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Amikor porszem kerül
a gépezetbe


Az Elcserélt életek (Changeling, Clint
Eastwood, 2008) világában a hatalom emberei a törvények fölött állnak.
Erőszakosak, korruptak és önzők. A film
valós történetet dolgoz fel, 1928-ban
járunk (a nagy gazdasági világválság
előtt!), a filmidő majdnem egy évtizedet
ölel át. A történet szerint egy kisgyerek (Walter Collins) eltűnik otthonról.
A rendőrségnek keresnie kellene, ehelyett gengszterháborúkban vesz részt,
a rendőrök saját bizniszeiket csinálják,
alig vetnek ügyet azokra a kisemberekre, akiket szolgálniuk kellene. Egyre
több az elveszett gyerek. Mivel Briegleb
tiszteletes folyamatosan kritizálja a
rendőri korrupciót és tehetetlenséget
(a szószékről éppúgy, mint a rádión
keresztül), a rendőrség kerít egy kölyköt, aki hasonlít Walterre, és megpróbálják elhitetni az anyával, hogy az ő
fiát találták meg. A rendőrök fürdenek
a sikerben. A történet már önmagában
morbid, ha egy forgatókönyvíró találná
ki, az embernek még kétségei is lennének afelől, hogy valószerű-e, ám itt az
alapsztorit az élet írta. A cinikusság
netovábbja, hogy az anyát, aki persze folyamatosan állítja (üvölti), hogy
a gyerek nem az övé, idiótának akarják feltüntetni. Sokkhatás alatt állónak,
aki a gyerek nélkül annyira jól érezte
magát, hogy már vissza se akarja fogadni. Képtelenség az egész! De nem is a
gyerek vagy az anya a fontos! Minden
csak arról szól, hogy a gördülékenyen
működő korrupt világ „kerekei” még
véletlenül se akadjanak meg. Menjen
minden a jól bevált séma szerint. Ám
mégiscsak porszem került a gépezetbe.
Clint Eastwood alaposan kidolgozott,
mesteremberesen megmunkált legújabb
filmjében talán ez a momentum az,
amelyik a leginkább elgondolkodtató.
Egy züllött és korrupt rendszer csak
egyféleképpen tud működni: züllötten
és korruptul. Tisztességesen nem, mert
már fogalma sincs, hogyan is lehetne azt. (Amikor a filmben előkerül és
vallomást tesz az a fiú, aki a gyerekgyilkosságokért, többek között Walter
brutális haláláért is felelős – a rendőrök
első reakciója az eltussolás.) A gyerekét makacsul visszaváró anyát bolondokházába zárják. Ilyen egyszerű ez.
Aki nem képes beilleszkedni a rendszerbe, azt ki kell iktatni. Hazugságokkal
be kell sározni. Bűnbakká kell tenni.
A film remek módon mutatja be, miként
működik az elvárttal éppen ellentétesen
a rendőrség. Nem a kriminális ügyek

megoldására törekszik, hanem megúszásra, eltüntetésre, bűnbakképzésre.
Számunkra nem távoli egzotikum ez
a szisztéma itt, ma Magyarországon.
Sokan emlékszünk a miskolci rendőrfőkapitány nyilatkozatára: „(…) a közterületi rablások elkövetői cigány emberek.
Igazából Miskolcon legfeljebb pénzintézetet vagy benzinkutat rabol ki magyar,
minden más rablás viszont az ő részük.”
Mivel a rendszerváltás óta egyetlen politikai tényező sem foglalkozott a cigányság sorsával, mivel egyre nagyobb lett
a cigányságon belül a szegénység és az
elkeseredés, mivel a társadalmi előítéleteken, rossz beidegződéseken nem sikerült változtatni, ezért óriásivá duzzadt
a probléma. De nem kell hozzá túl sok
információ, hogy láthassuk: a probléma nem rendőrségi ügy. Ám a hatalom emberei mégis azzá akarják tenni,
mert így egyszerűen körvonalazhatóvá
válnak a megoldások. Nem kell foglalkozni ebben az esetben azzal, hogy
a társadalom szövetébe egyre jobban
beleivódik az előítéletes gondolkodás,
aminek többek között az is a következménye, hogy sokkal nehezebben vesznek föl egy cigány embert dolgozni, mint
azt, akiről vélelmezik, hogy nem cigány
származású. Aztán nem kell foglalkozni
azzal, hogy a cigánygyerekeket miként
lehetne integrálni az oktatásba. Ha egy
probléma rendőrségi üggyé válik, akkor
a háttér már nem is fontos. Ha a problémát rendőrségi üggyé degradáljuk,
akkor indulunk el igazán a szakadék
felé. Ilyenkor már csak egy reményünk
maradhat: hátha porszem kerül a gépezetbe, úgy, mint az Elcserélt életekben.
Nálunk Zsanett ügye váltott ki hasonló
felháborodást a közvéleményben, mint
Clint Eastwood filmjében az elcserélt
gyerek ügye. Zsanett igazi porszem lett
a gépezetben, aki a mai napig harcol az
igazáért. Nem tudjuk, hogy tényleg történt-e nemi erőszak vagy sem, de azt ma
már tudjuk, hogy rendőrök körzetüket
elhagyva „hazakísérgetnek” lányokat
igazoltatás után. Ami már önmagában annyira különös, mint a filmben az
anyára tukmált, betanított cseregyerek.
Ahogy Zsanett ügye, ugyanúgy a filmbéli anya ügye is elindított valamiféle leváltási hullámot. A filmben a kis porszem
meg tudta buktatni a korrupt és züllött
hatalmat. Nálunk Zsanett ügye nem
nagyon tudható még, hogy mit változtatott meg, de az biztos, hogy sok utcán
szolgálatot teljesítő rendőr gondolkodását a saját hatalmának korlátairól

Csejk Miklós

Elcserélt életek

gyökeresen megváltoztatta. Ugyanis az
ilyen minták követendő példával szolgálnak más kis „porszemeknek”.
A filmtörténet legkorábbi porszem a
gépezetben figuráját Chaplin teremtette. Jól emlékszünk a Modern időkbeli
(Modern Times, 1936, r: Charles
Chaplin) masinákkal hiába küzdő burleszkfigurára. De ami az érdekes, hogy
a későbbiekben férfiak ritkán kerültek
ilyen összefüggésben a filmekbe, természetesen a burleszktradícióról most
nem szólva. Peter Sellers Clouseau felügyelője vagy Begnini hősei egyenes ági
leszármazottjai a chaplini kisembernek,
aki megakasztja a nagy szisztémák „normális” (vagyis abnormális) működését.

Ha férfiak kerülnek szembe zavaró és
végül az egész működést kizökkentő
porszemként a gépezettel, akkor általában lúzerekről beszélhetünk, akik valamilyen furcsa véletlennek köszönhetően
éppen elesettségükből, veszteslétükből
kovácsolnak valami újat. Nem nehéz
bennük a népmesék „legkisebb testvér”figurájára ismernünk. Komoly filmekben a porszemek csaknem mindig nők.
A macsótársadalom ugyanis elnyomja
őket. A klasszikus berendezkedés szerint
a nők alávetettek, így ők vannak abban
a helyzetben, hogy időnként véletlenül
megrendítsék a társadalmi építményt.
Ezt a toposzt használja Clint Eastwood
is az Elcserélt életekben. Christine sor-
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sában akár Erin Brockovichra is ismerhetünk, aki tanulatlan titkárnőként
szállt szembe egy multicéggel (Erin
Brockovich – A zűrös természet, 2000, r:
Steven Soderbergh). A vállalat az ilyenkor szokásos módon készült feldarálnia
a szemtelenül legyeskedő kis hölgyet is,
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a Magyar Nemzeti
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akinek szárnyverdesései azonban végül
a környezetszennyező és ezzel súlyos
betegséget terjesztő cég pusztulásához
vezettek. A Milk (2008, r: Gus Van
Sant) perifériára szorult homoszexuális
férfijainak sorsa is ugyanerre a sémára
épül. Ők csak az emberhez való életet

szeretnék elérni, de küzdelmük végül
túlnő saját maguk ügyén is. A Milknek
megítélt Oscar-díjak jól mutatják a porszem a gépezetben figurák felértékelődését. Ők ugyanis korunkban a civil
kurázsi, az egyéni kiállás szimbólumaivá
nemesülnek.
De persze a porszem nemcsak a
hatalom gépezetébe tud belekerülni,
hanem például egy rutinná váló párkapcsolat vagy egy ember rutinná váló
életének gépezetébe is. Egy ilyen történetet mutat be Marguerite Duras
remek regényéből készült film, A szerető (L’amant, Jean-Jacques Annaud,
1991) is. Saigon felé tart egy komp, mely
a Mekong folyót szeli át. A korlátnak
támaszkodva egy 15 éves lányt látunk
férfikalapban, agyonmosott selyemruhácskában és egy magas sarkú, nagyon
nőies cipellőben. A lányon egy 32 éves
kínai férfi szeme akad meg. Elviszi egészen a bentlakásos iskoláig, ahova a
leányzó éppen igyekszik. És ezzel kezdetét veszi szenvedélyes szexuális kapcsolatuk, mely őrjítő szerelemmé változik.
Sok szempontból tabukat döntöget ez
a valós alapokon nyugvó történet is,
ám ami témánk szempontjából érdekes, az a férfi rutinná váló életének,
gondolkodásának megváltoztatása.
A gazdag kínai családból származó férfi
sorsa, élete jó időre meghatározott.
Vagyonegyesítés okán családi nyomásra
meg kell házasodnia, ami elől az ópiumbarlangokba menekül. Mikor életét
már-már teljesen üresnek érzi, amikor
már teljesen elmagányosodik, akkor
találkozik egy fiatal lánnyal, aki sok-sok
vidámságot, kacagást, felelőtlen szórakozásokat, szabadságot és leginkább
tomboló szerelmet hoz el számára. És
mindjárt azt is gondolnánk, hogy a
szerelem képes is lesz felülírni bármilyen
törvényt. Ebben a történetben viszont
ez nem így zajlik. A férfi megházasodik
a neki rendelt arával, a lány meg elutazik, majd évek múltán a világ egyik leghíresebb és legtehetségesebb írónőjévé
cseperedik. Mégis a porszem, amely,
megakasztja a szerkezetet, már ott van.
A szerető, aki megismerteti a középkorú
férfival az igazi szenvedélyt, elég erőt
ad ahhoz, hogy hamarosan fellázadjon
hagyománytisztelő, álszent környezete
ellen. Persze ezt már a film végén egy
fél mondatból tudjuk csak meg. De a
porszem ebben az esetben is megtette
a hatását.
Ilyen szempontból A japán szerető
(Japanese Story, Sue Brooks, 2003) megpróbál valódi filozófiai mélységekig eljutni, ami csak félig-meddig sikerül. Itt egy
gazdag japán üzletembert ismerünk meg,
akiről hamarosan kiderül, hogy teljesen
kiégett, sem férjnek, sem apának nem
jó már. Az üzletember idegenvezetőül
egy egyáltalán nem kedves geológusnőt
kap, akibe annak rendje és módja szerint
bele is szeret. Ha két szomorú, kiégett,
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magányos ember találkozik egymással,
abból a filmekben gyakran iszonyatos
szerelmi őrület alakul ki. Szinte minden
elfojtott energia felszabadul ilyenkor.
Szenvedélyes szerelmüknek a férfi hirtelen halála vet véget. Fürödni indulnak egy
természetes tóba, a férfi fejest ugrik, fejét
beveri, és meghal. Baleset. Kizökken az
idő. Sokáig azt gondoljuk, hogy ez a film
a japán férfiról szól, neki bonyolultabb
a helyzete feleséggel, gyerekkel a háta
mögött. De ekkor jövünk csak rá, hogy
jobban kellett volna figyelnünk a nőre.
A film első részében remek módon tereli
el a rendező a figyelmünket a lényegről,
hogy aztán visszamenőleg kénytelenek
legyünk átírni magunkban a filmhez
való hozzáállásunkat. A lét perifériájára vezetnek a film alkotói. A történetek
nagy részében a szerető személye kissé
háttérbe szorul. Fájdalma kevésbé meghatónak tűnik. Pedig igazából minden
efféle történetben ő a főszereplő. Ő a
porszem, mely képes lehet megakasztani
a gépezetet. A filmben elindul egy tomboló kapcsolat, majd a haláleset miatt
hirtelen abbamarad. Iszonyatos, döbbenetes, kimondhatatlanul fájdalmas.
Megérthetetlenül abszurd. Másrészről
meg arról van szó, hogy a családapák,
ha visszatérnek a jó kis meleg fészkükbe,
akkor körülbelül ilyen állapotban hagyják az esetek döntő többségében a szeretőt, aki csak sokára tér majd magához,
ha valaha is. Pedig ők azok, akik feltöltik
energiával a kiégett férfiakat. Másrészről
meg ők azok, akik rávilágítanak arra,
hogy rosszul működik a rendszer. Ők a
porszem a családgépezetben, mely sajnos az esetek döntő többségében nem
működik jól. Boldogtalanná és üressé
teszi a „résztvevőket”. De vajon miért?
A filmtörténet egyik alapfilmje, az
Annie Hall (Woody Allen, 1977) éppen
arról szól, hogy miképp működik ros�szul egy kapcsolat gépezete. Alvy Singer
a film elején azon morfondírozik, hogy
bár elhagyta Annie-t, de fogalma sincsen az okok felől. Nem tudja, miért
működnek rosszul a párkapcsolatai,
nem tudja, miért kerül állandóan porszem a gépezetbe. Megismerve Alvy életét, mi, nézők viszont képben leszünk.
Látjuk, hogy milyen apróságok elegendőek ahhoz, hogy két ember kiszeressen egymásból. Ha pedig ez megtörténik, mennyire nehéz visszaszeretni a
másikba, ha egyáltalán lehet. Persze
fel lehet tenni úgy is a kérdést: minek
is visszaszeretni? A mély érzelmekkel és
emlékekkel teli barátsággá átalakított
párkapcsolat miért is ne működhetne
a végtelenségig? Csak hát azt is látjuk,
hogy miért nem. Az okok egyszerűen a
gondolkodásra vezethetők vissza. Ha
két olyan ember jön össze egymással,
akik nem gondolkodnak túl sokat egymáson, önmagukon, a kapcsolatukon és
a világon, akkor máris igen kicsire redukálódik a potenciális problémák száma,
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Magyar Nemzeti Filmarchívum
1021 Budapest, Budakeszi út 51/e
telefon/fax: 394-5205
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mely megkeseríti az ember életét. Aki
nem mélázik, meditál, azt nem kezdi el
zavarni a napi rutin lélekölő üressége.
Az kevéssel is beéri. Ám a sokat gondolkodó ember drámája éppen az, hogy a
gondolkodása révén képtelen elfogadni
az ürességet. A rutint. A rutin lényege
ugyanis az üresség. Ha az ember eltér
a napi rutintól, akkor ezernyi kaland
és érdekesség várja, újszerű helyzetekben találja magát, s az újszerű helyzetek mindig az önismeretet gazdagítják.
A filmbéli Alvy drámája az, hogy sokat
gondolkozik önmagán, párkapcsolatain
és a világon, ami egyrészről nagyon
kreatív és izgalmas foglalatosság, másrészről meg éppen ez akadályozza
meg életének rutinná válását. A család
pedig éppen a rutinra épül. Épülhetne
az élet és gondolkodás színes kavalkádjára is, csak akkor zabolázhatatlan lenne. Azzal pedig az a baj, hogy
mivel a család a társadalom legkisebb
egysége, nem lehet zabolázhatatlan,
állandóan változó, hanem éppen ellenkezőleg. Kiszámíthatónak kell lennie.
Meghatározott rend szerint kell működnie. Mindennek megfelelő helye és ideje
kell hogy legyen egy családban. Megvan
az idő a dolgozásra, pihenésre, nyaralásra, gyereknemzésre, gyereknevelésre, lazításra, másokkal való törődésre.
Mindennek pontosan meghatározott
helye és ideje van. Mert így könnyen és
áttekinthetően épül föl a sok kis családból maga a társadalom. Alvy esetében
a porszem a család, a párkapcsolat
gépezetében éppenhogy maga Alvy, a
gondolkodó, érzékeny ember.
Ha jobban végiggondoljuk, hogy a
társadalom és a legkisebb egysége, a
család is üres rutinra épül, akkor egyrészt egyáltalán nem lepődünk meg,
mert tudtuk mi ezt nagyon is jól a

szívünk mélyén, csak különös a szembesülés. Méghozzá azért különös, mert az
üres rutin elidegeníti az embert önmagától. Romantikusabban is mondhatjuk: meghal az ember lelke. Ami persze
szerencsére nem igaz, mert „a porszem
a gépezetben”-problematika éppen arról
szól, hogy bizony nem hal meg a lélek,
csak zárójelbe kerül, perifériára szorul.
Mind a társadalom, mind a család esetében az üres rutinnal az a baj, hogy
hazugságot szül. Élethazugságot. Vagyis
hazudunk magunknak egy színes életet,
miközben lelkünket perifériára szorítva
a sarokban kucorogva szorongunk, s
kapaszkodunk az üres, ám megszokott
rutinjainkba, amelyekről azt hisszük,
hogy majd harmóniát hoznak az életünkbe. A megszokás viszont nemhogy
harmóniát nem hoz, hanem éppen ellenkezőleg: leginkább búskomorrá tehet.
Így van ez a társadalommal is. Nem
nagyon lehet a társadalom szövetén változtatni, legalábbis azt gondoljuk. Mert
félünk minden változástól. Tudjuk, hogy
nem működik jól, de legalább működik.
Az emberiség egész történetének ez a
drámája. A nyugalomra vágyó megalkuvás, amely mindent hoz, csak megnyugvást nem. Aztán persze jön „a porszem
a gépezetben”, s ilyenkor történnek a
változások. Valamennyire igazságosabbá is válik a világ, de az üres rutin mégis
visszarendezi önmagát, s a társadalom
újra egyre élhetetlenebbé válik, újra
egyre igazságtalanabbá. Sok filozófus
gondolkodott már azon, mit is lehetne
tenni, talán − kis túlzással élve − az egész
filozófiatörténet nem is szól semmi másról. (A teológiáról már nem is beszélve.)
A ma legnépszerűbb elméletek a kívülállóságról szólnak. Amivel meg az az
alapvető probléma, hogy „nem foghat a
macska egyszerre kint s bent egeret”.

Megjelent

a Magyar Nemzeti
Filmarchívum
történetéről szóló
könyv!
Annie Hall
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Előző számunkban a Gázai övezetből érkező
legutóbbi terrorakciókra válaszul megindított Izraeli támadások kapcsán kommentálta a kialakult helyzetet és annak megje-

lenítését a médiában Nógrádi György. Most
fiatal újságíró-kollégánk más aspektusait
is felvázolja a konfliktus ábrázolásának,
bemutatásának.

Gáza és a média 2

Rege Mihály

Az izraeli–palesztin konfliktus nemcsak
a hadszíntereken zajlik, hanem a tévék
képernyőin, az interneten és a lapok
hasábjain, illetve a rádiók hullámhosszain. Ez a harc, mely a nemzetközi közvéleményért folyik, látszólag nem életbevágó, de a modern demokráciák korában,
ahol az államok vezetői nem hagyhatják
figyelmen kívül a nép szavát, sokszor
mégis az. Izrael ebben a harcban nem áll
túl jól. A zsidó állam médiamegjelenése,
beleértve már az amerikai médiumokat
is, erősen negatív. Ennek vannak objektív és szubjektív okai – meglepő vagy
nagyon is természetes módon az előbbiből van több.
Már az is érdekes kérdés, hogy Izrael
csekély mérete és lakosságának alacsony
száma ellenére miért szerepel a sajtóban oly nagy súllyal. Gyakrabban van
jelen, mint például az iraki konfliktus,
ahol pedig az egyik hadviselő fél a világ
legerősebb országa, Amerika, és bőven
meghaladja például a mostanra már
nagyrészt lecsengő, de egykor forrongó csecsen–orosz konfliktust. Mivel a
média a legtöbb országban nagyrészt
piaci alapon működik, nyilvánvalóan
azért van ez így, mert az embereket
érdekli Izrael. Mert ez a zsidó állam.
A zsidósággal kapcsolatos hírek figyelmet ébresztenek azokban az országokban, amelyekben akár asszimilálódott
zsidóság is van. Sok helyütt a zsidóság
egy kis része megtartott néhány kulturális-vallási tradíciót. Felhívva magára
ezzel a többség figyelmét. Izrael sajátos
körülmények között történt, 1948-as
megalakulása és fejlődése a 20. század
sajátos „nemzetállamosodási” folyamatainak egyik jellemző példája.
Izrael lakosságának immár kisebbik
hányadát teszik ki az európai eredetű,
vagyis askenáz zsidók (akik nem mellesleg Amerikában is a többséget képviselik).
Mára a mizrahi, keleti, elsősorban arab
országokból bevándorolt zsidók kerültek
túlsúlyba, akik egyébként kezdik átvenni
a korábbi askenáz dominanciát az olyan

területeken is, mint a kultúra. De természetesen, ahogy a legtöbb embernek
magáról a zsidóságról is felszínes ismeretei vannak, és gyakran sztereotípiák
alapján ítélik meg őket (pedig valójában,
hogy ki tartozik ide, nagyon nehéz meghatározni napjainkban), úgy ezek iránt a
distinkciók iránt végképp érzéketlenek.
Izraelre irányítja a figyelmet, hogy szemben a térség többi országával, itt egy
nyugati típusú demokrácia van, Izrael
politikai berendezkedése – számtalan
hiányossága ellenére is – hasonlatos az
európaihoz. Ráadásul egy technikailag
(haditechnikailag is) fejlett országról van
szó, világszerte erős gazdasági jelenléttel. Nyilván az sem mellékes, hogy Izrael
az Egyesült Államok egyik leghűségesebb
szövetségese, például a terrorizmus elleni harcban (melynek egyes módozatait
erős kritika érte az utóbbi időben, lásd
az iraki fiaskót, amelyből nem jött ki jól
Izrael sem).
Az izraeli–palesztin konfliktus kön�nyen hozzáférhető a média számára.
Az első öbölháborútól kezdve (a CNN
hathatós segítségével) a különféle fegyveres konfliktusok gyakorlatilag beköltöztek az emberek nappalijaiba. Az az
elképesztően széles közönség, amelyik
ily módon a háborúk fogyasztójává lett,
nem tud árnyalt képet kialakítani a rengeteg, képben rázúduló konfliktusról.
Viszont igényli, hogy jókra és rosszakra
osszák fel neki a szemben álló feleket,
hogy értse, amit lát és olvas. Ki befolyásolhatja, hogyan címkézik fel a médiában
a háborúk résztvevőit? Az Öböl-háború
alatt az Egyesült Államok kontrollálhatta, mi kerül a felvételekre. Izraelnek nincs
ilyen direkt befolyása a médiára. Sőt,
miközben Izrael időről időre korlátozza
az újságírók bejutását a harci övezetbe
(jelentős felzúdulást váltva ki ezzel a
zsurnaliszták körében, mint történt a
legutóbbi Hamasz-ellenes gázai offenzívánál), a palesztin területeket gond
nélkül járhatják be az újságírók. Vagyis
miközben a nyugati színvonalú Izraelben

tanyáznak, és a legmodernebb technikákat használják, terepre átruccannak a
palesztinokhoz. Itt pedig még a Hamasz
által kormányzott Gázai övezetben is
nyugodtan mozoghatnak. A palesztin–izraeli konfliktus szinte mindennap
szolgáltat valami izgalmas témát. Adott
tehát egy konfrontáció, amely érdekli
az embereket, hozzáférhető és témában
gazdag.
De miért tünteti fel Izraelt negatív
színben a média? Erre a választ a konfliktus természetében kell keresnünk.
Régen elmúltak már azok az idők, amikor a felek hadat üzentek, majd kivonultak a harcmezőre, és megütköztek
egymással. A modern nemzetállamok
célja az, hogy állampolgárait megvédje egy esetleg bekövetkező támadástól.
Ennek érdekében például a hidegháború
alatt mindkét fél igyekezett a másikéval
közel azonos atomarzenált kialakítani.
A modern terrorizmus megjelenésével a
régi játékszabályok érvényüket vesztették. Az elrettentés hidegháborús taktikája mostanra elavult, amikor az egyik
fél bármikor feláldozza a saját életét is,
ha kell. Így a megelőzés más módszereire
van szükség.
Bár mind Ciszjordánia, mind a Gázai
övezet rendelkezik önigazgatási szervekkel (ez az előbbi esetében a Fatahféle Palesztin Hatóság, az utóbbiban a
Hamasz), nyilvánvaló, hogy egyikük sem
képes arra, hogy hatalmukat „kormányzati szervként” kiterjesszék az adott területre. A Gázai övezetben a Hamasznak
van civil és katonai szárnya is, ez utóbbi
pedig kimondva-kimondatlanul folytat
terrorista tevékenységet. A teljes szervezet egy utópisztikus iszlamista ideológia
szerint működik, nyilvánvalóan egészen
más prioritásokkal, mint egy nyugati
demokratikus kormányzat, így a klasszikus elrettentő eszközök (a kormányzóképességet veszélyeztető intézkedések,
a lakosság jólétét érintő intézkedések,
netán egy kilátásba helyezett támadás
stb.) kevésbé hatnak rá. Emiatt Izrael

kénytelen komoly restriktív intézkedéseket bevezetni és belső rendészeti feladatokat ellátni (ami általában katonai
akció formájában valósul meg), illetve
korlátozni a szabad mozgást és a külvilággal való érintkezést az említett területekről érkező támadások minimalizálása
érdekében. Mivel a cél a cselekmények
megelőzése, ezért látszólag Izrael tűnhet az agresszornak, hiszen ezek a lépések még azelőtt következnek be, hogy a
másik fél agressziót követett volna el. Így
aztán az az abszurd helyzet áll elő, hogy
amikor például egy öngyilkos merényletre válaszul Izrael csapást mér palesztin
területekre, az jogos lépésnek tűnik, míg
a preventív lépések, ha ezek akár a legkisebb érdeksérelemmel járnak a palesztin
lakosságra nézve, szinte mindig kritika
tárgyát képezik. Jól látható ez a jelenség
például a veszteséglisták állandó közlésénél. A nagyobb számú arab veszteség
miatt Izrael úgy tűnik fel, mint amely túlzott erőt alkalmaz. Nem vesszük figyelembe, hogy a veszteségek sokszor olyan
akciók során keletkeznek, melyek adott
esetben izraeli életeket mentenek meg.
Persze mindezeket figyelembe véve is
sokszor kritizálhatóak Izrael bizonyos
lépései, de nem annyira egyszerű a konfliktus, mint amilyennek „első ránézésre”
tűnik. Bár az mindig jogos elvárás, hogy
egy hírt megfelelő kontextusba helyezzen
egy médium, de nem adhat mélyreható, bonyolult elemzéseket, nem tarthat
részletes történelmi leckéket. De mielőtt
ezzel védenénk meg egy médiumot, kezdjük ott, hogy a tudósításokban leadott
képek hitelességéért már felelőssé tehető
az adott média. Mindannyian ismerjük
az állig felfegyverzett izraeli katonákkal
szemben álló kődobáló palesztin kisfiú
képét. Ma már azt is tudjuk, ez beállított
kép volt. Mégis beivódott a világ közvéleményébe, hogy itt Dávid és Góliát harca
folyik. Egy ilyen kép felelőtlen terjesztése
után nem lehet azzal védekezni, hogy túl
komplex a konfliktus, és nincs idő meg
hely a komprehenzív elemzésre. De elhí-
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resült az az eset is, amikor a BBC riporternője elsírta magát Arafat temetésén,
és a csatorna helyénvalónak érezte, hogy
ezt a mozzanatot le is adja. Egy ilyen
eset után elhiggyük, hogy a konfliktust
szenvedély- vagy akár érzelemmentesen
ábrázolja a BBC? Egyre égetőbb probléma, hogy a csatornák minden alaposabb
forráselemzés és -kritika nélkül merítenek palesztin forrásokból.
Ennek egy eklatáns példája volt a
Hamasz–Izrael-konfliktus során, amikor az ENSZ helyi segélyezési ága azt
állította, hogy direkt támadás érte az
egyik általuk működtetett iskolát, hogy
aztán néhány nap múlva egy Globe and
Mail-riport hatására az ENSZ is elismerje, hogy a támadás az iskolán kívül és
nem belül történt, ráadásul válasz volt
a Hamasz-militánsok támadására. Ha
egy ilyen, látszólag minden gyanú felett
álló forrás is valótlanságokat állít, akkor
nyilván felmerül, hogy a többi palesztin
hírforrás mennyire megbízható. Tény,
hogy a hibahatáron jóval felül derülnek
ki információkról, hogy valótlanok, persze általában csak napokkal az eredeti
tudósítás után, sokkal kisebb publicitással, mint az eredeti ferdítés.
Ez a „slamposság” a hírversenyen
túl – különösen a percenkénti internetes tudósítások korában, amikor egy hír
sokkal kevésbé ellenőrzött – még egy
visszásságra vezethető vissza. A kön�nyű hozzáférhetőségnek és a viszonylagos biztonságnak ára van, nevezetesen
az, hogy a szabadság csak látszólagos.
Különösen a Gázai övezetre igaz, hogy
idegenvezető nélkül képtelenség boldogulni, sőt egyáltalában túlélni, mondjuk
egy sétát – a terület egy országos méretű
nyomortelepre hasonlít leginkább. Egy
ennyire kiélezett konfliktus során természetesen képtelenség lesz pártatlan
segítséget találni, így nyilvánvaló, hogy
leginkább az igazságnak csak egy szeletét lesz képes a tudósító bemutatni. Sőt,
sokszor a forrásának propagandaeszközévé is válhat a tudósító.
Nyilván ezen a helyzeten nem segített
az sem, hogy Izrael megtiltotta a legutóbbi Izrael–Hamasz-konfliktus során az
újságírók bejutását a térségbe, így aztán
szinte teljes egészében helybeliekre, vagy
olyan, a térségben élő külföldiekre kellett
hagyatkozni, akiknek nagy része szintén
ideológiailag elkötelezett. Így eshet meg
az például, hogy míg a nagyszámú civil
halott és a pusztítás mindig említésre kerül a tudósításokban, eközben az,

hogy ez gyakran annak a következménye,
hogy a Hamasz militánsai szándékosan
a civil lakosok közül lövik Izraelt, csak
ritkán vetődik fel. Innentől a tudósítók
vélt vagy valós averziója a zsidó állammal
szemben már csak másodlagos.
Tény, hogy az Egyesült Államokban,
az Egyesült Királyságban és Európa legtöbb országában a vezető lapok nagyobbik része baloldali irányultságú, és ezek,
különösen Európában, erősen kritikusak
Izrael palesztinpolitikájával szemben. Ez
a mentalitás főleg a riportokat és a helyszíni tudósításokat jellemzi, és természetesen a véleményrovatot. A hírek nagy
részét a médiumok a hírügynökségektől
veszik át, azt legfeljebb csak kiegészítik
a helyszíni tudósítóktól kapott információkkal. Gyakori eset, hogy az izraeli
oldal álláspontja rendre figyelmen kívül
marad például egy palesztin területekre
mért rakétatámadás bemutatása során.
De ezért hiba lenne kizárólag a nagy
médiumokat okolnunk. Rögzítenünk
kell, hogy azok sem állnak a helyzet
magaslatán, akik az izraeli oldalon a sajtókapcsolatokért felelnek. Régóta probléma, hogy kevés az angolul jól beszélő
és a szakmájához értő PR-munkás az
izraeli hivatalos szerveknél. Így a provokatív, témát adó, az izraeli álláspontot
nem demagóg módon, de hatásosan
képviselő sajtókapcsolat helyett sokszor
csak a megkeresésekre adott szűkszavú
válaszokban merül ki a munkájuk. Így
pedig nehéz lesz az eredendően hendikepes helyzetből a legjobbat kihozni.
Bár vannak pozitív próbálkozások, mint
a videocsatorna indítása a YouTube-on,
ahol például a civilek közé bújó terroristákról mutattak be légi felvételeket.
Csak hát bármennyire sokan használják
is az internetet, ez ma még nyilvánvalóan
kevés tájékoztatás.
Pedig azt, hogy a közvéleményért
vívott harcban nem állnak túl jól, az izraeli
oldalon is látják. Nyilván nem véletlen,
hogy a harci cselekményeket az év végi
ünnepi szezon közepette indították, amikor a legkevesebben ülnek a képernyők
előtt, vagy böngészik az internetet és az
újságokat. De az események elhúzódásával az érdeklődés homlokterébe került
az akció, és azonnal össztüzet zúdítottak
rá a szakértők és a médiában dolgozók. Hogy a katonai fellépés katonailag
mennyire volt sikeres, az majd kiderül,
de hogy az akció nyomában támadt
médiaháborút Izrael elvesztette, az már
tényként kijelenthető ma is.

Hajrá boldogság!
(angol, 2008)

Az ötszörös Oscar-jelölt Mike Leigh magával ragadó filmjének hőse,
Poppy (Sally Hawkins) nem hagyja, hogy bármi is beárnyékolja
az életét, hiába a testvére folyamatos kellemetlenkedése, autós
oktatójának, Scottnak egyre erőszakosabb nyomulása. Poppy
pontosan tudja, hogy az élet nem fenékig tejfel, de ettől még nem
kell borúsan látni mindent.
Leigh ismét az élet nagy kérdéseiről elmélkedik,
de a mindennapok egyszerűségének nyelvén. Kérdésére a feleletet,
hogy a naiv életszemlélet szellemi kiegyensúlyozatlanság eredménye
és önveszélyes felelőtlenséggel társul vagy színtiszta jóérzésből
fakad, pedig a nézőkre bízza.
Sally Hawkins alakítását a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál a
Legjobb női alakítás díjával jutalmazta, és idén pedig ugyanebben a
kategóriában elnyerte a Golden Globe-díjat.
Forgalmazza az SPI International Magyarország
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„Folyton csak ülni
és enni, inni”

Fábián Károly

A filmbeli lakomajelenetek „mögöttes jelentései” olyan ellentétpárokban ragadhatók meg,
mint kultúra és rombolás, civilizáció és lázadás, rend és zűrzavar, méltóság és romlottság,

Felsőtízezerbeli asztaltársaság. Minden
sémákba, hűvös formalizmusba merevedve. Ekkor egy hívatlan vendég, egy
farmerruhás hippi ugrik az asztalra.
Tornacipőjével odébb pöccint egy kristálypoharat. Majd fergeteges éneklésbe
és táncba kezd, miközben a többiek
akkurátusan kapkodják el az útjából a
drága eszcájgot. Melyikünk is felejtené
el a Hair-beli (1979) lakomajelenetet?
Miloš Forman csaknem minden filmjében kíméletlenül ostorozza a megkövült
szokásokat. A konformizmust. És ez
roppant kedves a szívünknek. Hiszen
melyikünk nem szeretné levetni magáról
– legalább egy időre – a kötöttségeket és
finoman odébb tessékelni őket, mint a
filmbeli Berger? Hozzá üvöltve énekelni
égbe emelt karral: „I got live, live, live,
live, live!” („Enyém az életem!”) De ne
szaladjunk ennyire előre!
A lakoma bizonyos szabályok szerint
megrendezett közösségi evés. Kezdetben
fő szervezőelve maga az ételfogyasztás
volt, ami később megváltozott: az evés
Egészséges erotika

dominancia és alávetettség. De vajon miért
nehezedik ez a súlyos „teher” az evés-ivásra,
amikor annak csupán alapszükségletünk kielégítésének kellene lennie?

köré vont ceremóniára került a hangsúly. Vagyis a körítésre. A reneszánsz
korában a lakomák kezdtek „színházi
előadás”-jelleget ölteni (mise-en scène).
„Aki lakomát akar adni, annak van
annyi dolga, mint a hadvezérnek” – írta
akkoriban Giacomo Colorisi. Sokakat
már pusztán nézőként invitáltak meg a
dínomdánomra. Pontosan mutatja ezt
Zeffirelli Shakespeare-adaptációjának,
A makrancos hölgynek (1969) egyik
dáridójelenete. Az asztal környéke oly
nagy, hogy sokaknak csupán a teret
körülvevő árkádok alatt jut hely. De
nem is próbálnak az asztalhoz furakodni. Nézik a lakmározókat, mintha
színházban volnának. És nem kezdenek közben maguk is enni, falatozni,
„szotyizni”, ők is megadják a módját:
nézik a lakmározók emelkedett társaságát. A lakoma tehát ünnep. Megvan
a hagyománya és a liturgiája. Kulturális
kódokat visel magán, és felölti az adott
kornak az adott társadalmat meghatározó vonásait. Hogy mennyire tisztán

tükrözik a 20. század különböző korszakait a hozzájuk fűződő lakomák,
arra jó példa Jiří Menzel legutóbbi
kedves filmje, az Őfelsége pincére voltam (2006). A filmben a múlt század
meghatározó korszakai jelennek meg
egy-egy éttermi jelenet köré szervezve.
Természetesen érzékelhetőek a nagyon
eltérő lakmározások közös vonásai is.
Például, hogy a kelet-európai asztalok
körül főleg férfiak ülnek. A hímdominanciájú korokban a nők éppolyan
díszítőelemei a lakomának, mint a
fényes teríték. Menzel megidézi Forman
Hair-beli asztaljelenetét. Tisztes, potrohos öregurak mosolyognak kajánul
az asztalnál. A gyönyörű kávéscsészék
és kristály borospoharak között a hófehér terítőn egy nő táncol. Nem is akármilyen táncot lejt! Már csak fehérnemű
van rajta, és a kombinéja alól lassan
lecsúszik a bugyija is. Míg Berger tánca
a szabadság metaforája volt, a cseh
kisvárosbeli kurtizán tánca a kéjsóvárság habkönnyű kritikája.

A lakomán való részvétel a közösségbe tartozás élményét nyújtja. A befogadottak egyszersmind elfogadják a szabályokat. A lakmározás nutritív funkciót
tölt be, vagyis individuális cselekvés, de
a lakomázás kollektív tevékenység. Az
együtt evésben az összetartozás nyilvánul meg. Érdekes ebből a szempontból,
hogy a vibráló, neurotikus Amerikát
jó adag cinizmussal (és öniróniával)
ábrázoló Woody Allen filmjeiben is a
nyugvópontot a családi (vagy baráti társaságban elköltött) ebédek, vacsorák
jelentik. A Match Point (2005) főhőse
amolyan Julien Sorelként kapaszkodott
fel az arisztokraták közé. A hétvégi,
vidéki családi ebédek során szilárdul
meg benne az elhatározás, hogy lelövi a
frissen megszerzett társadalmi rangjára
veszélyt jelentő szeretőjét. A valahova (és
nem is akárhová!) tartozás integrációs
ereje elképesztő erővel vonzza hősünket. A harmóniát, békét árasztó ebéd
a gyilkos erőszak csíráját rejti. Roberto
Gavaldón 1960-as Macariójában a szegény földműves leghőbb vágya, hogy
egyszer egyedül faljon be egy egész sült
pulykát. Amikor a felesége megszerzi
neki az ételt, Macario kivonul az erdőbe
lakmározni. Ám ezzel kirekeszti saját
magát a közösségből, így védtelenné
válik – szánalmas lakomáján meg is jelenik a Halál. És nem hagyhatjuk említés
nélkül kultúrtörténetünk talán legszánalomkeltőbb magányos lakomázóját:
Jézust Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájáról (1498). A falkép két oldalán
látható tanítványok magukkal vannak
elfoglalva, mozgalmas ábrázolásuk még
jobban kiemeli a központi alak, Jézus
magányosságát.
Ugyanakkor a lakoma szertartásrendjével való szembefordulás lehet
tudatos. Lázadó jellegű. Ez motiválta
a Hair-beli Bergert is. Ebben az esetben a lakoma a mozdulatlanná dermedt társadalmi kötöttségeket jelképezi, melyeket a többség elfogad. Ám
berobban valaki, aki felrúgja a normákat. Ő már szándékosan helyezi kívül
magát a szabályrendszeren. Magánya
épphogy nem sajnálatot ébreszt, hanem
magával ragad, hiszen gesztusában a
társadalmi mobilitásban érdekelt egyén
individualizmusa érhető tetten. Věra
Chytilová Százszorszépekjének (1967)
fiatal hősnői romlott lányok akarnak
lenni. Lázadásuk és züllésük egy üres
teremben arisztokratikus műgonddal
terített ételköltemények szétdúlásában
realizálódik. A lakoma mint szocializált evés éppen a normái és elvárásai
révén teremt kereteket, határokat. Így
a kézzel való evésben, a (sült)hús marcangolásában, a zsírtól csillogó szájban,
a szakállból csöpögő borban, a zabálást kísérő böfögésben és szellentésben
megnyilvánuló természetesség az egyéni
szabadság jelképe lehet például Mario
Monicelli filmjében, a Brancaleone
ármádiájában (1966) vagy Pasquale
Festa Campanile A lator (1979) című vígjátékában. Ez utóbbi filmben (az ókori
Római Birodalom Judea provinciájában
járunk Jézus Krisztus életének idejében)
főhősünk, a csavargó Kaleb egyedül felfal egy fél birkát. A fogadóban körülötte
római katonák isznak. Kaleb a zabálás
végeztével böfögni kezd, szemtelenül
jól van, miután degeszre tömte magát.
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Narrátorhang

Hair
Más provokáció nincs a viselkedésében,
de már ez a szabad, fékevesztett evés
felkelti a katonák érdeklődését, belekötnek hősünkbe, és nem is marad el a megalázás és a büntetés. Katonaállamban
enni sem szabad önfeledten, mert már
az is szembefordulás a hatalommal.
A fékevesztett, a társadalmi, illetve az
önkontroll alól felszabadult emberek
ámokfutását is gyakran kíséri vad tivornya, majd gátlástalan hányás, szarás,
gondoljunk csak John Cassavetes a
Férjekjére (1970), vagy Dušan Makavejev
Sweet Movie-jára (1974). De talán a legmegejtőbb természetességgel a légies
és mégis nagyon is evilági nőiességű
Mariska falatozza (premier plánban)
a natúrszeletet, legördítve hozzá egy
hatalmas korsó sört Menzel Sörgyári
capricciójában (1980).
Jó néhány filmben a lakoma éppen
zártsága miatt az elnyomás, az alávetettség allegóriája. A női öltőzőben felszerelt rejtett és titkos ipari kamerával
kukkoló (sőt pénzért párt-, tsz- és egyéb
vezetőket kukkoltató) gyárigazgató és

tűzrendésze hiába rendezne a kollektivizmus szellemében „gusztus huszadika” alkalmából „birkaperkelt” vacsorát,
mert leskelődéseik alanyai (a női alkalmazottak) fellázadnak megalázó meglesésük ellen. Tímár Péter Egészséges
erotikájának (1985) groteszk vállalati
tivornyája sajátos lakomaszimbolikát
rejt. Az étel felkínálása és annak elfogadása jelentené az alávetettségi viszony
létrejöttét. Erre már nem hajlandóak a
„ladagyár” (ládakészítő üzem) munkásnői, és sztrájkot hirdetnek. A lakoma
diktatúrát jelképező jelentéshorizontja tágítható a szélesebb értelemben
vett paternalizmus-kritika irányába,
ahogy tette ezt Ermanno Olmi az Éljen
soká az úrnő!-ben (1987) vagy José
Luis García Sánchez a Pisztrángokban
(1978). Az utóbbi filmben a vendégek
mindent megesznek, még a rothadt bűz
miatt gázálarcban felszolgált halat is.
Mert hogyha egyszer ott ülhetünk az
Asztalnál, akkor nem kell finnyáskodni.
Csak nyelni. Mert éppen ez biztosítja,
hogy továbbra is kiemelt tagjai lehetünk

a társadalomnak. Természetesen a film
a Franco-rendszer elitjéről szóló kritika, akik elfogadták a fennálló politikai
kurzust, bár mindnyájan tudták, hogy a
világ civilizált felén mindaz, amit Franco
politikája kínál nekik, már szemétdombra vetett hulladék...
Az evés a test táplálására szolgál,
létünk anyagi mivoltának fenntartását,
gyarapodását biztosítja, ráadásul a testi
örömszerzés egyik forrása is. Így a lakoma (mint az étkezés ünnepi formája) a
testiség, a matéria dicsérete. Éppen ezért
a testiséghez fűződő társadalmi-kulturális viszonyulások, ítéletek tetten érhetőek
a lakomajelenetekben. Így válhat az evés,
a lakoma szimbolikus szexuális aktussá
a szemérmeskedő rendezők eszköztárában. Ugyanakkor bizonyos estekben
a szexre hajazó lakomajelenet éppen
hogy nem tompább, mint egy esztétikusan erotikus vagy enyhén pornográf
képsor, sőt velejéig romlott, fülledten
rothadó érzetet kelthet, mint például
Tony Richardson Tom Jonesában (1963)
vagy a Sweet Movie-ban.
Őfelsége pincére voltam

Az evés elválaszthatatlan velejárója,
állandó mellékterméke a fekália. Míg az
evés az életet szimbolizálja, a fekália a
pusztulást, a halált. Ám mivel az élet vége
is egyszer a halál, így az evés terméke és
mellékterméke közé akár egyenlőségjel
is kerülhet, amit Marco Ferreri bátran
ki is rakott A nagy zabálásban (1973).
Ferrerinél az ételből nem élet, hanem
mindjárt halál fakad. A szereplők olyan
természetességgel eszik magukat halálba, mintha csak táplálkozási és örömszerzési célból lakomáznának. És mindez
azért megdöbbentő, mert táplálkozás
és vég között nincs hatvan-hetven évnyi
más tevékenység. Hogy lehet ilyen nyugodtan, végtudat nélkül enni, kérdezzük
magunktól a film közben, pedig megkérdezhetnénk minden reggelink, ebédünk
vagy vacsoránk alatt saját magunktól is.
Az étkezés kezdő és végpontját cseréli
fel Luis Buñuel A szabadság fantomjában (1974) úgy, hogy a társadalmi-kulturális kontextusokat a helyükön hagyja. A film egyik jelenetében a szereplők
WC-csészékre ülve helyezkednek el az
asztal körül. A lakoma intézménye sértetlen marad, csak az evés aktusát metszi ki
belőle a szürreális víziók nagymestere, és
teszi helyére a vécézést. (Természetesen
a mellékhelyiségbe enni járnak az asztaltársaság tagjai.)
Az ételadás, a táplálás a szeretet
egyik legalapvetőbb megnyilvánulási
formája, gondoljunk csak a szoptatásra. Így a lakoma a szeretet ünnepe, pozitív érzelmek kapcsolódnak hozzá, mint
például boldogság, otthonlét, bizalom.
Huszárik Zoltán Szindbádjának (1971)
főhőse is Majmunka húslevese mellett
talál otthonra, megnyugvásra. András
Ferenc Veri az ördög a feleségét című
filmjében (1977) már kifordítja ezt a
lakomafelfogást. A Badacsony környéki
család motorja, a háziasszony azért
serénykedik és hajt a környezetében
mindenkit, hogy méltóképpen fogadhassa pesti sógornőjét, aki funkcio
nárius főnökével és annak családjával
látogat el hozzájuk. A lakoma megrendezésében nem a szeretet tükröződik,
még csak nem is valamiféle magamutogatás, hanem a számítás. Jó viszonyba
kell kerülni a magas beosztású úrral,
hogy elintézzen majd ezt-azt.
Felgyorsult életünkből kitűnőben van
az asztalhoz ülés szokása. A megterített nyugalom, a tálakból felgőzölgő
harmónia. A filmesek mégsem a lakoma
ceremóniájának hiányát siratják, a sietős bekapkodásra redukálódott lakomázást, a tévé előtti nassolást, hanem
gyorsételeink minőségét. Richard
Linklater Megetetett társadalma (2006)
az orrunkra koppint: tudjuk egyáltalában, hogy mit eszünk? Belegondolunk
abba, hogy a hamburgerünkbe került
húst hogyan állítják elő? Pedig nem
hosszú végiggondolni, hogy a vágóhídon a piszkos munkát nyilván ugyanúgy
végzik, mint ahogy a plázák csillogó
üvegpalotáiban a takarítást. Körülbelül
ugyanannyi figyelemmel és hozzáértéssel, leggyakrabban éhbérért a bevándorló rabszolgamunkások. Könnyedén
szar kerülhet hát a marha beléből a
darált húsunkba. És amikor még arra
sem vetünk ügyet, hogy mit eszünk, felmerül-e bennünk, hogy mivé fajultak az
étkezéseink körülményei?
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Lépcsőfokok
Beszélgetés
Kabdebó Györggyel
Kiss Gabriella
„A producer az, aki bízik egy mű elkészítésében, és ehhez összeszedi a pénzt. Ez
ma Magyarországon úgy néz ki, hogy pályázik, de nem a saját pénzét fekteti a
filmbe. A producer érdeke, hogy minél kevesebb pénz kerüljön a filmbe, a rendező
érdeke, hogy minél többet költsön a filmre. Ez antagonisztikus ellentét.”
Kabdebó György a MOVI Népszerű-tudományos Stúdió helyettes vezetője volt,
majd a FOK (Fővárosi Oktatástechnológiai Központ) igazgatója, az alapítástól
kezdve a FilmJus elnöke. Dramaturg, rendező és producer.
Szabadidejében vitorlázik.

– Rendezőként a gondolkodási modellekkel is
foglalkoztál. Vegyész létedre milyen gondolkodási modell alapján debütáltál rendezőként
1973-ban?
– Mindig a fejlődés érdekelt: az emberi gondolkodás fejlődése, a biológiában az evolúció, a kémiában a gondolkodási folyamat, amely a megfigyelésen és a következtetéseken át a megállapításhoz vezet. A 60-as évek elején nagyon vonzó volt számomra a kémia, de gyakorló
vegyészként kiderült, hogy más a praxis és más, amit az
ember előtte elképzelt. Egyetemista koromtól amatőr
filmeztem, és amikor a Népszerű-tudományos Stúdió
természettudományi végzettségű, ismeretterjesztés
iránt érdeklődő munkatársakat keresett, jelentkeztem.
Dramaturgként indultam, majd első rendezésem egy
kémiai tárgyú oktatófilm volt, így tulajdonképpen a
kémiának köszönhetően lettem filmes.
– A következő lépcsőfok a Népszerűtudományos Stúdió helyettes vezetőségéig
vezetett. Milyen problémákkal kellett szembenéznie abban az időben egy stúdióvezetőnek?
Pénz volt mindenre, csak választani kellett az
ötletek közül?
– Az állam egy normatív fix összeget adott a stúdióknak, és meg voltak határozva a limitek, hogy mennyit
lehetett költeni egy oktató- vagy egy ismeretterjesztő
filmre.
– Mennyi volt az akkor?
– Az oktatófilmeké átlag 187 000 Ft volt, a népszerű-tudományos filmeké 450 000 Ft. A stúdióvezető
eldönthette, hogy a forgatás igényei szerint többet
vagy kevesebbet adjon. Ráadásként akkor még a
különböző tárcák oktatófilmeket is rendeltek. Abban
a rövidke kis időben, amikor a stúdió vezetésében is

szerepet kaptam, a munkamegosztás szerint a népszerű-tudományos filmeket Lakatos Iván gondozta, az
oktatófilmeket én.
A 80-as évek közepén a videotechnika megjelenésével változás kezdődött. Addig a filmkészítés olyan
drága, bonyolult és nehézkes volt, hogy fel sem merülhetett magánkezdeményezés, de a videó megváltoztatta ezt a helyzetet. Akkor már, ha valaki vett egy
videokamerát, stúdiókereteken kívül is készíthetett
filmet, olyannyira, hogy a rendszerváltozás után az
állam gyakorlatilag ki is vonult erről a területről. Az
oktatófilmek finanszírozásából csaknem teljesen, az
ismeretterjesztő filmekre pedig egy nem túl szerencsés mozgókép közalapítványi áttéten keresztül lehet
pályázni. Ez az én véleményem szerint inkább csak
megélhetési támogatás. Nem jut pénz a dramaturgiai
műhelymunkára, amely elősegítette volna a jó filmek
születését. Régen megnézték egymás filmjeit az alkotók, és felhívták a figyelmet azokra a dolgokra, amelyektől a rendező már nem tudott elvonatkoztatni.
– Sok ötletet kellett elutasítani?
– A stúdió minden évben a rendezőktől kért javaslatokat népszerű-tudományos filmekre, tehát nem
megrendelésre készültek. A dramaturgiai tanács a
beérkezett ötletek alapján döntötte el, hogy melyikből
készüljön film. Általában minden rendező legalább egy
filmet készíthetett évente.
– A kisfilmek mintha mindig szigetnek számítottak volna a szakmában. Ez egyrészt jó volt,
mert nyugodt tempóban, szinte kutatói alapossággal lehetett végigkövetni egy-egy jelenséget, másrészt nem biztos, hogy mindig a
szakma villanófényébe kerültek ezek a filmek,
legalábbis nem annyira, amennyire megérdemelték volna. Mindezt gyakorló rendezőként
és egyben vezetőként hogy tapasztaltad?
– Mi voltunk a szakmában a „futottak még” kategória.
Ha akkoriban felvetődött a film szó, elsősorban játékfilmekre gondoltak, majd következtek a dokumentumfilmek, és legvégül az ismeretterjesztés. A mai helyzet
viszont azt mutatja, hogy igen nagy az érdeklődés
iránta, hiszen legalább 25 csatornán vetítenek ismeretterjesztő filmeket éjjel-nappal. Ha nem így lenne,
ezek a csatornák már nem léteznének.
– A jelenlegi struktúrát tekintve megvalósíthatóak lennének az akkor elkészült művek,
és ha igen, milyen kompromisszumokra lenne
szükség?
– Mára annyira megdrágult a filmkészítés, hogy nálunk
szerintem a régi filmek sem lennének megvalósíthatók.
Hiszen olyan előkészítést igényelnének, hogy a néhány
milliós költségvetésből az efféle film a közelében sem
lenne a régi lehetőségeknek. Az ún. „magyar iskola”
világhírű volt, olyan nevekkel, mint Kollányi Ágoston,
Lakatos Vince, Czigány Tamás, Préda Tibor, Kiss
József, Takács Gábor, akik a nemzetközi fesztiválokon
is rendszeresen díjakat nyertek.
Visszatérve a tematikus tévécsatornákhoz, ma a
világ legjobb technikájával, jó pénzügyi kondíciókkal készítenek külföldön csodálatos filmeket, sorozatokat, lásd David Attenborough sorozatait, melyek
világszámnak számítanak. Hozzátéve, hogy ezek a
filmek ráadásul jó reklámot is kapnak.
Ahhoz, hogy egy film visszahozza az árát, három
dolog kell: sok pénzt befektetni, angolul készíteni, a
promócióba is sok pénzt fektetni!
E kulturális missziót betöltő filmek, bárhol is készülnek, minden esetben igénylik az állami támogatást.
– Szükséges volt valamiféle tudományos előképzettség ezeknek a filmeknek az elkészítéséhez?
– Szinte minden kollégámnak, aki az első nagy generáció után 15 évvel, a hetvenes évek elején jött, volt
egyéb tárgyú diplomája. Ez tudományos szemléletet
jelentett, ami fontos, mert ha a rendezőknek nincs
tudományos megalapozottságú önkontrollja, félrevihetik a nézőket.
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– Mi lett a régi gárdával?
– Szétszóródtak a szélrózsa minden irányába, és pályázati pénzekből próbálnak filmet készíteni. Nagyrészt
vegetálnak, de én most csak az ismeretterjesztő filmesekről beszélek. Persze mindig voltak megszállottak is…
Most is vannak, akik ily módon próbálják megvalósítani
magukat. Nagyon szomorú, hogy a műhelymunka és a
megélhetési biztonság ma már nem létezik.
– Téged személy szerint mi vezetett a darazsaktól a mikrochipekig?
– 140 körüli filmet készítettem. Ebből a termésből
10-15 év után ismét megnézve, kb. tízet tartok számon.
Az ismeretterjesztők közül pl. az említett A darazsak
elszállnak… volt ilyen, vagy az első rendezésem – Egy
a valóság, minden más csak a ruhája. A számítógép
rendelt film formájában bukkant fel először az életemben, 1982-ben, egy 16 részes sorozat formájában
– akkor jelent meg a Commodore64 – hogy megértsük
a computert, mint logikát. Mai napig nem tudom,
hogy oktató- vagy népszerű-tudományos film volt-e, a
számítógép lényegét mutatta be, és sokáig iskolákban
is vetítették.
– 1989-től producerként is dolgozol. A rendezői és produceri attitűd akár szemben is állhatna egymással. De te egyesíted a kettőt. Ez
mivel magyarázható?
– A producerség kezdetben egyfajta kényszer volt.
Mint ahogy a kollegáim is botcsinálta producerek
voltak, miután kikerültek a filmgyár védőernyője alól.
Kényszervállalkozások jöttek létre, mert csak így lehetett pályázni, elszámolni. Mivel rendező is vagyok, arra
törekedtem, hogy a megszerzett pénz tényleg a filmre
fordítódjon. De különben nem nagyon egyeztethető
össze a kettő.
Ki a producer? Papírforma szerint az a személy, aki
megteremti a gyártás, a film létrehozásának feltéte
leit. Amerikában ez úgy működik, hogy a producer a
saját tőkéjét fekteti a filmbe, vagy hitelt vesz fel. A producer az, aki bízik egy mű elkészítésében, és ehhez
összeszedi a pénzt. Ez ma Magyarországon úgy néz ki,
hogy pályázik, de nem a saját pénzét fekteti a filmbe.
A producer érdeke, hogy minél kevesebb pénz kerüljön
a filmbe, a rendező érdeke, hogy minél többet költsön
a filmre. Ez antagonisztikus ellentét.
A FOK 1992-es megalakulása után kezdtem igazán producerként dolgozni. Hat-hét angol nyelvű,
távoktatásban használható oktatócsomagot kaptunk
az angoloktól, amiket magyarra adaptáltunk. Ezek
angol licencek voltak. A 90-es években mi magunk
is gyártottunk filmeket, pl. az AIDS-ről készítettünk
felvilágosító anyagokat, amelyeket CD-n is megjelentettünk.
A másik emlékezetes produceri munkám az 56-os
forradalom 40. évfordulójára készült 80 perces kronologikus dokumentumanyag. Ilyen mozgókép-dokumentumgyűjtemény azóta sem jött létre. Elsősorban
az ismeretterjesztő- és oktatófilmgyártást helyezem
előtérbe, amelyek információkat juttatnak el a nézőkhöz, ilyen filmek produceri tevékenységét végzem.
– Milyen alapvető változtatásokat vittél
volna vagy vittél végbe a 80-as években, és
milyen problémákkal küzd ma egy producer?
Hasonlítsd ezt össze, légy szíves!
– Régen, amikor elkezdődött a videokorszak, új
igények alakultak ki, a pénz viszont már akkor egyre
kevesebb lett, így a megszokott összegekből a régi
igényességgel már nem lehetett filmet készíteni. Ez
oda vezetett, hogy pl. stúdióvezetői időszakomban
folyamatosan kompromisszumokat kellett kötni. Nem
ez volt életem legszebb időszaka.
Ma, véleményem szerint, a pályáztatási rendszert
kellene megreformálni.
– Hogyan lehetne megreformálni?
– Ma az alapvető probléma, hogy az alkotók nagy része
munka és műhelyen belüli filmkészítés nélkül maradt.
A pályáztató szervek a beérkezett pályázatok alapján

Kabdebó György rendező és Rák József operatőr a Bölcsek köve forgatásán
csepegtetnek filmkészítésre, és ez legtöbbször olyan,
mintha szociális alapon megélhetésre adnának pénzt.
A másik tény, hogy az ismeretterjesztő és dokumentumfilmek egyetlen forgalmazási lehetősége, ha a
televíziók levetítik őket. A tévék viszont 26, illetve 52
perces filmeket fogadnak, és leginkább sorozatokat
vetítenek.
Ezzel szemben mi a gyakorlat? A rendezők egy-egy
filmre pályáznak, és általában nem kapják meg azt
az összeget, amiből rendesen meg lehetne csinálni a
filmet. Ezért különböző hosszúságú műveket készítenek. Ezeket a filmeket aztán önmagukban a fenti okok
miatt nem sugározzák, s így olyan, mintha ezeket az
összegeket kidobták volna az ablakon.
150-200 millió forint jut egy évben népszerű-tudományos filmre, közben a látvány egyre többe kerül. Így
félkész és kétes minőségű filmek készülnek.
– De mégis, mit lehetne tenni?
– Szerintem egyrészt dramaturgiákat kellene létrehozni, stúdiókban lenne jó ezeket a filmeket készíteni,
amelyek közül néhány sorozatok gyártására specializálódhatna. Ha felvállalna egy stúdió például egy 13
részből álló sorozatot, és annak minden egyes filmjét
más-más rendező készítené el, akkor talán még bevételt is hozna! Nem beszélve arról, hogy a rendezők
is dolgozhatnának. A probléma másik oldala, hogy
jelenleg a televízióktól szándéknyilatkozatokat kérnek
a pályázatokhoz csatolni, ami arra ösztönzi a műsorszolgáltatókat, hogy ingyen vetítsék le a filmeket.
Ha viszont a televíziók nem fizetnek a sugárzásért,
honnan lenne bevételük ezeknek a filmeknek? Nyilván
meg kellene változtatni azt a mechanizmust is, hogy
ha egy filmkészítő műhely saját technikába invesztál,
azt el tudja a jövőben számolni. Ma az a produceri
iroda tud jogszerűen működni, amelyikben látszólag
nincs semmi, és minden szolgáltatást külső cégtől vesz
igénybe. Ezek mind műhelyellenes intézkedések.
Véleményem szerint az ismeretterjesztő filmek
pályáztatási rendszerét az alábbiakban lehetne elsősorban megreformálni:
Filmszakmai grémiumok döntsenek a pályázatokról, mert lehet valaki kiváló tudós, nem biztos, hogy
el tudja dönteni, hogy adott szinopszisból, forgatókönyvből milyen film fog születni.
Segíteni kellene a műhelyek létrejöttét, amelyekben
egységes koncepció mellett sorozatok készülnének.

Ezek elősegítenék, hogy nézhető filmek készüljenek.
Sajnos jelenleg a pénz és a koncepció is hiányzik a
normális filmkészítésből.
– Említettük, hogy közben kis vargabetűvel létrehoztad Magyarországon a Fővárosi
Oktatástechnológiai Központot 1992. augusztus 1-jén. Itt szintén az oktató és produceri
tevékenység ötvözetéről volt szó? Milyen kihívásokat jelentett egy ilyen merőben ismeretlen
cég meghonosítása?
– A 80-as években elkezdtem foglalkozni a számítógép és a videó összekapcsolásával. Kollégáimmal
készítettünk is néhány interaktív videokísérletet
Commodore64 számítógéppel és VHS vagy Betamax
magnók vezérlésével, még az interface-eket is mi
kísérleteztük ki, majd gyártottunk is ilyen interaktív
videókat. Első megrendelőnk a KFKI volt.
Ezzel kapcsolatban Angliában voltam egy tanulmányúton, ahol kiderült, hogy az angol kormány
segítené egy magyar médiafejlesztő intézmény kialakítását. A leendő cég elsősorban a szakképzés és a
felnőttoktatás támogatására használható médiumok
készítésére kapna lehetőséget. Itthon a Munkaügyi
Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat segítségével összehoztunk egy ilyen céget. Így alakult meg
1992-ben a FOK. A Fővárosi Önkormányzat volt az
alapítója, és elsősorban az általa fenntartott iskolák
számára készítettünk taneszközt és távoktatási oktató
csomagokat, interaktív videókat.
– Szinte ezzel egy időben volt filmgyári kollégáiddal megalapítottátok a FilmJust, a
Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő
Egyesületét is, amely szintén hiánypótló intézményként jött létre. Milyen forrásokból alakult az egyesület, és mennyi időbe telt a létrehozása?
– A szocializmusban államosították azt a jogvédő
hivatalt, amelyik a háború előtt a zenei és irodalmi
jogdíjakra szakosodott. 1996-ban az új szerzői jogi
törvény viszont megszüntette ezt az állami monopóliumot, és egy olyan törvényt alkotott, amely kimondta,
hogy ezek a jogvédő szervezetek egyesületi formában
működjenek. Egy jogosulti kör számára egy egyesület
hozható létre, és miután az Artisjus az irodalmi és zenei
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rendelkezik a DVD-kiadás jogával, csak az a kérdés,
hogy a gyártó stúdió vagy a jogutódja létezik-e. Ha igen,
ott ezek a jogok az övék. Ha nem ugyanaz a gyártó és a
kiadó, utóbbinak meg kell vennie a jogot, és szerződésben szabályozni, hogy a szerzői jogdíjakat ki fizeti.
Ha nem ismertek a szerzők, a kiadó felkeresi a
FilmJust, ahol felkutatjuk a jogutódokat, és a paraméterek alapján felosztott jogdíjat eljuttatjuk a részükre.
A 73 előtti filmek esetében a DVD-kiadás joga a
szerzőké. De ki a szerző? Az eredeti mű írója, a forgatókönyvíró, a rendező, az operatőr és a törvény
szerint mindazok, akik alkotó módon járultak hozzá
a mű megszületéséhez. Tehát a kiadónak meg kell
vennie a kiadás jogát a gyártótól, és ezután vagy
egyenként megkeresi a szerzőket, megállapodik velük,
vagy a FilmJuson keresztül fizeti ki a szerzőknek járó
jogdíjat.

A Lipidek és fehérjék szerkezete c. film forgatásán
jogkezeléssel foglalkozott, 1996 végén 39 filmrendező
kollégámmal – Rózsa Jánossal és Kézdi-Kovács Zsolttal
az élen – összehívtunk egy értekezletet, amelyen megfogalmaztuk, hogy létrehozunk egy egyesületet, amely
a filmszakma alkotóinak közös jogkezelését látja el. Ez
lett a FilmJus, amely immár 11 éve működik, s amelynek
keretében a televíziók monitorozása alapján minden
évben jogdíjat fizetünk a rendezőnek, forgatókönyvírónak, operatőrnek és producernek.
– Érdemes lenne tisztázni az alapfogalmakat.
Mi a filmjog, a közös jogkezelés, üreskazettajogdíj stb.
– Kezdjük az alapoknál. Már akkor, amikor megjelentek a műsorok sokszorosítására alkalmas eszközök,
amelyek segítségével rögzíthetővé, meghallgathatóvá,
levetíthetővé váltak mások számára is a művek, gyakorlatilag sérült a szerzőnek az a joga, hogy a későbbiek során részesüljön az ismételt felhasználás bevételéből. Ezért már az audiokazetták megjelenésével egy
időben kialakult a közös jogkezelés. Az üres hordozók
ára, tehát amire fel lehet venni valamit, tartalmaz egy
kisebb összeget, amelyik később azon alkotók között
osztódik szét, akiknek a műve rákerülhetett erre a
szalagra. A videoszalagra, CD-re, DVD-re, a számítógép memóriakártyájára, a merevlemezre és mindarra,
amire rögzíteni lehet. Amikor valaki ezen lehetőségek
kijátszásával, üzleti méretű sokszorosítással és forgalmazással akar profitot szerezni, az a büntetőjog területére tartozik. A törvény tiltja, és harcol ellene.
Van azonban a magáncélú rögzítés, amikor azért
rögzítünk valamit magunknak, mert többször vagy
esetleg időben később meg akarjuk nézni, ennek a
kompenzálására jött létre az üreshordozó-díj, amit
egy felosztási szabályzat szerint osztanak szét a közös
jogkezelők. Filmes területen rendezők, operatőrök,
forgatókönyvírók és producerek számára a FilmJus
osztja szét az így beszedett összeget. A törvény szerint civilszervezetek egyesületi formában, átlátható
módon oszthatják fel ezt az összeget, a módszer pl. a
FilmJus felosztási szabályzata, algoritmusa nyilvános,
megtekinthető az interneten.
– Külföldi minta alapján történik az elosztás?
– Egyértelműen. Európában ez a fajta jogkezelés már
1777-ben kialakult. Franciaországban kezdeményezte
egy Baumarchaise nevű librettista, aki megelégelte,

hogy az ő szellemi termékét mások használják úgy,
hogy ő nem részesedik belőle.
Európában szinte minden kultúrországban működik
közös jogkezelés, Amerikában viszont egyáltalán nem.
Ott olyan mértékben producercentrikus a filmgyártás,
hogy minden létező jog a producereké, akik megoszthatják a bevételt a szerzőkkel szerződéses megállapodás alapján. A producer Amerikában az a személy, aki
megteremti a filmkészítés valamennyi feltételét, és az
ő tulajdona a film.
Szerencsére Európában ez nem így működik, ami
konfliktusokat is okoz az európai és tengerentúli filmkészítők és producerek vitájában.
– A FilmJus megalakulása óta technikailag
nagyot változott a világ. Megjelent a DVD és
az online sugárzás is. A filmjogokat mindez
hogyan érinti?
– Mindig újabb és újabb technikák segítségével
jutnak el a művek a nézőkhöz. Például kábeltévé segítségével, amikor mások szellemi termékét, a műveket
juttatják el a lakásokba. Ebből profit keletkezik, amit
meg kell osztani a szerzőkkel. Ez a kábeltévéjogdíj,
amely szintén a klasszikus jogkezelés területéhez tartozik.
Az internet és az online megjelenés újabb technológia, aminek az a problémája, hogy sokkal nehezebben
kontrollálható, és ellenőrizhetetlen módon nyúlik át
minden határon. Az internetes illegális forgalmazók
általában illegális forrásból összegyűjtenek filmeket,
és azokat pénzért adják tovább. Tehát ellopják, és
maguknak hasznot termelnek belőle.
– Lehet valamit tenni ez ellen?
– Világszerte vannak próbálkozások, de még igazán
senki nem tudja a megoldást.
A legpraktikusabb az lenne, ha közös jogkezelési
formában lehetne ezt a területet is szabályozni, mert
akkor, ha magáncélra töltik le a filmet, fizetnének a
letöltőhelynek, és nyomon követhető lenne a bevétel,
amit a felhasználás arányában lehetne az alkotókhoz
eljuttatni.
– Jelenleg mi a helyzet a DVD-forgalmazásból
származó jogdíjak kezelésével?
– A DVD-kiadásra a film gyártója jogosult, aki el is
adhatja ezt a jogot. A 73 utáni filmeknél a producer

– A FilmJus az üreskazetta-jogdíjak elosztásán túl a filmszakmai érdekérvényesítésért is
kiáll. Ezt hogy lehet minden esetben érvényre
juttatni, például amikor két szakmabeli küzd a
maga igazáért?
– Általában nem két alkotó között alakul ki konfliktus. Ha mégis, a FilmJus hivatalból nem foglal állást
ilyenkor, mert nem lehet egy szervezeten belül az egyik
tagja javára és a másik tagja kárára állást foglalni.
A konfliktus egyébként a producer és az alkotó
között szokott kialakulni. Éppen ezért az utóbbi években bebizonyosodott, hogy egészségesebb lenne, ha a
produceri jogkezelést más szervezet végezné.
– Hogyan léptetek fel ezekben az esetekben?
– Három nagyon elmérgesedett esetben magamra
vállalva a jószolgálati missziót, mindkét fél megelégedésére sikerült pacifikálni az ügyet, elkerülve a bírósági
eljárást. Próbáltam a két fél érdekeit közös nevezőre
hozni.
– A jövőben mit lehet tenni a hasonló konfliktusok elkerülésére?
– Tizenegy éve mondogatom, hogy a konfliktusok
abból adódnak, hogy a felek nem állapodnak meg
előre a feltételekben. Ez igaz a honorárium kérdésére,
a határidőkre, többek közt a költségekre. Ezekről nem
elég szóban megállapodni, hanem írásban, szerződésben rögzítetten, és ezen belül is minden lehetséges
helyzetre ki kell térni. Kezdetben európai példák alapján szerződésmintákat tettünk közzé a honlapunkon,
de az utóbbi években nagy igény alakult ki elsősorban
az alkotók oldaláról, hogy az egyedi, az adott filmre,
helyzetre vonatkozó szerződések készüljenek. Ezért
két éve létrehoztuk a FilmAgent Kft.-t, amely egy filmés médiaügynökség, s ennek keretein belül jogászok
készítik el a FilmAgent által képviselt művészek és
szakemberek egyedi szerződéseit, s azt végig is kísérik
az egész munkafolyamat során. Ez minden fejlett, civilizált országban így működik, hiszen nem az alkotók
feladata jogi kérdésekkel foglalkozni.
– Úgy tudom, most megint egy röpke tízéves
projekten gondolkodsz. Mi lesz a következő
lépcsőfok?
– Mivel egyre nagyobb teljesítményű számítógépek
kerültek a piacra, az elmúlt 4-5 évben érett meg arra
a multimédia világa, hogy úgynevezett tudásbázisokat
kezdjenek építeni, amelyben filmek, képek, adatok,
részletek, animációk, cikkek szerepelnek, úgy, mint
egy lexikonban, csak itt egy-egy szócikknek megfelel
egy-egy fent felsorolt elem. Ezekből a felhasználó akár
önmaga is összeállíthat különböző szempontok alapján
különböző mozikat, de nem a szó klasszikus értelmében, hanem az adatbázisból összeválogatva. Ez a jövő.
Jelenleg saját szórakozásomra, szabadidőmben
készítek ilyeneket, tehát nem szorít a határidő. Egyelőre
kísérletezem, és a technológia kifejlesztése után, kb.
15 személy stábként működve cirka 1 évi munkájával
lehetne létrehozni egy ilyen eladható produktumot.
– Jó munkát kívánok hozzá!
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59. Berlinale

Mítosz és demokrácia
a mikrokozmoszban

Boronyák Rita

A Berlini Nemzetközi Filmfeszivál mítoszát a vörös szőnyeg, demokratikusságát a pontosan kidolgozott és betartott
szabályrendszer garantálja. Mítosza
élő, azaz kortárs, mert reflektált és
önironikus, ám éppen ennek megfele
lően nem mondhat le annak védelméről.
A demokratikus szabályrendszer a kívül
lévők számára elfogadott vagy leküzdendő korlát, a belülre jutottaknak pedig
sikerélményt nyújt a teljesített feladat.
Ha elfogadjuk, hogy egyetlen nagy fesztivál sem lehet közvetlen, demokratikus
„senkiföldje”, megértjük, miért szükségesek az évtizedek kialakította, pontosan meghatározott korlátai. A Berlinale
mostani hierarchiája szerves fejlődés
során jött létre, áttekinthető és érthető. A fesztiválhierarchiában betöltendő
szerepért teljesítményt vár, s cserébe
a szerep korlátai között járó jogokat
hiánytalanul szolgáltatja is.
A Berlinale első korlátja közönsége
és a többiek – mindazok, akik nem látogatják a fesztivál rendezvényeit – között
húzódik. A Schönefeld repülőtértől,
megérkezésemtől nem vagyok magamra hagyva; érdeklődőktől körülvett
Berlinale-standot látok, s ha akarom,
ott, azonnal bekapcsolódhatok a fesztivál véráramába. Berlinalésnak lenni
annyi, mint valahova, jó helyre tartozni.
A városban mindvégig gyakran találkozom a rendezvény felségjeleit, reklámtárgyait (katalógus és főleg táska, de
póló, sapka, sál is) a legtermészetesebb
módon használókkal, akik ugyan össze
nem mosolyognak, de tudomásul veszik
egymást.
A következő korlát a nézők és a – nem
homogén – szakmabeliek választóvonala. A fizetős szakmai akkreditációs
kártya minél hosszabb, lehetőleg teljes
fesztivál-időtartamú berlini tartózkodásra ösztönöz. Sajtókártyával több
alkalom is nyílik egy-egy versenyfilm
megtekintésére, ám azalatt a többi helyszín ugyancsak nem érdektelen vetítései
is zajlanak; a „saját Berlinale” kialakítása filmszakmai jártasságot, szellemi

és fizikai készenlétet kíván. A vetítések
a promóciós szabályok miatt egyszerre
színháziak (személyesek és egyszeriek)
és moziszerűek (személytelenek és ismételhetők). E kettősséget egy gesztus:
a gyöngyvászon előtti bársonyfüggöny
ünnepélyes széthúzása sűrítette magába. Az előadás kezdetét ünnepélyessé
varázsoló aktus szimbolikusan is megkülönböztette a fesztivál-előadást a
köznapi mozifogyasztástól, ám színházi, egyszeri mivolta csalóka személyesség, amely csak annyira ígéretes, mint a
filmsztár vagy a díva mosolya a fesztivál
ideje alatt naponta cserélt plakátokon.

Politikamentes senki földje?
Az Oscar Martay (1920–1995) amerikai katonai filmes tisztségviselő kezdeményezésére Alfred Bauer (1911–1986)
vezetésével „a szabad világ kirakataként”
indított Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
a kezdet kezdetétől igyekezett művészeti státuszát hangsúlyozni, s a lehetőségekhez mérten függetlennek maradni a
politikától. Szétválaszthatatlanul politikai-propagandisztikus és művészi-tájékoztató jellegűek voltak azok a gesztusok, amelyeket a kettéosztott Berlin
nyugati felének fesztiválja a keleti oldalon rekedtek érdekében tett. Kezdetben
többek között kedvezményes jegyárakkal, a Fal 1961-es megépítése után,
1963-ban pedig televíziós közvetítéssel próbálta kárpótolni az „Ossi”-kat
helyzeti hátrányuk miatt. A nagypolitika hullámzásai a német újraegyesítésig több-kevesebb intenzitással hatottak rá, a különböző politikák pedig
alighanem a fesztivál teljes történetét
befolyásolni fogják. Vezetőinek rugalmasságát, ebből adódóan a fesztivál
táguló spektrumát, szerves fejlődését
talán elegendő két epizóddal illusztrálni. A fesztivált élesen bíráló kritikusok
– Gregor, Patalas és társaik – számára
létre hozták a Kritikusok Hetét (1964),
azaz integrálták, befogadták a status

quo ellenzőit, 1987-től, a glasznoszty és
a peresztrojka évétől kezdődően pedig
az LGBT-filmek számára Teddy-díjat
osztanak. A leszbikus, gay, biszexuális
és transzgender kultúra pozitív diszkriminációja kétirányú folyamat: a fesztivál legitimálja azt a gondolkodásmódot, amely nyitott az egyéni boldogságkeresés változataira, legitimációja pedig
visszahat a társadalmi gondolkodás
előítéletmentesebbé tételére.
A Berlinale az újraegyesítés óta
sem apolitikus, de nem is túlozza el az
aktualitások jelentőségét. A fontosnak
tartott témákat fesztiváljelenlétük is, de
még inkább a reprezentációk száma
indexeli. A vetített alkotások nagy
száma miatt a fesztiválnak évről évre
rendkívül széles tematikai és formai
spektrumról van tudása, a legkülönbözőbb mondanivalóknak ad lehetőséget az eseménnyé avatódásra. A nézők
„saját Berlinaléjának” összessége,
illetve a zsűritagok ítélete külön-külön
súlyozza a kínálatot. A kettő nem szükségképpen esik egybe, a vélemények
idén is markánsan ütköztek. A játékfilmek versenyén kívül – még így is a
teljesség igénye nélkül – a Panoráma,
a Generációk, a Német mozi távlatai, a
Fórum, a Rövidfilmek, a Retrospektív
vagy éppen a Tiszteletadás szekciókba
sorolva vetítik le tíz nap alatt a katalógus négyszáz fölötti tételét. Az 59.
Berlinalén százhúsz országból tizenkilencezer filmszakmabeli akkreditált, a
többes akkreditációk miatt négy- és
hatezer közöttire teszik ezen belül az
újságírók számát. A fesztivál idején a
német fővárosba látogatók nagy számát alapul véve megfontolandó az az
állítás, amely szerint turisztikai üzletpolitika is állhat amögött, hogy az év
leghidegebb hónapjában tartják a bátran tömegrendezvénynek is tekinthető
eseményt. Az első Berlinale – amelyet
Hitchcock A Manderley-ház asszonya
(Rebecca, 1940) című filmjével nyitottak
– 1951-ben még június első harmadában fogadta a filmkedvelőket és a szak-

mabelieket. A 6., 1956-os Berlinale vált
A kategóriás fesztivállá, ekkortól kezdve
kordonokat állítottak föl, s ellenőrizték
a nézőket a beléptetésnél, és azóta dönt
minden évben zsűri a versenyfilmekről.
A professzionalizálódás, a rendezvény
elidegenítése, „elhidegedése” ezzel a két
protokolláris formával kezdődött. Ám
csak a 28., 1978-as fesztivál időpontja
került át a jóval kevésbé nézőbarát,
jeges-szeles februári időpontra, racionálisan azért, hogy időben jobban eltávolodjon a cannes-itól, s kedvezőbb
üzleti pozícióba kerüljenek filmvásárának résztvevői. A meteorológiai hideget
fokozta, hogy 2000-től a sokak által
Berlin leghuzatosabb tereként aposztrofált Potsdamer Platz vált a fesztivál
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központi helyszínévé. A környék újraegyesítés után megépült high-tech palotái a korábbi fesztivállátogatókat elborzasztották, az ő számukra az elidegenedettség jelképévé vált a Sony Center
(1996–2000) és társai. Az üzenet világos
volt: a szervezők a hagyományokat a 21.
századba transzponálták, rákényszerítve a nézőt is, hogy „saját Berlinaléját” ő
is alakítsa az új keretekhez. A személyes,
közvetlen esemény több rekvizitumát
jelzésértékűen (függöny a vászon előtt)
vagy döntően a promóció szolgálatába
állítva (gyakori néző-alkotó találkozók)
megtartották.

Közvetlen kapcsolatok,
közös nyelv
Középhaladó européerként tavaly mentem először az általam kontinensünk
egyik fővárosának tekintett Berlinbe
a fesztivál ideje alatt, s a budapesti
reptéri minibusz sofőrje mindjárt jól
rám ijesztett, mert nem hitte el, hogy
tizennégyezer forintért oda-vissza lehet
utazni. A Berlinaléhoz nem elengedhetetlen a német nyelvtudás, eszperantójával, az angollal jól el lehet boldogulni. Egy esetben jelentett gondot,
hogy nem beszélek németül: amikor
a Schönefeld repülőtérre tartottam.
Hosszú várakozás után derült csak ki
számomra, hogy amit a hangosbemondó ismételget, az azt jelenti, hogy a
gyorsvasutat hétvégente javítják, s csak
mindent többszörösen bebiztosító óvatosságomnak köszönhettem, hogy az
utolsó pillanatban ugyan, de be tudtam csekkolni a fapadosomhoz. Az új
lehetőségek használatát a gyakorlat
erősíti: idén már rutinosan intéztem
a jegyvásárlást és a szállodafoglalást
az interneten, jóval kevésbé szorongtam, amikor a naponta használt metróvonalon az ellenkező irányba szálltam
föl, az utcán a nem megfelelő irányba

indultam el, s a sajtójegyek igénylésénél
lemaradtam a kívánt filmről. A bentlét
biztonsága, Berlin megbízható közelléte
a nyugodt felhasználói, már-már birtokosi tudatot mélyíti, azt, hogy „jövőre
is lesz Berlinale”, amit a multikulti metropolisz hajszálpontos működésével és
ezerarcúságával segít megszokni. Azt a
képzetet kelti, hogy – noha el kell fogadnom, hogy Berlin, a Berlinale nagy,
a befogadó, „én” pedig kicsi vagyok
– a legkisebb is valóban számít. A közvetlen kapcsolat megnyugtat abban,
hogy az én, meglehet, bénázós, de attól
valóban személyes Berlinalém ugyanolyan érvényes leképezése az Egésznek,
a Nagynak, mint akárki másé; ugyanúgy
érvényesen más. A közvetlen, birtokosi
tudat azt is jelenti, hogy nem én, a néző
szaladgálok magamat stresszelve az esemény után, hanem az esemény dolgozik
meg a figyelmemért. Ezt a figyelemért
való munkát képviselik a mindig aktuális
tudnivalókkal szolgáló információs pultok, a gondos, személyes tájékoztatás,
az átlátható és megismerhető, pontosan betartott menetrend. Az eseményt
a befogadó hozza létre, a hírét is ő
viszi, ha bénázik, segíteni kell – híre
sincs a nálunk oly jól ismert és rettegett
letolósdinak és megalázósdinak.

Fesztiválnaptár
02. 09.
Az újságírók számára a stábtagok
kétdimenziós formájukat vagy újsághír-szereplői státuszukat hátrahagyva
rövid időre és meghatározott tematikával ugyan, de materializálódnak. Azt,
hogy az újságíró számára a mozielőadás hogyan lényegül át kötött protokollú performansszá, A hírvivő (The
Messenger, Oren Moverman) sajtótájékoztatóján tapasztaltam először.
A versenyfilmek sajtóvetítése mindvégig
ugyanazon koreográfia szerint folyt: a
Berlinale Palast óriási, 1600 fős, többnyire zsúfolt nézőterén megnéztük a
17,6x8 méteres vásznon a filmet, majd
átmentünk a Hyattbe, ahol fix tízperces
mediatizált, mert televízión is mutatott
fotózás után az ismert kulisszák között
(aktuális színű fesztiválháttér, hosszú
asztal, névtáblák, mikrofonok, kamerák
sokasága) a vászon szereplői és a rendező, de olykor a producer is oldottan,
professzionális, semleges személyességgel válaszolt a kérdésekre. Az első filmes izraeli származású, New Yorkban
élő Oren Moverman három évig dolgozott népszerű, melodramatikus formába öntött történetén. A két főhős
(Ben Foster, Woody Harrelson) azt a
feladatot kapja, hogy a harcban elesettek hozzátartozóinak elvigye a lesújtó
hírt. Az inkább televíziós vetítésre alkalmas alkotás talán azért nem tudott
életre kelni, mert készítőiben föl sem
merült, hogy vannak még, akik emlékeznek rá: Amerika nagy része igazat
adott a Bush-kormányzatnak (sőt szinte
követelte), amikor offenzívát indított
Irak ellen. Azóta hosszú idő telt el, ma
már senki nem akar emlékezni egykori
felfogására. Alapkonfliktus hiányában
szinte a nullára csökkent a dramaturgiai feszültségnek még a lehetősége is.
Az egyik mellékszerepben föltűnő Steve

Buscemi maga is nehezen hitette el az
agresszív fájdalom színfoltjaként fölskiccelt apafigurát.
Michael Winterbottom és Mat
Whitecross a fesztivál egyik mellékesnek számító helyszínén, az
Alexanderplatzhoz közeli International
moziban a közönségnek promotálta személyesen A sokk-doktrína (The Shock
Doctrine) című, még befejezetlen filmjét. A Naomi Klein könyvén alapuló propagandisztikus elemekkel operáló film
ugyanazzal a dramaturgiával készült,
mint magyar rokonai: a tudós előadást
tart, amelyet archívok és interjúk taglalnak. A film készítői Janine Huardnak, az
50-es években elektrosokkal kezelt idős
hölgynek a történetével teszik személyessé a sokkterápiát. A megkérdőjelezhető érvelésű érdekeltté tétel arra szolgálna, hogy a jobbára elméleti fejtegetéseket és sokkoló felkavaró archívokat
tartalmazó film nézőjét a sokkterápia
elleni állásfoglalásra késztesse. A neoliberális, Nobel-díjas közgazdász,
Milton Friedman (1912–2006) tanait
ész- és érzelmi érvekkel ízekre szedő,
a pinocheti Chile, Jelcin Oroszországa
és Thatcher Nagy-Britanniája gazdasági modelljével illusztrált alkotás
workshophelyzetet teremtett: rendező
és nézői megvitatták, mi jó, mi változtatandó még a filmben. Németországban
a politikai dokumentumfilmek heves
reakciókat keltenek: a film sulykoló propagandajellegét nehezményező nézőt
a többiek kifütyülték és lehurrogták.
Winterbottom megfontolásra érdemesnek tartotta az egyik hozzászóló ötletét, aki azt javasolta neki, hogy az ő
hazáját, Lengyelországot is vegye bele a
példatárba, mint többszörösen sokkterápiát elszenvedett országot.
A világ legboldogabb lányát (Cea mai
fericita fata din lume), Radu Jude filmjét
a Cubixban szintén a rendező és főszereplője, valamint producere és forgatókönyvírója jelenlétében vetítették „civil”
előadáson a Nemzetközi Fórum kategóriában. A filmre elsősorban azért voltam
kíváncsi, mert a román filmes szakemberek valamit nagyon jól csinálhatnak,
hiszen Magyarországgal ellentétben
ők hatékonyan, sőt hatásosan vannak
jelen a nagy fesztiválokon. (A 2009-es
Mediawave vendége Románia lesz,
Radu Judét is várják Győrbe.) Ez alkalommal is telt ház, siker, érdeklődés
övezte a vetítést. Az iraki és a dán filmek
módszerével készült alkotás egy 18 éves
vidéki lány szüleivel való viaskodását
beszéli el, aki egy üdítőital promóciója
keretében luxusautót nyert. Praktikus,
filléreskedésben megtört apja és anyja
el akarják adni a kocsit, a suta, gátlásos,
tenyeres-talpas bakfis azonban úgy érzi,
az autó maga a Nagy Lehetőség.

02. 10.
A Stephen Frears rendezte Cheri a kritikák szerint nem tudta hozni a 20. század elejének párizsi hangulatát. A világsztárokat (Michelle Pfeiffer, Kathy
Bates) felvonultató, szépen kivitelezett
alkotás sajtótájékoztatójának kérdései
azt mutatták, hogy nemigen érintette
meg a sajtómunkásokat sem a történet,
sem Frears eszképizmusfejtegetése, leg-

inkább arra voltak kíváncsiak, hogyan
tartja ilyen jól magát Pfeiffer. Frears
maga rutinosan, nem kevés iróniával
segítette színésznőjét, s hárította mind
a saját Veszedelmes viszonyok-jával
(1988), mind Scorsese Ártatlanság korával (1993) történő összehasonlításokat.
A növekvő toleranciaszintet mutatja,
hogy nem hangzott el negatív kritika
sem a korosodó Lea (Pfeiffer) – fiatal
Chéri (Rupert Friend) szerelmére, sem
Lea kurtizánságára vonatkozóan.
A Fórum blokkban bemutatott
Védtelenül (Naked of Defenses) című
második filmjével Masahide Ichii a
PIA Film Festival fődíját nyerte. Erőssége
az, ami a japán filmeknek általában is: a
hangulatteremtés, a jól megválasztott
kameraállások, az apró gesztusokkal
való finom jellemzés. Filmjét különösebb hírverés nem előzte meg, telt ház
sem volt. A szisztéma ajándékaképpen,
valójában véletlenül láttam: a sajtóvetítésekre késve is be lehet osonni, s teljesen természetes kisurranni.
Az A lecke (An Education) rendezőjének, Lone Scherfignek két filmjét
is vetítették hazánkban: a nemzetközi sikereket aratott Olasz nyelvleckék
kezdőknek (2000) címűt – amely Ezüst
Medvét is nyert – és a Wilbur öngyilkos
akar lenni-t (2002). A Berlinale Special
kategóriában éppen helyén volt: minden részletében jól kivitelezett, mégis
inkább a televízió-képernyőre kívánkozik. A London-elővárosi, twickenhami,
16 éves, frankofil, igen eszes Jenny
Oxfordban szeretne továbbtanulni.
Szülei szigorúan nevelik – 1961-et írunk
–, s a magolás unalmába fölszabadítóan
robban be egy felnőtt udvarló, David.
A Berlinale rugalmasságára mi sem jellemzőbb, mint hogy azonnal szerveztek
a rendkívül számos kívül rekedt sajtósnak egy másik vetítést. Ugyanebben az
időben csaknem telt házzal játszották
Jeles András: A kis Valentino-ját (1979)
a fal ledöntésének 20. évfordulója köré
szervezett vetítéssorozat keretében.

02. 11.
A magyar újságírók látatlanban is
kapaszkodtak a versenybe hívott Katalin
Vargába, becsületből nagyon kívánni
kellett, legalább közepes film legyen.
A román–magyar–brit koprodukciós
alkotás a versenymezőnyben a legjobb
hangtervezés díját nyerte. Az első játékfilmes, Budapesten élő Strickland – aki
a munka során a stábtagok számára Péterré magyarosodott – olyanfajta
fesztiválöszvért teremtett, amelynek
súlyosan nehezedik az „édes Erdély”
földjére a sikerakarás lólába, hogy
aprót közelítsünk a film következetlenségeihez stílusban is. Péter Hilda, a női
főszereplő Stricklandot lélekembernek
tartja, aki politikával nem foglalkozik, s
remekül oldotta meg a román–magyar
együttműködést. A film költségvetését
az újsághírek szerint a rendező öröksége, mindössze 8 millió forintnak megfelelő összeg alkotta. A balladisztikus,
s ekképpen bátran homályos film, ha
filmként nem is, tényként határkő lehet:
mutatja azt az újfajta pragmatizmust,
amelynek jegyében az egyesült Európán
belül a közös cél érdekében háttérbe szo-
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rulhatnak, s idővel eltűnhetnek a nemzetiségi ellentétek. Magam szomorúan
gondoltam Zsigmond Dezsőnek az idei
Magyar Filmszemlén úgyszólván észrevétlenül maradt Vadleány című alkotására, s nem csupán az egyik főszereplő,
Pálffy Tibor azonossága vagy a tágabb
mondanivaló hasonlósága miatt.
Mitchell Lichtenstein Boldog könnyekje (Happy Tears) nagy valószínűséggel
előbb-utóbb ránk köszön valamelyik
kereskedelmi csatornán. Tizenkettő egy
tucat, amolyan kicsit unalmas amerikai
családi film, amelynek szokásos elemeit
csöppet abszurd, független filmes hatáselemekkel (gyagyás papa, kurva szerető, elásott és előkerült kincs) próbálták
művésziesíteni, s sztárok (Demi Moore,
Parker Posey, Ellen Barkin) szerepeltetésével eladhatóbbá tenni. A sztárparádét
ezúttal kihagytam, a Colosseum moziba
siettem, ahol A jó amerikai (The Good
American, Jochen Hick) várt rám. Tíz
percet késtem, szerencsém volt, a vetítés
– nem tudtam meg, mi okból – megérkezésemmel vette kezdetét, és meg kell
mondanom, rendkívül kellemesen érintett az addig nem tapasztalt rendhagyás. Tom Weiséből, az egykor vékonyka politológushallgatóból mára kigyúrt
melegjogi aktivista vált. Az 1990-es évek
közepén költözött Berlinből New Yorkba.
Állampolgárságért nem folyamodott,
ugyanis HIV-pozitív. Tíz évig illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban, még
haza sem mert látogatni, félt, hogy nem
tud visszamenni. Hányta-vetette a sors,
hajléktalan is volt. Egy internetes meleg
escorthonlap megalapítása alapozta meg
a szerencséjét, s létrehozták a Hustlaballt
is, amely a férfiprostituáltak elfogadottságáért küzd. Magánya 2006-ban oldódott
csak, ekkor találtak egymásra Keithszel,
akivel Berlinbe költöztek, s hivatalosan
is összekötötték az életüket. A korszerű
gyógyszereknek köszönhetően mindketten jól vannak, a hepatitis C-fertőzést is
leküzdötték, mesélték már személyesen,
a vászonról lelépve csaknem. 110 órás
anyagból vágták össze azt a játékfilmhosszúságú munkát, amit láttunk. A film
maga nem elég feszes, a téma érdekessége, a portré sokrétűsége mégis érdekessé
tudja tenni. Engem, megvallom, lenyűgözött a jóléti társadalomban nevelkedett

ember szabadságfoka, amellyel a társadalmi toleranciaszintet, ha nem is harcok
nélkül, de jogtudatosan emeli a karrierje
érdekében.
A Német mozi perspektívái blokkban Határozatlan generáció (Wir sind
schon mittendrin, Elmar Szücs) címmel a rendező személyes, kesernyésironikus, viccelődős, időnként gyerekes hangnemben faggatja kortársait,
a harminc körülieket, miért félnek a
családalapítástól, az elkötelezettségtől
munkában, magánéletben. Párdarabja,
az Egy szemvillanás alatt (Nur für einen
Augenblick, Abel Lindner) kisjátékfilm,
amely a felelősség nem vállalásának
önsorsrontó oldalát emeli ki. A férfi
főhős, aki fotós, gyógyítható szembetegségben szenved, vakság fenyegeti.
Egykori barátnője időközben tekintélyes szemész lett, míg a fotós meglehetősen rossz körülmények között él, s
csak egyet kíván: ne kelljen semmilyen
szabályhoz alkalmazkodnia. Inkább a
vakság, csak ne kelljen fölnőnie – másmás metaforával több harmincas alkotó műve közvetít hasonló kívülmaradási
szándékot.

02. 12.
A Collegium Hungaricum a fesztivál
idejére időzítette Cinema Total – 2nd
Edition rendezvénysorozatát. A Peter
Greenaway együttműködésével létrehozott és jelenlétében február 6-án megnyitott rendezvénysorozat keretében
Horkay István művészeti vezető a Muhi
Klára által válogatott képanyagot a CHB
falára vetíttette, amelyhez a megnyitón
Yonderboi zenéje szólt. A 6-ától 13-áig
tartó rendezvénysorozat esténként igazán látványos lehetett. Újságírói tévedés
volt éppen ebben az időpontban a CHBba mennem: ekkor vetítették ugyanis
A szomorúság teje (La Teta Asustada,
Claudia Llosa) című perui filmet, amely
az Arany Medvét kapta.
A George Hamilton (1939) önéletrajzi
írására alapozott Egyetlenem (My One
and Only, Richard Loncraine) nézőbarát, szórakoztató ötvenes évekbeli road
movie-szerű nevelődéstörténetében Ann
Devereaux (Renée Zellweger) két fiával

együtt válik felnőtté, miután otthagyta
csalfa zenész férjét, Dant (Kevin Bacon).
Meglepő volt hallani, hogy Loncraine, az
egyik legtekintélyesebb brit rendező, aki
1996-os III. Richárdjával Ezüst Medvét
is nyert, nem tudta volna leforgatni
Zellweger nélkül a filmet. A színésznő
élete egyik legjobb alakítását nyújtja a
férjvadász szépasszonyból önálló, független nővé érő Ann ábrázolása során.
Sikerül a figura életstratégiája, a finom,
fanyar, pózmentes komédiázás mögött
melodramatikusság nélkül megmutatnia a karakter keménységét és sebzettségét is.
A Panoráma szekció Baromi különböző – Tel Aviv (Fucking Different – Tel
Aviv) lefordíthatatlan szójátékot tartalmazó című sorozat, melynek harmadik
darabja, amely a Berlin- és New Yorkepizódokat követően egyenetlen színvonalú kisfilmekkel tudósít a tel-avivi gay
és leszbikus szubkultúráról.

02. 13.
A Németország 09 (Deutschland 09)
tizenhárom rendező munkáiból összeállított 140 perces országtabló. A kezdeményezés Tom Tykwertől származik.
Hagyományteremtőnek szánt elképzelése szerint műfaji és formai kötöttség
nélkül minden évben forgatnának arról,
hogyan látják abban az évben a hazájukat. Az izgalmas patchwork méltó
volna önálló elemzésre is, mert legjobb
pillanatai nem csupán az ábrázolni hivatott évet ragadják meg, hanem előre és
vissza is utalnak a német történelemre
és filmtörténetre (Krankes Haus).
A Rózsaszín párduc 2. (Pink Panther
2, Harald Zwart) közismert, az 1960-as
évekből származó panelekből építkező történeti keretét most nosztalgikus
búcsú tölti ki a férfiak nőkkel szembeni
„természetes” viszonyától. Clouseaunak (Steve Martin) sehogy sem fér
a fejébe, hogy ami a 60-as években
még általános volt, az ma übermacsó,
seggrepacsi-szexista megnyilvánulás.
A filmes keret valódi, buffó nevetéssel sem, enervált humorral sem képes
eléggé megtelni, hiába mókázik Steve
Martin, Jean Reno, John Cleese vagy
Andy Garcia, a nők pedig a műfaji konvencióknak megfelelően nem túl
viccesek, ám annál dekoratívabbak
(Aishwarya Rai), vagy a bénabéla, ám
mindig nyerő főhősre támaszkodni
akaró tébláboló, rút kiskacsák (Emily
Mortimer). Nem így a sajtótájékoztató!
A rózsaszín párduc brand jogtulajdonosa, a Sony áldhatja annak a nevét,
aki Steve Martint javasolta a szerepre.
Az amerikai komikus a sajtótájékoztatót is dramatizálta, mert irányította
és provokálta a kérdéseket, igazolva
Jean Reno állítását, hogy a „komédia
Hamletjét” játszó Martin igazi művész
minden téren. Steve Martin úgy volt
képes szemtől szemben fricskázni a nem
mindig a helyzet magaslatán álló, bizony
néha lapos kérdéseket föltevő újságírókat, hogy azok fölszabadultan nevettek önmagukon; egyikük Aishwarya
Raihoz intézett bulvárkérdését például
így bumerángozta a gyönyörű színésznőnek: „És mondja, mennyire nehéz
önnek szép nőket játszania?” A han-

gulat tetőpontján egyszerűen előkapta
a „véletlenül” nála lévő bendzsóját, és
dallamban mondta el válaszát – kevesen
voltak, akik ne tapsoltak volna önfeledten nevetve a produkcióján. Harald
Zwart rendező is lefotózta a jelenetet.
Hogy meg volt tervezve? Na és?
Andrzej Wajda Kenyérfű (Tatarak)
című filmjének egyik szála Krystyna
Janda elbeszélése férje haláláról. Wajda
és emblematikus színésznője az elbeszélt eseménnyel egy időben forgatták
játékfilmjüket, amely a halálos beteg
Marta asszony (Janda), a kisvárosi
orvosfeleség utolsó flörtjét ábrázolja az
1950-es évekből. A házaspár soha nem
volt képes feldolgozni, hogy a 2. világháborúban elvesztették két fiukat. A gyerekszobát kulcsra zárták, berendezését
változatlanul hagyták. Mindkét történet
a halál körüljárása, rövid új hullámos,
a film forgatására vonatkozó betéttel.
Rövid epizód erejéig viszontláthatjuk
Jadwiga Jankowskát, akit például Makk
Egymásra nézve (1982) című filmjének
akaratos, lázadó újságírójaként ismerhet a magyar néző. Önironikus gesztussal is megörvendeztette a 82 éves rendező a nézőket: Marta asszony a Hamu
és gyémántot adja kölcsön olvasni a
fölkarolt fiatalembernek. A film megosztott Alfred Bauer-díjban részesült.
A Hazulról hazának (Sung-Hyung
Cho) már a címe is érdekes változatosságot mutat a különböző nyelveken:
németül Endstation der Sehnsüchte
'A honvágy végállomása', angolul Home
From Home 'Hazulról haza', franciául Émigrés immigrés 'Kivándorló
bevándorlók'. A 70-es években
Németországban munkát vállalt délkoreai nők a befogadó országban férjhez mentek, s idős korukban férjeikkel
visszatértek szülőhazájukba. A német
kormány pénzügyi támogatásával létrehoztak egy német falut, amely turistaattrakcióvá vált. A tapintatlan odalátogatók úgy viselkednek, mintha
rezervátumban vagy állatkertben járnának: bemennek a kertekbe, fotózzák
a házakat, lakóikat. A túlnyomórészt
ironikus, önreflexív alkotás a házastársi
béke módozatairól, a Dél-Koreáig vándorolt kertitörpe-gyűjteményről vagy az
államközi egyezmények be nem tartásáról egyként látszatra távolságtartó,
szenvtelen dokumentarizmussal tudósít. A módszer mélyén végig humor és a
szereplők szeretete csillog, amit a szereplők bizalmas kitárulkozása mutat.
A vörös szőnyeg hírességeinek alighanem benne van a munkaköri leírásukban, hogy a rájuk váró fagyoskodókhoz
odamenjenek, integessenek, pózoljanak
néhány percen keresztül, amíg be nem
érnek a Berlinale Palastba. Nem kétséges, fáztak, hiszen estélyi öltözetet
viseltek. Tilda Swinton, az 59. Berlinale
zsűrielnöke minden sztárallűrt mellőzve
egy füles sapkát, usankát hordott a
hideg ellen, az alkalmakra pedig mutatós, de kényelmesen viselhető ruhákat
vett föl. A saját szabályait és a Berlinaléit
is betartotta. Olyan „saját Berlinalét”
alakított ki magának, amelybe a többi
között a helyi hideget is belekalkulálta.
Utóirat: számos kollégámmal ellentétben nem tartottam feladatomnak
a Berlinalét a Magyar Filmszemlével
összevetni.

március
Vászonpapír

A nézőfüggő
független film
Sundance Filmfesztivál
2009

Váró Kata Anna

Mary and Max

Mi a te történeted? Hangzik az egyik
fesztiválkisfilm kérdése. Nos, az én történetem egy 2004-es filmmel kapcsolatos, amelyre annak idején alig húszhuszonöt ember volt kíváncsi, még félig
sem töltve meg a legkisebb, sajtóvetítéseknek szánt termet. Több kollégámat
is próbáltam rábeszélni az extrémebb
alkotásoknak fenntartott Park City at
Midnight szekcióban bemutatott filmre,
de a kutyát sem érdekelte az akkor még
forgalmazó nélküli alkotás, amely két
ismeretlen színész alakította férfit kínált
egy fűrésszel és egy hullával összezárva egy szobában. Így írta le a katalógus A Fűrész franchise-t, az akkor még
ismeretlen James Wan alkotását, amely
aztán az év mozis kasszasikere lett, és
azóta már az ötödik részt is bemutatták, sőt, ha lehet hinni a szóbeszédnek,
már a hatodik epizód előkészületei folynak. Az ilyesfajta sikersztori azonban
inkább a kilencvenes évek Sundancefilmjeit jellemzi. Az új évezredben, úgy
tűnik, évről évre kevesebb az ilyen áttörés. Nem csoda, hogy egyre óvatosab-

bak a forgalmazók. Inkább kivárnak,
és lefelé próbálják nyomni az árakat,
mert néhány jó befektetésnek ígérkező
beruházásuk alig hozta vissza az általuk
kifizetett pénzösszeg felét, harmadát.
A Nevetséges Napóleon vagy A család
kicsi kincse jól teljesítettek ugyan fesztiválturnéjuk során, de ahhoz mégsem
bizonyultak elég erősnek, hogy a mozikban is profitot termeljenek. Jogos tehát
a kérdés, amely a 2009-ben 25 éves jubileumát ünneplő fesztivál másik mottója
volt: Mi jön ezután?
A Sundance Filmfesztivál neve összeforrt az amerikai független filmmel.
Eredetileg egy volt a sok lelkes, de teljesen jelentéktelen kezdeményezésből,
eredetileg Utah Film és Video fesztiválnak hívták a nagyszámú mormon
lakosságáról elhíresült Utah államban.
A fesztivál alapítóinak szerencséjére
Robert Redford is ezen a vidéken hozta
létre Sundance Institute nevezetű filmes
workshopját, hogy a stúdiórendszeren
kívül rekedt tehetségeket segítse. A fesztivál szervezői a hollywoodi karrierjének

csúcsán járó Redfordtól kértek segítséget, aki, mivel a fesztivál és a Sundance
Institute törekvései egybecsengtek, szívesen állt a kezdeményezés mellé, a
mai napig a legfőbb patrónusa. Igazán
híressé mégsem az egykori Sundance
kölyök tette az eseményt, sokkal inkább
az a néhány film és rendezőjük, amelyek
szinte bombaként robbantak be a köztudatba, ráirányítva ezzel a figyelmet arra
a mustrára, ahol először kerültek nyilvánosság elé. A kis költségvetésű, de innovatív alkotások nemcsak a fesztiválok
díjazottjai lettek, de meghódították a
kritikusokat és a mozinézőket is, riadóztatva ezzel a hollywoodi stúdiók vezetőit, hogy igenis, itt figyelemre méltó
dolgok történnek. Nem csak az agyelszívó gépezet lépett azonnali működésbe, de a stúdiók külön a független filmre
specializálódott alvállalatokat hoztak
létre – például a Fox Searchlightot –,
hogy olyan fesztiválokon vadásszanak
filmekre, mint a Sundance, az ígéretes produkciókba pedig már gyártásuk
során beszállnak, hogy a dicsőségből,

no és nem utolsósorban az ezzel járó
dollármilliókból ők is részesüljenek.
Az elmúlt negyedszázad rengeteg változást hozott a fesztivál és a független
filmek történetében is. A semmi közepén megrendezett, sokáig érdeklődők
nélküli szemléből az Egyesült Államok
egyik legnagyobb médiaeseménye lett,
neves és bőkezű szponzorokkal, hatalmas sztárparádéval és az utolsó pótszékig megtöltött mozielőadásokkal. Hol
van már az az idő, amikor Redfordnak
magának kellett kiállnia a mozi elé, hogy
becsalogassa a nézőket. A szakma és
a közönség számára a Sundance igazi
presztízseseménnyé vált.
Mégis nagy kérdés, hogy tud-e még
újat mutatni ez a fesztivál, vagy manapság inkább csak régi hírnevéből él. Az
utóbbi néhány évben mintha egyre
inkább úgy tűnne, hogy mind a Sundance,
mind maguk a független filmek inkább
korábbi dicsőségük fényében lubickolnak, amely ideig-óráig képes ugyan táplálni a körülöttük növekvő businesst,
ám egyre kevesebb olyan film van,
amely a moziforgalmazásban is megállná a helyét. Az idei fesztiválkisfilmekben
Robert Redford, a Sundance-program
szervezői és olyan rendezők, mint John
Waters, Paul Thomas Anderson vagy
Steven Soderbergh emlékeztek a régi
időkre, amikor még mind a fesztivál,
mind ők csak a kezdő lépéseknél tartottak. 2009-ből visszatekintve úgy tűnik,
hogy a Sundance aranykora valóban a
nyolcvanas évek közepétől a kilencvenes évek végéig tart. Itt elért sikereinek
köszönhetően indult Jim Jarmusch, Hal
Hartley, Steven Soderbergh, a Cohen
testvérek, Paul Thomas Anderson,
Gus Van Sant, Spike Lee, Kevin Smith,
Bryan Singer, Richard Linklater vagy a
videotékásból lett kultdirektor, Quentin
Tarantino karrierje. És hogy hol vannak
az újak? A 2000 utáni év rendezői?
Valóban, elenyésző számú kasszasiker
és igazi rendezőegyéniség jut eszébe
az embernek az új évezred terméséből.
Akadnak ugyan ígéretes tehetségek,
mint Jason Reitman, Brad Anderson,
Tom McCarthy vagy a manapság a legbefutottabbnak számító Christopher
Nolan. Morgan Spurlock csak úgy
berobbant a köztudatba supersize-ra
hizlalt önmagával a Super Size Me!-ben,
amely nemcsak minden idők nyolcadik
legjobban jövedelmező dokumentumfilmje lett, de még Magyarországon is
moziforgalmazásba került, ami igazán
szép teljesítmény egy dokumentumfilmtől. Mindez nem feltétlenül nagyszerűségének köszönhető, sokkal inkább
a botrányízű, szenzációhajhász tálalás
tetszett a közönségnek, no és végre
valaki „tudományosan” is bizonyította, mennyire káros a filmben bemutatott gyorsétterem kínálata. Az elmúlt
néhány év szűkölködött az ilyen igazi
áttörésekben, és a fesztiválon elsöprő
sikert aratott filmek közül viszonylag
kevés állta csak meg a helyét a mozikban. A Fűrészhez vagy a Super Size
Me!-hez hasonló sikertörténet azonban
ritka, mint a fehér holló. Így aztán
a forgalmazók is óvatosabbak lettek.
Tanultak az elmúlt évek elhamarkodottnak tűnt döntéseiből, és inkább kivárnak. Saját bőrükön tapasztalták, hogy
ami a kritikusoknak, egy újdonságokra
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nyitott fesztivál fogékony közönségének
tetszik, nem biztos, hogy a mozikban
is érdeklődést vált ki. A számok azt
mutatják, hogy a legzajosabb fesztiválsikerek, mint a Nevetséges Napoleon
vagy A család kicsi kincse is jó, ha a felét
visszahozta a forgalmazók által értük
kifizetett összegeknek.
Arról sem árt elgondolkodni, hogy hol
vannak mostanában az igazi független
filmek? Tavaly a Derek Jarmanról szóló
dokumentumfilm, a Derek kapcsán nyilatkozta Tilda Swinton, hogy ő és a
film rendezője, Isaac Julien csak mosolyognak azon, mit neveznek manapság
független filmnek. Ők, akik a 80-as évek
londoni underground, punk filmmozgalmának úttörői voltak, valóban saját forrásból, barátokból verbuválódott stábbal forgatták filmjeiket. Nem volt semmiféle stúdió, külső cégtől jövő pénz,
forgalmazói szerződés. Ezzel szemben
manapság már csak elvétve találni a
Sundance-programban ehhez hasonló
alkotásokat. Ott volt persze Jonathan
Caouette Tarnation (2003) című filmje, amely alig 300 dollárból készült, és

getlenek legnagyobb gondja továbbra is
az, hogy forgalmazót találjanak maguknak. Mint az utóbbi évek beszélgetéseiből kitűnik, nem egy filmes azt tartja a
legnagyobb kihívásnak, hogy produkciója a fesztiválturnék után bekerüljön
a moziforgalmazásba. Ha pedig ez a
cél, akkor mindenképpen itt az ideje a
megújulásnak.
A 2009-es Sundance Filmfesztiválról
elmondható, hogy akadtak ugyan jó filmek, de az már kérdéses, lesznek-e alkotóik között a kilencvenes évek új generációjához hasonló egyéniségek. Akire
mindenképp érdemes lesz odafigyelni,
az ausztrál származású Adam Elliot, az
ő korábbi rövidfilmje, a Harvie Krumpet
2004-ben többek közt egy Oscar-díjat
is besöpört. Eliott nyitófilmként bemutatott Mary and Max gyurmafilmje szórakoztatóan elgondolkodtató, ötletes
és intelligens. Felnőtt témákat érintő
mese, amelynek cselekménye az 1970-es
években kezdődik, jóval az internetes
társkeresés, e-mailes kapcsolattartás
előtt. Egy nyolcéves ausztrál kislány
és egy negyvennégy éves New York-i

vagy Miyazaki filmejire.) Az Aspergerszindróma állt a középpontjában Max
Mayer indie románcának, az Adamnek
is. Egyszerű, unalomig ismételgetett ’a
fiú találkozik a lánnyal’-történet bájos
fiatalokkal (Rose Byrne és Hugh Dancy),
akiket nem a nagyvárosi elidegenedés
vagy a szigorú szülők, hanem az autizmus
ezen formája választ el egymástól. (Az
Asperger-szindróma már önmagában is
nyugodtan megérdemelte volna az év
felfedezettje díjat, mert amit Hollywood
eddig figyelmen kívül hagyott, az idei
Sundance-en két filmben is főszerepet
kapott.) Az Esőemberben 1989-ben még
elég volt egy pszichiátriai kórkép két
sztár, Dustin Hoffman és Tom Cruise
hol könny-, hol mosolyfakasztó tolmácsolásában, hogy Barry Levinson rendezése dollármilliókat hozzon a kasszára.
Mayer filmje besöpört ugyan egy díjat,
és biztosan látható lesz még egy-két
fesztiválon, de kétlem, hogy tódulnának
rá a nézők a mozikba, ha egyáltalán eljut
odáig.
A kis költségvetéssel, kis stábbal
elkészített, néhány szereplő többnyire

Moon
nemegyszer kölcsönkamerával rögzítette, általánosító szándékkal, a rendező
családjának szétesését. Caouette maga
volt az operatőr, és saját számítógépén
vágott. Kevés az olyan eltökélt lázadó
is, mint Crispin Hellion Glover, aki mindent bevet a sokkolás érdekében. Saját
bevallása szerint csak azért vállal szereplést stúdiófilmekben, hogy a belőlük
befolyó pénzt saját filmötletei megvalósítására fordítsa. Az idei programban túlnyomó többségben olyan filmek
kerültek bemutatásra, amelyeknek még
nem volt forgalmazójuk, de gyártásukba már gyakran beszállt valamely stúdió
vagy a függetlenekre specializálódott
produkciós cég. A 2009-es Sundance
Filmfesztiválon véradásból, diákhitelből vagy családtól összeszedett pénzből készített filmek csak a rövidfilm
szekcióban voltak fellelhetők, a program alkotásainak többségén igencsak
érződött a külső forrásokból érkező
pénz szaga. Hogy ez így marad-e, nehéz
megjósolni, mert kétségtelen, hogy a
független filmeket sújtja a leginkább a
gazdasági válság. Míg a stúdióknak a
kalózletöltések okoznak fejfájást, a füg-

férfi között bontakozik ki életre szóló
barátság. Maryt (Tony Collette) a szülei
hanyagolják el, Maxet (Philip Seymour
Hoffman) pedig hatalmas súlyfeleslege
és Asperger-szindrómája (az autizmus
egyik változata) kárhoztatja magányra,
így aztán egymással vitatják meg mindazt, amit mástól nem tudnak megkérdezni, mással nem tudnak megosztani.
A levelezés ma már elavultnak tűnik, mert
az internet felgyorsította a folyamatot,
és kitárta előttünk a világot, de ha lehet,
még jobban be is zárt bennünket, és
mára már megsokszorozódott azoknak
a száma, akik Mary és Max mintájára
arctalanul, sokszor álnevek mögé rejtőzve keresnek maguknak lelki társat. Eliott
filmjének legnagyobb érdekessége, hogy
mindezt gyurmafigurákkal meséli el,
ami kétségtelen eredetiséget kölcsönöz
a filmnek. Mégis kérdés, hogy ez a fajta
történetmesélés jelenthet-e valamilyen
utat a nézők megnyerésére. (Meg kell
azért említeni, hogy az animáció sok
meglepetést hozott az elmúlt években,
gondoljunk csak a Persepolisra /Marjane
Satrapi, Vincent Paronnaud, 2007/, a
Libanoni Keringőre /Ari Folman, 2008/,

improvizált és videóra vett jeleneteiből összeálló független filmre is akadt
ugyan példa Lynn Shelton rendezésében, de fájdalom, a Humpday-nek
éppen ezért még annyi esélye sincs a
mozikarrierre, mint az előbb említett
Adamnek. A Humpday a szó legnemesebb értelmében vett független vígjáték,
a minimalizmus jegyében leforgatott,
szinte teljes egészében improvizált dialógusokból felépített történet a barátságról, a házasságról. Igazi jutalom egy
fesztiválközönségnek, de ismét csak
kérdéses, hogy vajon a fesztiválon kívül
is megállná-e a helyét, mert ugyan ki
kíváncsi két gyerekkori jó barátra, Benre
(Mark Duplass) és Andrew-ra (Joshua
Leonard), akik egy átpiált éjszaka után
elhatározzák, hogy olyan pornófilmet
készítenek, amilyet még nem látott a
világ. Miután úgy tűnik, legyőzték a
legfőbb akadályt, Ben felesége, Anna
(Alycia Delmore) személyében, a két
férfi bezárkózik egy hotelszobába, hogy
leforgassa a korszakalkotó pornót. Ez,
valljuk meg, még a sokat emlegetett
Fűrész leírásánál is rosszabbul hangzik,
pedig itt egy teljesen ártatlan vígjáték-

ról van szó, amely inkább a kapcsolatok
boncolgatásában mutatkozik szókimondónak és nyitottnak, soha nem lépve át
a jó ízlés határát, aminek következtében
messze elmarad az olyan mainstream
komédiáktól, mint az Amerikai Pite
(1999) vagy a Cool túra (2000).
Az idei év legjobb – hárommillió dolláros –, üzletét Lone Scherfig
An Education című filmjére kötötték.
A korábbi évekhez képest nem tekinthető csillagászatinak az összeg. De ehhez
is szükség volt egy olyan forgatókönyvíróra, mint Nick Hornby, aki a kortárs brit irodalom egyik legismertebb
bestseller írója. Az ő tehetsége és a jó
színészek nemcsak nézhetővé, de élvezhetővé, bájosan tanulságossá is teszik
az igencsak elcsépelt mesét egy fiatal
lányról (Carrey Mulligan), aki beleszeret egy nagyvonalú idősebb gavallérba
(Peter Sarsgaard), és kis híján odadobja érte ígéretes egyetemi jövőjét. Az
An Education hatásának egyik fontos
eleme, hogy az 1960-as évek elején játszódik, a feminista mozgalmak radikális
előretörése előtt, és nem akar többet
nyújtani egy családi kikapcsolódásnál.
35 mm-es formátuma kifejezetten érezhetővé teszi a kor Londonjának hangulatát. (Érdekes módon, idén a Sundancekatalógusban, de még a sajtóanyagokban sem utaltak a filmek formátumára
a szervezők. Talán féltek, hogy ez befolyásolja a nézők választását.)
Amolyan hatvanas-hetvenes évekbeli
retro sci-fi hangulatot árasztott magából Duncan Jones Moon című filmje
Sam Rockwell-lel, aki nem is kettős,
hanem többes szerepben egy asztronautát és klónjait alakítja. Jones filmjében
nem hemzsegnek a látványos speciális effektusok, a Wachowski testvéreknek tehát nem kell félniük, hogy valaki letaszítja őket a Mátrixszal elfoglalt
trónjukról. Ezúttal azonban nem ezen,
hanem magán az alapötleten bukik meg
a Moon, hiszen akinek az agóniáját
végigkövethetjük, csak egy klón. Érez és
szenved ugyan, de az igazi Sam Bell ép
és egészséges, otthon van a családjánál,
klónjaiból pedig egy egész raktárnyi lapul
a bázison. Ha egyikük beadja a kulcsot,
rögtön jön a másik, hogy a vállalat szolgálatába álljon, így aztán ezek a klónok
még annyi szimpátiát sem váltanak ki
a nézőből, mint Michael Bay 2005-ös
Sziget című filmjének figurái. A Moon
így is mindenképpen újdonság az indie
palettán, hiszen a speciális effektusok
pénztárcát nem kímélő költségessége
miatt a sci-fi mellőzött műfajnak számított. Jones ezt a problémát úgy oldotta
meg, hogy az 1975-ös Alfa Holdbázist
idéző díszletek közé helyezte a klónozás
dilemmáját boncolgató történetét.
Thomas Moffett filmjével, a Shrinkkel
és David Mackenzie Spreadjével pedig
a Hollywoodot megfricskázó filmeket
is kipipálhatjuk, amelyek ugye Robert
Altman Játékosa (1992) óta részei a
kötelező programnak, akárcsak a munkáit maga író, rendező, vágó, sőt a When
You’re Strange esetében a narrátor szerepét is felvállaló független alkotó, Tom
DiCillo. DiCillo utóbbi filmjeiből sajnos
az látható, hogy fénykora ugyanúgy a
nyolcvanas évek közepétől a kilencvenes
évek végéig datálható, mint az amerikai
független film aranykora.
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Emlékvázlatok 3.
Veress József
Radványi Géza
Sokat tudtam és olvastam róla, de a
Valahol Európában című filmjét hos�szú ideig nem láthattam. Annó az volt
a szokás, hogy az eltávozottak (disszidálók) művei polcra száműzettek, csupán kivételes esetben kerültek közönség
elé. Noha Radványi Gézáról és magyarországi vállalkozásairól, kivált 1947-es
remekéről elismerő szavak láttak napvilágot a különböző értékelésekben, a híres
mozidarab csak a diktatúra puhulását
követően bukkant fel a filmszínházak
műsorán. Azt hiszem, a Filmmúzeumban
találkoztam először Kuksi és a többiek
történetével. Tetszett, de zavart a vásznon időnként túlcsorduló érzelmesség
és a kiszámított pátosz: a rendező más,
egyébként kulturált és tartalmas munkáiban sem kedveltem a hatáskeltés efféle
effektusait. Az 1945 előtti hazai produktumokra gondolok, a külföldön forgatott alkotásokat jóval később tudtam
megtekinteni: közülük történeti rangú a
Monsieur Bard különös óhaja című melodráma (a felejthetetlen Michel Simonnal
a főszerepben), a Tamás bátya kunyhója
korrekt Beecher-Stowe-átültetés, és még
a szórakoztató kaviármesék sem szabványproduktumok.
Valamelyik szemlén aztán felfedeztem
a Mestert a maga fizikai mivoltában:
úgy rémlik, éppen Szekfű András kérdezgette. Várni lehetett, hogy hamarosan feladja emigráns státusát. A pillanat
tényleg gyorsan elérkezett. Az én privát
Radványi-sztorim azzal folytatódott,
hogy a forgalmazó vállalatnál, ahol akkoriban dolgoztam, bemutatkozhattam
neki, s szinte állandóan jelen lehettem
Gombár József igazgató szobájában, amikor a neves vendég (mindig késő délután
jött, pihenten, feltehetően szieszta után)
fáradhatatlanul gombolyítani kezdte színes emlékei fonalát.
A sarokba húzódva figyeltem Géza
bácsit, a nagy mesemondót. Órákon át,
fáradhatatlanul – és rendkívül szórakoztatóan – részletezte találkozásait, élményeit, kalandjait. A tényeket meglehetősen nagyvonalúan „tisztelte”: ezt abból
gondolom, hogy – mivel már megérintette a szenilitás – többször feltette kedvenc lemezeit. Mégsem ismételt mechanikusan. Új és új fordulatokat talált ki, s
valamennyi csattanója – remekül értett
a poentírozáshoz – különbözött az előzőtől. A múltjára visszapillantó ember
előszeretettel megszépíti az eseményeket:
önigazolást keres, átrajzolja és kiszínezi az egyes epizódokat. A Radványi-féle
stílus minden könnyed lezsersége mellett
nélkülözte az egyoldalúan szivárványos
tónust. Derűsen elevenítette fel vereség-

gel járó hadakozásait a producerekkel.
Élvezettel vallott elvetélt terveiről, kínos
bukásairól. Tőle magától tudom, hogyan
és miért tért ki Rákosi Mátyás és vazallusai ölelő karjai elől. Persze sikereit is
büszkén idézte fel, főleg színész-felfedezéseit emlegette csillogó szemmel (egyebek között Romy Schneider, Louis de
Funes, Jean-Paul Belmondo és más híres
sztárok pályáját egyengette). Hivalkodás
nélkül szólt nyugat-európai érvényesüléséről. Jancsó Miklóséhoz hasonló logikával fejtegette: a filmcsinálás – mesterség,
szakma, s kizárólag kegyelmi pillanatokban emelkedhet a művészet rangjára.
Búcsúja a pályától közepesre sikeredett. A Circus Maximus néhány jelenete
hamisítatlanul „radványis”, a motívumok
és szimbólumok érdekesek, ám az alapelképzelés híjával van az eredetiségnek, a
dramaturgia döcög, szóval érzékelhető,
hogy a szerző bizony kifáradt és megöregedett. A kritikusok kíméletesen bántak
vele, nem bántották, legfeljebb a sorok
között lehetett kiolvasni csalódottságot.
A kétes értékű hattyúdal – gonosz dolog
leírni ilyesmit – talán el is maradhatott
volna.
Búcsúja az élettől bántóan fájdalmas
finálé. Marx József, egyik közeli bizalmasa panaszolta el meleg hangú esszéjében,
hogy az idős és beteg Radványi Gézáról
– akárcsak Firszről a Cseresznyéskertben
– szinte mindenki megfeledkezett. Alig
nyitották rá az ajtót, mintha még az
együtt érző szavakat és gesztusokat is
sajnálták volna szegénytől. Így aztán az
sem meglepő, hogy nagyon kevesen jelentek meg a temetésén.
Testvére, Márai Sándor (az eredeti
Grossschmidt nevet a két művész kétféleképpen magyarosította) és egykori
felesége, Tasnády-Fekete Mária (akitől
korábban elvált, de utána is támogatta)
később költözött a temetőbe. A filmrendező életében kevéssé tartotta velük
a kapcsolatot. A túlvilágon talán kibékültek.

Andrej Tarkovszkij
A hatvanas évek végén a kijevi Sevcsenko
Egyetemen tanítottam mint vendégtanár.
Mivel már Debrecenben is megosztottam
magam az irodalom és a film között,
s mi tagadás, utóbbi sokkal inkább
érdekelt, az ukrán fővárosban sem szakadt meg a kapcsolatom a mozgóképes szférával. Be-bejártam a Filmművész
Szövetség zártkörű vetítéseire (akárcsak
Budapesten, itt is bemutatták a nagyközönség előtt elzárt jelentős amerikai,
francia, angol stb. alkotásokat). Barátaim
révén – rendezők, kritikusok, esztéták

elég szép számmal akadtak közöttük – a
Dovzsenko Stúdió rendezvényein, olykor
forgatásain ugyancsak részt vehettem.
Akkoriban tombolt a vihar az Andrej
Rubljov című film körül. A rendező első
opusát, az Iván gyermekkorát többször
láttam, és nagyon szerettem, de nem
pusztán ezért vártam izgalommal az ikonfestőről szóló drámát, hanem két másik
ok miatt is. Megjelent a forgatókönyv az
Iszkussztvo kino hasábjain: megéreztem
benne a kivételes formátumot és gondolati mélységet. Másrészt a történelmi
kort, amelyben a cselekmény játszódott,
elég jól ismertem: kíváncsi voltam rá,
miképpen lehet a kegyetlen századot a
vásznon megjeleníteni. Mondom, már
állt a bál Rubljov- és Tarkovszkij-ügyben,
de a kijevi filmesek kijárták, hogy meghívhassák a művészt, és szakmai vitán találkozhassanak vele. Sikerült meghúzódnom
a hátsó sorban. Tanúsíthatom: nem volt
ellenséges a fogadtatás, bár egy-két vakbuzgó konzervatív alpári kirohanásaira
emlékszem. Lehurrogták őket.
Sikerült elérnem, hogy a rendező
fogadjon: a Filmvilág bízott meg az interjú elkészítésével.
Mintha csak tegnap lett volna.
Andrej Tarkovszkijjal szállodai szobájában beszélgettem jó másfél-két órán
át. Meghökkentett, hogy nyitott Biblia
hevert az asztalán (fiatalabbaknak: a
nagy Szovjetunióban, akárcsak nálunk,
dúlt az antiklerikalizmus, „a vallás –
ópium a népnek”-szemlélet, a templomba járókat figyelték), ennek a mozzanatnak azonban nem tulajdonítottam
nagy jelentőséget. Két dolog ragadott
meg jegyzeteléseim során. Talán nem
túlzás, ha azt írom: valami messianisztikus hit áradt a művészből. Pátosszal
teli, mégis emberléptékű mondatokban fogalmazott, mintha nem hozzám,
hanem valamilyen elképzelt hallgatósághoz szólt volna. Csöndes visszafogottság
hatotta át a szövegét, amelyet a népszerű szaklapban adtam közre. Számomra
roppant ellenszenves, amikor egy írásban hemzsegnek a szerző önnön citátumai, az „idézet önmagamtól” módszerét
sose kedveltem, ezúttal azonban – mea
culpa – mégis engedtessék meg egykori
publikációmra hivatkoznom. Egyébként
büszke vagyok rá, alighanem én voltam
az első, aki nálunk nyilatkozatra bírta a
modern film klasszikusát. Azért szegem
meg a „szabályt”, mert nem tudnám jobban visszaadni Andrej Tarkovszkij mondanivalójának lényegét. Néhány rövid
gondolat az egykori Filmvilágból (1969.
május 15. 13–14. o.):
„Lényegében ugyanaz a kérdés izgatott, s izgat majd bizonyára a jövőben is,
mint az Iván gyermekkorá-ban. A vállalt

eszmékhez való hűség. A Rubljov-ban
is azt az embert mutattam be, aki a
legnehezebb utat választja, s következetesen kitart hite mellett. Ideálom: az
ember, aki mindig hű marad önmagához.
Számomra ennél érdekesebb és izgalmasabb téma nem létezik.” „Nekem az
a felfogásom, hogy a történeti hűség
nem egyes események százszázalékos
feltámasztását jelenti; fontosabb, hogy
meggyőző és elhitető erejű legyen, amit
ábrázolunk. Az úgynevezett történelmi film egyébként sokszor túlságosan
dekoratív és teátrális. Nekem az a határozott szándékom, hogy elkerüljem az
egzotikumot. Szinte törvényszerűen csodálkozunk azon, ami volt. Ne tegyük!
Nézzünk egyszerű szemmel mindent.
A múltat is.” „A jellemeket földi mivoltukban szándékoztam megmutatni, s
csöppet sem szelídítettem meg a ránk
maradt dokumentumok félelmetes tartalmát. Lapozzuk fel a XIV–XV. századról
szóló könyveket, nézzük meg a képeket
– minden pillanatban erőszakkal, szadizmussal, halállal találkozunk. Ugyan
mi értelme lett volna a retusálásnak?”
„Eszményi film? Csak elméletileg létezik.
Ha én venném fel, a következőképpen
csinálnám. Megörökíteném egy ember
életét – születésétől haláláig. A sok száz
kilométeres szalagból aztán kivágnék
kétórányi anyagot. Micsoda film lehetne
ez, istenem!”
A rendezővel később is tartottam a
kapcsolatot. Képeket küldött a cikkhez,
magánlevélben köszönte meg a debreceni Slavica című tudományos folyóiratban napvilágot látott Andrej Rubljovtanulmányomat. A kézírásos dokumentumot egyelőre nem találom, a becses
ereklyének nyoma veszett, pedig felforgattam érte teljes archívumomat. Bízom
benne, hogy előkerül.
Még két emlék. A Dom Kinóban az
egyik konferencia után együtt vacsorázhattam az akkor már világhírű művésszel
(ez már a Tükör után, tehát a hetvenes
évek elején történt). Kedves, közvetlen és
mosolygós volt: így él bennem azóta is.
Mélységesen sajnálom, hogy a róla szóló
könyvet – pedig a Gondolat szerződést
kötött rá, a színvonalas Szemtől szemben-sorozatban adták volna ki – nem
tudtam tető alá hozni. Nem lustaság
miatt, hanem mert sovány dokumentáció
gyűlt össze illusztrációként, márpedig a
széria darabjait mindig bőséges és eredeti fotók illusztrálták. E nélkül a kötet
megjelentetése – ahogy mondani szokás
– okafogyottá vált. Később nálam sokkal hivatottabb interpretátorok, Kovács
András Bálint és Szilágyi Ákos vállalkoztak az életmű analitikus feldolgozására.
Külföldre távozása után Tarkovszkijt
hazája bürokratái kiátkozták, még „a
szaknévsorból is kihagyták”. Az egyik
reprezentatív szovjet filmenciklopédiában
címszó sincs róla. Moszkvában feltettem
a kérdést Baszkakovnak, a szovjet filmpolitika egykori potentátjának, hogyan
fordulhatott ez elő. Lakonikus választ
adott: „A szóban forgó szerző eltávozott.
Töröltük a filmtörténetből.”
Kommentár fölösleges. Csupán
néhány esztendőnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a rehabilitációra sor kerülhessen. Andrej Tarkovszkij, ma már mint
az egyetemes kultúra óriása, újra otthon
van Oroszországban.
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Maurer Dóra
mozgóképei
a Ludwig Múzeumban

Palotai János

Nem szokványos filmek. A Balázs Béla
Stúdióban készültek, de nem olyan kísérleti etűdök, mint Huszáriké vagy Tóth
Jánosé. A 20-as évek avantgárd filmjeire emlékeztetnek – bár nem hasonlítanak azokhoz –, a francia „tiszta filmre”, Germaine Dulacéra, amely nem
történetelbeszélésre épül, vagy a német
Richter, Ruttmann, de főleg Eggeling
experimentumaira. Mintha azokat folytatná 50 évvel később. Mikor a magyar
új avantgárd képző-, illetve zeneművész
nemzedéke újra felfedezi a filmet, az új
vizuális technikát alkalmazza új kifejezési
eszközként/módként. A mozgás mozgással való ábrázolása, az idő kifejezése vált
lehetővé a kinetikus képen. Maurer ezt a
kép elmozdításával ragadja meg. Ekkor
a képzőművészet önmaga vizsgálatát
is megtette tárgyának, ami önfeltáró
műveket, mozzanatokat eredményezett.
Amelyekből bizonyos művészetfilozófiai
következtetésekhez lehetett eljutni.
Így a pszeudóhoz (Pauer Gyula) vagy
Wittgenstein téziseinek felülvizsgálatához (Erdély Miklós). Maurer Dóra a saját
gondolatait, következtetéseit fogalmazza meg vizuális nyelven filmetűdjeiben.
Ezeket a 70-es évektől készíti a Balázs
Béla Stúdióban, Gulyás Jánossal és fiatal társművészekkel: Haraszty Istvánnal,
Jeney Zoltánnal, akik ekkor szintén a
stúdióban kísérleteztek. A zenei, képzőművészeti indíttatás Maurer filmjeire is
jellemző. Képsorai zenei szervezésűek:
kánon, szekvencia.
A filmnyelvről a legtöbbet talán a
Relatív lengésekben (1973) fogalmazza meg. A film alapjával, a felvétellel
foglalkozik, tételszerűen sorolja fel a
kamera és tárgya viszonyának variációit
– mellőz minden verbális magyarázatot. Az 1. rész oldalnézetből mutatja,
ahogy Gulyás képet csinál a lámpáról – a
tölcsér alakú ernyő a kubizmus háromszög formáját idézi –, majd a kamerát
is kilendíti, s a mozgásirányok, hullám-,

illetve körmozgás és lengésszögek határozzák meg a lámpaképek lendületét.
Aztán már alig mozdul ki álló helyzetéből, és állókép lesz, amikor a lámpára
függesztik a kamerát. Hasonló látványt
többféle módon állít elő. A 2. részben
alulnézetből veszik fel a lámpát, ami világos köralakot mutat, mint a kubizmus
másik alapformája. Ennyiben hasonló
Léger Gépi balettjéhez: abban is ezek az
alapformák jelennek meg, de más tárgyakként. A geometrikus formák Maurer
munkájának főszereplői. A 3. rész a lámpafény hatását, az árnyék mozgását vizsgálja egy papírlapon álló henger révén,
amelyet a papírlap horizontális mozgatása mobilizál. A kameramozgás analóg
lehet a festés mozdulataival. A filmen
egyszerre látni a felvétel készítését és az
eredményét – két képen. Lehet, hogy az
előbbi a fontosabb, vagy az, amit nem
látunk – figyelmeztet Maurer: mert mi
csak 1 szempontból nézzük a filmet,
amely az alkotó tér- és időkezelését,
kép/keret felfogását mutatja. Ez később
az osztott képmezőkben teljesedik ki.
Maurer Logikai „Tractátusa” polemizál
az eredetivel: Wittgenstein szerint a kép
leképezési formáját nem képezheti le,
csak megnyilvánítja azt. Maurer a film
nyelvtanának alapjait – fény, mozgás
– fogalmazza meg, emellett a fizikai
jelenség demonstrálására, elemzésére
is alkalmas oktatófilmnek, de a film
oktatásában is helye lehetne. A fény és
a színek valós viszonyára a filmkészítés
„ébresztette rá”, mikor a buchbergi várkastély toronyszobáját festette ki (a színek és a formák látszatteressége foglalkoztatta), közben másik kezében super
8-as kamerával dokumentálta párhuzamos mozdulatokkal. (Térfestés, 1982)
A műkészítés „leírása” kamerával, a konceptus ugyanolyan fontos, mint maga a
mű: a változó fényhőmérséklet ugyanis
változtatja a színeket: a vörös zölddé
vált, a narancsnak türkiz, a sárgának a
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lila lett komplementere – ezért nem az
eredetit látni viszont a filmen, fotón. Így
a 2. részben eltünteti a festést, a művet;
a teret eredeti állapotába helyezi vissza.
A fotóval is kísérletezett: a mimikának, a
gesztusok jelentésének s a mozdulatfázisok felcserélhetőségének megfigyelésére
használta. Önmagát is lefotózta: hétszeres elforgatásban, 45 fokos szögben, s az
újabb képek tartalmazzák az előzőket.
Színelőtanulmányának is tekinthető a
Kalah (1980). Címe egy régi arab matematikai játék neve, amit ketten játszanak
72 kővel. A film egy döntetlenül végződő
játszma lépéseinek képe: minden kőnek
egy hang (Jeney Zoltán) és egy szín: piros,
kék, sárga, zöld felel meg (operatőr:
Klausz András). Dokumentuma annak,
mikor a művész a matematikai játékokkal „játszott”. A játékosság egyébként
is jellemzője Maurer kísérleteinek. Egy
későbbi filmjében a zene vizualizálását kísérli meg: Kép-hang kapcsolatok
(1992–1993) Sáry László zenei improvizációiban a kamera a szólam szerepét
tölti be. A hangnak egy szín felel meg,
amit a negatív kézi átszínezése ér el.
Maurernek a két munka között eltelt
évtizedben készített filmjei eredetibbek,
festészetéhez kapcsolódnak. A Keressük
Dózsát (1972) a művészetében oly fontos eltolásra épül. A formai eltolások
időeltolódás, illetve jelentésmódosulás
hordozói. Az alkotó ez esetben 8 más
karakterű profilból próbál megrajzolni egy fantomképet, hogy azokat 10
vízszintes csíkra szabva mozgassa, ami
mindig más-más portrét mutat. Itt is a
variációk a fontosak, s nem a megtalálás, már csak azért sem, mert Dózsáról
nem maradt fenn hiteles kép. Hasonló
a Triolák, 18 variáció 3 objektívre és
énekhangra (1980) – azzal a különbséggel, hogy a kép egyáltalán nem áll
össze. Előbbiben rekonstrukciót, ebben
dekonstrukciót látni. Nemcsak a képmezőt osztja 3 vízszintes sávra – amelyeket különböző sebességgel és iránnyal
elmozdít. A filmezés eszközeit, a felvett
témát és a hangot is hármas csoportokba szervezi: 3 különböző optikát, 3
beállítást alkalmaz. A film végén Maurer
is feltűnik a műteremben, töredékesen,
3 részre vágva, 3 nézetből, miként egy
kubista képen. Végül arcrészletek tűnnek
fel fragmentumokként: a női fej közepén bajuszos férfiszáj. Mindez némileg Duchamp Mona Lisa-parafrázisára
emlékeztet. A sávok, az osztottság a
nézőpontok többszintűségét mutatják.
Az érzékelés nem hierarchikus, a vizuálisan érzékelt dolgok egyenrangúak: ez
Maurer Dóra alapgondolata – írja Dieter
Honisch a katalógusban.
Az időeltolódás filmjei, az Önkéntelen
mozgások és az Időmérés, egyben a
szekvencia filmjei. „A filmfelvétel előtt
stopperrel és fázisfotókkal megfigyeltem
és lejegyeztem a szereplő mozdulatait
olvasás közben, amelyek így időtartamukat és mennyiségüket – de nem pontos
minőségüket tekintve – megismételhetőkké váltak” – írta az előbbiről Maurer.
A 10 perces film 4 variációból áll. Első
részében egymás után mind hosszabb
– 15, 30, 45, 60 másodperces – részleteket
olvas fel egy nő egy könyvből. A II. részben ugyanezt látni, de „visszhangozva”:
megkettőzve, háromszorozva. Majd a
kép sokszorozódik: kettős, illetve nega-

tív lesz, és a hang visszafordítva hallatszik (III.). Végül 4 felé osztott képen
kánonba szerveződnek az első variáció
részei és a hang. Először a legrövidebb
rész tűnik el… Hasonló experimentumot
készített ekkortájt Erdély Miklós a szekvencia jegyében (Vonatút). Az Időmérés
az „ortogonális szimfóniája” (Eggeling
kísérleti Diagonális szimfóniájának címét
felhasználva). Maurer fehér lepedőt hajtogat 8 rétbe 7 alkalommal – ami szinte
betölti a képmezőt, majd ezt is megfelezi, negyedeli: azaz a film és a festő vászna
azonossá válik (Beke László). „Kép és
képhordozó egyszerre” (Maurer). Ebben
a folyamatban strukturálja a film idejét,
ami végül a képpel, vászonnal együtt
fogy el. A negyedelést önmagán végzi el
az Arányokban, teste és részei viszonyításában kissé „átrajzolja” a leonardói
emberképet: 90 fokban elfordítja. Földre
helyezett papíron leméri a magasságát,
ezt negyedeli, s egységként használva
ehhez méri a testrészeit. Az Inter imageben tovább bontja a képet: egy elforduló arc 1 mp-es felvételét 25 fázisképre
bontja. Tízszeres ismétlésben villannak
fel 6 percben. Majd egymenetes bokszmérkőzés látható – azaz: alig látható
– egy paravánsoron, amelyen a kamera
különböző sebességgel köröz. A statikus
képek a film ősére, a zoetropra emlékeztetnek, amire Maurer is utal az alcímmel:
Antizoetrop. Mindegyik esetben a mozgást rejti el. Egyben emlékeztet azokra a
kísérletekre, amelyek a filmhez vezettek.
Maurer nem komplementerként használja a mozgóképet. Nem látni a végét
című videomunkájában (1995–1996)
2 fiatal család életét mutatja be, akik
a városból a Balaton-felvidékre költöztek. Az anyagot a fiatal Szegedy-Maszák
Zoltánnal együtt vette fel 2 közös tengelyre szerelt kamerával szinkronban/
aszinkronban. Az egyik kép kiegészítője
a másiknak. Ennek dramaturgiai szerepe van: sorsok, életformák kettőssége. A képen belüli dia-, illetve televíziós
képek részben az utóbbira utalnak; egyben a megkettőzés, sokszorozás más
formái, amelyek visszavezethetők az
eltolódásra, Maurer tér- és időfelfogására. Az ezredfordulótól görbült gömbfelületeket képez le. Az idő új dimenziója
a műben. Új elem a történetmondás:
a szereplők mesélnek ide vezető életútjukról, ami közelít a dokumentumfilmes narratívához. Első ilyen próbálkozása a Nézetek (1984–86), amelyet
Beke Lászlóval együtt készített a magyar
képzőművészetről, neoavantgárdról
1960–80/81 között. Ebben megszólalt
Frank János, Körner Éva, Kovalovszky
Márta, Németh Lajos, Perneczky Géza és
Sinkovits Péter. Bár nem lett belőle sorozat, így sem torzó, amit Maurer Dóra a
kamerával csinált. Eddig…
A Szűkített életmű című kiállításhoz
egy tanulmányokkal, interjúval bővített
katalógus, tanulmánykötet tartozik.
Nemcsak ez dicséri a kurátor Bálványos
Annát, de az is, hogy e szűkített keretben a képekkel egyenrangú helyet kaptak a mozgóképek, megmutatva, hogy
Maurer munkásságának szerves része
a film. Ami a másik oldalon hiányzik: a
Magyar Nemzeti Filmarchívum ugyan
őrzi a filmjeit, de azok még mindig nem
képezik szerves részét a magyar filmművészetnek.

A következő számunkból:
• Beszélgetés Fenyő Miklóssal és Harcsa Veronikával
• Interjú Pataki Ágnessel (FilmPartners)
• Hitler-ábrázolások
• A „nagy gazdasági világválság” a filmeken – mit tanulhatunk
a közel nyolcvan évvel ezelőtti eseményekből
• A „jóság terroristái” – Robin Hood-mentalitás a filmeken
• Dokumentumfilmek a filmszemlén
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Forgács Nóra Kinga:

Nem vagyok
a barátod

Pálfi György filmjeiben közös vonás, hogy
hősei egy embert tagadó világ automatizmusainak esnek áldozatul. Kísérleteik
az önkifejezésre, a mitikus egység helyreállítására, az élet folytathatóságának
biztosítására, s egyáltalán, a tragikumától megfosztott magány felszámolására
rendre primer szinten jelentkeznek, elégtelennek bizonyulnak, és (ön)destrukcióhoz vezetnek. Legyen szó akár a Hukkle
kvázi-archaikus közegéről, a Taxidermia
groteszk történelmi és családtörténeti
tablójáról vagy a Nem vagyok a barátod
improvizációkból felépülő bosszúdrámájáról, a filmek mind azt vizsgálják, milyen
is az élet az Édentől bármerre. Nemcsak a
gondviselésre nem alapozhatunk, hanem
az emberi szeretet feloldozó erejében sem
lehet már bízni, sőt, az emberi tartalmak
is megkérdőjeleződnek.
A három Pálfi-opusz közül talán a
legújabb, a Nem vagyok a barátod hatása a legdirektebb az emberi gyarlóság
iránt érdeklődő nézőre: agresszív szeretetvágy, elvesztett bizalom és ösztönös
bosszúéhség uralja a film mozaikszerűen
összeálló, kétségkívül kortársi, a dogmastílt idéző, dokumentarista eszközökkel
ábrázolt mikrovilágát, melyben a szereplők rögtönzésein alapuló szituációk
kirakósa áll össze dramaturgiailag jól

felépített, következményeiben megrázó
hármas bosszútörténetté. A film kilenc
szereplőt mozgat, kezdetben egy-egy
szereplőpár között indulnak meg az események több szálon (Rita autóval elcsapja Natasát, Sára teherbe esik Márktól,
Natasa segíteni szeretne Jimmyn, Etele
behajtja Jimmy adósságát, András egy
akcentusos nővel nyomja a telefonszexet
és így tovább...) Az időben előrehaladva derül rá fény, hogy a történetszálak
– akár a filmbeli szeretői, házassági, munkahelyi és „baráti” kapcsolatok – keresztezik egymást, méghozzá igen fájdalmas
és az indulatokat elszabadító módon.
A Nem vagyok a barátod a mozi
forgalmazásban kötelező kísérőfilmjével, az ovisokat megfigyelő rövid dokumentumfilmmel szerves összefüggésben
értelmezhető, és a mozifilmverzió csak
egy darabkáját mutatja meg annak a
(vélhetően) nagyszabású kísérletnek,
amelynek teljes mozgóképes anyaga
(a Nem leszek a barátod című, óvodásokkal forgott dokumentumfilm teljes
verziója, a Nem vagyok a barátod című
játékfilm és a castingon készült felvételek) csak DVD-n lesz hozzáférhető.
Az óvodai csoportszobába elkalauzoló
felvételek szolgáltathatnák az ellenpontját
a felnőttek farkastörvények szerint műkö-

dő, akaratlanul és akarva is a rombolásban „kiteljesedő” életének. Ám a gyerekekről percek alatt kiderül, hogy nemcsak
a kenyeret eszik úgy, mint a felnőttek,
hanem a szeretetüket is éppen olyan önkényesen adják vagy vonják meg egymástól,
akár a nagyok. Ennek megfelelően a 10
perces dokumentumfilm is a „Nem leszek
a barátod/A barátod leszek” kijelentés
variálásával és a nyomában támadó gyermeki reakciók megmutatásával építkezik.
Az idilli pillanatok mellett metaforikus
értelemhez jutnak olyan képsorok, melyek
a mások szeretetétől és figyelmétől való
megfosztottság abszurd lehetetlenségét
és fájdalmát fejezik ki (mint az egyedül
libikókázni próbáló kislányról készült felvételek). Lehet persze vitatni, hogy ez
a koncepció a valóságanyag jellegéből,
a rendező elképzeléseiből vagy a néző

elvárásából fakad-e, az viszont tény, hogy
a kisfilm megható és elgondolkodtató
csúcspontja a többiek barátságából kilakoltatott kisfiú lassan elcsendesülő sírása, melynek az kölcsönöz mélyebb értelmet, hogy bár kérdezik, nem tudja, nem
tudná megfogalmazni, mi a baj. Éppen
ez teszi őt a leginkább hasonlóvá a kisfilmet követő nagyjátékfilm felnőtt vagy
félig felnőtt figuráihoz. Néma gyereknek
pedig – s ennek katarzismentes, soha
nem enyhülő fájdalma az Iskola a határon
gyermekuniverzumából ugyancsak ismerős – anyja sem érti a szavát.
Az elkövetkező másfél óra így nem
antitézisét nyújtja tehát a kísérőfilmnek,
hanem kifejti annak következményeit:
a Nem vagyok a barátod felnőttbőrbe
bújt „néma gyerekek” történeteit szövi,
akik elszenvedett fájdalmaikra ösztönösen a másik megbüntetésével reagálnak.
A játékidő jelentős részét az a folyamat
teszi ki, amíg szélsőséges helyzetek sorában látva szereplőinket, lassanként megismerjük gesztusaikat és reakcióik következetességét vagy épp következetlenségét.
A szinte a film kétharmad részéig elnyúló
hosszú expozíció azért indokolt, mert a
jelenetek, bár pontos időzítéssel adják
meg a történet egészére vonatkozó (első
látásra azonban csak koncentrált figye-

lemmel azonosítható) információkat,
alapvetően rögtönzésekből épülnek. Ez
a módszer pedig különös erőt kölcsönöz
a felvételeknek, az előállított szituációkra
valódi reakciók érkeznek: meglepődés,
hezitáció, gesztusok keresése, az egyes
figurákra a maguk nyers módján jellemző
szófordulatok, hangerőváltások, kéztartások és arckifejezések kötik le a néző
figyelmét. Talán megvalósul a paradoxon, a játékfilm dokumentálja szereplői
viselkedését, a benne látható emberek
viszonyát a benne ábrázolt helyzetekhez
és figurákhoz. Pálfi figyelme egyoldalú, a boldogság és a harmónia messze
elkerülik az általa bejárt városrészeket
és elképzelt kapcsolatokat, a kamera azt
látja és mutatja meg, szélsőséges helyzetekben mennyire eszköztelen az ember.
Nem ismeri, és így nem is képes kifejezni
saját vágyait, nem talál szavakat saját
fájdalmára, és olyan görcsösen és radikálisan próbálja meg felszámolni az előálló
kellemetlen, megalázó, vagy egyszerűen
számára értelmezhetetlen helyzeteket,
hogy már ezzel megelőlegezi a fájdalmat,
melyet még akkor is ő szenved el istenigazából, ha másoknak – a „hibásnak”
is – fájdalmat okozott közben, mikor büntetőexpedíciója célba ért.
Fennáll a veszélye, hogy az ilyen figurákat egyáltalán nem tudja megszeretni
a néző. Azonosulásra a Nem vagyok a
barátod esetében tényleg nincs mód, ám
az empátia nem kizárt. Utat jelentenek a
szereplőkhöz azok a jelenetek, mikor az
autórádióval, a hifivel vagy a mobiltelefonnal együtt elénekelnek egy-egy slágert,
így próbálva meg kifejezni, a dalszöveg
szavaival elmondani azt, amit maguktól
nem tudnának. Közelebb hozzák a szereplőket azok a próbálkozások is, mikor utat
keresnek egymáshoz. Kudarcuk – legyen
bár szó bánatuk és feszültségeik slágerbe
fojtásának banalitásáról vagy az egymás
felé való közeledés lehetetlenségéről és
az erre adott indulatos válaszról – ambivalens hatású; ha játékfilmfigurák, akkor
nehezen, ha elképzelt valódi emberek,
akkor annál inkább képesek lehetünk sajnálni őket.
Hatásossá mégsem ez a sok apróság,
hanem az összkép teszi a filmet. A Guy
Ritchie-t idéző „kétharmad rész készülődés” után egyharmad rész bosszúdráma
következik – az első sebeket a férfiak
okozták, ám a női bosszú triumfál három
szálon, felskiccelve a fokozatokat a másik
semmibevételétől a Tarantino-moziba illő
módon kitervelt megsemmisítő akcióig. A film mégsem három Jackie Brownt
búcsúztat, hanem három illúzióiban megcsalt nőt. Mindezek után a vége főcím
alatt a gyermekdalban elhangzó kérés
(„Többet, jobban törődjetek velünk...”),
már csak halványan érvényesíti didaktikus
jellegét, inkább mélyíti az amúgy is eluralkodó reménytelenség fájdalmát.
Pálfi György filmje mindennek tükrében erős darab, hatásában pedig
szükségszerűen osztja meg a nézőket: a
rendező által festett kép sötét és egyoldalú. Akik szokványos játékfilmet várnak, vélhetően elégedetlenek lesznek, de
aki alkatilag képes elfogadni a szeretet
vágyából és lehetetlenségéből származó
lelkiállapot következményeit, mint a világ
egy lehetséges állapotát, annak nyers
erejében lesz megrendítő élmény ezen
ahumánus világ képe.

