBÁD MOZI
1055 Budapest, Szent István krt. 16.
Telefon: 131-8573

Jacques

Rivette fesztivál

december 1. péntek, 20.15
Üvöltő szelek
december 2. szombat, 18.30
A szép bajkeverő
december 3. vasárnap, 18.00
Jeanne la Pueell I-II.

TV1
december 1. péntek
Jules és Jim (lules et Jim, francia film, 1961,
102 perc)
Rendezte: Francois Truffaut
Főszereplők: Jeanne Moreau, Oskar Wemer
december 2. szombat
Törócsik Mari sorozat
Kölyök (magyar film, 1959,91 perc)
Rendezte: Szemes Mihály
Főszereplők: Töröesik Mari, Szabó Gyula
december 5. kedd
Andalúziai kutya (Un chien andalou, francia
film, 1928, 74 perc)
Rendezte: Luis Bunuel, Salvador Dali
Főszereplók: Simone Mareuil, Pierre Batcheff
december 8. péntek
A nap szépe (Belle de jour, francia film, 1967, 89
perc)
Rendezte: Luis Bunuel
Főszereplók: Cathérine Deneuve, Jean Sorel
december 12. kedd
Ember a felvevőgéppel (Cselovek Sz Kinoappara tom, swvjet dokumentumfilm, 1929, 60 perc)
Rendezte: Dziga Vertov
december 14. csütörtök
Törócsik Mari sorozat
A skorpió megeszi az ikreket reggelire (magyar
film, 1992, 118 perc)
Rendezte: Gárdos Péter
Főszereplők: Törócsik Mari, Rudolf Péter
december 15. péntek
Francois Truffaut sorozat
Bársonyos bőr (La peau douce, francia film, 1964,
118 perc)
Rendezte: Francois Truffaut
Főszereplók: Jean Dessailly, Nelly Benedetti

december 19. kedd
Aranykor (L'age d'or, francia film, 1930, 62 perc)
Rendezte: Luis Bunuel
Főszereplők: Pierre Prevert, Gaston Modot
Föld kenyér nélkül (Las hurdes, spanyol
dokumentumfilm, 1932, 45 perc)
Rendezte: Luis Bunuel
december 22. péntek
Törócsik Mari sorozat
Szerelem (magyar film, 1970, 102 perc)
Rendezte: Makk Károly
Főszereplók: Törócsik Mari, Darvas Lili
december 24. vasárnap
A Varázsfuvola (The Magic Flute, svéd film,
1974, 150 perc)
Rendezte: Ingmar Bergman
Cinema Paradiso (olasz film, 1989, 123 perc)
Rendezte: Giuseppe Tornatore
Főszereplók: Philippe Noiret, Jacques Perrin
december 29. péntek
Francois Truffaut sorozat
A férfi, aki szerette a nőket (L'homme qui amait
les femmes, francia film, 1977, 100 perc)
Rendezte: Francois Truffaut
Főszereplók: Charles Denner, Brigitte Fossey

TV2
december 7. csütörtök
A vihar kapujában (Rashomon, japán, 1950, 107
perc)
Rendezte: Akira Kurosawa
Főszereplók: Toshiro Mifune, Machiko Kyo
december 16. szombat
Törócsik Mari sorozat
Teketória (magyar film, 1976, 105 perc)
Rendezte: Maár Gyula
Főszereplő: Törőesik Mari

TV3
december 1. péntek
Ez a fiúk sorsa (This Boy's Life, amerikai film,
1993, 114 perc)
Rendezte: Michael Caton-Jones
Főszereplók: Robert De Niro, Ellen Barkin
december 3. vasárnap
Rettegés foka (Cape Fear, amerikai film, 1962,
105 perc)
Rendezte: J. Lee Thompson
Főszereplók: Gregory Peck, Robert Mitchum
december 5. kedd
A koncert (magyar film, 1982, 110 perc)
Rendezte: Koltay Gábor
Főszereplók: illés együttes
Kőzápor (Raining Stones, angol film, 1993, 90 perc)
Rendezte: Ken Loach
Főszereplók: Bruce Jones, Julie Brown
december 7. csütörtök
Delicatessen (francia film, 1991, 95 perc)
Rendezte: Jean-Pierre Ieunet, Marc Caro
Főszereplók: Marie-Laure Dougnac, Dominique
Pinon
december lD. vasárnap
Francesco (amerikai film, 1987, 116 perc)
Rendezte: Liliana Cavani
Főszereplók: Mickey Rourke
december ll. hétfő
Cha-cha-cha (magyar film, 1981, 87 perc)
Rendezte: Kovácsi János
Főszereplók: Rudolf Péter, Tallós Rita
december 14. csütörtök
Senkiföldje (magyar film, 1993, 100 perc)
Rendezte: Jeles András
Főszereplók: Cora Fischer, Gulyás Lőrinc, Halász
Péter
december 17. vasárnap
Nyomozás Krisztus holtteste után (The Inquíry,
olasz film, 1986, 106 perc)
Rendezte: Damiano Damiani
Főszereplók: Harvey Keitel, Keith Carradine

december 18. hétfő
Szívzűr (magyar film, 1981, 85 perc)
Rendezte: Böszörményi Géza
Főszereplők: Máté Gábor, Udvaros Dorottya
december 24. vasárnap
Sok hűhó semmiért" (Much Ado About Nothing.
angol film, 1993, 110 perc)
Rendezte: Kenneth Branagh
Főszereplők: Kenneth Branagh,
Emma Thompson
december 25. hétfő
Mesék a járdán (Sidewalk Stories, amerikai film,
1989, 106 perc)
Rendezte: Charles Lane
Főszereplők: Charles Lane, Nicole Alysia
december 31. vasárnap
Szoba kilátással (A Room With a View, angol
film, 1986, 115 perc)
Rendezte: James Ivory
Főszereplők: Helena Bonham-Carter.
Julian Sands

DUNA TV
december 1. péntek
Fejezetek a film történetéből (2517. rész:
Amerikai filmtípusok) (magyar dokumentumfilm, 46 perc)
Rendezte: Bán Róbert
Petrija koszorúja (jugoszláv film, 1973, 96 perc)
Rendezte: Srdjan Karanovic
Főszereplők: Mirjana Karanovic, Dragan
Maksimovic
december 3. vasárnap
Három szín: Fehér (Trois Couleurs: Blanc,
lengyel-svájci film, 1993, 88 perc)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
Főszereplők: Zbigniew Zamachowski, Julie
Delpy, [anusz Gajos
december 5. kedd
Mozgó kép (filmmagazin, 25 perc)
Szerkesztő: Pörös Géza
Rendezte: Buglya Sándor
A dzsungel könyve (The Jungle Book, amerikai
film, 1942, 101 perc)
Rendezte: Korda Zoltán
Főszereplők: Joseph Calleta, Rosemary de Camp
december 7. csütörtök
Az első száz év
Egy hatás alatt álló nő (A Woman under the
Influence, amerikai film, 140 perc)
Rendezte: John Cassavetes
Főszereplők: Gena Rowlands, Peter Falk
december 8. péntek
Olvasónapló
Sortűz egy fekete bivalyért (magyar film, 97
perc)
Rendezte: Szabó László
Főszereplők: Jean Louis Trintignant, Jean
Rochfort, Kállai Ferenc, Bujtor István
Fejezetek a film történetéből (25/8. rész:
Amerikai filmtípusok 2.) (magyar dokumentumfilm, 46 perc)
Rendezte: Bán Róbert
december 9. szombat
A szamuráj (Le samuray. 1976, francia film, 100
perc)
Rendezte: Jean-Pierre Melville
Fószereplók: Alain Delon, Francois Périer
december 10. vasárnap
Menekülő (The Fugitive, 1944, amerikai film, 99
perc)
Rendezte: John Ford
Fószereplók: Henry Fonda, Dolores Del Rio
Három szín: piros (Trois couleurs: Rouge, 1994,
francia-lengyel-svájci film, 95 perc)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
Fószereplók: Irene Jacob, Jean Louis Trintignant
Kieslowski-dialógus
(Kieslowski-Dialogue, 199091, francia-lengyel portréfilm. 54 perc)
Rendezte: Ruben Korenfeld

december 14. csütörtök
Az elsó száz év
Egy kínai bukméker meggyi1kolása (The Killing
of a Chinese Bookie, 1976, amerikai film, 104 perc)
Rendezte: John Cassavetes
Fószereplók: Ben Cazzara, Virginia Carpington
december 15. péntek
Fejezetek a film történetéből (25/9. rész:
A szovjet hangosfilm 1930-1953)
(magyar dokumentumfilm, 58 perc)
Rendezte: Bán Róbert
Az első száz év
Út az életbe (Putyovka v zsízny, 1931, orosz film,
81 perc)
Rendezte: Nyikolaj Ekk
Fószereplók: N. Batalov. I. Kirla, M. Dzsagofarov
december 17. vasárnap
Az enciklopédista - Peter Greenaway
Budapesten (magyar portréfilm. 1995,30 perc)
Rendezte: Hartai László
A rajzoló szerződése (The Draughtsman's
Contra ct, 1982, angol film, 103 perc)
Rendezte: Peter Greenaway
Fószereplók: Anthony Higgíns, Janet Suzman
december 21. csütörtök
Az első száz év
Premier (Opening Night, 1978, amerikai film,
139 perc)
Rendezte: John Cassavetes
Fószereplók: Gena Rowlands, John Cassavetes
december 22. péntek
Fejezetek a film történetéből (25/10. rész:
A neorealizmus) (magyar dokumentumfilm,
57 perc)
Rendezte: Bán Róbert
A sorompók lezárulnak (Umberto D., 1951,
olasz film, 85 perc)
Rendezte: Vittorio de Sica
Fószereplók: Carlo Battisti, Maria Pia Casilio
december 26. kedd
Fanny és Alexander I. (svéd film, 1983)
Rendezte: Ingmar Bergman
Fószereplók: Pemilla Allwin, Berti1 Guve
december 27. szerda
Fanny és Alexander II. (svéd film, 1983)
Rendezte: Ingmar Bergman
Fószereplók: Pemilla Allwin, Berti1 Guve
december 28. csütörtök
Generális (The General, amerikai film, 1927, 74 perc)
Rendezte: Buster Keaton
Fószereplók: Buster Keaton, Marion Mack
december 29. péntek
Volt egyszer egy Amerika I. (Once Upon a Time
in America, amerikai film, 1984)
Rendezte: Sergio Leone
Fószereplók: Robert De Niro, James Woods

HBO
december 1. péntek, 10. vasárnap
Idegen közöttünk (A Stranger Among Us,
amerikai film, 104 perc)
Rendezte: Sydney Lumet
Fószereplók: Melanie Griffith, Eric Thal
december 2. szombat
Semmi ágán (Trust, amerikai film, 90 perc)
Rendezte: Hal Hartley
Fószereplók: Adrienne Shelly, Martin Donovan
december 6. szerda, 10. vasárnap
Végzet (Darnage, francia-angol film, 106 perc)
Rendezte: Louis Malle
Fószereplók: Jeremy Irons, Juliette Binoche
december 3. vasárnap
Mozimánia: Az amerikai film - Film Noir
(American Cinema, amerikai dokumentumfilm,
55 perc)
december 4. hétfő
Veronika kettős élete (Double Life of Veronika,
lengyel film, 95 perc)
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
Fószereplók: Iréne Jacob, Kalina [endrusik

december 8. péntek, 30. szombat
Nincs bocsánat (Unforgiven, amerikai film, 125
perc)
Rendezte: Gint Eastwood
Fószereplók: Clint Eastwood, Gene Hackman,
Morgan Freeman
december 9. szombat
Howard's End (amerikai film, 136 perc)
Rendezte: James Ivory
Fószereplók: Anthony Hopkins, Vanessa
Redgrave. James Wilby
december 10. vasárnap
Visszaszámlálás (Countdown, amerikai film, 97
perc)
Rendezte: Robert Altman
Fószereplók: Robert Duvall, James Caan, Joanna
Moore
december 14. csütörtök
Kutyaszorítóban (Reservoir Dogs, amerikai film,
94 perc)
Rendezte: Quentin Tarantino
Fószereplók: Harvey Keítel, Tim Roth, Steve
Buscerni
december 26. kedd
Félelem nélkül (Fearless, amerikai film, 121 perc)
Rendezte: Peter Weir
Fószereplók: [eff Bridges, Isabella Rossellini
december 17. vasárnap, 27. szerda
Farkasokkal táncoló (Dances with Wolves,
amerikai film, 173 perc)
Rendezte: Kevin Kostner
Fószereplók: Kevin Kostner. Mary McDonnell,
Graham Greene
december 18. hétfő
Kánikulai délután (Dog Day Afternoon, amerikai
film, 108 perc)
Rendezte: Sidney Lumet
Fószereplók: Al Pacino, John Cazale
Forró nyomon (The Hot Spot, amerikai film, 124
perc)
Rendezte: Dennis Hopper
Fószereplók: Don Johnson, Virginia Madsen,
Jennifer Conelly
december 21. csütörtök, 27. szerda
Könnyű altató (Light Sleeper. amerikai film, 98
perc)
Rendezte: Paul Schrader
Fószereplók: Willem Dafoe, Susan Sarandon
december 23. szombat
Mozimánia: Az amerikai film - A televízió
(American Cinema: Film in the Television Age,
amerikai dokumentumfilm, 55 perc)
december 24. vasárnap
Mr. és Mrs. Bridge (Mr. & Mrs. Bridge, amerikai
film, 119 perc)
Rendezte: James Ivory
Fószereplók: [oanne Woodward, Paul Newman
Ámyékország (Shadowlands, amerikai film, 125
perc)
Rendezte: Richard Attenborough
Fószereplók: Anthony Hopkins, Debra Winger
december 24. vasárnap, 30. szombat
Más, mint a többiek (Little Man Tate, amerikai
film, 99 perc)
Rendezte: Jodie Foster
Fószereplók: [odie Foster, Dianne Wiest
december 25. hétjó, 30. szombat
Amit szemed, szád kíván (lust Tell Me What You
What, amerikai film, 113 perc)
Rendezte: Sidney Lumet
Fószereplók: Al MacGraw, Alan King, Mirna Loy
december 28. csütörtök
Hamburger Hill (Hamburger Hill, amerikai film,
104 perc)
Rendezte: John Irwin
Főszereplók: Michael Boatman, Tegan West,
Mark Mcdermott
december 31. vasárnap
Doors (Doors, amerikai film, 135 perc)
Rendezte: Oliver Stone
Fószereplók: Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon

Francia Intézet (F)
Olasz Kulturális Központ (O)
Lengyel Kulturális Intézet (L)

örökmozgó

I.

péntek

3.
vasárnap

Iszonyat

4.
hétfő

Elhagyatottak

5.
kedd

A felvevőgép szeme

6.
szerda

Tejút

(H)

Miss Daisy sofőrje (H)
Három szín: Fehér (D)

Rettegés foka (3)

Egy rózsafüzér szemei (L)

Hímnem-nőnem

Veronika kettős élete (H)

(K)
Andalúziai

Sade márki élete (M)

kutya (1)
Végzet (H)

7.
csütörtök

Különös történetek (O)

Százszorszépek

A vihar kapujában

(K)

(2)

Hatalom (H)

utazás

10.
vasárnap

Majmok bolygója

11.
hétfő

Egy szobalány naplója

Út a végzet felé (L)

Rövidfilm a szerelemről

12.
kedd

Hórukk!

Éljen San Isidro (O)

Experanima

13.
szerda

Oszlopos Simeon

Casanova (F)

14.
csütörtök

Csend és kiáltás

Casanova (F)

Három szín: piros (D)

Francesco (3)

(M)

Csend (K)

Casanova, egy kamasz
Velencében(F)

15.
péntek

Egy hatás alatt álló nő (D)
Nincs bocsánat (H)

A nap szépe (1)

Elveszett lány
Fantasztikus

Idegen közöttünk

Jules és Jim (1)

Becket

9.
szombat

Duna Tv (D), HBO (H)

Tvl Tv2 Tv3

Aranykor

2.
szombat

8.
péntek

Műcsarnok (M)
Közgáz filmklub (K)

(K)

Cha-cha-cha

(3)

Ember a felvevőgéppel

(1)

lA skorpió megeszi az ikrekel
reggelire (1)

Egy kínai bukméker
meggyilkolása (D)

Bársonyos bőr (1)

Út az életbe (D)

Teketória (2)

Félelem nélkül (H)

16.
szombat

Legyek ura

17.
vasárnap

Párbaj

18.
hétfő

A kicsapongó atya

A postakocsi (F)

Megáll az idő (K)

SzíVZÚI (3)

19.
kedd

Kőbe zárt dicsőség

Casanova visszatér (F)

Körkérdés (M)

Föld kenyér nélkül (1)

20.
szerda

A fiatal lány

A város hercege (H)

21.
csütörtök

Tristana

Premier (D)

22.
péntek

.-

Van, aki forrón szereti (1)

A rajzoló szerződése

(D)

Kánikulai délután (H)

Szerelem (1)

A sorompók lezárulnak (D)

24.
vasárnap

Cinema Paradiso (1)

Mr. és Mrs. Bridge (H)

25.
hétfő

Mesék a járdán (3)

23.
szombat

26.
kedd

Unokatestvérek

Doktor Zsivágó (H)

Rimus

27.
szerda

Farkasokkal

28.
csütörtök

Hamburger

29.
péntek

A szabadság fantomja

30.
szombat

Lili Marleen

31.
vasárnap

A férfi, aki szerette a nőket
(1)

táncoló (H)
Hill (H)

Volt egyszer egy Amerika
(H)
Más, mint a többiek (H)

Szoba kilátással (3)

Doors (H)

DECEMIIEIIART..."ATÓK

VIDEÓMEGJELENÉSEK

Crooklyn (Crooklyn, színes amerikai film, 1994, 112
perc). Rendezte: Spike Lee, fószereplók: Alfre Woodward, Delroy Lindo, Davd Patrick, Zelda Harris, Spike
Lee. Megjelenteti: Flamex
Tőrbe csalva (El Maestro de Esgrima, színes feliratos
spanyol film, 1992,90 perc). Rendezte: Pedro Olea, fószereplók: Omero Antonutti,
Assumpta
Serna,
[oaquim de Almeida. Megjelenteti: Duna Film
Gilbert Grape (What's Eating Gi1bertGrape?, színes amerikai film, 1993, 118 perc). Rendezte: Lasse Hallstrőm,
fószereplók: Johnny Depp, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Leonardo DiCaprio, Darlene Cates. Megjelenteti: InterCom
A csoda (The Miracle, színes, szinkronizált angol film,
1990,88 perc). Rendezte: Neil Jordan, fószereplók: Beverly D' Angelo, Donal McCann. Megjelenteti: Mokép
Salvador színes, szinkronizált amerikai film, 1986, 123
perc). Rendezte: Oliver Stone, fószereplók: James
Woods, James Belushi, Michael Murphy, John Savage.
Megjelenteti: Mirax

Kisvárosi ünnep
OUT de fete)
színes, feliratos francia film
1947 (79 perc)
Jacques Tati, Paul Frankeur. Guy Decomble,
Santa Relli
Rendezte: Jacques Tati
Forgalmazza: Budapest Film

a

Hulot úr közlekedik
(Trafic)
színes, feliratos francia film
1971 (96 perc)
Jacques Tati, Maria Kimberly, Marcel Fraval
Írta és rendezte: Jacques Tati
Forgalmazza: Budapest Film

Titkos gyilkos anya
(Serial Mom)
színes, feliratos amerikai film
1994 (93 perc)
Kathleen Turner, Sam Waterson, Ricki Lake,
Matthew Lillard, Scott Wesley Morgan, Walt
Macpherson
Írta és rendezte: John Waters
Forgalmazza: Budapest Film

A Manderley-ház
asszonya (Rebecca, fekete-fehér,
szinkronizált amerikai film, 1940,95 perc). Rendezte:
Alfred Hitchcock, fószereplók: Laurence Olivier, Joan
Fontaine, George Sanders. Megjelenteti: Odeon
Férfizűr (Man Trouble, színes, amerikai film, 1992,
100 perc). Rendezte: Bob Rafelson, fószereplók: Jack
Nicholson, Ellen Barkin. Harry Dean Stenton. Megjelenteti: Flamex
A lovakat lelövik ugye? (They Shoot Horses, don't
They? színes amerikai film, 1969, 121 perc). Rendezte:
Sydney Pollack, fószereplók: Jane Fonda, Gig Young,
Michael Sarazzin. Megjelenteti: Flamex
Apokalipszis most (Apocalypse Now, színes, szinkronizált amerikai film, 1979, 153 perc) Rendezte:
Francis Ford Coppola, fószereplók: Marlon Brando,
Martin Sheen. Megjelenteti: Duna Film
Rómeó és Júlia (Romeo and [uliet, színes, szinkronizált amerikai film, 1968, 138 perc). Rendezte: Franco
Zeffirelli, fószereplók: Olívia Hussey, Leonard Whiting.
Megjelenteti: Duna Film
A sakál napja (Three Days of the Condor, színes, szinkronizált amerikai film, 1975, 117 perc). Rendezte: Sydney Pollack, fószereplók: Robert Redford. Cliff Robertson. Megjelenteti: Duna Film

Elek Judit
ÉBREDÉS

...Az Ébredésból nincs ébredés. Közben is, utána is lesújtó élmény. A szerzőnek bizonyára hasznos lesz szétszálazni, mi múlt a forgatókönyvön, mi a rendezésen,
mi a főszerep lőn. Mindhárom vészesen vérszegény,
s ennek következménye Elek Judit fejére hull vissza ...
...Kevés magyar film készül. Ritkán látni a mozivásznon kedvenceinket. Az Ébredésben néhányan felfeltűnnek. Ez minden, amit vigaszulleszögezhetünk.
Bársony Éva

BICIKLITOLVAJ

NÉPSZABADSÁG

Intim film
...Bár a történet lineáris, összefüggő, és Kati abszolút
főszereplő benne, a film tulajdonképpen etűdök lazán
fűzött sorozata, képi, illetve verbális poénra záródó
jelenetek lánca. A gyakori vágásokkal elért foszlányosság, szaggatottság, néha átmenethiány a lekeritett, de mégsem teljes egységek révén az "emlék" -ből
műfajt csinál. Ebben az apró részletek és nüanszok csak
kétféleképpen vannak jelen: vagy egyáltalán nem fontosak, vagy pedig csak ezek fontosak. ilyen értelemben Kati a film másodoperatőreként működik, attól a
pillanattól kezdve, hogy az élet dolgait és a köztük való
eligazodást az ő szubjektív képszúrőjén keresztül látjuk leegyszerűsítettnek vagy túlbonyolítottnak. ..
Margitházi Bea

Egy anyakomplexus története
...Az Ébredés pszichológiai vonulata bensőséges, finom, mértéktartó. Meggyőző motívumokból bomlik
ki a lány jelleme. Alapos a környezeti bemutatás, hiteles
a cselekvések és viszonylatok megelevenítése. A misztikusnak egyáltalán nem nevezhető látomások egyetlen
ponton sem válnak érzelgőssé, legfeljebb azt tehetjük
szóvá, hogy nem mindegyik beszélgetés funkcionális.
A szerkezet viszont kissé kusza, az idősíkok váltogatásának logikája nem mindig követhető, a két elbeszélő réteg összeillesztése sem sikerült maradéktalanul.
A Budapesti Filmstúdió és a Scarabée Films (Párizs)
közös produktuma míves esztéticizmusával még akkor is megszolgálja rokonszenvünket, ha bizonyos klisék árulkodó jegyeit is felfedezhetjük benne (iskolai
képsorok, a Vas- és Gépgyár szocreál mintavétele stb.).
Balog Gábor operatőr vihart és napsugarat egyaránt
szépen fényképezett, jól emel ki arcokat, fény-árnyék
kombinációi eredetiek, a lírához is van érzéke. Eszes
Fruzsina (Kati) kitűnő választásnak bizonyult. Nemcsak szépen mondja a szövegét, a figurát is vibráló érzékenységgel építi fel ...
...Az Ébredés - lépés a közönség felé, nyomát sem
lelni benne a korábbi Elek Judit-opuszok enyhe ezoteríkusságának. Hibái ellenére átélhető, érzelemgazdag,
tartalmas dráma. Sodrása van. Noha fájdalmakat tép
fel és nyugtalanít, kifejezetten jó nézni.
Veress József

FILMVILÁG

Például Proust
...Elek Judit új filmjében épp az a kettősség nincs megnyugtató módon megoldva, hogy egyfelől dokumentumszerűen hiteles ábrázolását nyújtsa egy korszaknak, másfelől mítoszt teremtsen egy gyermeki (emberi)
lélek hányattatásaiból. Így a film eszközrendszere közelebb áll a tizenkilencedik századi regényekhez, mint
az "eltűnt idő" proustian mágikus megidézéséhez.
Fáber András

MAGYAR

NEMZET

Ébredés
...Sokat megtudunk Kati életének körülményeiről, és
bár ezeket a részleteket mintha már mind láttuk volna
régebbi filmekben hasonló tálalásban. szívesen elnéznénk őket most is, ha ez az elégikus-ironikus környezetrajz nem a drámát helyettesítené. Banálisra sikerült
tudniillik a vélhető lényeg: Kati ráébredése egyfelől
arra, hogy a nagy titok, amit oly féltve őriznek a felnőttek kiábrándító semmiség (ennek különben az ellenkezője is igaz). Eszes Fruzsina arca, tekintete, lénye
sok mindent megsejtet abból, ami gyaníthatóan végbemegy a kamaszlány lelkében, de a film drámai anyaga ebben kevéssé partnere. Már az anya ismétlődő lírai jelenései sem mondanak többet, mint amennyit
mindjárt elsőre elárulnak. Kati természetesen szerelemre vágyik, de hogy az égő tekintetű könyvesfiúban
(Zsótér Sándor), akinek felajánlja, hogy lakjék náluk
(elvégre így is elég vegyes már a társaság), végül mit
talál meg és mit nem, és hogy ez milyen álomhoz képest és mennyiben "ébredés" ez eléggé elnagyoltan
jelenik meg. De azért mívesen megmunkált, szép, szabályos mozi az Ébredés, felidézve valamit a magyar
film ma már muzeális értékeiből. és Eszes Fruzsina
fotogén arcának rejtelmeiért is érdemes megnézni.
Györffy Miklós

NÉPSZAVA

Rossz álom ébredés nélkül
... Kedvetlenül írom le: az Ébredés címú új magyar film
olyan, mint egy rossz álom. Az ember jó darabig reménykedik, hogy ez nem lehet igaz, itt valami tévedés
van, mindjárt kiderül, hogy a nyomasztóan érdektelen történet valami fontosat tartogat, amitől visszafelé
is felszikráznak az élettelenül sorjázó pillanatok, jelentéssei telítődnek az üresen tátongó közhelyek. és hipphopp! a néző feje és szíve vagy ha a kettő nem is, akkor legalább az egyik, de mégiscsak együtt kezd élni
azzal, ami vásznon látható ...

,

Magyar József
Magyar Nemzet ll. 04. Csak semmi muszterparádé!
(Lőcsei Gabriella)
Tarantino, Quentin
Biciklitolvaj / november / "Elóbb a választ, aztán a
kérdést" (projections 3 alapján)
Varda, Agnes
Magyar Nemzet 10. 21. Madame Cléo Budapesten
(ferch)
Sára Sándor
Új Demokrata 11.02. A hatalom igézete szétválaszt
(Bodnár Dániel)

Filmkritika
Apám életére
Biciklitolvaj /november / Paolo és fivérei (AZ),Filmvilág /november/ Apám életére (Bori Erzsébet)
A brooklyni testvér
Népszabadság 11. 02. Bérapaság (Veress József), Magyar Nemzet ll. 02. A brooklyni testvér (Györffy
Miklós), Népszava 10. 26. A hazánkba szakadt
brooklyni testvér (Bársony Éva), Filmvilág /november / Magyar mumpsz (Lukácsy Sándor), Cinema
/november/ A brooklyni testvér (lt/ag)
Ébredés
Új Demokrata 10. 19. Fejünk fölött elrepül a varrógép (Végh Attila), Filmvilág /október/
Például
Proust (Fáber András), Biciklitolvaj / október / Intim
film (Margitházi Bea), Magyar Nemzet lD. 19 Ébredés
(Györffy Miklós), Népszava 10. 05. Rossz álom ébredés nélkülr (Bársony Éva), Népszabadság lD. 06.
Egy anyakomplexus története (Veress József)
Flört
Biciklitolvaj
Ágnes)

1995.010.10. -11.10

Beszélgetések, interjúk
Bujtor István
Népszabadság lD. 27. Filmet csinálni, emelt fővel (Sós
B. Péter)
Elek Judit
Magyar Hírlap 11. Ol. Mondani a mondhatatlant
(Kovács Gergő)
Foster, [odie
Cinema /november / "A meztelen jelenetekre szükség van" (bb)
Cárdos Péter
Magyar Narancs 11.02. Sarkok, kövek, szagok (Bakács Tibor Settenkedő)
Hanks, Tom
Magyar Narancs ll. 02. "Houston, we have a problem" (albertgyörgyi), Cinema - november Sohasem
voltak nagy célkitűzéseim (Scott Orlin)
Kern András, Koltai Róbert
Filmvilág /novernber/ Közönségfilm, az új avantgárd (Simó György)
Kósa Ferenc
Magyar Nemzet 10. 21. Mint kutyatej virága (Lőcsei
Gabriella)
Krencsey Marienne
Népszava 10. 21. Nem költözhet el az egész világ
(Székely Anna)
Kutz, Kazimierz
Magyar Nemzet 11. 06. Egy mostoha táj filmese (Ábrán László), Népszabadság lD. 25. Egyszeru emberek
véráldozata (Szemere Katalin)

/november/

Rosszkedvében

(Sándor

Hamlet, vagy amit akartok
Biciklitolvaj /november/ Boszorkányok pedig nincsenek (Csantavéri Júlia)
Neruda postása
Új Demokrata ll. 02. A barátság költészete (Végh
Attila), Népszabadság lD. 19. Egy kis nagyember (Veress József), Népszava 10. 19. Neruda halhatatlan
postása (Bársony Éva), Filmvilág /november/ Neruda postása (Takács Ferenc)
Pigalle
Magyar Hírlap ll. 02. A bún bugyrai (Baló Péter),
Biciklitolvaj / november / Az emberiség végnapjai
(K. Kovács Tibor)
Shop-stop
Biciklitolvaj / november / Amerikai Übü (Bori Erzsébet), Biciklitolvaj /november/ Srácok a pult mögött
(Halápi Csaba), Filmvilág /november/ A tukrnák
(Csejdy András), Cinema /november/
Shop-stop
(roh)

FILMHÍREK
Szerkesztik:
Buris László
Császári ildikó
Császári Viktória
Debreczeni László

Várunk minden közlésre szánt filmes
információt az alábbi fax számon (is):
1135142

így emelték fel a Duna-parton a Konstantinápoly Budapesten díszletvárost, ahol sok orientális érdekesség mellett működött egy Edison-féle kinematográf is 1896. május 31-től (vasárnap) június 30-ig (kedd).lO
Ezeken a kinematográfokon kívül, amelyekről ismert majnem minden
szükséges adat, Pesten ugyanekkor említés esik néhány hasonló készülékről, amelyekkel kapcsolatban már nem minden világos. Az egyik
ilyen a Sziklai testvérek, Zsigmond és Arnold kinematográfja, amelyet a
fiatalabbik, Arnold konstruált egy franciaországi gépész segítségével Lumiere-ék első gépének mintájára. Egyes fennmaradt adatok alapján a
Sziklai testvérek június 22-én valóban me~szerezték a szükséges engedélyt a fővárosi rendőrségtől (27161/1896), kifizették az előírt 30 forint
.Iielyídíjat" a harminc napos bemutatóért.Y és a sajtóban is meghirdették az Andrássy út 41. egyik tágas helyiségében tartott vetítéseketP de
egészen biztos, hogy technikai nehézségek merültek fel, amelyek meggátolták a készülék hosszabb és sikeresebb üzemeltetését.14 Nem tisztázott teljesen egy Vitascope nevű Edison-féle gép eredete és tulajdonjoga
sem, amely a Somossy-Mulató programjában jelent meg 1896. augusztus
31-én (hétfő), majd szeptember ll-én (péntek).15
1897 folyamán az említett Cinématographe Lumiere mellett, amely
április 5-én fejezte be vetítéseit. a fennmaradt források említést tesznek
még néhány efféle készülékről. Április közepén, pontosabban április 17től május 16-ig a selmecbányai Zlinszky András (Ondrej) Kinetograph
készülékével vetítéseket tartott egy lokálban a VII. kerületi Erzsébet körút 33. szám alatt.16 Ezekről a bemutatókról a fentiektől eltérően nincs
hirdetés a napi sajtóban, mindössze egyetlen nyoma van a pesti újságokban, egy rövid híradás az egyik vetítésről, amelyet Zlinszky április
végén rendezett a lokáljában a sajto képviselői számára.17
A filmbemutatók 1897-ben válnak Pesten igen gyakoriv á, amikor
majdnem azonos időben bukkanhatunk több különböző csoport rendezvényeire. Az első a trieszti Perme Antonio, egy eredeti Cinématographe
Lumiere tulajdonosa, aki október 9-én szerzett engedélyt a fővárosi rendőrségtől (47382/1897),I8 és október 31-ig 20 forint helyidíjat fizetett.19
Vetítéseit 20 krajcáros belépődíj ellenében lehetett megtekinteni az Oroszi-Caprice-Mulató helyiségeiben (VIII. kerület, Kerepesi út - ma Rákóczi út - 21.), minden nap 5, 6, 7, 8 és 9 órakor.20 Permével csaknem egy
időben, 1897. október 16-án kapott rendőrségi engedélyt (48401/1897) a
budapesti Stein Mór,21 aki október IS-től november 13-ig szintén 20 forint helyidíjat fizetett22 a Plasticon házban (VI. kerület, Andrássy út
69.).23 1897 októberében a fővárosi Vigadó épületében is meghirdettek
egy bemutatót, melyet az ismert Gyps (Gibbs) tartott volna American
Biographjával,24 ám nem biztos, hogy megtartották, mert további információk nincsenek róla a sajtóban.
1897 novemberének végén a fővárosi rendőrség még egy Cinématographe Lumiere működését engedélyezte (54538/1897), melynek tulajdonosa Löwy Adolf volt.25 A városi számvevőség fennmaradt könyvei
alapján tudjuk, hogy ezek a vetítések november 22-től 1898. január 30-ig
zajlottak a Kerepesi út 11. udvari termében, minden nap 3, 4, 5, 6, 7 és 8
órakor.27 Nagyjából ugyanekkor, 1897. december ll-től 1898. január 31ig még egy Kinetogr1fh üzemel Pesten, az Oroszi-Caprice Mulató programjának keretében. 2
1898. február 27-től folytatódnak a vetítések a Kerepesi út 11. szám
alatt. A rendőrség ezúttal Herbst Samunak adott engedélyt (7593/1898),
egy photochemigráfiai műintézet tulajdonosánakf'' aki két hónapon át,
április 27-ig tartott bemutatókat cinématographe-jával.Y A tavasz beköszöntével, május elején a készüléket átviszik a Városligetbe, Horváth
Zsigmond gyorsfényképész házába.31 1898. március l-jétől kezdődik egy
American Biograph hosszabb üzemeltetése a Somossy-Mulatóban,
amely a program fő attrakciója volt egészen június 9_ig.32Több érdekes
felvétel mellett látható volt Ferenc József budapesti találkozója Vilmos
cSászárral,33 a magyar fővárosba látogató román király, a pesti garnizon
készülődése a díszszemlére.34 E vetítések idején, május második felében
az Ös-Budavárában is működött még egy filmes készülék, Kosmograph
néven_35
1899-ben továbbra is számos vándormozis látogat Budapestre, de a
napi sajtó már nem úgy hirdeti ezeket a rendezvényeket. mint a korábbi
években. A filmvetítések elvesztették szenzációjellegüket, és a színházi
előadásokhoz, a különféle panoráma és dioráma bemutatókhoz s a többi
szórakoztató látványossághoz hasonlóan megszokott eseményekké váltak.
Csupán a nagyobb társulatok vendégeskedése jelent kivételt, mint

például 1899 nyarán a messze híres Circus Henry szereplése, amely
csaknem két hónapig, augusztus 19-től október 16-ig maradt Pesten_36A
cirkusz érdekfeszítő progarnjában szeptember 19-től 30-ig szerepelt egy
Edison kinematográf is. November elejétől ugyancsak Edison kinematográf működik a Kohn Lajos kávéházban (VIT.kerület, Dob utca 31.),38
a Merkur-kávéházban (VIT.kerület, Kerepesi út 68.) pedig egy Lumieregép november 25-től, melynek Neumann József és Ungerleider Mór voltak a tulajdonosai.Y A városi számvevőség könyveinek köszönhetően az
is kiderül, hogy a Merkur-kávéház (később Velence-kávéház) kinematográfja igen sokáig üzemelt, a tulajdonosok egészen 1903 márciusának
végéig fizették folyamatosan a 40 forintnyi városi helyidíjat.40
A városi helyidíj befizetésének pedáns könyveléséből kiviláglik, hogy
a pesti kávézókban 1900-ban is gyakran tartottak filmvetítéseket. A készülékek, illetve a bemutatókat rendező kávéházak tulajdonosaiként a
következő nevek kerültek beje&Xzésre:Hirn Samu (VII. Kerepesi út 82.)
1900 január l-jétől február 9-ig; 1 Scheiring János (VIII. Baross utca 118.)
február 4-től március 5-ig;42 Domayer Károly (VIIl. Baross utca 111.)
március lQ-től április 8-ig;~ Singer József (VI. Felső-Erdősor 26.) március 31-től április 30-ig;44Szeibert Győző (VII. Kerepesi út 22.) június 3-tól
október 18_ig;45Löwinger József (VII. Király utca 23.) november 25-től
december 24-ig;46Wohlmuth Adolf (VII. Kerepesi út 32.) december 27től 1901. május 26_ig;47Grünhut József (VII. Király utca 35-37.) 1900 december 27-től.48A felsoroltak Szeibert kivételével kávéház-tulajdonosok,
így nem rendelkezünk további megbízható adatokkal a bemutatók idejéről, a filmek eredetéről és az egyes készülékek tulajdonosa iról. Egyik vetítéssorozatot sem kísérték megfelelő hirdetések a sajtóban, amely már
egyáltalán nem szentelt figyelmet ennek a tömegszórakoztatási eszköznek. 1900 folyamán a sajtóban csak a Velence-kávéház színes mozgófénykép-bemutatójáról találni hirdetéseket.Y valamint a Continental
Eden Színház programjában szereplő American Bioscope-ról. Az utóbbi
társulat augusztus 25-től szeptember 30-ig vendégszerepelt a SomossyMulatóban.
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Bolvári- Takács Gábor

Filmművészet
1948-1956

és kultúrpolitika

(Alkotók és műveik a kitüntetések tükrében)

1989-ben lezárult egy kultúrpolitikai korszak, amelyet előbb Révai József, illetve Darvas József, utóbb Aczél György neve fémjelzett. A periódus értékelése még korai lenne, ám az aligha vitatható, hogy e politikusok rendkívül fontos szerepet tulajdonítottak a filmművészetnek. Tisztában voltak azzal, hogy a tömegízlés irányításának talán legalkalmasabb
művészi eszköze a film, s ennek megfelelően éltek a beleszólás lehetőségével.
A dolog paradoxona ugyanakkor, hogy - függetlenül a művészetpolitika tudatosságától vagy esetlegességétől - nemzetközi hírű és
színvonalú filmsikerek születtek, kiváló képességű művészek jutottak
szerepekhez, kamerához, rendezéshez. s a korszak végére az Oscar-díj i~
megérett. A pénzügyi feltételeket biztosították. és nem maradt el az elismerés sem. A kitüntetések és díjak odaítélése a kezdetektől fogva rangos
esemény volt, s a művésztársadalomban elfogadottá vált, tudatosult egy
értékrend: a rendszer legitimálódott.
A művészi teljesítmények elismerése meghatározott eljárási rendet követelt. Ennek csupán egyik - s nem domináns - része volt a jogszabályi
háttér. A fontosabb tényezőt a hivatalos ízlésrend jelentette, amely a kitüntetési hierarchiában, illetve az odaítélések sajátos "algoritmusában"
egyaránt megnyilvánult. A kitüntetettek névsorait és az indoklásokat
alapul véve kísérelek meg a következőkben adatokkal szolgálni a filmművészet és a kultúrpolitika 1948-56 közötti viszonyának értelmezéséhez. E kvantitatív jellegű megközelítési mód kétségtelenül bírálható,
mégis meggyőződésem, hogy következtetések ily módon is levonhatók.
Alapforrásom A magyar filmművészet dijregisztere 1948-1989(Művészeti díjak és kitüntető címek) adattár, amelyet magam állítottam össze a Magya r
Filmintézet ösztöndíjasaként 1993-ban.

Színészek
A tárgyalt korszakban 82, filmekben is szereplő színmuvesz összesen
130 művészeti kitüntetést vehetett át. A kulturális kormányzat a Kossuth-díjból (alapítási év: 1948) 44-et, a Kiváló, illetve Érdemes Művész
címekből (1950) IS-öt, illetve 34-et, a [ászai Mari-díjból (1953) 37-et ítélt
oda. Látható, hogy teoretikusan bármennyire is a Kossuth-díj számított
a legmagasabb elismerésnek, az igazi értékmérő szerepét - számaránya
miatt - a Kiváló Művész cím vette át. Kialakult egy színészi "TOP-lS",
a kiváló művészek csoportja: Bihari József, Gózon Gyula, Ladányi Ferenc, Latabár Kálmán, Major Tamás, Makláry Zoltán, Rátkai Márton.
Somlay Artúr, Uray TIvadar; Bajor Gizi, Dayka Margit, Gobbi Hilda,
Mészáros Ági, Tolnay Klári és Tőkés Anna '(akik egyébként mind Kossuth-díjasok is voltak). A hivatalos értékrend szerint az ő művészi teljesítményük számított mértékadónak a szakmában, s ezt a politikai vezetés új és új elismerésekkel tudatosította. Olyannyira, hogy a kiosztott
130 kitüntetésből 47-et ők mondhattak magukénak.
Bajor, Major és Somlay az elsők között lettek Kossuth-díjasok és kiváló művészek is. Ez utóbbi azért figyelemre méltó, mert a lépcsőzetességet rendszerint betartották, mintegy kifejezve ezzel a "művészi fejlődést". Somlay 1951-ben, Major 1955-ben újabb Kossuth-díjat kapott.
A többiek először érdemes művészek lettek, és csak ezután kiválóak.
Az átlagos "várakozási idő" azonban alig volt több, mint 3 év! Közülük
is kiemelkedik Bihari, aki egyedülálló módon 3 év alatt kapott meg
négy kitüntetést (1951: Kossuth-díj, 1952: érdemes művész, 1953: újabb
Kossuth-díj és kiváló művész). Mészáros Ági és Tolnay Klári 1950-54között kapott 4-4 díjat (két Kossuth-díj, érdemes és kiváló művész). Ladá-

nyit és Latabárt 4, Gózont, Makláryt és Tőkést 5, Gobbit 7 esztendő alatt
jutalmazták három-három kitüntetéssel.
A díjazottak második csoportját az a tíz színművész jelenti, akik a
Kossuth-díj mellett a korszakban egyelőre "csak" az Érdemes Művész
címig jutottak: Ajtay Andor, Apáthi Imre, Bartos Gyula, Básti Lajos, Bessenyei Ferenc (kétszeres Kossuth-díjasként), Feleki Kamill, Tompa Sándor; Bulla Elma, Somogyi Erzsi és Szörényi Éva.
Volt harmadik szintje is az elismert teljesítményeknek. Ide az a 24
színművész sorolható, akik vagy "csak" Kossuth-díjat, vagy "csak" Érdemes Művész címet kaptak. Az előbbi csoportba Ascher Oszkár, Balázs
Samu, Barsi Béla, Gábor Miklós, Görbe János, Molnár Tibor, Pécsi Sándor (kétszeres), Solti Bertalan, Szabó Samu, Ungvári László; Olty Magda
és Simon Zsuzsa; az utóbbiba Gellért Lajos, Greguss Zoltán, Horváth
Ferenc, Nagy Adorján, Pethes Ferenc, Pethes Sándor, Rajnay Gábor,
Somló István, Tapolezay Gyula, Tímár József; Berky Lili és Kováts Terus
tartozik.
Nem esett még szó a Jászai-díjról. A kiosztott 37 díjat 36 színművész
kapta meg (Bánki Zsuzsa kétszer), de nemcsak a nagy mennyiség miatt

Somlay

Artúr

tér el ez az elismerés a többitől. A kitüntetettek között ugyanis csupán
három olyan művész van, akik e korszakban elnyerték az Érdemes Művész címet vagy a Kossuth-díjat (Apáthi Imre, Molnár Tibor, Olty Magda). A Jászai-díj tehát a negyedik szintnek tekinthető a hierarchiában,
ám élesen elkülönül az előbbi háromtól, ugyanis nem egyszeruen "életkori díj". Egyrészt azért, mert korábban például Pécsi Sándor 29, Mészáros Ági 31 évesen kapták első Kossuth-díjukat, másrészt pedig azért,
mert az elsőként elismert hét színművész átlagéletkora (nem számítva a
24 éves Lengyel Erzsit) 41 év volt. (Szemethy Endre 50 esztendősen lett
[ászai-díjas.) A Jászai-díjjal a Révai-féle kultúrpolitika lényegében "kezdőkre" és ,,haladókra" kívánta osztani a színészmezőnyt, átjárhatóságót
nem, vagy csak nagyon kis mértékben biztosítva.
Aligha lenne teljes a kép, ha figyelmen kívül hagynánk a hivatalos indoklásokat. A Kossuth-díjhoz ilyen mindig tartozott. Csupán négyen
kaptak Kossuth-díjat színészi alakításaikért "általában": Ascher, Bajor,
Major és Somlay (nem véletlen, hogy az utóbbi három 1948-ban, az első
kiosztáskor). Az összes többi díjazott egyedi indoklásban részesült. Ezek
filmben, illetve klasszikus vagy kortárs színdarabban nyújtott alakításokra vonatkoz tak; de három esetben (Apáthi, Major másodszor, és Simon Zsuzsa) nem színészi teljesítményért ítélték oda, hanem rendezői,
színházvezetői tevékenységért. A kétszeres Kossuth-díjasok esetében a
döntéshozók igyekeztek figyelembe venni, hogy ha az első díj filmszerepért adatott, a második legyen színháziért, vagy fordítva. Csupán Pécsi
és Bessenyei kapott mindkétszer filmszerepért, illetve klasszikus színpadi alakításért Kossuth-díjat. Meglepő ugyanakkor, hogy - Pécsin kívül mindössze négyen kaptak díjat kifejezetten filmszerepért (Balázs Samu,
Görbe János, Molnár Tibor, Solti Bertalan), míg közel húsz színművész
kitüntetésének indoklásában színházi szerep áll. A klasszikus és kortárs
művek aránya nagyjából 50-50 százalék. Minden bizonnyal tudatos
ideológiai alapokon nyugodott a döntés, hogy Ajtayt, Bástit, Bullát,
Urayt kortárs - főleg szovjet - darabok szerepeiért tüntették ki. A hábo-

rú előtti sztároknak ennyi "járt". Bár az is különös, hogy Barsi Béla, Gábor Miklós, Ladányi Ferenc - megannyi kitűnő filmszerep ellenére - hasonló kategóriába került az indoklások szempontjából. A klasszikus darabok sorából a Bánk bán emelkedett ki, szereplői közül 1952-ben hárman is Kossuth-díjat kaptak: Bartos Gyula, Szörényi Éva és Tőkés Anna.
Az Érdemes és Kiváló Művész címeket a korszakban külön sosem indokolták, tekintve, hogy ezek nem egyedi teljesítmény elismerésére szolgáltak. (Egyetlen kivételként Tapolczaynál említették meg klasszikus
alakításait.) A Jászai-díjaknak viszont volt kommentárj uk. Itt az aránya
filmes teljesítmények felől nézve lényegesen jobb, csupán 2/3 : 1/3 a
szinházi szerepek javára.

Rendezők
1948-56között kilenc játékfilmrendezőt összesen 16 Kossuth-díjjal jutalmaztak, a következő megoszlás szerint: Bán Frigyes (3), Fábri Zoltán (2),
Kalmár László, Keleti Márton (3), Máriássy Félix, Nádasdy Kálmán (2),
Radványi Géza, Ranódy László és Várkonyi Zoltán (2). Kiváló művész
egyedül Nádasdy lett, míg Érdemes Művész címet Bán, Fábri, Keleti,
Várkonyi és Gertler Viktor kapott. Szinetár Miklós Jászai-díjas lett.
Keleti négy év leforgása alatt kapta a négy kitüntetést, Fábri és Várkonyi ugyancsak négy év alatt szerzett hármat. Bánt és Nádasdy t öt
éven belül jutalmazták négyszer, illetve háromszor.
A statisztikánál érdekesebbek az indoklások. Lássuk tehát, hogy a
Kossuth-díjat ki, mikor, melyik filmjéért kapta!
Bán Frigyes

1950

Úri muri

1952

Tűzkeresztség

1954

Rákóczi

1953

Vihar (+ az Erkel díszletei)

1955

Életjel

Kalmár László

1952

Déryné

Keleti Márton

1951

Különös

1953

Erkel

1954

Kiskrajcár

Fábri Zoltán

hadnágya

házasság

Máriássy

Félix

1956

Budapesti

Nádasdy

Kálmán

1950

Ludas Matyi

1954

Föltámadott

tavasz

a tenger

1949

Valahol Euröpában

Ranódy László

1956

Szakadék

Várkonyi

1953

(színházi

1956

Különös

Radványi

Géza

Zoltán

rendezés ért)
ismertetőjel

E felsorolásból két következtetés vonható le: 1/ Az értékelt filmek jellegük szerint alapvetően kettős célzatúak: vagy ideológiai nevelőfilmek
(akár irodalmi adaptáció formájában is), vagy patetikus történelmi alkotások, mintegy a kívánatos nemzettudat ápolására. 2/ Mindössze két
film van közöttük. amely igazán maradandó értékűnek bizonyult évtizedek távlatából is, s így például bekerült a filmkritikusok "budapesti tizenkettő" -je közé: a Budapesti tavasz és a Valahol Európában.

Az "örökség"
Az Aczél-féle kultúrpolitikai vezetés számára nem kis feladatot jelentett
az 1956 előtti művészetpolitika értékelése. A "kontinuitás-diszkontinuitás" problémakörnek szerves részét képezte a művészeti díjak hierarchiájának továbbélése, az "örökség" kezelése is. Ezért lehet tanulságos a
vizsgálódás unk, ha összefüggéseket keresünk ugyanazon művészek
1956 előtti és utáni kitüntetései között.
A "TOP-15" tagjai közül 1956 után művészeti díjat már senki nem kapott; igaz, az ő esetükben legfeljebb újabb Kossuth-díjról lehetett volna
szó.
A Kossuth-díjas érdemes művészek közül négyen nem érték el a Kiváló Művész címet. Apáthi és Bartos haláluk miatt; Szörényi 1956-ban
disszidált; Tompa Sándor viszont 1969-ig élt és játszott, így mellőzésének oka kellett legyen. További hatan előbb-utóbb kiváló művészek let-

tek. Bulla Elmának és Somogyi Erzsinek erre 6 illetve 7 évet kellett várnia; bár Somogyi közben újabb Kossuth-díjat is kapott, így ő az egyetlen
filmszínész, akit mindkét kultúrpolitika elismert e díjjal. Básti és Feleki
9-9 éves "várakozási ideje" már elgondolkodtató, Ajtay 15 és Bessenyei
16 éve pedig - tekintve művészi kvalitásukat - érthetetlen. Az Érdemes
és Kiváló Művész címek közötti átlagos "várakozási idő" összességében
közel tíz és fél év, ami több mint háromszorosa az 1956 előtti időszak
hasonló átlagának! Ez aligha véletlen.
Az 1956 előtt "csak" Kossuth-díjat kapott 12 színészből Barsi, Görbe,
Molnár Tibor és Szabó Samu életük folyamán kormányzati művészeti
díjat már nem kaptak. Ascher Oszkár 1957-ben rögtön kiváló művész
lett. Hárman elérték az Érdemes Művész cimet, de csak tetemes "várakozási idővel": Balázs Samu 12, Solti Bertalan 11, Simon Zsuzsa 23 év
után. További három színművészt sajátos ciklikussággal "léptettek elő".
Gábor Miklós, Olty Magda és Pécsi Sándor egyaránt 1960-62között lettek érdemes, majd 1967-68-ban kiváló művészek. Ungvári László ezzel
szemben 24 esztendeig várt kiváló művész kitüntetésére az 1958-as érdemes művészi cím után.
Az 1948-56 között "csak" Érdemes Művész címmel elismert 12 színész közül mindössze Greguss Zoltán, Horváth Ferenc és Pethes Sándor
érték el a kiváló művész kitüntetést, 17 éves átlagos "várakozási idővel"! Csupán Somló István és Tímár József fejezték be pályájukat Kossuth-díjas kiváló művészként.
A Jászai-díjasok egyharmada számára ez maradt az egyetlen állami
művészeti elismerés. Ám különösen az 1955-56-ban kitüntetett fiatalok
között találunk sok későbbi Kossuth-díjast: Darvas Ivánt, Kállai Ferencet, Kálmán Györgyöt, Márkus Lászlót, Mensáros Lászlót, Sinkovits Imrét, Szirtes Ádámot; Horváth Terit, Máthé Erzsit, Ruttkai Évát.
Összegezve az eddigieket: a színművészek 1956 előtti és utáni kitüntetéseit elemezve az derül ki, hogy az új kultúrpolitika nem tudott mit
kezdeni a Révai-Darvas-korszakban elismert teljesítményekkel! Az
"örökséget" háromféle módon kezelték: 1/ Kivételként néhány esetben
gyors döntésekkel- rögtön 1956 után - "kitüntetéstechnikailag" lezártak
művészi pályákat (Ascher, Somló, Tímár). 2/ A már megkapott díjakat
"lezárt életmű-díjként" értelmezve figyelmen kívül hagyták az újabb teljesítményeket. Ezáltal különösen a "társ nélküli" Érdemes Művész címek váltak kvázi-életműdíjjá, de ilyeneknek tekinthetők önmagukban a
Kossuth-díjak is. 3/ Megfelelően hosszú "várakozási idővel" biztosították a magasabb elismerést, lehetőleg ciklikusan, éreztetve ezzel a "felsőbb osztályba léphet" jelleget.
E csöppet sem szimpatikus gondolkodásmód mögött ott lapult a kitüntetések jogszabályi hierarchiájának visszaállitási szándéka is, azaz a
Kossuth-díj relatív erősítése, más kitüntetések nagyobb számú kiosztásával.
A filmrendezők vonatkozásában az új vezetés még nagyobb gondban
volt, hiszen ezeket az alkotókat 1956 előtt gyakorlatilag "túldíjazták". A
kitüntetések inflálódásának megakadályozása, illetve a régi művészetpolitika értékelése, mint szándék, ellentétbe került a rendezők valós
és vitathatatlan kvalitásával. Így aztán nem meglepő. hogy 1957 után a
Kiváló Művész címet csupán Kalmár és Máriássy nem érték el utóbb.
(Természetesen a kivándorolt Radványi sem kapott már díjakat.) A többiek esetében viszont a színművészeknél látottaknál is hangsúlyosabb
ciklikusság jellemzi a kitüntetési időpontokat. Az első nagy ciklus 196566. Ekkor lett érdemes művész Kalmár, kiváló művész Fábri, Gertler és
Keleti, s megkapta harmadik Kossuth-díját Nádasdy (életműdíjként). A
legalább tízéves "várakozás" itt is fricska lehetett a Révai-Darvas-korszak elismerései felé. A második ciklus 1969-70.Ekkor lett érdemes művész Máriássy és Ranódy, s kapta meg harmadik Kossuth-díját Fábri
(életműdíjként). E ciklusoktól eltérően csupán három elismerés történt:

(rendezés), Szabó Ferencet (filmzene) és Makláry Zoltánt (színészi alakítás) tüntették ki.
A Kiskrajcár esetében Kossuth-díjat kapott a rendezésért Keleti, színészi alakításáért Mészáros Ági; Jászai-díjat színészi alakításért Kiss Manyi
és Soós Imre. Ugyanilyen arányban jutalmazták a Vihar című filmet is: a
rendezésért Fábri Kossuth-díjat, színészi alakításért Bihari József Kossuth-díjat, Kiss Manyi és Szemethy Endre Jászai-díjat kapott.
Az Életjel rendezéséért Fábri Kossuth-díjat, színészi alakításért Solti
Bertalan Kossuth-díjat, Sinkovits Imre Jászai-díjat vehetett át. A Rákóczi
hadnagyánál hasonló a megoszlás: Kossuth-díjas lett a rendezésért Bán
Frigyes, a forgatókönyvért Barabás Tibor, míg Zenthe Ferenc Jászai-díjat
kapott színészi alakításáért.
A közvetve két Kossuth- vagy Jászai-díjat elnyert filmek között van a
Dalolva szép az élet, a Déryné, a Liliomfi, a Ludas Matyi, a Simon Menyhért
szűleiése, a Szakadék, a Tűzkeresztség és az Úri muri.
A fentiek megerősítik azt a - rendezők esetében már levont - következtetést, hogy a Révai-Darvas-féle kultúrpolitika elsősorban két témát
preferált a kitüntetéseknél: a szocializmus ideológiai erősítését szolgáló
alkotásokat és a történelmi témájú, a nemzeti múltat patetikusan bemutató filmeket. Jellemző, hogy az imént felsorolt filmek közül egyetlen
egy sem kapott helyet a "budapesti tizenkettő" -ben.

A mel lőzőttek
Témánk tárgyalásának lezárása előtt feltétlenül ki kell térni még egy dologra: kik nem kaptak semmilyen művészeti kitüntetést 1948 és 1956között, jóllehet - mai szemmel - megérdemelték volna.
Az, hogy Márkus Emília (1860-1949)nem kapta meg a Kossuth-díjat
mondjuk Bajor Gizivel egyidejűleg, magyarázható a Corvin-koszorúval,
amellyel Horthy kitüntette. De mindenképpen különös Lehotay Árpád
(1890-1953)teljes mellőzése, aki nemcsak számos - köztük Kossuth-díjas
- filmben szerepelt a háború után (Beszterce orstroma, Dalolva szép az élet,
Déryné, Mágnás Miska, Talpalatnyi föld, Úri muri és mások), de a Színművészeti Főiskolán is tanított haláláig. Cornbaszögi Ellát (1898-1951)talán
csak korai halála akadályozta meg az állami elismerésben- Ám Vízvári
Mariska (1877-1954)esetében erre lett volna mód. Különösen igaz ez, ha
figyelembe vesszük, hogy például a fia, Tapolezay Gyula - aki szintén
1954-ben hunyt el - halála előtt három nappal(!) lett érdemes művész,
aligha véletlenül.

Major Tamas

Bihari

József

Gertler 1957-ben Kossuth-díjat, Várkonyi 1962-ben, Ranódy 1977-ben Kiváló Művész cimet kapott.
Látható tehát, hogy a rendezők 1957 utáni filmalkotásaikkal az aczéli
vezetés számára is minden kétséget kizáróan bebizonyították művésziszakmai hozzáértésüket. A kérdés nem úgy merült fel, mint a színészek
egy részénél, hogy "ők már kaptak eleget", hanem úgy - évtizedes várakoztatás ide vagy oda -, hogy "kik kapjanak, ha nem ők".

Díjözön
Korábbi vizsgálódásainkból kiderült, hogy míg az Érdemes és Kiváló
Művész címeket - elvileg - folyamatosan magas színvonalon alkotó művészek kapták, addig a Kossuth- és a Jászai-díj egyszeri, adott teljesítmény elismerésére szolgált. Az egyéni teljesítmény azonban mindig valamely film részeként jelentkezett. A jól sikerült - vagy ilyennek minősített - filmek pedig értelemszerűen magukban foglaltak kiváló egyéni
produkciókat. Következésképpen a Kossuth- és Jászai-díjak legalább anynyira szóltak az indoklásban megnevezett filmnek, mint az egyénnek,
így a Kossuth- és Jászai-díj sajátos "Oscar-díj" jelleget öltött.
A csúcsot az Erkel című film tartja, amely összesen öt Kossuth-díjat
vitt el: a rendezésért Keleti Márton. a díszlettervekért Fábri Zoltán, a
filmzenéért Kenessey Jenő, színészi alakításért Fodor János és Pécsi Sándor.
Négy Kossuth-díjat kapott a Különös házasság: a rendezésért Keleti, a
díszlettervekért Pán József, színészi alakításért Somlay és Pécsi.
Három Kossuth-díjjal büszkélkedhetett a Felszabadult fold és a Föltámadott a tenger. Az előbbinél Szabó Pált (forgatókönyv), Pán Józsefet (díszletek) és Görbe Jánost (színész alakítás); az utóbbinál Nádasdy Kálmánt
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című Georges

Mélies-film

S

(1906) alapján

készítette:

Sándor Pál

zene: Presser Gábor
közremú'ködik:

Eszenyi Enikő

Mándy Iván emlékére. Budapest, 1995. október 10.

[ules, az első moziszínész. Született 1880. október 19-én, Párizsban. Georges Mélies 1906-ban fedezte feL

Jim, a második moziszínész. Született 1880. október 19-én, Párizsban. Georges
Méliés 1906-ban fedezte feL

[ules és Jim után jöttek a többiek ... Hódolat nekik.

Péterffy Gabriella

A szimfonikus

filmzene

mestere
Rózsa Miklós

(1907-1995)

Egy neves komponista és egy rendező inspirációjára lett filmzeneszerzővé: komolyzenei opuszok ígéretes tehetségű alkotójaként könyvekből és
a mozivászon előtt tanulta új hivatása mesterfogásait. A filmzene művészet voltáról Arthur Honegger munkái győzték meg, első kísérőzenéjének megírására - Hungária című művétől fellelkesülve - Jacques Feyder
kérte fel.
Rózsa Miklós zenéjének magyar gyökerei nem csupán szimbolikusak.
A Bolyai Főreáliskola algebraórákon hangszerelő diákjának az északmagyar népzene jelenti az útravalót - apjának a Mátrában van birtoka , egy orosházi némafilmvetítést megmentő zongora-improvizáció pedig
az első találkozást a képek érzelmi töltéséből merítő, s azt cserébe megsokszorozó művészettel. A Tosca című olasz némafilmhez rögtönzött kísérőzene olyan "felütés" a soktételes életműben. amely majd az elkövetkezendő évtizedek tükrében válik hangsúlyossá. A leendő komponista
érdeklődésének homlokterében ekkor még a hegedű- és zeneszerzés tanulmányok állnak, s mint a Liszt Ferenc Zenekör diákelnöke készülhet
azokra a feladatokra. amelyeket később a hollywoodi, majd az amerikai
zeneszerzők szövetségének első embereként lát el. Tizennyolc évesen
versenygyőzelemmel zárja középiskolai tanulmányait: triójával első díjat
nyer egy fiatal komponisták számára kiírt pályázaton. Ugyanakkor hallania kell azokat az ellenséges felhangokat is, amelyek a progesszív
irányba mutató új zenét illetik. A húszas évek zenei közvéleményének
elutasítását
a saját bőrén is tapasztalja, amikor egy diákköri előadásában
a magyar zene megmentőinek nevezi Bartókot és Kodályt. Művészetüknek - miként Lisztének is - a későbbiekben is lelkes szószólója
lesz, de már nem Budapesten. hanem a lipcsei Konzervatórium és Zenetudományi Intézet hallgatójaként.
Bach és Wagner városában Hermann Grabner professzor irányításával
folytatja zeneszerzői stúdiumait, s válik lételemévé az európai szimfonikus hagyomány, nagyzenekarra írott filrnzenéinek első számú ihletője. S
bár mind a latin, mind a germán irányzat stílusjegyei kimutathatók
munkásságában, elsősorban mégis a magyar tradíciók letéteményesének
vallja magát, legyen szó a kortárs zene hangzásvilágát újrateremtő karnaraműveiről, vagy a népdalok parlando rubatójából és szuggesztivitásából táplálkozó filmzene-témáiról. Lipcsében nemcsak egyéni hangja és
alkotói módszere válik kiforrottá, de komoly jártasságra tesz szert a különböző zenetörténeti korszakok - így az ógörög és a korai keresztény
zene - hangzásvilágában is, kitűnőert megalapozva ezzel a történelmi és
bibliai tárgyú filmek munkálataihoz nélkülözhetetlen tudományos kutatásokat. Huszonegy éves, amikor a tekintélyes Breitkopf és Hartel kiadónál első ízben jelenik meg műve: egy vonóstrió és egy zongoraötös.
A nagy múltú német zeneműkiadó voltaképpen végigkíséri pályafutását: elismerésre áhítozó pesti diákként Rózsa egyszer titokban kanyarítja
oda nevét a mágikus emblémát viselő kottára, aligha sejtve, hogy a cég
évtizedeken át adja majd közre opuszait.
Rózsa Miklós a diploma megszerzése után két esztendeig marad lipcsei zeneszerző és Hermann Grabner asszisztense. Kamaraművei egyre
gyakrabban hangzanak fel a párizsi koncerttermekben. így 1931-ben a
világ művészeinek e zarándokhelyét választja alkotói tevékenysége színhelyéül. "Félúton" Budapest és Hollywood között Párizs jelenti a fordulópontot a sikerekben és élet-élményekben bővelkedő pályán. Mire 1934ben a Téma, variációk és finálé meghozza szerzőjének a nemzetközi elismerést, akoncerttermek vájtfülű közönsége mellett a mozilátogatók szé-

les tábora is ízelítőt kap zenéjéből a filmek előtt hallható híradófanfárok
jóvoltából. Rózsa a Pathé megbízásából kétszáz büszke hangzású motívumot komponál - jól jön majd ez az "ujjgyakorlat" évtizedekkel később, a Quo Vadis (1950)és a Ben Hur (1959)tucatnyi indulójának megírásakor. A néhány ütemes dallamok immár nemcsak a párizsi filmszínházak műsorának kezdetét jelzik, hanem egy új szólam belépését is Rózsa Miklós "polifonikus" életművében. A már említett két sorsdöntő találkozás nyomán Honegger, Ibert és Milhaud filmzenéi jelentik számára
a mércét, s bár korábban kifejezetten idegenkedett a zeneszerzés e műfajától, úgy érzi, hogy ilyen színvonalú muzsika írásával ő is szívesen
próbálkozna. 1935-ben A páncél nélküli lovag, zenéje nyitja a csaknem
száz opuszt magába foglaló filmzeneszerzői oeuvre-t, amelyben a hagyományos értelemben vett kisérőzenétől a monumentális zenei tablóig
csaknem minden filmműfajhoz igazodó matéria megtalálható.
A páncél nélküli lovagot a Korda Sándor nevével fémjelzett London
Film Production jegyzi. Rózsa számára tehát nyitva áll az út Hollywood
és filmzeneszerzői pályája első, "egzotikus" korszaka felé, amelyet
egyes kutatók a keleti népzene jellegzetes hangközére hivatkozva "bővitett szekundos" korszaknak is neveznek. Rózsa zenéje már a lipcsei
konzervatórium német hagyományokon nevelkedett muzsikusaitól is
gyakran kapta ezt a jelzőt, hiszen - akárcsak Brahms - ő is előszeretettel
támaszkodott a cigányzene és a magyar népzene karakterisztikus motívumaira. A Négy toll (1939), A bagdadi tolvaj (1940) és A dzsungel könyve
(1942) című filmek zenéjével tovább bővíti a keleti színskálát, pompás
fantáziákat komponálva a Korda-mesék varázslatos látványvilágához.
Már ezekben a korai opuszokban határozott formát ölt a majdani történelmi filmek zenéjére jellemző szerkesztési elv: a kontrasztokat alkotó
vezérmotívumok alkalmazása és a nagyzenekari hangzás váltakozása a
kamara jellegű együttesekével, s A bagdadi tolvajban hallható először az
a mélyről feltörő szabadító-téma, amely része lesz majd a Quo Vadis, a
Ben Hur és az El eid (1961)partitúrájának is. A hit szimbóluma ez a motívum, egyike a kortól és civilizációtól független, egyetemes emberi érzéseket kifejező zenei témáknak. amelyek ismerős dallamként, de más
zenei közegben s éppen ezért mindannyiszor meggyőző erővel bukkannak fel Rózsa Miklós filmzenéiben. Kizárólag A bagdadi tolvajé azonban
a vásári nyüzsgésnek sajátos atmoszférát teremtő, magas hangfekvésben
cifrázott virtuóz hegedűszólam, az áhított méz elcsenésének szemtelen
pizzicatói és fürgén elfutó xilofon-skálái: a sejtelmes hangzásokkal teli
"csodák zenéje" a Mindent Látó Szem megszerzésének jelenetében; s
persze Sabu víg tengerészdala, melynek szövegét egyébként Sir Robert
Vansittart. Nagy-Britannia külügyrninisztere(!) írta.
Rózsa egy évig dolgozik A bagdadi tolvaj zenéjén, melynek forgatási
munkálatait a háború kitörése miatt Amerikában fejezik be 1940 tavaszán. Szimbolikus az esemény: a háború pontot tesz ugyan Rózsa londoni munkásságának végére, ám a Korda-testvérekkel való együttműködés és a "bővített szekundos" korszak folytatódik. Először azonban - kilépve az egzotikus mesék világából - a Lady Hamilton (1941) készül el,
sötét túnusokba átcsapó bársonyos, karcsú vonóshangzással és a rézfúvókon megszólaló dicsőség hangjaival teremtve korhű atmoszférát, s jelentős részt vállalva a romantikus sztori érzelmi intenzitásából.
Hegedűs múltjának köszönhetően Rózsa vonósokra írja legszebb témáit - a szerelem és a szabadság beszédes, áradó motívumai különös
expresszivitással szólalnak meg ezen a hangszercsoporton. S hogy érde-

mes volt Fröhlich tanár úrral ujjat húzni a hangszerelés miatt (igen, a
Karinthy-műből ismert szigorú úriembemek a leendő zeneszerzőre is
"ptkkje volt'"), azt ahangszerelés-tanulmánynak is kitűnő filmzenék sora tanúsítja. Rózsa nemcsak a megszokott zenei kódokkal él (fagott és
tompított rézfúvók - gúnyos hangzás; mélyvonósok - drámai atmoszféra), hanem a hangszercsoportok újabb összetételével és hangszíneivel is
kísérletezik. A dzsungel könyveben így zenében is megelevenedik a vadon, az állatok számára "testre szabott" zenekari hangzások jóvoltából.
Nem véletlen, hogy Amerikában ebből az anyagból készült az első filmzene-lemez, szvit formában, Sabu narrációjával követve a Péter és a farkas prokofjevi hagyományait.
A Dzsungel könyve-szvit után sorra megjelentek lemezen a thrillerek és
a történelmi filmek sugallatára születő Rózsa-művek is, tanúsítva, hogy
munkái a celluloidszalag hangcsíkján és szuverén mivoltukban is életképesek. A filmzene történetében ritka jelenség, hogy az alkalmazott művészet produkturnai ugyanazon életmű autonóm alkotásainak keletkezését is inspirálják: a SpelIbound Concerto a Biívölet (1945) témáiból építkezik, a Ben Hur vezérmotívumaiból tizenegy kórusmű vet komponált a
szerző. Filrnzenéiben méltó forrásanyagra lelt, hiszen kísérőzenéje - muzsikusi rangjához és a filmes lehetőségek ellenére fel nem adott komolyzenei tevékenységéhez híven - sohasem egytémás "slágerzene" , hanem
dramaturgiai szerepű, kellő invencióval és igényességgel létrehozott
kompozíció, amely a képi világ tartalmi-formai komponenseihez alkalmazkodva is magán viseli alkotója kézjegyét. Alighanem ez a Rózsaopuszok hivalkodástól mentes szuggesztivitásának titka: a filmzene elméletének legérzékenyebb pontját, a függőség kérdését ő sohasem a rabszolgaságnak is nevezett drámai jelenségként értelmezte, hanem egy direktebb, mindenki számára érthető zenei nyelv megteremtésében látta
az "autonóm" és a filmzeneszerzői alkotómunka közötti legfőbb különbséget. Ez a pozitív attitűd kétségkívül javára vált filmzenéjének és az alkotás egészének, de a képlet némiképp módosítható is: a kor hollywoodi filmjei - különösen a nagyszabású szuperprodukciók - olyan mértékben avatták dramaturgiai funkciók hordozójává a zenét, mint korábban
és a hatvanas évektől kezdődően csak a filrnmusicalek. A Ben Hurban
már a képeket megelőző ötpercnyi Overture-ben megkezdődik a varázslat: felvonulnak a témák, a szimfonikus költemények láttató erejével
ígérve románcot és győzelmi ünnepséget, kocsiversenyt és tengeri csatát. Megtisztító erejű zene szól, amíg a betlehemi csillag közeledik a
filmvászon tintakék égboltján, majd egy kettőspontnyi feszült csend
után eget-földet megmozdító erővel törnek fel a főcím csillogó fanfárakkordjai: Wyler, leRoy és Anthony Mann történelmi meséinek nélkülözhetetlen eleme a hangzó világ, legyen az "képen belüli", természetes
szerepében megszólaló zene (például egy induló vagy tánc), a hősök karakteréhez igazodó vezérmotívum, vagy az érzelmek szavakon túli
"meghosszabbítása". A Quo Vadis, a Ben Hur és az El Cid szó szerint teret enged a zenének, amely kisebb megszakításokkal - háttérként vagy
jelentőségteljesen előlépve - végig jelen van a vetítési idő három órája
során. S hogy Rózsának valóban nem volt oka aggódni zenéjének "másodlagos" szerepe miatt, arra talán a legfrappánsabb bizonyíték, hogy
Billy Wilder képzeletében a Hegediíverseny hallgatása közben születtek
meg a Sherlock Holmes magánélete (1970) képei, melyekhez a "forrásmű"
motívumaiból írt filmzenét a szerző.
Disszonáns akkordok, acélos hangtömbök. nyers akcentusok jelzik az
életmű újabb korszakának határát. A mesék világából a jelen nyomasztó
realitásába csöppenünk az Öt lépés Kairó felé (1943) című Billy Wilder
filmmel. Itt a háború és a gyűlölet, a soron következő thrillerekben pedig a megbomlott psziché hangjait hallatják a sötét tónusú, vagy a magas hangfekvésben nyugtalanító an vibráló dallamtöredékek. A kortárs
zene hangzásvilága ez, a film noir vonulatába illeszkedő Wilder-, Siodmak- és Hitchcock-filmek hangzó lenyomata. 1943 és 1950 között ez az
irányzat dominál Rózsa munkásságában, egyszersmind meg is hozza első két Oscar-díját a Biívölet és a Kettős élet (1948)kísérőzenéjéért. (A harmadikat a Ben Hurért vehette át 1960-ban).
"Ez nem filmzene, ez a Carnegie Hall." A Paramount zenei vezetője
sértésnek szánta a Gyilkos vagyok (1944) című film zenéjéről alkotott véleményét, a szerző viszont elismerésként fogadta azt. S az eredmény őt
igazolta: a biztosítási bűnü gyet feldolgozó Wilder-mű elementáris erejű
zenéje - a képpel való szerves kapcsolat által - éppúgy meggyőzte a
"fülbemászó" dallamokhoz szokott filmszakmát és közönséget a modem hangzások dramaturgiai fontosságáról, mint később a Gyilkosok

(1946),a Nyers erőszak (1947)és a Keresztül-kasul (1949)hasonló stílusban
íródott zenei anyaga. A hangcsík nem maradhat érintetlen a filmkockák
sugallta nyerseségtől és feszült atmoszférától, Rózsa azonban nem fosztja meg egészen a melódiától nézőjét. A széles ívű dallam - miként a Bűvölet népszerű témája - a káosz mögül felsejlő biztonság, a happy end
ígérete. A történelmi filmekben a külső veszélyt képviselő - következésképp határozottabb rajzú - motívumokkal alkot kontrasztot. itt a megfoghatatlant, az elme ördögeit megidéző hangképekkel. Rózsa minden
thriller zenéjének megkomponálása előtt kisebb pszichiátriai kutatást
végzett: tudni akarta, milyen hallucinációkkal küzd a zavart elme. Némi
iróniával említette, hogy praxisában az alkoholistától az arnnéziában
szenvedő páciensig csaknem minden típussal találkozott.
A deformált psziché zenei tükrének létrehozásához azonban nem elegendőek az "egészséges" hangzású, hagyományos instrurnenturnok. Rózsa végül egy elektronikus hangszerrel. a megszólaló hangokat glissandóval (=csúszással) összekötő tererninnel érte el a kívánt hatást. Ez a
nyöszörgő, síró hangzás az alkohol csábításának motívuma a nagyszerű
Férfiszenvedélyben (1945);ez szakítja félbe vészjóslóan a Biívölet főtémáját, ahányszor a főhős víziója - sötét csíkok fehér alapon (egy végzetes
baleset emlékképe) - megjelenik; s ez a szörnyű titok, az elfeledettnek
hitt bűn zenei szimbóluma A vörös ház (1947) című filmben. Rózsa - az
önismétlést elkerülendő - csupán ebben a három filmben alkalmazta a
teremint. s ezekben sem az elmeállapot érzékeltetésének egyetlen eszközeként. A Férfiszenvedély legrémesebb vízióját. az egérre lecsapó denevér
jelenetét magasan csikorgó torz hegedűhang. majd az azt "foglyul ejtő"
és "elpusztító" nagyzenekari hangzás teszi még elrettentőbbé.
A pszichológiai igényű alkotásokban a lélek rejtett zugainak a legelvontabb művészet eszközeivel való feltárása, a történelmi és bibliai tárgyú filmekben pedig a letűnt korok zenéjének a legifjabb művészet produktumaiba való átemelése jelentette a szerző számára az alapproblémát. Rózsa meglepődve tapasztalta, hogy egyes történelmi filmek zenei
anyagát gyakran több száz évvel később keletkezett motívumok alkotják
- csupán mert népszerűek, vagy mert első hallásra "jól illenek" az adott
szituációhoz. A szerző korhű zenei anyaghoz való ragaszkodása gyakran értetlenségbe ütközött: az MGM vezetői például az "Adeste Fideles"
kezde tű középkori latin himnuszt szánták a Ben Hur Jézus születését
megjelenítő képsorához. mígnem némi vita eredményeképp létrejött a
gyermeki tisztaságot és az ünnepet korabeli fordulatokkal idéző változat. A hangszerelés kérdésében is megoszlottak a vélemények: sokak
szerint a teremin lett volna a legalkalmasabb a Jézus személyét övező
misztikum zenei tolmácsolására, Rózsa azonban az elektronikus hangzás kortól idegen jellege miatt rögtön elvetette az ötletet. A Megváltó
alakja által szimbolizált Titok, Béke és Jó így orgonán és hegedűkön
megszólaló áttetsző harmóniákban nyer méltó zenei megfogalmazást.
Rózsa már a Quo Vadis forgatása során kialakította a régi töredékek
felkutatásán és tanulrnányozásán alapuló munkamódszerét, amely csupán az első lépést jelentette a többórás zenei szövet megalkotásának folyamatában. Különösen az első századi Rómában játszódó történetek
okoztak problémát, hiszen ebből a korból nem áll a kutató rendelkezésére hiteles zenei anyag. Csupán irodalmi alkotások utalásaira és a rómaiak zenéjét jelentős mértékben befolyásoló görög forrásokra tárnaszkodha t a filmzene megírásakor.
A későbbi korok zenéjének stilizált újrateremtése már kevesebb akadályt gördít a szerző útjába: az Ivanhoe (1953) kísérőzenéjéhez - a normann hatás figyelembevételével - trubadúrénekek és a brüsszeli Királyi
Könyvtár anyagából származó észak-francia töredékek, az El Cidhez pedig a 250 éneket tartalmazó Catigas, valamint az Escorial és a Montserrat kolostor könyvtáraiban fellelhető anyag szolgált alapul. Az elméleti
munkát egy - a szerző számára mindenképpen örvendetes - gyakorlati

tényező is inspirálta: Rózsa többnyire az eredeti helyszíneken írhatta
filmzenéit: az El Cid hangjai Madridban, a Ben Hur gladiátorainak bevonulását kísérő fényes induló a római Palatinus dombon született meg ...
Az University of Southern California zeneszerzés professzoraként Rózsa a hallgatók számára is hangsúlyozta, hogy a választott forrásanyag
a filmzene szempontjából mindenekelőtt hangulati elem, amely a szerzői attitűdöt tükröző szuverén zenei nyelv stílusjegyeivel ötvöződve
képviseli a filmben ábrázolt világot. Az eredetileg hornofón, egyszerű
szerkezetű dallamok - akár a kosztüm és a díszlet - az adott kor lenyomatai, míg a nagyzenekari hangzás a színes-szélesvásznú film nyújtotta
vizuális élményhez és a modern fül által megszokott zenei struktúrákhoz igazodik. Az egyetemes érvényű szüzsék esetében meg is kérdőjelezhető az archaizálás szükségessége: a Julius Caesar kísérőzenéjét Rózsa
nem első századi vagy Shakespeare korabeli anyagra alapozta, hanem akár Mendeissohn a Szentivánéji álom kísérőzenéjének megkomponálásakor - saját korának hangzásvilágára építette a zene és a cselekmény viszonyát. Hasonlóképpen járt el a Van Gogh élettörténetét feldolgozó A
nap szerelmese (1956)munkálatainál is, amelyhez impresszionista stílusú
zene helyett markáns karakterű harmóniákat ad, a Felszállott a páva dallamvonalát idéző motívummal erősítve a film képsorainak drámai tónusát. S bár más zenei kontextusban, de felbukkan a Ben Hur gályajelene-

téből már ismert, rendkívül szuggesztív gyűlölet-téma is: makacsul ismétlődő staccato hangok, a motívumot felkiáltójelként lezáró kromatikus skálatöredékkeJ.
Rózsa Miklós 1943-tól a Paramount, 1946-tól az Universal, 1949-től
pedig tizennégy évig az MGM mérföldká-alkotásaihoz komponált zenét.
Moziba ritkán járt, az elkészült filmet sohasem nézte meg. A Quo Vadis,
a Ben Hur és a Férfiszenvedély kísérőzenéjét tartotta legsikerültebb munkáinak. A klasszikus produkciók korának lejártával egyre ritkábban vállalt részt a megújuló filmnyelv és a zene kapcsolatának alakításából; Ligur-tengerparti házában elsősorban kamara- és versenyművék írásának
szentelte idejét. Az amerikai kritikusok a század legjobb komponistái
között tartották számon, művei gyakran hangzottak fel Bruno Walter,
Leonard Bernstein és André Previn vezényletével. A Tripartita washingtoni előadásán a közönség magyarul, "éljen" kiáltásokkal üdvözölte a
művet.
Amikor Rózsa 1974-ben hazalátogatott, egy kötetre valót mesélt élettörténeteiből (Életem történeteiből. Zeneműkiadó. 1980).Örömmel töltötte
el, ha a világ nagyvárosaiban járva a magyar kultúra követeinek nevét
őrző utcára vagy emblémákra bukkant, és elégedetlenségét fejezte ki
ezek hiánya miatt. Rómából egy Liszt Ferenc-emléktáblát hiányolt, Budapestről egy Korda Sándor utcát. Vajon a szimfonikus filmzenék magyar származású mesterére melyik nagyvárosban emlékeztet majd
felirat?

A VALÓSÁG MÁSA
VAGY MÁS VALÓSÁG?

Valóságnak és valóságábrázolásnak nyilvánvalóan semmi köze egynmshoz. A filmalkotó
célja, hogy elhitesse valamiről, ami nem valós, hogy az, vagy arról, ami valós, hogy nem
az.

Henri-Georges Clouzoi, 1957.

A

filmelmélet - sokak szerint - legfontosabb problémája annak a viszonynak (e viszony természetének, jellegének) megítélése, amely a filmet és a
valóságot összefűzi.
A "film mint a valóság mása" problematikájának vizsgálata a Párizsi Egyetem
Filmológiai Intézetének kutatási programjában 1947-től 1962-ig megkülönböztetett helyet foglalt el. Rudolf Arnheim. Erwin Panofsky - hogy csak néhányukat
említsük - a film megértésének kulcskérdését látták benne. Bazin esztétikáját épp
a film e sajátos tulajdonságára, tükrözési képességére építette. Christian Metz
hosszan taglalta 1965-ben írott cikkében (A propos de I'impression de réalité au cinéma. Essais ... I. Paris, 1965.),míg 1969-1971között a Cinéihique círnű szaklap elméleti tevékenységét jobbára e kérdés elemzése képezte.
A film a valóság benyomását kelti, és ez a film láttán keletkező valóságérzet
valamennyi nézőben kialakul, csupán mértékét illetően más és más.
Nincs még egye filmhez mérhető művészeti ág, amelynek láttán oly erősen
éreznénk a valóság jelenlétét, hatását. "Mindannak, amit a film ábrázol - írja Albert Laffay =, a valóság látszatát kell tükröznie. (... ) Híven a valósághoz, a film
azt a látszatot (illúziót) kivánja kelteni, hogya dolgok valós térben, valós körülmények között olyanok, amilyeneknek ábrázolják őket. E tekintetben nincs különbség a szereplők és a tárgyak között. (... ) A film világát azért oly nehéz leírni,
mert sem egészen képzeletbeli, sem egészen valós. (...) Vajon nem azt célozza-e a
film, hogya világ erős alapon nyugvó látszat? Ez a világ azonban nem vesz körül bennünket (... ), ez a világ csak látszatra épül szilárd alapra (.. y (Laffay, Albert: Logique du cinéma. Création et spectacIe. Paris, 1964.)
A film egyszerre vált ki gondolatokat és érzelmeket, részvételre ösztönzi a nézőket. Oly "természetes", oly "magától értetődő", amit látunk, hallunk, hogy .~ercig sem kételkedünk abban, hogya valóval állunk szemben. A filmnek sajátos
megjelenési módja van, amely hozzásegít, hogy hihetővé váljék tartalma. A mozgófénykép népszerűségének oka ebben keresendő - mutatott rá a film és a színház, illetve a film és a képzőművészetek viszonyát tárgyaló tanulmányában André Bazin. "A film jelentőségét nem a közönség nagyrabecsülésének mértékében
kell keresnünk. A közönség sokra nem becsüli, de azonosítja a látvány nagyszerűségével, megköveteli tőle a valós környezetet, a mozgalmas cselekményt. (... ) A
filmnek gazdagabb látványt kell kínálnia, mint a színháznak. (...) Színház és film
kétarcú viszonyában tükröződik az újabb kisebbségi érzete a régebbivel. a nemesebbel szemben, amelyet az utóbbi technikai fölényével próbál kompenzálni."
(Bazín, André: Qu'est-ce que le cinéma? II. Le cinéma et les autres arts. Paris, 1959.)
Az, hogy a film a valóság látszatát keltheti, nemcsak lelki t~nyezőkön (~~almazkodásunkon, sőt hajlandóságunkon) alapul, de a filrnfelvevogep azon sajátosságán múlik, amely működésének, a felvételi technikának bázisául szolgál.
A felvevőgép működése - a mozgás rögzítésére, alkotóelemeire bontására egy sor optikai törvényszerűségre, legelsősorban is az úgynevezett fi effektusra
épül. A jelenség 1840 óta ismert volt a pszichológusok előtt, ~e alapos, tudományos vizsgálat tárgyává Wertheimer és Korte tette 1912-ben illetve 1915-ben.
Wertheimer - az alaklélektan egyik kidolgozója - azt kívánta bizonyítani vele,
hogy az észlelés érzéki megnyilvánulásokra nem vezethető vissza. A rövid fényfelvillanásokkal megszakított vetített kép híven visszaadta a mozgás folyamatosságát. A fi effektus - vagy a mozgás látszatának jelensége -r az, amely döntő, befolyásoló szerepet játszik abban, hogy a felvevőgép képes megteremteni a mozgás
illúzióját. Szemünk - ellentétben Lumiere állításával - ugyan jelentős, de mégis
csak másodlagos szerepet játszik benne.
"Amikor bármely tárgyat észlelünk, képe valójában megjelenik az ideghártyánkon, amelyet retinának neveznek. Amikor a tárgy sötétbe kerül, ez a retinán kialakult kép fokozatosan halványodik, majd eltűnik. Mindaddig, ameddig bármi-

lyen kis fény éri a szemideget, a szem érzékeli a tárgyat, mintha az teljesen megvilágítva állna előttünk.
A retinán kialakult kép időtartama a tárgy megvilágitásától függ. Közepes
megvilágitásban 2/45 másodpercig tart.
,
.
, ,
Tételezzük fel, hogy egy mozgó tárgyat 3/45 másodpercnyi megszakitassal
filmszalagra rögzítünk. A különböző képek hasonlítana k egymásra, azaz ha k~ttőt közülük egymásra helyezünk, akkor a képen látható tárgyak pontosan elfedik
egymást, kivéve azt, amelyik mozgott, és amelynek ~ltérő helyzetét e né~ány ,másodperc-töredék alatt is jól mutatják a felvételek. Vetítsük most le az egyik kepet,
majd takarjuk el a fényforrást 1/45 másodpercig. Szemünk továbbra is ~á~aa v~tített képet, nem csupán az alatt az idő alatt, amíg eltakarjuk, hanem meg azt kovetően is(... ) Tételezzük most fel, hogy miközben eltakartuk a vetítőgép fényforrását, az első számú képet felcseréltük a második számú képpel. Midőn eltávolítottuk a fényforrás útjából az akadályt, még 1/45 másodpercig a meggyengült,
első számú képet látjuk, amelyet immár a második követett. Miután a képen a
mozdulatlan részek pontosan fedik egymást, szemünk érzékeli a tárgy mozgását,
azaz azt a különbséget, amely a tárgy elmozdulásából adódott." (Lumíere, Louis:
Cinématographe-type. Lyon, 1895.)
A Párizsi Egyetem (Sorbonne) Filmológiai Intézetének kutatói, A. Michotte van
den Berek és Henri Wallon is épp erre a jelenségre próbáltak bővebb magyarázatot találni. (Le caractere de .réaiité" des projections cinématographiques. Revue Internationale de Filmologie, 1948. L'acie perceptif et le einéma. Revue Internationale de Filmologie, 1953.)
A vászon, az a tárgy, amely elfedi annak egy részét, amit nézünk, ténylegesen
és valóban határt szab észlelésünknek. Valamennyi, a látványon (a látáson) alapuló megjelenítési formának keretet ad (és korlátoz) - írja van den Berck azóta
híressé vált tanulmányában. A vászon itt tehát nem a vetítővászon értelmében
szerepel, hanem egy olyan tárgyat jelez, amely a látásmechanizmus és a látvány
között helyezkedik el. A fogalom kértértelmű volta miatt cserélte fel aztfüggönyre
Jean-Jacques Riniéri 1953-ban írott tanulmányában. (L'impression de réalité au cinéma: les phénoménes de croyance. Cunivers filmique. par Etienne Souriau. Paris, 1953.)
Az "életben" (a valóságban) az úgynevezett díszletváltozás - folytatja van de
Berek - kétféleképpen történhet. "Egyfelől eltávolíthaljuk a látásunkat k~rlát~~ó
tárgyat - ha erre módunk van, ha ez csak tőlünk függ =, másfelől megkerülhetjük
(mögéje kerülhetünk) a szó konkrét és átvitt értelmében egy~r~nt - ha egy ~em
létező toposzról van szó. Kilépünk egy szobából, vagy belepünk egy szobába,

változtathatunk tekintetünk irányán, felnyitjuk szemünket (például ébredéskor).
Ezáltal eltolódik a határ, amely a retinán tükröződő valóságképeket egymástól elválasztja, és a látószögbe került tárgy képe fokozatosan kiteljesedik, új és új látványelemekkel gazdagszik."
Michotte van den Berek elemzése ösztönözte Jean-Jacques Riniérit, majd Edgar
Morint, hogy következtetéseit kiterjesszék a filmre. A moziban ez az úgynevezett
vászonhatás abban nyilvánul meg, hogya filmen észlelt valóság láttán nem ötlik
fel bennünk (vagy legalábbis nem azonnal), hogya vászon akadályoz a jelenségek észlelésében; hogy határain túl is létezik a valóságnak további, előttünk rejtett része. Elfogadjuk, hogy az, amit látunk egy korlátlan/korlátozatlan, teljes valóság. "Az ábrázolt tárgyak - ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni - még a legképzetlenebb nézőben. sőt a gyermekben is a valóság érzetét keltik. Akkor is, ha
tudatunk mélyén bizonyosak vagyunk abban, hogy csak látvánnyal van dolgunk.
(... ) Ezt a valóság-érzetet mindenekelőtt a mozgás reprodukálása kelti. (... ) A
mozgás érzékelése az élet-szerűséget sugallja." (Riniéri: i.m.)
"A film a néző tudatán kívül létező valóság. Anyaga van, mégha ez nem is
más, mint a leképezett valóság, amely az expozíció után nyomot hagy a filmszalagon. Bár a néző tudja, hogy I~tvánnyal áll szemben, valóságos mozgást és valóságos formákat észlel. A filmet mégis irrealitásként tekinti. (... ) Az álommal,_a
hallucinációval összevetve, a film a valós és a valótlan különös komplexuma. EIvezéséhez az álom és az ébrenlét határán kell lennünk. A néző nincs ugyan hipnotikus álomban, de az elektroenkefalográffal rögzített agymúködés arról tanúskodik, hogy már efelé közelít. (... ) Szubjektivitás és objektivitás nemcsak vegyül,
de egyik a másikból táplálkozik. A valóság elmerül az irrealitásban. az irrealitás
pedig beépül a valóság-képbe." (Morin, Edgar: Le cinéma ou l'homme imaginaire.
Essai a'anthropologie. Paris, 1958. Lásd magyarul a Fitmműuészeti Könyvtár sorozatban. A Magyar Filmtudományi lntézet és Filmarchívum kiadása.)
Továbbgondolva és módosítva ez a jelenség, illetve annak tudományos leírása,
magyarázata szolgált alapul Bazin ama megállapításának megfogalmazásához,
amely szerint a .vetítövészon nem keret, hanem egy folyton mozgásban lévő,
helyzetét változtató maszk, amelyet egy tagolatlan valóságra helyeznek.
"A filmi ábrázolás a cselekmény bemutatásában nem ismer határokat. A színpadi tér, a cselekmény színhelyének fogalmai nemcsak idegenek tőle, de egyenesen ellentmondanak a vászon fogalmának. A vetítővászon nem hasonlítható a
kép keretéhez. A vászon egy maszk, amely időről-időre a cselekménynek hol
egyik, hol másik részletét láttatja. Amikor a szereplő kilép a képből, elfogadjuk,
hogy pillanatnyilag nem látható, de tudjuk róla, hogy valahol, egy olyan helyen,
amelyet nem látunk, ugyanabban a díszletben. ugyanazon a helyszínen él, cselekszik, lényege változatlan. A vásznon nincs kulissza, amely tönkretenné azt az illúziót, amelynek célja, hogy egy arcból, egy revolverből a világegyetem középpontját varázsolja." (Bazin: i.m.)
A filmmel foglalkozó szakirodalomban nem ritkán találkozunk egy ezzel ellentétes nézettel. Megfogalmazói a vásznat tekintik a film-specifikus egyik meghatározó elemének. Szerintük a film a képzőművészetek egyike. A vászon keret és
nem maszk, a látvány nem a valóság, hanem kép, a szónak a képzőművészetekben használatos értelmében. A vízszintes-függőleges koordináták, amelyek a (festő)vásznat és a vetítővásznat egyaránt meghatározzák. Az a tény, hogy ezek a koordináták korlátozzák az észlelést (a látványt), és csak e tényezők figyelembevételével alkotható meg a vásznon látható kép, félreérthetetlenné teszik a hasonlóságot a film (mint művészet) és a képzőművészetek között.
A két felfogás között teremt kapcsolatot és egyensúlyt (mondhatnánk azt is,
hogy kompromisszumot) Jean Mitry. A film tekintélye, sajátossága szerinte abból
fakad, hogy egyszerre tükrözi (dokumentálja) és ábrázolja (megjeleníti, megeleveníti) a valóságot. A vászon a maszk szerepét játssza, amikor tükröz, és a kép szerepét, amikor ábrázol. A film a képpé alakított valóság és a mégis-valóság egyszerre.
A kép (a vászon) téglalapalakú, a valóság azonban határtalan, alaktalan. (Mitry,
Jean: Esthétique et psychologie du cinéma. J. Les structures. II. Les formes. Paris, 1963,
illetve 1965. Mitry, és Morin művei magyarul is hozzáférhetőek a Pitmműoészeti
Könyvtár sorozatában. Bazin és Metz irásaiból válogatás jelent meg ugyancsak ebben a sorozatban.)
A valóság-kép látszatának megteremtésében - írja Edgard Morin - a mozgás
rögzítésének és reprodukálásának képessége döntő szerepet játszik. A film adottságai révén képes elhitetni a látványban elénk táruló mozgás valóságos voltát,
holott tudjuk, hogy ez nem a látványon, hanem a látszaton alapszik. Az a tényező, amely az állófényképből (szükségszerűen) hiányzott, döntő, befolyásoló erőnek bizonyult a látszatkeltésben. A mozgás térbeli kiterjedést, "testiséget" ad a
tárgyaknak. Olyan "élettel, önállósággal" ruházza fel őket, amellyel az állóképek
valósága nem rendelkezik. Kiszakitja őket a síkból, amelyen megjelennek, lehetővé teszi, hogyelválva hátterüktől. érzékeltessék háromdimenziós voltukat. A ha-

sonmásától függetlenedő tárgy (kép) megelevenedik, és a térbeli kiterjedés látszata a valóság érzetét kelti. A mozgás azonban nemcsak kiterjedése a tárgyaknak.
Jelentősége egy másik tényezőből nem kevésbé adódik, amely Berek és Morin
elemzéséből nem derül ki, bár Berek hosszan elidőzik fejtegetésén. A mozgás állítja - a tárgyak kiterjedését "növelve" csak közvetett módon járul hozzá a valóság-érzet felkeltéséhez. jelenléte révén viszont közvetlenül.
A pszichológia nagyon határozottan leszögezi, hogy amint a mozgást észleljük,
azt egyben valósnak is észleljük, nem úgy, mint például a kiterjedést, amely nagyon sok esetben valótlannak. irreálisnak tűnik észleléskor. Michotte van den
Berek idézi azoknak a kísérleti alanyoknak a véleményét, akiket a mozgás látványával konfrontáltak egy olyan készülék segítségével. amely csak a mozgást érzékeltette. létrejöttét nem. Kiderült, hogy az emberek egy pillanatig sem kételkedtek abban, hogy a mozgás valóság volt, hiszen látták.
A fénykép - ahogy André Bazin megfogalmazta - a nyoma (lenyomata) valamely látványnak, amely elmúlt. Azt hihetnők, hogy a mozgófényképet a nézők
egy már lezajlott mozgásfolyamat nyomának tekintik. Erről azonban szó sincs. A
megkérdezettek a mozgást mindig jelenidejűnek ítélték meg (még abban az esetben is, ha egy elmúlt eseményt idézett). "A fénykép - szemben a festménnyel eredetiségét lényegében objektív ábrázolóképességének tekintheti. (...) Először
fordul elő, hogy az ábrázolás tárgya és az ábrázolt között egy kép a közvetítő.
hogya külvilág képe az ember beavatkozása nélkül alakul ki. (... ) Objektivitása a
festménnyel össze nem hasonlítható hitelességgel ruházza fel a fényképet. (... )
Ezt az átviteInek köszönheti: hiszik, tudják, hogya tárgya valóságban létezik, és
hitüket az ábrázolt tárgyra is átviszik. (... ) A film - e perspektivából szemlélve kiterjeszti időben a fénykép objektivitását. (...) Először fordul elő, hogy a dolgok
nemcsak tárgyi mivoltukban, de létezésiik időtartamában is hiteles ábrázolás tárgyát képezik. ( ) A fénykép esztétikai lehetőségei a valóság feltárásában rnutatkoznak meg. ( ) A fényképen egy valós világ képe bontakozik ki, amelyet nem
tudtunk, vagy nem akartunk tudomásul venni. A valóság többet tesz, mint hogy
másolja a művészetet. (...) (Bazin: i.m.: L)
A fénykép sajátosságát - vélte Roland Bartbés - valósan valótlan jellege adja.
"A tér-idő egy sajátos. egyedi formájával van dolgunk, amely a jelenlévő térre és
az elmúlt időre utal. A fényképen illogikus kapcsolat alakul ki az itt jelenlévő és
a hiányzó elmúlt között." (Barthes, Roland: Rhétorique de l'image. Communications,
1964.)
A szereplökröl, a tárgyakról tudjuk, hogy csak képei (másai) valaminek vagy
valakinek, de mozgásukat valósnak ítéljiik. A mozgás "anyagtalan", csak a látványban észlelhető. Nem tapintható, ezért elképzelhetetlen, hogy két eltérő megjelenési formát öltsön: egyszerre legyen valós és a valós másolata. Az esetek döntő többségében a tapintás határozza meg az "anyaszeruség" érzékelését. Az
"anyagszeruség" alapján osztályozzuk a bennünket körülvevő valóságot és .különböztetjük meg a tárgyakat másolatuktól. gondosan ügyelve arra, hogy a világ
eme felosztását semmi ne zavarja meg.
Nem elegendő tehát azt állítani - ahogy Bazin teszi =, hogy a film .valósabb",
mint a fénykép. Még azt sem elegendő kifejteni, hogy a filmen a tárgyak "anyagszerűbbek" . Másról, többről van szó. A film nemcsak a valóság látszatával szolgal, de a látszat valóságával. azaz a tényleges mozgás (élményfakasztó) látványával. "A filmet arra a célra találták fel, hogy a mozgást rögzítse. E kétségbevonhatatlan tényt mégis sokan és sokszor elfeledik. (... ) A film esztétikája - ha létezik
ilyen - egyetlen szóban összefoglalható: mozgás. A szemmel érzékelhető tárgyak
mozgása, amelyet ma kiegészít a szereplők belsejében zajló mozgás, a filmen látható mozgásfajták két típusa. A kettő együtteséből születik az, amiről oly gyakran beszélnek, de amit oly ritkán észlelünk: a ritmus. Lumiere-ék - csodás találmányuk értékét nem egy csendéletet vagy egy "halhatatlan" dialógust bemutatva kívánták kétségtelenné tenni, hanem A vonat érkezésével (... ) leptek meg bennünket." (Claír, René: Mouvement. 1923-1924.Réflexion faite. Paris, 1951.) "A filmmel a modem művész az érzelmek, gondolatok kifejezésének új eszközét kapta
kézbe. A mozgás vajon nem új írásmód, paletta, olló... ?" (Dulac, Germaine: Le
mouvement créateur d'oction. Cinémagazine, décembre 1924.)
A filrni valóság látszat-jellegének kérdéséhez más oldalról közelít Jean Leiriens.
Bazint idézve a néző azonosulása kapcsán - amely kérdéskör szorosan kötődik a
valószerűség problémájához, és amelyet ezt követően tárgyalunk majd - megjegyzi, hogy míg a színházban a néző a szereplőket szüntelenül a maga ellentétjeiként, "szembenálló félként" szemléli, addig a filmen - épp azok valószerűsége
folytán - azonosul veliik. A színház túlontúl valóságos és a színdarabok világa
csak mérsékelt valóságérzetet kelt. A film reánk gyakorolt hatása - ezzel szemben
_ abból adódik, hogy a szereplő jelentősége (.,távollétében") csökken, a nézőé növekszik; hogy a film olyan "úrt teremt a nézőben. amelybe az álom, a képzelgés
könnyedén befészkeli magát". (Leiriens, Jean: Le cinéma et le temps. Paris, 1954.)

Bazin viszont Rosenkrantz egy 1937-ben megjelent írására támaszkodik. (Bazin:
i.m.: lI.) "A színházban - írja Jean Giraudoux - a néző képzelet szülte, de fizikummal felruházott alakokat lát." Velük, valós élőlényekkel szemben kell állást
foglalnia - hangsúlyozza Rosenkrantz =, nem pedig azonosulnia velük. Fizikai jelenlétük akadályozza meg a nézőt, hogy engedjen a kísértésnek, és e szereplőket
egy kitalált történet hőseinként érzékelje. A színdarabok élvezete kialakult konvenciót tételez fel, amelynek szellemében szerző, szereplő és néző cinkosok. Valamennyien úgy tesznek "mintha", de ezt egyikük sem gondolja komolyan.
Wallon tanulmányában a Leiriens megfogalmazta gondolatokéhoz hasonlókkal
találkozunk. "A színházi előadás - hangzik WalIon érve - azért nem válik az élet
meggyőző másává. mert nagyon is árulkodó módon maga is annak részét képezi.
Szünetek szakítják meg, a színpadon valóságos tér tárul elénk, amelyben valóságos szereplők jászanak. Mindez túl nagy súllyal esik latba, és a darabban életre
keltett fikció nem válik hihetővé. A diszlet feladata például nem az, hogya cselekmény hihetőségét fokozza, hanem csupán egy valós világ, a színház megkövetelt konvenciója. A film viszont teljesen irreális, egy másik világban játszódik" A
néző benyomásai - folytalja Wallon - a film megtekintése közben két, teljesen elkülöníthető részre oszlanak: az egyik a látvány, a másik a látvány élvezése közben saját létének tudata, amely gyengén ugyan, de befolyásoló elernként jelen
van a film-élvezés közben. Mivel a valóság nem interferál a fikcióval. nem próbálja szüntelenül megakadályozni, hogy ez utóbbi önálló világgá álljon össze
(ahogy erre például a színházban kísérlet történik), ezért tud a film cselekménye
oly életszerű benyomást kelteni, oly hű valóságképet ébreszteni bennünk. (WalIon: i.m.) Ezt nevezi egyébként Michotte van den Berek "tér-kirekesztésnek". A
cselekmény (szín)tere és a mozi tere egymást kizáró terek. Egyik sincs befolyással
a másikra, és az az érzésünk, rníntha e két tér közé átlátszó, áthatolhatatlan falat
emeltek volna. (Michotte van den Berek: i.m.)
Wallon túl szigorú, amikor e negatív következtetésre jut. Ahelyett, hogy azt
elemezné, milyen körülmények között születik a valóság-érzet (a valóság benyomása) bennünk, inkább arról ír, milyen körülmények között lehetséges, hogy
megszülessen. Szükséges körülményeket összegez, de nem elégségeseket. Kétségtelen, hogy ha a színész a színpadon tüsszent, ez megsemmisíti a fikció illúzióját,
annyira reális, valóságos e cselekedet. Az sem vitatható, hogy a valóság ilyen betörése a színpadra nem mindig olyan nevetséges formában történik, mint a
tüsszentés esetében, hanem sokkal finomabban nyilvánul meg, nem törve szét az
előadást. A film viszont - azzal a gesztussal, hogy elkülöníti a valóságot a fikciótól - egy csapásra megszünteti a néző "ellenállását", elhárít minden akadályt,
ami az azonosulást, a részvételt akadályozná.
A figuratív festmény, a fénykép, a film a valóságot és a fikciót elkülöníti egymástól, két, egymással nem érintkező térbe helyezi őket. A két előbbi azonban
mégsem kelt oly erős valóságérzetet, mint az utóbbi. Jean Mitry okkal mutat rá,
hogy azok a magyarázatok, amelyek a néző befogadását, azonosulását állítólagos
hipnotikus állapotá val, mimetikus készségével, passzivitásával indokolják. nem
okolják meg, mi a néző azonosulásának. magatartásának mozgatórugója, csupán
ezekre a körülményekre irányílják a figyelmet, és jelzik, hogy az azonosulás e körülmények között lehetetlen. (Mitry: i.m.: L)
Tény, hogy a nézőt "kiszakílják" a való világból, de azt, hogy mégis belemegy
a játékba, mégis ott marad a rnoziban, érzelmi, szellemi energiáját mozgósítja,
csak olyan látvány válthalja ki, amely hasonlít a tényleges valóságban tapasztaltra. Ha tehát magyarázatot kívánunk találni, minek köszönhető, hogya film
oly erős valóságérzetet kelt bennünk, más ok nincs erre, mint az, hogy ez a filmi
ábrázolt valóság a tényleges valóság illúzióját kelti.
Az egymással szembekerülő nézetekből egyértelmű a tanulság, hogy világosan
meg kell fogalmazni, egyértelművé kell tenni a fogalmakat, hisz a valóság szó
használata elmossa azt a különbséget, amely egyfelől a cselekmény, a játékfilm
története, az egyes művészeti ágak sajátos ábrázolásmódjának nyomán kialakuló
.valóságkép". másfelől az ábrázolás anyagául. az ábrázolás céljára felhasznált
tényleges valóság között elvben megállapítható (utóbbit nagyon fontos aláhúzni.
hisz az eddigi párhuzamok zöme konkrétumokra hivatkozott. Számot kell tehát
adnunk egyfelől a valóság megjelenéséről, jelenlétéről, behatolásáról a filmi fikció
világába, másfelől e valóság észleléséről. az észlelés körülményei okozta problémákról, a két problémakört jól elkülönítve egymástól. Igaz tehát mind Wallon,
mind Leiriens következtetése, akik a film ábrázolási anyagának teljes irrealitását
hangsúlyozták. szemben a színpad közegével. Ebből az állításból azonban nem
az következik, hogy az ábrázolás annál hatásosabb, valószerűbb, minél jobban eltávolodik (az ábrázolás anyaga révén, annak következményeként) a valóságtóL
Hisz akkor a fénykép valósabb benyomást keltene, mint a film - anyaga a mozgást nélkülözvén irreálisabb. mint a filmé =, sőt a grafika még ennél is valósabbat, mivel annak ábrázolásában a tárgyak valós körvonalait sem kell figyelembe
venni.
A filmi ábrázolás azt az optimumot képviseli, amely a fikcióban még leghitelesebben a valóság látszatát kelti. A hozzá legközelebb álló ábrázolási formák - a
fénykép és a színház - közül egyik a túlzott, másik elégtelen valóságérzetet keltő
képességétől szenved. Igaz, a részleges valóság - amely a fikció különféle formáiban, így a filmben és a színházban is látható - nem hat soha (igazán) a való egy
részletének. A filmi ábrázolás ereje, hatékonysága abban rejlik, hogy sok és változatos valóságelem bújik meg a képekben, és a képek mégis ábrázolásnak hatnak,
ezzel fognak meg. Rudolf Arnheim sokat idézett fejtegetésében azt írja, hogy a
fénykép - amely nélkülözi az időt és a teret - sokkal kisebb mértékben ébreszt
valóságérzetet a nézőben. mint a film. Viszont a színház még a filmnél is na-

gyobb hitelesítő erővel bír. Valamennyi művészeti ág - írja - a valóság részleges illúzióját kelti (a színházban jót mula tunk azon, ha öregasszony a díszlet, de "természetesnek" találjuk, hogy egy szobának csak három fala van), és az illúzió ereje művészeti áganként változik. Természete és foka az ábrázolás anyagi, technikai
eszközeitől függ. A film csak képeket mutat, a színház viszont valóságos teret.
(Arnheim, Rudolf: Film als Kunst. Berlin, 1932. Magyarul lásd a Filmművészeti
Könyvtár sorozatban, illetve a Gondolat Könyvkiadó kiadásában.)
A túl "szegényes" kép - mint ahogy arra más kifejezési forma is példa - nem
mozgatja meg a fantáziát, nem kelti igazán a való benyomását.
"A realizmus körüli vita a művészetben abból származik, hogy összekeverik az
esztétikát és a pszichológiát, a valóságos realizmust, amely a világ egyszerre
konkrét és lényegbevágó kifejezése és a (szem)megtévesztésre építő ál-realizmust,
amely megelégszik a formák utánzásával." (Bazin: i.m. L) Bazin egész realizmuselméletét a "kép a valóság hiteles mása" (analogonja) evidenciájára építette. E
koncepció mögött nem nehéz felfedezni a fenomenológia filozófiáját.
A fenomenológia, kiváltképp annak Sartre által kidolgozott változata (lásd
Limaginaire című munkáját) a filmológiai irányzat sok nézetét befolyásolta (lásd
Riniéri fejtegetéseit idézett cikkében). A bazini realizmuselmélet elemei elszórtan,
itt-ott lelhetők csak fel, hiszen Bazin nem elméletre orientált kutató,hanem naprakész kritikus volt. E nézeteket tehát Bazin értelmezőjének kell írásaiból kibontania. Közülük is elsősorban a fénykép ontológiájáról, a filrnnyelv fejlődéséről, a
neorealizmusról rnint a valóság esztétikájáról írott tanulmányai jönnek e tekintetben számításba. (Ontologie de l'image photographique; Uéuolution du /angage cinématographioue; Esthétisme, réalisme et réa/ité; Un réalisme des apparences. Lrn.: L) Ti/os a
montázs című cikkében arról ír, hogy a film keltette valóságérzetnek (benyomásnak) magából a valóságból kell származnia; hogya "tiszta állapotában" megjelenő film sajátossága nem más, mint a valós tér hiteles (fotográfikus) leképezése. A
valóságérzet felkeltéséhez ugyanis feltétlenül szükség van a valós tér hitelességének bizonyítésszerű ábrázolására. Bazin a szerint tesz különbséget a filmrendezők között, hogya képekben (azaz a leképezett valóságban) vagy a (tényleges)
valóságban hisznek-e. Az igazi realista - érvel - semmit sem tesz hozzá a valósághoz, hanem feltárja annak szerkezetét, viszonyait. Azokat, amelyek már a leképezés aktusa előtt is jellemezték. A kép nem azzal járul hozzá a műhöz, a valóságérzet felkeltéséhez. hogy hozzátesz ahhoz, hanem azzal, amit fe/fed abból. önmagában valamennyi kép csak a valóság töredéke, amelynek mi adunk (Iltólag) értelmet. Ebből adódik azután a másik lényeges elv, amely szerint a film egysége
nem a beállítás, hanem a "nyers" valóság résziete, amelynek jelentését csak utólag
értjük meg. Akkor, ha már összefüggéseiben láttuk a jelenetet. (Montage interdit.
Lm. 1.)
A neorealizmus esztétikája - Bazin értelmezésében - fenomenológiai realizmus,
amely egyaránt szembenáU az empirikus törekvésekkel (dokumentumfilm) és a
naturalizmussal vagy a racionalizmussaL A neorealista esztétika - írja a szerző nem az igaz, a valós látszatára törekszik, hanem annak hiteles tolmácsolására. bemutatására. Ez a fenomenológiai realizmus tehát a valóság hitelt keltő benyomásának érzékeltetésére épül. ilyen konkrét, egyértelmű megfogalmazással nem találkozunk ugyan Bazin írásában, de írásainak szellemét meghatározza e fenomenológiai realizmusban való hite, és hatása nem kis mértékben ennek köszönhető.
Még ma is találkozunk oly .Jeágazásaival", mint ahogy az például a francia kritikai gyakorlatban érvényesül. "Amikor a La collectioneuse círnű filmet nézem (... )írja Jean Collet az Eiudes című folyóirat 1969. októberi számában =, elfelejtem,
hogy filmet látok. A vászon eltűnik. Ablak nyílik előttem a világra, amely belém
hatol. A film nem több, mint hordozó, amely magán viseli a világ lenyomatát."
Amédée Ayfre a teológia és az esztétika elegyítésével kísérletezik. Neorealizmus
és fenomenológia című tanulmányában a neorealizmus sajátos értelmezésével találkozunk. Ayfre felfogása szerint ez utóbbi nem más, rnint egy adott helyzetben lévő egyén általánosan emberi viselkedésének konkrét leírása. A felvevőgép feladata, hogy "semleges" módon tükrözze ennek az egyénnek a viselkedését, szembesítse a nézőt az emberi lét misztériumával. A valóság e tökéletes illúzióját a film
csak úgy keltheti, ha eszközének, kifejezésmódjának "csodás aszkézisével" él, és
ebben az aszkézisben több művészet található, mint bármiféle expresszionializmusban vagy konstruktivizmusban. (Ayfre, Amédée: Conversion aux images? Paris, 1964.)
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Irodalom a képernyőn

Október végén szinte egymásra csúsztak három televíziós csatornánkon a
megnézésre kijelölhető műsorok. Lassan hozzá lehet szokni, hogy az áradó
semmi hullámai között fel-felbukkannak olyan művek is, melyek emléke
hetekig elkísér benniinket.
A feliratozás szerint az egyes csatorna készítettette azt az Ahmatova-összeállítást, amely a Duna-tévén ment, a
kettesen pedig egy kaposváriak által
jegyzett Örkény etúdláncot vetítettek.
Más-más anyagból, eltérő módszerekkel, szóló hangra vagy kisegyüttesre
komponáltan születtek ezek a félórák az Örkény-műsor csak tízennyolc perc
volt =, közös jellemzőjük azonban a
magas minőség márkajegye és a szinte
manufakturális műgond.

"Akkortájt csak a halott
mosolygott"
Anna Ahmatova lassan harminc éve
halott. Hol ezért, hol azért nem beszéliink róla. Pedig nemcsak szenvedésekkel teli hosszú élete - melynek során
férjét s fiát is megölték -, de nagyerejű
költészete miatt is jobban ismerhetnénk. Elsősorban Rab Zsuzsának köszönhető, hogy magyarul is hozzáférhetők versei, melyek "a valóság tilos
zónái"-t is bejáró költőasszony iszonyú
emlékeit, s vele a börtönök kapui előtt
kígyózó sorokban, hóban ácsorgó
orosz asszonyok életét idézik. "Megfontam hát elhullatott beszédük ...- írja
a szenvedések enyhültével. A szavak
még ma is annyi kínt árasztanak, hogy
csak erős lélekkel lehet tolmácsolásukhoz fogni.
Szűcs ildikó az előadóművész, aki
megidézi Ahmatovát. Talán egy pesti
lakás belsejét alakították kicsit át, hogy
az ajtók és ablakok, a bútorok és a
lámpák között gyönyörűre fényképezhessék a versmondót. Szűcs ildikó törékeny termete nem hasonlít a márványtömbből faragott Ahmatovéára,
lélegzete is kevésbé súlyos, mondatainak íve töredezettebb. Bár bama szeme, olajos bőre, meglepően mély és
fájdalmas hangja nagy csábítást jelenthettek. hogy színészként közelítsen a

választott versekhez, s a figurát igyekezzék megformálni, előbbrevalóbban
a gondolatnál. Néhol ez is történik.
Hol rembrandti módon világítottan,
hol a hajdani Swvjet Kultúra című folyóirat képzőművészeti mellékleteinek
színvilágát idéző szlávos beállítások
segítségével. esőtől csorgó ablaküveg
mellett, vagy barakkok fekete deszkacsontvázai között bandukol va látjuk.
Medvigy Gábor tökéletes stílusegységű
képei, érzékeny operatőri kamerája,
Melis László kiváló zenéje erősíti föl az
élményt. A képsorokat sötét vágások
választják el és kötik össze. Feliratozás
jelzi az idézett művek címét. Van egy
megrendítő pillanatsor: Szűcs ildikó
sminkjét igazgatja az akartan foltos tükör előtt, s úgy próbálgatja a szavakat,
mint mikor az ember magában fogalmaz. Az utolsó variánssal sem elégedett, kicsit elbiggyeszti a száját, mintha
közölné: nagy a távolság még, igen
nagy, Ahmatováig. Pedig néhol egészen összeérni látszik a két asszonyi
lélek. Szűcs ildikó médiumként működik közre, s bár az összeállítás második felében mind hitelesebbek a versek, állandóan valami kínzó kishitűség
és bízonytalanság van a tekintetében.
Érezzük, van valaki, aki segít, aki már
a tükrös jelenetnél is végszavazott, valaki, idegen erő, felsőbb hatalom, aki
ahelyett, hogy magára hagyná a színészt - lesz, ami lesz, vigye most már,
ami tőle telik =, szemből varázsolja.
Van rendező, aki így csinálja, de aztán ellép. Ám ez a rendező Petri
György, a költő. Részt kér a rítusból.
Az utolsó pillanatban számunkra is
láthatóan hozzálép riadt madarához,
vállára teszi kezét, dicsérőleg és bátorítólag öleli. Elsétálnak. Utánuk a stáb
leszedi a díszítést, oltja a lámpákat.
Mindenkiben ott még az iinnepi feszültség, s a kérdés suttogva el is
hangzik: "Jó volt?"
De még milyen jó!

Egyperces novellák
Örkény István nyolc novelláját Jókai
Lóránt szerkesztői segítségével Gothár
Péter rendezte televízióra. Itt aztán
semmi alternatív sutaság nem fedezhető fel. Jó értelemben vett abszolút profizmus jellemzi a játékot könnyedség,
biztonság, erő és pontosság.
Örkény ugyanúgy a legnagyobb
magyar lirikusok közé sorolható, mint
a mostani időben Lázár Ervin, noha

Most jön az Egy gonddal kevesebb, a
verseket nem írtak. ilyenkor látni igatűzcsinálás, hogy tüzet olthassunk,
zán, mekkora költőről van szó, amikor
egy másik múfaj újrafogaJmazza ma- hisz a külső-belső utasítás az, hogy
"Oltsd el a tüzet!". Ja, hogy nincs? Csigának az alapművet.
Gothár Péter és szeretett színészei nálunk! Elég minden. Persze, hogy
elég. (Már repülünk. érezni, hamaroelemükben vannak. A Van választásunk
című hátborzongató dialógust Molnár san vége.)
Ahasvérus címmel két kalapos-pajePiroska halaskofája és Lázár Kati vásárló háziasszonya játssza. Míg a meg- szos zsidót látunk, róluk szól a példáírt szöveg egy légitársaságí kisasszony zat is: megy két zsidó az utcán. Beszélés egy tétova utaznivágyó között zajló getnek stb. Aztán hol így van, hol úgy.
párbeszéd, mely mögött a párkák béní- Vagyis: nevetnek vagy nem nevetnek
tó mindentudását érezni ("Ez fog föl- azon, amit mond a másik. Lásd: oszrobbanni a kifutópályán ... ", vagy: "Ez tozkodnak egy biciklin, elagyabugyálzúzódik szét a hegycsúcsokon ..."), a ják egymást. Ertsd: "Nehéz dolog ez."
Az etűdök helyszínein. a helyzetnek
képi választási lehetőség más. Molnár
Piroska fehér svájcisapkában a halas- megfelelően kialakított hátsó síkban
iizlet mérlege mögül kinyújtott kóka- néha feltűnik egy-két Ausztria-forma,
tag angolnát és egy kövér pontyot kí- rózsaszín felhőpacni. Félideig balról
nál. Ott dagad a hasonlat a kezében, jobbra mennek, aztán úgy kb. az ötödik etűdtől ellenkező irányba.
míg megérezzük, hogy a kínált portéFura módon indul a legelső kép is:
ka alighanem "másodlagos frissességű". A borzalom egyszeriben a fülün- egy fekete-fehér archiv képsor jobbrólbalra közeledő kis csavaros repülőgékön csap ki.
A Szakmai onérzet madárfüttyös ar- pet mutat, európai beidegzettségű
tistáját Jordán Tamás igazgatója nem agyunknak azt jelentve, hogy valahonnét visszafelé jön a gép. Így indulunk.
szerződteti. Mire az - az írás szerint kirepül az ablakon. Talán ez az egyet- Aztán a zárás: a gép egyszercsak így,
len döccenő a tízennyolc percben, bár farával a menetiránynak, megindul
miniatűr remeklés Jordán fanyalgó há- balról jobbra. S míg a történetek képkockáin valami örök üvegmögöttiség
rítása. Az erőszakos férfiú - még trükk
nélkül - leájul a padlóra, ~ hosszan és fulladásos állapot jelzi megtanult és
életforrnánkat, alatta
vergődik. Láthatóan vége. Itt van vala- lebonthatatlan
mi vágási probléma, annak ellenére, jobbra-balra ing az inga ezekkel a felhogy magyarázgatható, miért és ho- hőkkel meg a repülővel, hogy ugyanaz
gyan kezd a lelke repülésbe. Igen, csak vetődik fel benniink a vizuális ketyegés erősödésével, mint a halcsarnok
az már nem az a novella.
A Trillák Kari Györgyije mint Wolff- asszonyaiban: "Aha. Ez fog fölrobbanné az írógéppel - robbanó telitalálat. ni!"
Hogy Wolffnéról van szó, arra csak
egy szuperközelről fényképezett W billentyű emlékeztet. Kari Györgyi kicsavarja, ír, kicsavarja, ír, aztán egyszerAkusztikus költészet
csak nyüszögö pittyegése átcsap megsemmisítő dührohamba. s szétszedi, Ha már költészetről és kameráról van
szertedobálja az írógép alkatrészeket. szó, meg kell említeniink a Kézirat
Nagyszerű.
egyik érdekes adását, melyben Szilágyi
Látjuk Az élet értelme círnű kis Ákos, Térey János és Kozma György
opust, a megmagyarázott paprikafúhangzásra termett írásait mutatták be.
zérrel, s az emeletről kizuhanó testtel, Nemcsak a szerzők megejtően fáradt
melynek törött nyaka csonkjából üveg- jótékonysága, egyszerű és megnyerő
golyók gurulnak az árnyékos betonra.
modora, de a kisegítő színészcsapat kiNagy nemzeti filozófiánkat hozza
emelkedő munkája miatt kell az adást
az Istenkísértés doktori szintű magyará- megemlíteni. Cserna Antal és Kállóy
zata a szögbeverés módozata iról. Básti Molnár Péter szóló teljesítménye és
Juli suttogó belső hangja megdidergeti
ugyancsak fiatal kollégáik rap-pelő kóa lelket. A Szerénység című etúdben Te- rusa igen jó estét eredményezett. A
messy Hédi "csak" levegőt akar, kór- pontos értelmezés és a ritmikai fegyeházi ágyán zihálva s Börcsök Enikő fe- lem mellett dicsérendő a rendező s az
szes fenekű, riszáló nővérkéjére várva. estet vezető Paczolay Béla munkája.
(Itt érezni, milyen szépen emelkedik az
összeállítás íve.)
Gabnai Katalin

A nép ellensége
Színház a képernyőn

A nép ellensége húsz évvel ezelőtti előadása bőségesen kínál elmélkedni valót.
A színház társadalnú-politikai
aktualitásáról.
a játékstílus
változásairól.
egyáltalán, a teatralitás, színi hatás mibenlétéről jócskán szolgál tanulságokkal. Nézőit azonban akkor is és most is
nyilván elsősorban Kállai Ferenc alakitása ragadta meg, a produkció minden
egyéb minősége az ő játékában összpontosult, sűrűsödött
össze, abban fogalmazódott
meg, illetve abból bontakozott ki.
Ma, amikor az évtizedeken
túlmenően egy rendszerváltás
is elválaszt az
előadástól, már az is kérdéses lehet,
vajon mi izgatott rendezőt, színészt s
főképp nézőt akkor, a Kádár-féle szocializmus kellős közepén ebben a színműben, amelyben más sincs, mint a
polgári demokrácia erkölcsi, emberi és
politikai, gazdasági problémáinak
halmaza. Az érdeklődést
magyarázhatnánk persze örök emberi vonásokkal, a
tisztesség
múlhatatlan
vergődésével,
megpróbáltatásaival,
harcával. e harcnak azokkal a jellegzetességeivel,
amelyek társadalmi-politikai
rendszertől,
berendezkedéstől
függetlenek,
amelyekkel minden kor emberének szembe
kell
néznie.
Nyilvánvaló
azonban,
hogy ennél sokkal többről volt szó.
Szinetár Miklós rendezésében
a Nemzeti Színház akkori kamaraszínháza,
a
Katona József Színház nemcsak úgy általában, hanem szinte minden részletében korszerű, a kor embereit, értelmiségét leginkább
izgató
kérdésekhez
hozzászóló előadást produkált.
A rendszert ugyanis, amelyben akkor éltünk, szocializmusnak
nevezték
ugyan, és ideológiájában igyekezett tagadni mindent, ami polgári, kapitalista, burzsoá, valójában azonban a magyar polgárosodás
folyamatának egyik
fontos időszaka volt. A termelő eszközök állami tulajdonosa nem állíthatott
le bizonyos szellemi és gazdasági folyamatokat.
A reform, a gazdaságirányítás átalakitása
a hetvenes
évekre

ugyan megreked t, a szocializmus
demokratizálására
irányuló kísérletek, a
választások
pluralizálása
felé tett félénk lépések
el-elakadtak,
a polgári
mentalitás
bizonyos lényeges vonásai
mégis éppen a Kádár-kor három évtizedében itatták át a magyar társadalom széles rétegeit. A lényegében feudális szerkezetű
politikai
hierarchia
alatt, mellett a háztájiban dolgozó paraszt, a maszek iparos és a nála hétvégén, este, éjszaka fusizó munkás létrehozta a második gazdaság józan, ideológiamentes polgári világát, az értelmiség körében pedig kezdett kialakulni,
részint a reform-marxizmusból
kifejlődni a polgári demokratikus
szabadságeszmék mentén szerveződő ideológiai ellenzékiség. S ez a polgárosodás
természetesen
kemény
harcban
állt
mind a félfeudális jobboldali konzervativizmussal. mind az orthodox, baloldali dogmatizmussal.
S a sajtóban folyó legnyíltabb
viták sem szólhattak
természetesen
e fejlődés alapvetően
polgári lényegéről. Így Ibsen még az
akkori MSZMP-n belül is korszerűbb,
izgalmasabb
lehetett, mint bármennyi
elmélkedés
a csak szavakban
létező
szocializmus kérdéseiről. Hiszen Stockmann doktor harcában éppen a párt
reformerei ismerhettek
magukra, akík
elfogadva ugyan a kor legfontosabb tabuját, az állami tulajdon szentségét - a
többi tabu: a szovjet befolyás és a párt
vezető szerepe ebből a szempontból
most nem annyira fontos =, szerették
volna
a gazdasági-politikai
felépítményt összhangba
hozni a társadalomban végbernenő gazdasági és szellemi folyamatokkal.
Ibsen akkor már közel száz esztendős darabjában világosan felismerhető
a polgári lét két alapvonásának
megütközése. Mondhatjuk
úgy is, hogy az
eszményi polgári szellemiség ütközik
meg a polgári lét valóságával. de úgy
is - a hatvanas-hetvenes
években még
használatos marxista terminológiával
r hogy a bourgeois
és a citoyen szellem
csap össze benne. Vagy úgy is fogalmazhatunk,
hogy az anyagi javakat
hajhászó, halmozó individualista
és a
közösségi felelősséget érző, demokrata
polgár küzd a két Stockmann-testvér
alakjában. S ebben a harcban az utóbbi
marad magára, őt minősítik a nép ellenségének, reá úszul a tömeg, amely
csak rövid távú, személyes
érdekei
szerint
cselekszik,
s az igazságot,
amely természetesen
nemcsak erkölcsi
absztrakció, hanem a tényleges, perspektivikus
fejlődés
egyetlen
szilárd

alapja lehetne, nem képes követni. ilIetve a dolog még ennél is bonyolultabb. Amikor ugyanis Stockmannt kiközösítik,
leleplezéseit
áská lódá snak,
gyűlöletből fakadó rágalmaknak
minősítik, éppúgy érdekeik szerint cselekszenek, mint amikor azzal, hogy részvényeiket eladják, elismerik az igazát.
A történet valódi paradoxona,
hogy
ugyanabból a gazdasági érdekből politikai síkon visszautasítás,
a közvetlen
gazdasági cselekvés síkján viszont beismerés következik. Ebben a vonatkozásban a darab egészen pontosan megfelel a Kádár-kor
viszonyainak,
egészen precízen találkozik annak jellegzetes tudathasadásos
állapotával.
Hogy mennyire
összetett dolog a
színház időszerűsége, azt egyébként az
is jól mutatja, hogy amikor a Vígszínház a kilencvenes évek elején elővette
A nép ellenségét, a darab látszólag sokkal közelebb volt az akkori élet jelenségeihez.
Éppen tombolt a frissen szerveződő
demokrácia. A demagóg szólamoktól a
különféle célokhoz roppant rugalmasan alkalmazkodó
sajtóig nap mint
nap tapasztalhattuk
a darabban látott
jelenségeket.
Az előadásnak
mégsem
lett átiitő ereje, sikere. Mert alighanem
csak a köznapi élet felszínével találkozott. Addigra
ugyanis
mindaz,
ami
Stockmann doktor számára még mély
morális probléma volt, praktikus, társadalmi szerveződési
és egyéni életstratégiai
kérdéssé
fokozódott
le. A
személyiség, s vele az egyén erkölcsi
felelőssége a nyolcvanas
évek folyamán lényegében felőrlődött. A kilencvenes évekre megjelenithetetlenné
vált
az a tragédia, amelyet Kállai Ferenc
oly precízen és magabiztosan
ábrázolt
a hetvenes évek közepén. Pedig nem
tett mást, mint hogy a gyermeki naivitást ötvözte a tudós elme fürge felfogóképességével,
kivételes intelligenciájával. Stockmannjának
az a legsajátab
vonása, hogy szinte gyorsabban
érti
meg a szituációk változását, mint azok,
akik a helyzeteket hirtelen köpönyegforditásukkal
megváltoztatják.
Szinte
hamarabb kész a maga válasza, előbb
tudja, hogyan kell a maga normái szerint viselkedni az új helyzetben, mint
ahogyan átél egy-egy csalódást. Nem
egyszerűen színészi ízlése és pszchológiai érzéke tartja vissza a hangos, látványos kínlódásoktól.
hanem a figura
szellemi
és erkölcsi
fölénye. Stockmannjának értelme nem hagy időt az
érzelmeinek. A gyors belátás, a világos
látás időről időre megakadályozza
a

gyöngéd, ábrándos
lélektől elvárható
összeomlást.
Csak a fájdalom rezeg
egyre mélyebben
az erkölcsi szilárdság, a helytállás alatt. Ez a belső feszültség tartja fenn az előadás nem
lankadó izgalmát, és ez emeli jelenetről
jelenetre morális szintjét.
Őze Lajos a gyenge gyomrú bürokrátát, a gazdasági és politikai hatalom
megszállottját,
a másik
Stockmannt
szinte
karikaturisztikus
eszközökkel
ábrázolja ugyan, mégsem hiányzik belőle a személyiség ereje, sugárzása, az
elszánt meggyőződés
méltósága.
Magasan fölötte áll azoknak, akiket uszít,
akiket manipulál,
messzelátó bölcsességnek, politikai okosságnak, a közösség legjobb szolgálatának
tudja a hazugsággal való kiegyezés t, az önös érdekek kiszolgálását.
Kettejük
küzdelme
mellett
szinte
meUékesnek
tűnhet,
hogy Mészáros
Ági nagyszerűen
jeleníti meg a féltő
asszonyi ösztönt és hűséget, Horváth
József a félénken gerinctelen
polgári
érdekérvényesítést,
Velenczey István a
cinikus különcködés
álruhájában
tetszelgő zsugori önzést, Egri István pedig az elemi becsületességet.
És az se
ront az előadáson, hogy Sztankay István felszínesen ábrázolja a vidéki lap
demagóg szerkesztőjét,
hogy Benedek
Miklós jelentéktelen
karrieristát
hoz
színre, és hogy Velez Olívia minden
hangja és mozdulata hamis.
A televíziós felvétel különben még
igazi közvetítés. Az elején felmegy a
függöny, a felvonások végén lemegy. A
közvetítést a színházi előadás rendezője vezeti, és nem is akar mást, mint a
lehető hűséggel vissza adni azt. Pontosan követi az akciókat, a színpadon és
a lélekben történteket. Nem törekszik
eltiintetni a produkció színházi jellegét,
nem kíván tévéjátékot komponálni belőle. Nincs is szüksége erre. Az előadás
hitele, ereje helytáll magáért a képernyőn is.
Za ppe László

A

v a g a b o n d
A Le Noel du vagabond

(1915, r: René Leprince)
készítette:

alapján

Jeles András

zene: MeUs László
ének: Horváth Mária

Nézd, bogaram, ugye te is tudod,
hogy itt pénzről van szó, ami, ha nem
tévedek, azt jelenti - szóljál, ha neked
más a véleményed -, azt jelenti, hogy
lehet viccelni, de csak abba az esetbe,
ha ez akasszánál bevételként jelentkezik; hogy mi a bevétel, arra most nem
térek ki, nem vagy te olyan buta gyerek, magadtól is rá fogsz jönni, de szeretnélek figyelmeztetni, hogy a humornak minden más formája árt az egészségnek, most ha példánk okáért teszem azt egy szép napon azzal a megrázó ötlettel állsz elő, hogy valami művészi elképzelésedet szeretnéd kérlekszépen megvalósítani a más pénzén,
mint Mr. Proust és az összes többi buzi, akkor én kénytelen leszek neked azt
mondani, hogya művészet az egy nagyon derék dolog - például kvattrocsentó és hasonlók, sőt, hozzáteszem,
ha a hendikeppes mozigépészek javára
jótékonysági dalestet rendeznek az
Operában Mr.. Schubert műveiből, akkor én leszek az első, aki zokszó nélkül végighallgatom az összes örökérvényű melódiát, de tenéked kérlekszépen a régi barátságra való tekintettol
felhívom a figyelmedet, hogy sürgősen
veszítsed el valahol a telefonsz.imomat, és mivel nagy családod van hálaistennek, tiszta jóindulatból azt is elárulom neked, hogy mi az apád faszát
foglalkozol te ÖNKIFEJEZÉSSEL,én
szerintem felelőtlen ember az ilyen, kicsit hasonlítasz azokra a ballonkabátos
fickókra, akik a leányiskola előtt remegő térddel lesik a megfelelő pillanatot,
hogy erőszakosan magukra tereljék a
közfigyelmet, aminek sajnos a legtöbb
esetben úgyis botránya

vége, de vi-

s~ont egyáltalán nem javít a népszerűségi indexen.

az október 14-i némafilm-koncert
Agfa Rt
Arnadinda Együttes
Andor Tamás
András Ferenc
Atlasz Gábor
Ács Miklós
Bácskai Irén
Bacsó Péter
Badal János
Balázsovits Lajos
Bálint András
Banovich Tamás
Bánsági ildikó
Báron György
Báthory Erzsébet
Beke Éva
Benkő Gyula
Benyó Miklós
Bereményi Géza
Bernáth László
Berkes ildikó
Betic Júlia
Bezerédi Zoltán
Bíró Zsuzsa
Bodnár Erika
Börcsök Enikő
Böszörményi Zsuzsa
Breckl János
Bródy János
Budapest Film
Uránia Kft
Budapesti Zeneiskola Gyermekkórusa
Cirbesz István
Cirkogejzír mozi
Creator 4
Czakó Ági
Csákány Zsuzsa
Csákányi Eszter
Cseh Tamás
Csele Éva
Deimanik Tamásné
Dankovics Györgyné, Terike
Darvas Ferenc
Dés László
Dobray György
Dárday István
Dobai Péter
Duna TV
Ember Judit
Enyedi ildikó
Eszenyi Enikő
Esztergályos Cecília
Éreth György
Fazekas Eszter

Fiatal Művészek Stúdiója
Fodor Gábor
Forgács Iván
Föld Ottó
Füsti Molnár ilona
Gárdos Péter
Garas Dezső
Gáspár Sándor
Gazdag Gyula
Geréb Anna
Gombos Kati
Gothár Péter
Grunwalsky Ferenc
Gurbán Miklós
Gyarmathy Lívia
Gyürey Vera
Háber Ferenc
Hajnal Csilla
Halász Judit
Haumann Péter
Haraszti Zsolt
Havasi Mária
Hermann Krisztina
Hernádi Judit
Hevér Zoltán
Horvá th Mária
Igó Éva
Illés György
Intercom
Jász Suba Gábor
Jancsó Miklós
Jeles András
Jeney Zoltán
Jordán Tamás
Kállai Ferenc
Karsai József
Keleti Éva
Kende János
Kern András
Kligl Ádám
Kodak Film
Koltai Juli
Koltai Lajos
Koltai Róbert
Koltai Tamás
Komár Erzsi
Koncz Gábor
Kovács András
Kovács Bertalanné, Babi
Kovács Piroska
Kurutz Marci
Kútvölgyi Erzsébet
Lázár Kati
Lencsó László

közreműködői

és támogatói

Lukács Pali
Lukáts Andor
Lukin Ágnes
Mafilm
Mafilm Audió Kft
Mafilm Rent Kft
Magyar Ágnes
Magyar Filmintézet
Magyar Filmlaboratórium
Magyar Televízió
Makay Árpád
Makk Károly
Margittai Ági
Márezé Brigi
Márta Magdolna
Mártha István
Másik János
Máté Péter
Máthé Tibor
Mátis Lilla
Máté Gábor
Medvigy Gábor
Melis László
Mészáros Józsefné, Terike
Mihály György
Moldován Domokos
Molnár Piroska
Morel! Mihály
MTM Kommunikációs Kft
MU LI l \il É DIA
Muzsnay Ákos
Művelődési
és Közoktatásügyi Minísztérium
Nagy Anna
Nagy Balázs
Nagy-Kálózy Eszter
Németh József
Németh Panni
Novák János
Oláh Ottó
Oszwald Sándor
Óvári Lajos
Ökocentrum
Örökmozgó
Paizs Jenő
Pallagi Anikó
Pap Vera
Papp Gábor
Papp Márta
Pauer Gyula
Pécsi ildikó
Perjési Zsuzsa
Pintér György
Dr Póesik ilona

Pogány Judit
Pörös Géza
Presser Gábor
Prima Pék
Ráckevei Anna
Ragályi Elemér
Révész György
Réz András
Rigó Mária
Romhányi Mónika
Romvári József
Rudolf Péter
Salamon András
Sándor Pál
Sára Sándor
Selmeczi György
Sinkovits Imre
Sipos István
Skultéty Péter
Sólyom András
Sopsits Árpád
Surányi Vera
Szabó István
Szabó Lajosné, Kati
Szakács Györgyi
Szalai Györgyi
Szalaesi Albert
Szász János
Szász Mari
Szenes Iván
Szilágyi Gábor
Színház- és Filmművészeti Főiskola
Szőke András
Szudolszky Lászlóné, Piroska
Takács Attila
Tegyi Tímea
Téni Gábor
Tokaj-Hegyaljai ÁG Borkombinát
Torma Antal
Tóth János
Török András
Török Zsuzsa
Traser Mária
Turai Ida
Udvaros Dorottya
Urbán Mari
Uránia mozi
Váradi András
Varga Szabolcs
Vayer Tamás
Vidovszky László
Vitay András
Xantus János
Zsombolyai János

Mondtam már! Ez az életem!

