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Miután a török válogatott két mérkőzést 
is nagy szerencsével fordított a maga 
javára az Eb-n (a csehek és a horvátok 
ellen), szövetségi kapitányukat, Fatih 
Terimet arról faggatták az újságírók, 
mi a véleménye a nagybetűs Véletlenről, 
és annak szerepéről a török válogatott 
menetelésében. Terim nyugodt mosollyal 
válaszolt: nem hisz a véletlenben, annál 
inkább a siker érdekében elvégzett mun-
kában. Persze, hogy a magyar drukkerek 
inkább felszisszentek, mintsem moso-
lyogtak a csibészes visszavágáson. Még 
a Barátok közt aktuális epizódjának dia-
lógjaiba is beleírták a skót bíró, Stuart 
Dougal számunkra végzetes, a törökök-
nek pedig továbbjutást jelentő tévedé-
sét tavaly ősszel. Gerát a tizenhatoson 
belül utolsó emberként elütötte a török 
kapus, Hakan Arikan. Ám tizenegyes és 
Arikan kiállítása helyett Gerának muta-
tott fel műesésért sárgalapot Dougal 
(ami már másodszor fordult elő a mecs-
csen, így az öltözőbe is beküldte), és 
szabadrúgást ítélt kifelé. Persze könnyen 
lazáskodik, akit kedvel a sors. Az elődön-
tőben a németek vezetnek. Még pár perc 

és vége. De Semih egyenlít. Akit ennyire 
kedvel a sors, azt segíteni fogja majd a 
tizenegyespárbaj alatt is. És megint jöhet 
a duma a munkáról, ami képes felülírni a 
sorsot! Már túl vagyunk a kilencvenedik 
percen. És akkor Lahm ismét gól szerez a 
németeknek. Saját fegyverükkel győzték 
le a törököket? Vagy megharagudott 
a sors, hogy bár számtalan jelét adta 
működésének és létének, mégis kutyába 
sem veszik? Csak pöffeszkednek felgyűrt 
ingujjban és beszélnek hülyeségeket.

Igazság szerint a valóságban láthatjuk 
a véletlen működését, ha kellő távol-
ságból figyeljük a bekövetkezését. Van, 
akit kellemes bizsergéssel tölt el, hogy 
olyasféle történést nézhet, vagy akár a 
részesévé is válhat olyan eseményeknek, 
amelyekben a racionalitás megbicsaklik. 
Ekkor viszont elgondolkodhatunk azon, 
hogy amit racionálisnak vélünk, az való-
ban az-e, vagy csupán véletlen, amit csak 
mi hiszünk ilyen-olyan okokból logikus-
nak. (Esetleg megfelel a mi logikánknak.) 
Vagy úgyis fel tehetnénk a kérdést: nem 
lehet, hogy véletlenül véletlen a nem 
véletlen is? A katasztrófafilmek egyik 

fajtája, amikor megmagyarázható okból 
robban ki valamiféle destrukció. Ilyenkor 
a film megítélésének sarokkövévé azt 
szokták tenni a kritikusok, hogy milyen 
mértékben igazodik azokhoz a kataszt-
rófalehetőségekhez, amelyeket a tudó-
sok prognosztizálnak. Vagyis mennyire 
mélyítenek el a közönségben olyasféle 
veszélyeket, melyeknek valóban ki van 
téve a társadalmunk. Mondhatnánk: 
mennyire racionálisak. A katasztrófafil-
mek másik fajtájában csak úgy kitör a 
veszedelem. Valaki farkasemberré válik, 
a madarak minden további nélkül neki-
támadnak az embereknek stb. De bár-
melyik típusát is tekintsük a katasztró-
fafilmnek, a véletlen fontos szerepet tölt 
be bennük. Mert a katasztrófára fel nem 
készült (hogy is lehetne a véletlenre „fel-
készülni”), védtelen emberekre sújt le. 
Éppúgy következik be, ahogy lottóötöst 
nyer az ember. A most mozikba került 
Az eseményben (The Happening, 2008, 
r: M. Night Shyamalan) egyszer csak 
leblokkolnak a szereplők. A padon ülő 
nő szép lassan kihúzza a hajtűt a hajá-
ból, és nyugodtan a saját nyakába döfi. 

Az építkezésen a mélybe vetik magukat 
a munkások az állványokról. A dugó-
ban rekedtek kiszállnak a kocsikból, 
és felveszik az öngyilkos rendőr piszto-
lyát az aszfaltról, majd szép nyugodtan 
kivégzik magukat. Miféle vírus támadta 
meg őket? Kiderül, hogy a növények 
végezik ki az embereket. Olyan anyagot 
bocsátnak ki, ami megbénítja az önpusz-
títás elkerüléséért felelős idegpályát. Ha 
megérzik egy számosabb embercsoport 
érkezését, akkor szelet kavarnak (vagy 
a szél az csak úgy feltámad, ez nem 
derül ki pontosan), aminek segítségével 
az emberek megfertőződnek. Főhőseink 
(egy fiatal pár és legjobb barátjuk alig 
tízéves kislánya) addig menekülnek, míg 
egy világvégi házba jutnak – itt húzzák 
meg magukat. Csakhogy a férfi a főépü-
letben reked, a nő és a gyermek egy kis 
kiegészítő kalyibában. Annyira fáradtak, 
hogy felhagynak minden reménnyel, leg-
alább meghalni szeretnének együtt, így 
kisétálnak a kőtákolmányokból a dús 
aljnövényzetbe, a lágyan lengedező szél-
be. Egymás felé lépdelve ölelésre tárt 
karral várják a halált. De nem történik 
semmi. A járvány, ahogy jött, elmúlt. 
Ebben a filmben az embereknek nincs 
számottevő befolyásuk az eseményekre. 
Nyilván eszünkbe jut, hogy azért támad 
a természet ellenünk, mert mi már annyit 
bántottuk őt, hogy egyszer csak elege 
lett. A főszereplő biológiatanár, neki vil-
lan eszébe, hogy a növények lehetnek 
felelősek a megbetegedésekért, de csak 
úgy véletlenszerűen hibázik rá a megfej-
tésre. A filmbeli embereket kénye s kedve 
szerint löki a sors idébb-odább. 

Nem derít hát jókedvre Az esemény, 
bár a leginkább bosszantó, hogy arra 
sem ad magyarázatot, miért rontotta 
el az éppen aktuális esténket, amikor 
megnéztük. A hihetetlen Hulkban (The 
Incredible Hulk, 2008, r: Louis Leterrier) 
legalább küszködik a főhős, és engedik a 
szerzők, hogy értelme legyen a küzdelmé-
nek. Bruce Banner olyan anyaggal fertő-
ződött, ami aktiválódik a szervezetében, 
ha a vérnyomása elér egy bizonyos szintet, 
és békés hétköznapi emberből gigantikus 
szörnyeteggé transzformálja. Hogy ezt 
az átváltozó képességét ne tudja a had-
sereg kihasználni, hősünk Brazília végte-
len favellatelepeinek egyikén rejtőzködik, 
és egy üdítőital-palackozóban dolgozik. 
Vagyis szökésben van, ami természetesen 
izgalmi állapotot jelent. Ezért és a többi 
feszült helyzet kezelése érdekében olyan 
leckéket vesz harcművészektől, melyek 
révén le tudja higgasztani a testét, ha a 
feszültség elkezdené túlpörgetni a szívét. 
Banner nem futhat (különösen úgy nem, 
ha üldözik), és mint később kiderül, nem 
szerelmeskedhet – mert a karórába sze-
relt vérnyomásmérője azonnal csipogni 
kezd. Természetesen rátalál a hadsereg, 
de elkapni nem tudják, hiszen Hulkká 
alakulva Banner legyőzhetetlen. Hogy 
kézre kerítsék, be kell oltani ugyanazzal 

Felhívjuk minden szerzőnk 
figyelmét, hogy lapunk  

az interneten is megjelenik. 
Amennyiben nem járulnak 
hozzá ahhoz, hogy ott is 

közöljük az írásaikat, kérjük, 
ezt a cikk elfogadásakor 

írásban jelezzék.
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az anyaggal egy másik katonát, aki így 
már méltó ellenfele lehet a szörnyeteg-
nek. Csakhogy Banner jó Hulk, míg Emil 
Blonsky rossz monstrummá válik. Az 
ember azon tűnődik, miképp lesz valaki-
ből jó, másvalakiből pedig gonosz lény. 
Személyiségünk meghatározhatja ugyan 
Hulkként való habitusunkat is, de hogy 
a pusztítás képességével felruházva kin 
és min gázolunk át, milyen pusztítást 
végzünk magunk körül – az a véletlenen 
múlik.

A Doktor House első évfolyamá-
nak egyik epizódjában egy meglehető-
sen molett latin asszony keresi fel az 
orvost. Jóindulatú daganat feszíti amúgy 
is tekintélyes hasát, ám a nő hallani sem 
akar a műtétről, mert mint mondja, a 
férje így szereti őt. Fél, hogy a műtét 
után lefogyva már nem kell majd neki. 
Csakhogy House-hoz bemegy a férj is, 
aki viszont könyörög, operálja meg a 
feleségét, hiszen egy csomó gyerekük 
van, akik nem nőhetnek fel anya nélkül. 
Fél, hogy a sejtburjánzás rossz irányba 
fordul, és a feleségét akkor már nem 
fogják tudni megmenteni. A nyomaték 
kedvéért előveszi gyermekei fényképeit, 
és az orvos orra alá tolja őket. Nézze 
ezeket a kedves arcocskákat, segíteni 
kell! House visszarendeli a nőt. Elmondja 
neki, hogy a fényképekből egyértelműen 
kiderült számára, a lurkók nem egy apá-
tól származnak. Vagyis a nő molettségét 
nem a férjének tartogatja, hanem azok-
nak a férfikuncsaftoknak, akik az ilyen 
típusra buknak, és akiktől nyilván egyik-
másik gyermeke származik. Vagy hozzá-
járul, hogy eltávolítsák belőle a dagana-
tot, vagy House felnyitja a férj szemét. 
A nő szomorú tekintettel egyezik bele a 
műtétbe. House azonban megnyugtatja: 
az interneten biztos talál majd olyan 
pasikat, akik azokra a nőkre buknak, 
akiknek műtéti heg húzódik a hasán. 
A most az AXN-en futó, népszerű soro-
zatnak ez a kis mozzanata a Gyilkosság 
online (Untraceable, 2008, r: r: Gregory 
Hoblit) című filmmel kapcsolódik össze. 
Ebből kiderül, hogy amúgy hétköznapi-
nak tűnő emberek arra használják a 
netet, hogy lelkük, személyiségük sötét 
oldalát, vagy simán csak furcsaságai-
kat „szabadon eresszék”, és rátaláljanak 
olyanokra, akik hasonló defektusokkal 
rendelkeznek. Most derül csak ki, hogy 

az internet nélküli világban a véletlen 
kifejezetten társadalom-összetartó erő 
volt. Segített kiküszöbölni a torzuláso-
kat. Mi az esélye ugyanis annak, hogy 
kettő (vagy több) hasonló aberrációval 
megvert ember csak úgy a hétköznapi 
élet során találkozzon, kiderüljön szá-
mukra, hogy hasonlóak? Parányi. Az 
interneten viszont könnyedén egymás-
ra találhatnak. Közösséget alkotva ere-
jük is megnő. Egyrészt „fejleszthetik”, 
„növelhetik” saját „elhajló” vonásaikat, 
másrészt erősítheti őket a felfedezés, 
hogy lám, nincsenek egyedül a világban. 
Rokon lelkek egész hada futkos szana-
szét a földön, vagyis akkor torzulásaink 
nem is olyan különleges, rejtegetni való 
„kinövések”. Persze a beteges másság és 
a társadalmilag még tolerálható külön-
bözőség között girbegurba határvonal 
húzódik. Mert kit zavar, ha valaki szeret 
nézegetni olyan videókat, amelyek vala-
milyen erőszakos esetet dokumentálnak? 
Egy súlyos baleset után félholtan ver-
gődő sérülteket, akiket mobiltelefonja 
kamerájával rögzít valaki, majd feltesz 
a hálóra. Vagy amint valaki golyót repít 
a fejébe. Ő dolguk. De hogyan ítéljük 
meg, amikor valaki élőben, online kínoz 
valakit, annak mértékében növelve a fáj-
dalom dózisát, hogy mennyire emelke-
dik site-ja nézettsége a kínzás során. 
A látogatottsági mutató pedig kegyetlen 
sebességgel pörög. Mindazonáltal ha 

az első jelenségre vállat vonunk, akkor 
miért háborodunk fel ez utóbbin? Persze 
tudjuk jól, hogy a nyilvános kivégzések 
már a középkorban is tömegeket vonzot-
tak, az ókorban is szerették az emberek 
nézni, ahogy a gladiátorok mészárolják 
egymást, vagy éppen felzabálják őket az 
arénába hajtott állatok, vagyis a horror, 
a kegyetlenkedés mindig is nagy biznisz-
nek számított. De voltak az üzletnek 
természetes szabályzói, melyek (a szán-
dékos, cenzúrát érintő megfontoláso-
kon túl) véletlenszerűen befolyásolták az 
efféle eseményeket. Mára lecsökkent a 
véletlenszerűségben rejlő szabályozó erő 
– meg kell hát növekednie majd az intéz-
ményi hatásnak, ami viszont ellentétes a 
netszabadság eszméjével.

Mondják, hogy a véletlen találkozások 
és az ebből következő személyes kisu-
gárzások ellen nem lehetünk felvértezve. 
Mások viszont állítják, hogy csak úgy, 
véletlenül nem kezdenek el hatást gyako-
rolni egymásra az emberek. Mindennek 
oka van. Az Eszter hagyatékában (2008, 
r: Sipos József) is központi szerepet 
kap a véletlen. Eszter és Lajos vadul 
szerelmesek egymásba. A férfi ugyan a 
nő testvérét készül elvenni, de még az 
esküvő előtt leveleket ír szerelmének, 
hogy szökjenek el. Eszter nem kapja 
meg az írásokat, mert testvére kezébe 
kerülnek, aki gondosan elrejti őket. Így 
sosem tudja meg, hogy Lajos vele kötöt-

te volna össze az életét, ahogy a férfi sem 
tudja meg, hogy miféle erő állította meg 
Esztert, hogy egymáséi legyenek. Húsz 
év múltán felderül az egykori véletlen. 
Csakhogy Eszter sorsát a véletlen csu-
pán idáig befolyásolhatta. Lajos ugyan 
nem lehetett az övé, de nem kötött 
alkut az élettel. Bár akadtak imádói, 
nem törődött bele egyikükbe sem. Élt 
továbbra is szerelmének emlékével, ha 
már magával hús-vér szerelmével nem 
élhetett. Nem engedte, hogy mondjuk, 
a rajongó Károlyba véletlenül beleszeret-
hessen. Mert nincsenek véletlenek. Vagy 
legalábbis bizonyos körülmények között 
lehet úgy dönteni, hogy nem engedünk 
teret a véletlennek, mert annak működé-
si mechanizmusai természetéből adódó-
an kiszámíthatatlanok.

Az Eb elődöntőjében a spanyolok 
ismét összekerültek az oroszokkal, az 
után, hogy a csoportküzdelmek során 
egyszer már megverték őket 4:1-re. 
Azóta az oroszok hatalmasat változtak. 
A torna legszimpatikusabb csapatává 
focizták magukat. Innen visszatekint-
ve az a nagyarányú vereség véletlennek 
tűnik csupán. A spanyoloknak szeren-
cséjük volt, de most nem lesz. A világ 
rendje helyreáll. Aztán kiderült, hogy a 
4:1 nem volt véletlen. Az elődöntőben is 
megszórták a spanyolok az oroszokat. 
Meggyőző fölénnyel jutottak a döntőbe. 
Csakhogy a spanyol felnőtt válogatott 
nem szokott világversenyeken kiemelke-
dőt nyújtani. Mindig elvéreznek valahol 
a döntő felé vezető úton. A világnak ez 
a rendje. Ha tehát máshol nem, majd a 
döntőben buknak el. Amúgy is a német 
válogatott az ellenfelük. Mindegy, hogy 
ők sokkal gyengébb játékkal jutottak el 
ugyanide, a véletlen úgy hozta, hogy az 
ellenfeleik is gyengébbek voltak, de tud-
juk a focitornák szabályát: a spanyolok 
sosem nyernek, a németek pedig mindig. 
Vasárnap éjjel a spanyolok csapatka-
pitánya, Iker Casillas emelhette égbe 
az Eb-trófeát. Véletlenül? Mától majd 
napvilágot látnak az elemezések, melyek 
bebizonyítják, hogy a spanyol csapat 
nem véletlenül nyert Eb-t. De ugyan-
így lenne, ha a németek, az oroszok, a 
törökök, a hollandok vagy a portugálok 
nyertek volna. Mert nincs véletlen. Vagy 
ha van is, hát megmagyarázható, hogy 
úgy tűnjön, mintha nem lenne, mintha 
mi uralnánk a világot, mi, akik mindig 
mindent meg tudunk magyarázni.
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Két ismerős, talán egykori barát, osz-
tálytárs, évfolyamtárs találkozik egy-
mással egy buszon. Húsz-harminc éve 
nem látták egymást, nem is értik, miért, 
pedig eszükbe sem jutott, hogy lássák 
egymást. Megtudják, hogy jól vannak, 
hogy van gyerekük, és hogy három meg-
állót mennek együtt. De a busz még csak 
egy megállót tett meg. Félénken föl kell 
tehát még tenni a kényes kérdést, hogy 
ki hol dolgozik. Megkönnyebbüléssel 
veszik tudomásul, hogy a másik sem 
csinált nagy karriert, bár annak idején 
mennyi mindent szeretett volna. Egyikük 
filmes területen dolgozik, ami azért még 
mindig izgalmasan hangzik, lehet róla 
faggatózni, a másik megnyugszik, meg-
van a másfél megállós téma. És fölteszi 
a kérdést: „Van most valami jó film?” 
Amit így fordít le önmagának: „Mikor is 
voltam utoljára moziban, láttam utoljá-
ra filmet?” De nagyon gyors és tömör 
a válasz: „Nincs.” Őszinte kijelentés, 
még őszintébb mögöttes üzenettel: „Ne 
fárassz.” Akkor most mi lesz az utolsó 
egy megálló alatt? Kínos hallgatás. De 
bevillan még valami: a „filmes” oroszos. 
Most már kérdezni sem kell, csak együtt 
érzően búslakodni egyet: „Én nem is 
tudom, most valahogy sehol sem játsza-
nak orosz filmeket, nem értem miért, 
pedig biztos jók. Csak ez az amerikai 
szemét.”

A szomorú kép Szocsi tengerpar-
ti sétányán, pálmafák alatt ülve jut 
az ember eszébe. Azért jött ide, hogy 
megnézze, milyen jók az orosz filmek, 
komolyabban elgondolkozzon rajta, 
miért nem vetítik őket, és felkészüljön 
az agitációra, orosz filmhetek szervezé-
sére. Túl van a vetítéseken, kellemesen 
kába. Szeret némán nyafogni, kiáb-
rándulgatni, de most be kell vallania 
magának: boldog, hogy itt volt. Jól 
érezte magát. Azt kapta, amit szeretett 
volna. Új orosz filmeket fogyasztha-
tó mennyiségben, elvégezhető munkát 
épp a szükséges pihenéssel, békés, kol-
legiális emberi környezetet szabadon 
választható egyedülléttel. Tengerpartot 
nagy turistahad nélkül, csodálatos illa-
tokkal játszó növényzetet, hosszú, tisz-
ta, tűnődésre csábító padokat. A 19. 
Kinotavr Fesztiválon volt, amely ma az 
oroszországi filmgyártás legtekintélye-
sebb szemléje.

Idén már körülbelül 130 produkció 
jelentkezett a részvételre, így a szerve-
zőknek, az előzsűrinek minden eddiginél 

nagyobb feladatot jelentett a 15 ver-
senyfilm kiválogatása. Szitora Alijeva 
programigazgató a fesztivál katalógusá-
ban ritka tartalmas írásban számolt be 
az értékelés szempontjairól, markánsan 
összegezve a jelenlegi oroszországi film-
gyártás sajátosságait. Az első és legfon-
tosabb probléma természetesen itt is a 
pénz. Senki se gondolja azonban, hogy 
egyszerűen pénzhiányról, a nagyobb 
állami támogatás szükségességéről van 
szó. Ellenkezőleg. Az utóbbi években 
egyre több pénz áramlik a filmgyártás-
ba. A filmművészetnek azonban ettől 
egyáltalán nem lett könnyebb a helyze-
te. A befektetők csupán lehetséges kasz-
szasikereket finanszíroznak. Ez érthető, 
de egyelőre szakmai visszaesést generál, 
igénytelenséget eredményez. Félreértés 
ne essék, nem arról van szó, hogy maga 
a törekvés kártékony, kultúraellenes 
meg miegymás. Egyszerűen arról van 
szó, hogy a szovjet állami filmgyártás 
prioritásai miatt még nem alakult ki egy 
olyan gyártási mechanizmus és alko-
tói kör, amely színvonalasan, a legkor-
szerűbb technikai szinten tudna eleget 
tenni a filmpiac elvárásainak. Timur 
Bekmambetov világsikere, az Éjszakai 
őrség egyszeri villanás maradt. (Bár 
nálunk például nem vették igazán észre.) 
Bizonyára nem véletlen, hogy a néhány 
többi nagy ütős, látványos produkció, 
így a 9. század vagy a remek Akunyin-
adaptáció, a Török csel inkább a szovjet 
háborús, illetve történelmi filmek örök-
ségéből táplálkozik. Utóbbiaknak van 
megbízhatóbb szakmai háttere. Talán 
ezzel is magyarázható, hogy az oroszor-
szági kommersz filmgyártásban feléled-
ni látszik a második világháborús téma. 
A lényeg, hogy rengeteg erőszakos dilet-
táns jelent meg az orosz filmben. Alijeva 
így fogalmaz: „Ma inkább az aktív, 
nem pedig a tehetséges emberek korát 
éljük.” Előbbiek kihasználva a belső piac 
nagyságában rejlő üzleti lehetőségeket, 
igénytelen forgatókönyvekkel, különö-
sebb szakmai múlt nélkül is el tudják 
nyerni a területet finanszírozó cégek 
bizalmát. A fesztivál amúgy kész lenne 
a divatirányzatok reprezentálására akár 
a versenyprogramban is, de a produk-
ciók többsége egy ilyen fórum szintjén 
értékelhetetlen. Természetesen így is a 
művészi igényű alkotások élveznének 
előnyt, amelyeknek határozott ösztön-
zésre van szükségük. Finanszírozásuk 
jelenleg ugyanolyan bizonytalan, mint 

Kelet-Európa – sőt, mondhatni a világ – 
többi országában. Új produceri irodák-
nak arthálózatba való filmekkel esélyük 
sincs a megkapaszkodásra. Az egyetlen 
reális lehetőség olyan producert talál-
ni, aki továbbélő régi értékrendreflexek 
miatt hajlandó oltalma alá venni a művé-
szi törekvéseket. A háttérben persze 
szerepet játszhatnak PR-megfontolások 
is: előnyös lehet például jelen lenni a 
f ilmgyártás több szegmensében is. 
Mindegy, a legfontosabb az, hogy a 
produkciós cég már biztos anyagi bázis-
sal és jó hivatali, üzleti kapcsolatokkal 
rendelkezzen. Az utóbbi évek egyébként 
azt mutatják, hogy a rendezők pályájuk 
előrehaladtával egyre kevésbé erőltetik 
„szerzői” filmek készítését. Szokurov 
vagy Gelman kivételt jelent. Ők azonban 
olyan nemzetközi elismerésre, besoro-
lásra tettek szert, hogy ha akarnának, 

se tudnának megszabadulni a „zseniá-
lis művész” státustól. Még szép máso-
dik filmje, az Izgnanyije (’Száműzetés’) 
után is kérdéses, milyen irányba mozdul 
majd tovább a Visszatéréssel berobbant 
Andrej Zvjagincev. Jelenleg Alekszej 
Balabanov, Valerij Todorovszkij, Pavel 
Csuhraj, Pavel Lungin vagy Alekszej 
Ucsityel pályáját tarthatjuk jellegzetes-
nek, akik művészi tehetségük többszöri, 
mondhatnánk állandó megvillantásával 
is tudatosan a színvonalas szórakoz-
tatás, a kellemes elgondolkodtatás, a 
könnyed esztétizálás mesterei lettek. 
Kritikusok vagy f ilmbarátok lelkét 
melengető „művészfilmeket” ma főként 
a debütánsoktól lehet várni. Alapvetően 
ezzel magyarázható, hogy a verseny-
program közel felét rendezői bemutat-
kozások alkották, bár kétségtelen, hogy 
nemzedékváltás is zajlik az orosz film-

Misszió az orosz filmért 
pálmafák alatt Forgács Iván
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ben. A kérdés már csak az, mi a fiatalok 
célja ezekkel a „szerzői” alkotásokkal. 
Lehet, hogy őszintén létbe merülő önki-
fejezés. De az sem kizárt, hogy egyszerű 
bejelentkezés a filmszakmába. Valahogy 
megszólalni, nevet, elismerést, támoga-
tást szerezni alacsony költségvetéssel. 
Igazságtalan lenne a kezdésnél megítélni 
a motivációkat, a folytatás pedig távol-
ról sem garantált. Mindenesetre külö-
nös benyomásokat szül az emberben 
egy új rendezőnő feltűnése. Harsányan 
szociális tartalmú, fiatalokról szóló sike-
res dokumentumfilmjei nyomvonalán 
jutott játékfilmes bemutatkozáshoz. Ki 
ez a reflektorfénybe került, harmincas 
éveibe lépő, erős társadalmi érzékeny-
séget mutató művésztehetség? Neve: 

Valerija Gaj Germanyika. Kis kutyával 
vonul ki a színpadra, vele jelenik meg a 
záróünnepségen. Vállán jópofa trendi 
tetoválások. Filmje cannes-i sikerével 
kapcsolatban annyit mond, hogy a vetí-
tés után odament hozzá Robert De 
Niro a feleségével, és gratulált neki, ami 
felfoghatatlan volt számára, maga a 
beteljesülés, hiszen álomképe szólította 
meg. Amúgy semmit sem tart lehetet-
lennek, elérhetetlennek, az Oscar-díjat 
sem. Meglátjuk. Mindenesetre érdekes, 
hogy már a művészfilmes pályakezdés-
nél milyen tökéletesen, minden elemé-
ben figyelmet követelően van kialakítva 
egy alkotói imázs.  

A Kinotavr figyelemre méltó sajátos-
sága, hogy produceri kézben van. Első 
embere, Igor Tolsztunov hivatalosan nem 
fesztiváligazgató, hanem a rendezvény 
vezető producere. A felügyelőbizottság 

elnöke egy másik neves producer, 
Alekszandr Rodnyanszkij. Ez számunk-
ra kissé szokatlan kontextusba helye-
zi a programot. A művészi kvalitások 
keresése mellett arra ösztönöz, hogy 
a gyártás és a forgalmazás szempont-
jából is értékeljük a filmeket. A kerek-
asztal-beszélgetéseken, egyéb nyilvános 
vitákon rendre fölmerült a reális (és 
nem vágyott) költségvetési lehetőségek 
problémája, illetve annak megítélése, 
hol helyezkedhetnek el a produkciók 
a jelenlegi oroszországi forgalmazás 
rendszerében. A producerek jelenléte 
ezeken a rendezvényeken rendre meg-
akadályozta, hogy a kritikusok, eszté-
ták „elszálljanak”, és figyelmen kívül 
hagyják azokat a feltételeket, azt a kul-

turális közeget, amelyben ma kiterme-
lődnek a filmek. Pontosan kijelölhető 
közönségréteg nélkül, amely lehet szűk 
is, értelmetlen belevágni egy produkció-
ba. Önmagában az orosz piac nagy-
sága nem garantálja, hogy bármit el 
lehet rajta valahogy adni. Az állami 
finanszírozással, támogatással nem az 
a baj, hogy alacsony, hanem hogy szét-
folyik, mert csak ritkán vizsgálják meg 
felelősen, mi lehet egy-egy film sorsa, 
betölthet-e valamilyen szerepet a kultu-
rális életben, utat találhat-e valamilyen 
közönség felé.

Az ember a pálmafák alatt azon-
ban csak egy dologra tud gondolni: 
Miért nem játszanak több orosz filmet 
Magyarországon? Hiszen… Hiszen most 
is kiderült, mennyi szép, izgalmas alko-
tás készül errefelé, mennyi fiatal tehet-
ség ad magáról hírt. Elég, ha… Elég 

ha egy olyan filmre gondolunk, mint a 
Gyikoje polje (’Vadföld’). Rendezője, 
Mihail Kalatozisvili a többek között a 
legendás Szállnak a darvakat készítő, 
azonos nevű nagy szovjet filmes uno-
kája. A nyolcvanas évek elején kezdte 
pályáját, de eddig még nem ért el igazán 
kiemelkedő sikert. Hegyektől övezett 
pusztaságban játszódik a történet, bár 
inkább életképsorozatról kéne beszélni. 
Az összekötő kapocs egy fiatal orvos, 
akit ide vetett a sors, és embertelennek 
tűnő körülmények között kell helytáll-
nia. Egy rogyadozó faházban él és gyó-
gyít néhány alapvető eszközzel és orvos-
sággal. Az alaphelyzet valahol Szokurov 
egyik kiemelkedő művét, Az elsötétülés 
napjait idézi, ott Közép-Ázsiába kerül 
egy f iatal orvos. Kalatozisvili azon-
ban nem a léthomály mélyébe törekvő 
meditációs állapotokat keresi. Ő vérbeli 
mikrorealista, csak annyit akar ábrázol-
ni, hogy ki, kiket, hol, hogyan és miért 
gyógyít. Minden szétesőben, mintha 
egy fuldokló középkori világra húzná-
nak kopott 20. századi díszleteket és 
jelmezeket. Talán nem is annyira meg-
lepő, mint amennyire döbbenetes, hogy 
itt már egy szike és néhány gézpárna is 
csodát tud tenni. De ahogy az már ilyen 
vidékeken lenni szokott, csodabogárrá 
szegényedett lakóit csak szeretni lehet. 
Annál is inkább, mert a fiú számára 
kiderül, csak rájuk számíthat. Akikben 
bízik, akiktől megváltást vár, elárulják. 
A „civilizált” világból érkező szerelme 
elhagyja, a megváltást sugalló, miszti-
kus angyalként fel-feltűnő férfi pedig 
életveszélyesen megsebesíti. És most a 
helybéliek próbálják megmenteni orvo-
sukat. Egyszerű, szép film. Egyfajta 
kecses humanizmus árad rövid történe-
tei sorából.

Nem véletlenül szerettek sokan egy 
szomorkásan vigasztaló melodrámát, a 
sikeres Pityer FM-mel betörő Okszana 
Bicskova új f ilmjét, a Pljusz ogyin-t 
(’Plusz egy’). Egy magányos fordító-
nőt tolmácsolni hívnak egy workshopot 
tartó angol bábszínész mellé. A férfi 
derűjével, olykor önfeledt bohóckodá-
sával lassan feltöri a nőn a búskomor-
ság páncélját. Szerelmük nem teljesed-
het ki, de a futó kapcsolat is elég ahhoz, 
hogy Masa el merje fogadni az életöröm 
jelzéseit. Madlen Dzsabrailova finom 
eszközökkel rendkívül plasztikus figurát 
teremt a hősnőből, gyönyörűen érez rá 
a magányosság zavarára, büszke bol-
dogtalanságba taszító gátlásaira. És 
eközben folyamatosan megrezdülnek 
benne a kelet-európaiság komplexusai.

Egy esetleges orosz filmhét program-
jába mindenképpen be kéne kapcsolni 
egy különös atmoszférájú és látvány-
világú filmet, a Nirvánát. Igor Volosin 
első nagyjátékfilmje eredeti módon nyúl 
egy szinte már közhelyekbe fulladóan 
divatos témához, a fiatalok önmagá-
ba zárt világokba, narkózisba kallódá-
sához. A pétervári szenvedéstörténet 
ismerős elemekből, fordulatokból épít-
kezik, ám egy dermesztően attraktív 
vizuális közegben. A hősök múmiaszerű 
punkfigurák. Kifestett arccal, jelmezek-
ben járnak még a munkahelyükön is. 
A normálisnak vélt világra is rátapad ez 
a halált esztétizáló külső. 

Az első és második filmesek ha nem is 
mindig derűsebb, de könnyedebb tónu-

sokban is szóltak nemzedékük elveszett-
ségéről. Néhány ilyen munkát egy Nyári 
eufóriának elnevezett különprogramban 
mutattak be. Valóban üde, ötletes, kel-
lemesen elgondolkodtató filmnek bizo-
nyult Igor Vorszkla alkotása, a Zakritije 
prosztransztva (’Zárt terek’). Egy 
pizzériában dolgozó helyes lány kiviszi a 
megrendelt ételt egy fiúnak, aki bezárja 
a lakásába, és közli vele, hogy meg fogja 
erőszakolni. Fordulatos játék kezdődik 
a két fiatal között, hol egyikük, hol 
másikuk kerekedik felül egészen addig, 
amíg már nem is akarnak igazán meg-
szabadulni egymástól. Megjelenik a fiú 
barátja is, és a lakásból lassan kialakul 
egy romantikus élettér, egy álmaiba zárt 
generáció békés világa, míg az elhagyott 
szülők, a szovjet ivadékok már nem 
párttaggyűléseken, hanem üzleti vitá-
kon ölik egymást. Sokkal kíméletlenebb, 
szinte sikoltó hangvételű film a Vsze 
umrut, ja osztanusz (’Mindenki meghal, 
én maradok’). Ha ellenérzések nélkül 
közeledünk a már említett Egyéniség 
Vagyok Valerija Gaj Germanyika munká-
jához, el kell ismerni, hogy erre a filmre 
feltétlenül oda kell figyelni. Némiképp 
a nyolcvanas évek korszakos műve, 
A kis Vera problematikáját és stílusát 
követve sikerül megragadnia a téma 
mai hiteles változatát. Diszkót tarta-
nak egy iskolában, amitől elszabadul az 
indulatok pokla. Mintha a – helyenként 
túl korlátoltra formált – tanároknak ez 
a gesztusa teljes visszaigazolása lenne 
egy ördögi szabadságvágynak. Az öröm 
egyenlő lesz az erőszakkal, a vágyak 
kielégítése a gonoszsággal, a vonzódás 
a kínzással. Három barátnő kapcsolata 
is tönkremegy ebben a felszabadult, 
őszinte, felnőttes taposásélvezetben. 
Ez már valahol az Alpha Dog – vagy 
éppen egy nemrégi magyar tragédia 
– világa, egyelőre még osztálytársak, 
árulónak minősített haverok kivégzése 
nélkül. A szülők itt is az alsó közép-
osztályból valók: kifacsartnak tűnnek, 
szigorúan tehetetlenek, értetlenek, a 
feloldozásban bíznak, csak hogy ne kell-
jen kizökkenniük megélhetést biztosító 
életritmusukból, és mélyebben szem-
benézniük azzal, mi és miért történik 
valójában gyerekeikkel. 

Óriási várakozás előzte meg Kirill 
Szerebrennyikov f ilmjét, a György-
napot. A kitűnő rendező, aki főleg szín-
házi és televíziós munkáival szerzett 
és szerez elismerést, két éve újszerű, 
fanyar hangvételt vitt az orosz filmbe Az 
áldozat imitálása (Izobrazsaja zsertvu) 
című alkotásával. Most egyfajta szocio-
metafizika irányába mozdult Szokurov 
forgatókönyvírója, Jurij Arabov szövege 
alapján. A cím az orosz jobbágyok sza-
bad költözésének rendszeresen ismétlő-
dő időpontjára utal. Egy mai nemzetközi 
hírű operaénekesnő külföldre távozása 
előtt el akar búcsúzni isten háta mögöt-
ti „ősorosz” szülővárosától. Magával 
viszi kamasz fiát is, aki kelletlenül figye-
li, amint anyja nosztalgikus bódulatban 
járkál a gyönyörű oroszság helyszínein. 
Ám egy napon a fiú eltűnik, senki se 
találja, mintha szétfoszlott volna a leve-
gőben. Keresése során az anya lassan 
visszavándorol szülővárosa valóságába, 
szellemiségébe, majd egy iszonyatos lét-
tel szembesülve, a kolostor kórusában 
talál új életteret, megbékélést. Talányos 

Sultyesz
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miszticizmus járja át a film lélektani és 
naturalista rétegeit, azok érintkezéseit. 
Nagyszabású szellemi-művészi vállalko-
zás ez a hazatalálás mindentől megfosz-
tó fájdalmának folyamatával, amelyet 
tág értelmezési mezők kísérnek. 

A méltatlanul mellőzött oroszországi 
film értékeit hirdető program természe-
tesen nem lenne teljes a Kinotavr fődíját 
elnyert Sultyesz nélkül. A középkorú első 
filmes Bakur Bakuradze főhőse, Alekszej 
Sultyesz kiegyensúlyozottan konszoli-
dált életet él Moszkvában. Sportol, vásá-
rol, segíti testvérét, együtt nézi anyjával 
a tévét. Ismerős, talán ezerszer látott 
egyhangúság. A férfi rezzenéstelenül 
néz maga elé. Elégedetlen, üresnek érez 
mindent? Vagy már beletörődött min-
denbe? Esetleg azért nyugodt, mert úgy 
véli, hogy rendben mennek a dolgok? 
Nem tudni. Mert ez a tekintet semmit 
se mond. És ezért lassan úgy érezzük, 
hogy Alekszej Sultyesz, a mai nagyváros 
embere nincs. A nemlét figurája. Nem 

tud semmiről, nem emlékszik semmi-
re. Pedig kiderül, hogy nem feszült, 
rendkívüli események nélküli az élete. 
Zsebtolvaj. De a bűn szenvedélye, a 
bűnöző vagánysága nélkül. Egyszerűen 
ebből tartja fenn nemlétét. És mások 
pislákoló életét. A film ismerősnek tűnő 
jelenetei és monotonsága ellenére új 
módon láttatja az elidegenedettséget. 
Lázadásra ösztönző leleplezés nélkül 
csendességgel feloldja a semmiben.

Az ember nézi a tengert. Gyönyörködik 
és örül. Összeállt az orosz filmhét műso-
ra. Már látja maga előtt a szervezés, a 
kópiaszerzés e-mailjeit, fogalmazza az 
ajánlókat, a meghívókat. És újságcikkek 
villannak fel előtte, melyek az élmények 
hatására kórusban teszik fel a kérdést: 
Miért mellőzi a magyar forgalmazás az 
orosz filmeket?

Ám elég egy mennydörgés, egy átfutó 
zivatar, egy szervezési hiba, egy bürok-
ratikus felhang, egy ebéd utáni kínzó 
álmosság vetítés közben, és minden 

megváltozik. Jönnek a józan kételyek. 
Valóban érdemes levetíteni ezeket a fil-
meket? Egy pálmafák nélküli város vala-
melyik mozijában? Hétköznapi vagy hét-
végi estéken felkínálni őket munka vagy 
családi pihenés utáni programnak egy 
óriási kínálatban? Ki jön el a moziba, 
és ki megy el úgy, hogy érzi, feltétlenül 
érdemes volt eljönnie? Képesek ezek a 
filmek arra, hogy a mindennapok ára-
dásában, tengerparti strandok és szállo-
dai svédasztalok közé zárt vetítőtermek 
és magának a filmnézésnek a feladata 
nélkül lekössék az embereket, és szel-
lemileg megérintsék őket? Nem tudni. 
De egyre aggasztóbb a bizonytalan-
ság. Hirtelen úgy tűnik, idegesítő a sok 
remegtetett kamerázás, hogy közhelyes 
a fiatalok kallódása, kegyetlenkedése, 
mosolyogtatóan mesterkélt a Nirvána 
punkvilága, negédes a sablonokra épülő 
Plusz egyben sugároztatott derű, ste-
ril a Vadföld humanizmusa, öntetszel-
gően üres utánérzés a György-nap nyo-
masztásos létmisztikuma, kiszámított és 
átlátható a Sultyesz nemlét-kopogása. 
Érdektelenség sejlik fel a filmek mögött. 
Igaz, némi megszállottsággal, elhiva-
tottsággal könnyen el lehet hessegetni. 
De talán érdemes figyelni is egy kicsit. 
Mert nem csupán a mai orosz filmmű-
vészetet jellemzi. A magyart, a kelet-
európait és alighanem az egyetemest is. 
Motívumgazdag, csiszolt vagy csiszolat-
lan történetek – szellemi tétet jelentő 
konfliktusok nélkül. Attraktív, gondosan 
megtervezett látványok – a felfedezővágy 
lelket megmozgató dinamikája nélkül. 
Mindezt lehet lelkesen népszerűsíteni, és 
legyintve elmenni mellette. Lehet nézni 
és nem nézni. Egyre megy. 

És ekkor az emberhez közel kerül a 
primitív hatásvadászat. Tudja, milyen 
ostobán didaktikus például a Novaja 
zemlja (’Új föld’, r: Alekszandr Melnyik) 
antiutópiája, elutasítja a Bakszi 
(’A javasasszony’, r: Guka Omarova) 
konzervatív értékeket hirdető maffia-
történetét. De mégis úgy érzi, valami 
megelevenedik a vásznon, és magával 
ragadja. Szélsőségesen kiélezett cselek-
ménnyel, vérömléssel, robbanásokkal, 
pisztolyok, gépfegyverek ropogásával, 
látványos helyszínekkel, mindent hite-
lesítő színészekkel. Megveti ezeket a 
f ilmeket, kitiltaná őket a mozikból. 
Ám egyre jobban örülne, ha ilyen orosz 
filmeket játszanának Magyarországon, 
és ő is bemutathatná őket egy prog-
ramban. Ha már egyik kedvenc melo-
drámáját nem tudja, mert túlságosan 
is orosz kontextusba ágyazott. Pedig 
kinti kasszasikere igen tanulságos. 
Az Ironyija szugybi. Prodolzsenyije 
(’A sors iróniája. Folytatás’) egyszerű-
en azzal csalt be tízmilliókat a moziba, 
hogy továbbmesélte Eldar Rjazanov 
1975-ben készült romantikus szilvesz-
teri vígjátékát. A történet annak ide-
jén együtt síró és nevető közönséget 
kovácsolt az oroszokból, mindenki-
ben él, idősebbek és fiatalok egyaránt 
újra meg újra megnézik a tévében. 
Nyilvánvaló volt, hogy a folytatás már 
nem lehet olyan jó, de az emberek örül-
tek, hogy egy közösen ismert világba 
helyezkedhetnek bele, és újra egymásra 
találva figyelték, mi történt kedvenc 
hőseikkel, hogyan ismétlődik meg ked-
ves történetük gyerekeik életében. 

Nirvána

Mindenki meghal,
én maradok
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1968 után

Bár sokan a hagyományos családmodell 
elleni női lázadást, s a vele együtt járó 
női emancipációs törekvéseket az ókorig 
vezetik vissza, a 60-as évek is forduló-
pontnak tekinthető ebben a folyamat-
ban. Ekkor sikerült társadalmi szinten 
elfogadtatni a nők jogát a szabad part-
ner- vagy férjválasztáshoz. Immár nem 
volt illendő „leutcalányozni” azokat a 
nőket, akik házasság előtt is létesítet-
tek szexuális kapcsolatot férfiakkal (akár 
többel is), sőt sokszor együtt is éltek 
velük. Ezzel az androcentrikus feminiz-
mus (a kezdetektől 1968-ig terjedő) kor-
szaka le is zárult, s a következő, az új 
feminista időszak már arra koncentrált, 
hogy elfogadtassa: másként gondolko-
dik a nő és a férfi. Amit a nemek közötti 
kommunikációval lehet áthidalni. Ennek 
legalapvetőbb témája pedig a szexuali-
tás. Ne feledjük, a szexuális forradalom 
lényege nem az volt, hogy elfogtassa 
a „bárki bárkivel összefeküdhet” elvét, 
hanem hogy hirdesse: beszélni kell a szex-
ről. Posztfeminista korunkban az új évez-
red hajnalán 1968 örökségének tekinthe-
tő többek között a modern családmodell 
megvalósításának lehetősége, vagy más 
megközelítésben a nő társadalmi, csa-
ládon belüli, önmaga elleni lázadásának 
a témája. Lássuk, miként ábrázolják a 
filmrendezők mindezt a mozivásznon 
akkor, ha libanoni (Karamell), francia 
(Vénusz szépségszalon), amerikai (Szex 
és New York), magyar (Off Hollywood) 
vagy cseh (Egyszer) nőkről van szó! 

A nyári szezon artmozi-hálózatának 
slágerfilmje, a Karamell (Sukkar banat, 
Nadine Labaki, 2007) hat libanoni nő 
sorsába enged betekintést egy bejrúti női 
szépségszalon kapcsán. Fontos megem-
líteni, hogy a film író-rendezője, Nadine 
Labaki alakítja a főszerepet is. Vagyis 
egy libanoni nő mesél nekünk a libano-
ni nők sorsáról „önmagán keresztül”. 
A címadó karamell azon fölül, hogy sze-
retik a lányok, leginkább gyantázásra 
szolgál. A szépségszalon legkarizmatiku-
sabb figurája, Layale napjai úgy telnek, 
hogy egy házas ember telefonhívására 
vár. Egyre magányosabbnak érzi magát, 
jövőjét egyre reménytelenebbnek. El kell 
fogadnia, hogy bármennyire szerelmes 
is a férfiba, ott kell hagynia. Miután 
legyantázta (karamellel!) a férfi felesé-
gét, majd megnézte (egy akváriumon 
keresztül, ami szép, már-már szürreális 
jelenet) a férfi lányát, nem is lesz olyan 
nehéz. Nisrine, a másik kozmetikus, épp 
házasodni készül, a baj csak az, hogy 
nem szűz, s mindez egy konzervatív fel-

fogású férj esetében komoly probléma. 
Szerencsére a tudomány csodákra képes, 
persze, ha meg tudja fizetni az ember. 
A szalonban dolgozik még a leszbikus 
Rima. Visszajáró vendég Jamale, a lányok 
középkorú barátnője, aki az öregedés 
mellett a klimaxszal küzd. Két gyerek fel-
nevelése után férje elvált tőle, megpróbál 
visszatérni a színészi pályára, de nem tud. 
Megismerhetjük még Rose nénit, aki a 
szomszédban szabó, ő az önfeláldozó nő 
megtestesítője, egész életét bolond nővé-
re ápolására tette fel. Bekukkant hozzá 
a szerelem egy idős öregúr személyében, 
de ahogy egész életét, a szerelmet is felál-
dozza önzetlenségének oltárán. A bolond 
nővér utcán heverő papírdarabokat vesz 
fel, mert szerelmes leveleket lát bennük, 
kifesti magát, várja a férfit, a lovagot, aki 
megválthatná őt. Alakja szimbolikus: az 
összes szereplő vágyálmát reprezentálja. 
De a megváltó férfi nem jön. 

A Karamell a francia Vénusz szépség-
szalon (Vénus beauté – institut, Tonie 
Marshall, 1999) párja. Ennek főszerep-
lője úgy dönt, többé nem lesz szerelmes. 
Azoktól, akikkel szexuális kapcsolatot 
létesít, egyetlen dolgot kér: hallgassák 
meg. A filmbéli férfiak jelentős részét 
ezzel csaknem megoldhatatlan probléma 
elé állítja. (Emlékezzünk csak rá, hogy a 
posztfeminizmus éppen a nemek közötti 
kommunikációt tűzte zászlajára!) A fia-
talka Marie története arról szól, hogyan 
csábítja el egy öreg és sánta, viszont 
nagyon gazdag ember ajándékokkal és 
szép szavakkal – kommunikációval – a 
naiv kozmetikuslányt. A harmadik alkal-
mazott, Samantha minden szempontból 
vadóc lány: szókimondó, az élet és a sze-
relem habzsolásában leli örömét. Ám rá 
kell jönnie, hogy a sok felszínes kapcsolat 
hosszú távon magányhoz és szorongás-
hoz vezet, ami pedig egyenes út lehet az 
öngyilkosság felé.

Két csapdahelyzetet mutat mindkét 
film: vagy a hagyományos családmodell-

be csalják bele a naiv lánykákat, vagy azt 
látjuk, hogy a férfi és a nő képtelen meg-
érteni egymást, mert nem tanulták meg, 
hogyan gondolkodik a másik nem.

„Megnyugtatásul” nézzük meg a Szex 
és New Yorkot (Sex and the City: The 
Movie, Michael Patrick King, 2008), 
amiből kiderül: Amerikában sem jobb 
a helyzet. Carrie története azt mutatja, 
hogy a nő nem figyel a férfira, csak 
önmagára fókuszál, semmi másra. 
Mintha a 70–80-as évek új feministája 
lenne. A tanmese üzenete: ne legyél önző, 
vedd észre, hogy az emberi kapcsolat 
értékesebb a pénznél és a csillogásnál, 
figyelj oda a másikra, különben elveszí-
ted. Carrie figurája szerintem korsze-
rűtlen. Ennek következtében súlytalan, 
egy bohózati kellék csupán. Nevetséges, 
posztmodern szüfrazsett. Nem úgy a 
másik három lány, akik a film való-
di főszereplőivé lépnek elő. Charlotte 
görcsösen szeretne gyereket, miközben 
görcsösen fél is a terhességtől, magá-
tól a születendő gyerektől. Így önmaga 
lesz a megtermékenyülés gátja. Csak az 
után esik teherbe, hogy párjával örök-
be fogadnak egy gyereket, ami révén 
oldódik a görcse. Csakhogy most meg 
attól görcsöl, nehogy baja essen a hasá-
ban a picinek. Samantha idősödő hölgy. 
Kultúrkörünkben szégyen és gyalázat 
megöregedni, hiszen öregedés helyett 
sokkal célravezetőbb lenne megvásá-
rolni azt a sok terméket, mely örök fia-
talságot ígér, csak hát az ember egyszer 
mégiscsak elfárad. Eleinte abba, hogy 
hazudnak neki, és tudja, hogy hazud-
nak, aztán már abba is, hogy rájön: 
ő is hazudik önmagának. Samantha 
figuráját rakták az alkotók leginkább 
idézőjelbe, kifejezetten vicces a Dávid-
szobor „szépségű” szomszéd férfi utáni 
sóvárgása. Címlapfotókon látható retu-
sált testű lányok után sóvárgó pasik 
reciproka ő. Számomra a legüdítőbb 
történet Mirandáé volt. A modern csa-
ládmodell szerint élni próbáló nő és férje 
aprólékosan és igazságosan elosztották 
egymás között a házimunkát, valamint 
a gyereknevelés sok örömet rejtő, bár 
annál fáradságosabb kihívásait. De rá 
kell jönniük, hogy az egymásra figyelést 
nem lehet patikamérlegen kiszámított 
tevékenységmátrixszal helyettesíteni. 
Nem a kapcsolatban, hanem a kapcso-
latért kell nap mint nap megdolgoz-
ni. Ennek hiányában jön a megcsalás. 
A film ezen a téren sematikus: a férfi a 
hibás egyedül, akiben tovább nem lehet 
megbízni, mert bárkivel lefekszik, tűnjön 
hát el a világ színéről, de gyorsan! Pedig 
Miranda sem tesz meg semmit kapcsola-
ta fennmaradásáért. Megbeszélni a dol-
gokat nehéz. Belátni saját tévedéseinket, 
és szembesíteni a másikat az övéivel  
– nincs ennél összetettebb feladat.

Az Off Hollywood (Hajdu Szabolcs, 
2007) egy emancipált magyar rende-
zőnő egy napjába enged betekintést. 
Kevés hasonló női film akad a hazai 
piacon. Már a kezdő képsorok expo-
nálják, hogy a főhős erős, ambiciózus 
lány. Török-Illyés Orsolya reggeli futása 
elszántságot és magabiztosságot sugall. 
Aztán kiderül, hogy mindez reményte-
len és kétségbeesett menekülés. Mert 
a mai nő reménytelenül küzd azért, 
hogy megvalósítsa önmagát, hogy tár-
sas kapcsolatát kibontakoztassa, hogy 
baráti kapcsolataiban feloldódjon. Az 
egyik jelenetben a sikeres rendezőnő 
interjút ad egy kereskedelmi rádióban. 
A felkészületlen riporternek fogalma sin-
csen, mit kezdjen egy értelmiségi nővel. 

Kapcsolatának közönségre nem tartozó 
intim részleteiről kérdezgeti, majd mikor 
ezt is megunja, magáról kezd el beszél-
ni. A kereskedelmi médiát nem érdekli, 
hogy egy nő saját tehetsége révén miként 
érhet el sikereket, hiszen a sikeres nőt 
csak a média teremtheti, persze a saját 
játékszabályai szerint: hálószobatitkok 
kiteregetése révén. A rendezőnő össze-
roppanva távozik az interjúról, pedig 
energiákkal feltöltődve, önbizalommal 
és örömmel kellene elmennie onnan. 
Mert a műsor érte kellene hogy legyen, 
nem ellene. Bepillanthatunk a nő kap-
csolatába az élettársával. A férfi kép-
telen empatikusan közeledni a lányhoz, 
képtelen megérteni, hogy miért kiemel-
kedően fontos párja számára a filmbe-
mutatójának napja. A férfi számára ez 
a lány nem létezik. Nem tud hát feltöl-
tődni a társkapcsolatából sem. Mindez 
lehetetlennek tűnik egy önzéssel átita-
tott szerencsétlen világban. A harmadik 
jelenet a barátokkal, munkatársakkal 
való bulizást mutatja be a filmbemutató 
után. A felszínes gratulációk mellett az 
alapélmény, hogy mindenki önmagával 
van elfoglalva. A barátoktól nem kritikát 
vár, hanem egy kis közösségi feloldódást 
az élet örömeiben. Nem kapja meg. És 
összeroppan. 

Az Egyszer (Once, John Carney, 2006) 
bár egy remek ír film, mégis leginkább 
egy cseh lányról szól, aki Dublinban pró-
bál új otthonra találni. Megismerkedik 
egy ír fiúval, aki apja porszívójavító 
műhelyében dolgozik, viszont minden 
szabadidejét az utcán tölti mint utca-
zenész. Ez egyrészt hobbi számára, 
hiszen minden vágya a zenélés, amire 
pedig nincs más lehetősége, másrészt 
így akarja elfelejteni a szerelmét, azt 
a lányt, aki megcsalta, majd elhagyta. 
A lány is zenész, ő leginkább zongo-
rázik (a fiú gitáron játszik), és férjét 
Csehországban hagyva, kicsi gyerekével 
és édesanyjával Írországba költözött, 
alkalmi munkából tartja fönn magát és 
az egész családot persze. Találkoznak. 
Egymásba szeretnek, de reménytelenül, 
mert mindkettőjük lelkét túl nagy súly-
lyal nyomja még a múlt. A cím is erre 
utal. Hányszor lehet megtalálni az iga-
zit? Egyszer? Erre nem ad választ a film, 
nagyon izgalmasan nyitva hagyja a kér-
dést. A nézőre a film megtekintése után 
komoly munka vár. Fel kell dolgozni. 
Csodával, igazi csodával határos módon 
(de hát ezért szeretünk moziba járni) 
elkészítenek egy közös lemezt, majd a 
fiú nekivág Londonnak szerencsét pró-
bálni. A lány pedig elhagyja. Mert jön 
a férj, mert reménytelen az egész kap-
csolat, mert súlyos múlttal, feldolgo-
zatlan múlttal nem lehet újrakezdeni. 
A cseh lány döntése minden érzelemnek 
ellentmondó, minden happy endet meg-
szégyenítő fordulat. Vagy mégsem? Két 
érzékeny ember találkozása, zenében 
való szeretkezése, hangjegyekben meg-
nyilvánuló szerelme csak egy hosszú, 
hosszú pillanat csupán, de lehet, hogy 
ez többet ér, mint egy életen át való 
együttélés. A konzumtársadalom, a pol-
gári morál, a társadalmi elvárás fölött, 
mellett, mögött születnek meg az igazi 
szabadságélmények, melyeket általában 
nem lehet egy életen át megtartani. Sőt, 
már az is csodálatos, ha valaki az éle-
tében legalább egyszer megélheti. 1968 
bepillantott az életükbe. Egyszer. De mi 
akarjuk erősen, hogy ez legalább ezerki-
lencszázhatvannyolcszor megtörténjen! 
Majd még egyszer ennyiszer, és még egy-
szer és még egyszer...

Lázadó nők
szomorú 
pillantásai

Karamell, 
Vénusz szépségszalon, 
Szex és New York, 
Off Hollywood, 
Egyszer
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Tévé

 Dolgaink most
– Friderikusz az ATV-n  Kerekes András

Két és fél év után a 
minap véget ért a honi 

televíziózás értékes 
műsorfolyama. Most, 

hogy írom, a Most még 
van, mire megjelenik 

ez a rövid elemzés, már 
csak Friderikusz marad 

belőle. Mondhatnám, 
hogy így van rendjén, 

de e pillanatban bizony 
sokan sajnálják (velem 

együtt), hogy ez a két 
szó együtt immár a 

múlt; fellengzősebben: 
sajtótörténet.

elején egy hét leforgása alatt a kortárs világirodalom 
két izgalmas egyéniségét is szerencséje volt kifaggat-
ni erről-arról: Kertész Imrét és Salman Rushdie-t. 
„A türelmes üldözött”, Rushdie érzékletesen vallott 
róla, hogy a félelem olyan, mint egy diktátor. Ha 
félünk, akkor nem tudunk másra figyelni.

Kertész Imre a Nemzeti Színházban aznap olvasott 
föl először magyarul a K. dossziéból, amelyet a vélet-
len hozott világra. Barátja és szerkesztője, Hafner 
Zoltán amolyan „mélyinterjút” készített vele, és ami-
kor Kertész hozzálátott, hogy átolvassa a kézirattö-
meget, hirtelen félretolta, és elkezdte kérdezgetni saját 
magát. Szóval öninterjú. De mégsem: regény. Mert a 
lesben álló harmadik, az író jegyzi le két másik énje 
beszélgetését. 

Az író magyarázatként egyszer már elmondta 
(Rádai Eszternek, az Élet és Irodalom riporterének), 
hogy a Nobel-díj után rengeteg sületlenséget írtak 
össze róla, felületes életrajzokat közöltek, ez motiválta 
őt és kiadóját, Morcsányi Gézát, hogy egy interjúkö-
tetben helyükre tegyék a dolgokat. Aztán ez lett belő-
le: regény. Mert ugyan látszólag terjedelmes interjú, 
de ha már az író elfogadta Nietzsche javaslatát, aki a 
platóni dialógusoktól eredezteti a regény műfaját, mi 
is nyugodtan megtehetjük ezt. Friderikusznak mesélve 
Kertész aztán tovább pontosítja a dolgot: fikcióról 
van szó, már csak azért is, mert az ember maga fikció 
(egyik kedvenc gondolata ez: „»én«: ez egy fikció, 
amelynek legföljebb a társszerzői lehetünk” ), és 
kifejti, hogy semmiképp nem akart önéletrajzot írni. 
Abban ugyanis mindig meg kell felelni a tényeknek, 
másrészt pedig, és ez súlyosabban hangzik: ha az 
ember önéletrajzot ír, akkor már valaki; ez győztes 
pozíció, ezt ő szerette volna elkerülni. Inkább valami 
más: és ahogy a mediátort kitalálja, máris a fikció 
vonulatára emelkedik az egész. Kertész megint egy-
szer elmondja, rossz szónak tartja a holokausztot: 
elfödi a lényeget, a traumát. Ami történt ugyanis, 
amit ezzel a szóval jelölnek, az egy minden európai 
kultúrát érintő trauma, amelyre reagálni kell. Egy 
kultúrának megvannak a maga kidolgozott értékei, 
ezek az értékek a holokausztban megroppantak, a 
humanizmusról, az emberségről tanult nagyszerű 
dolgok mind-mind összeomlottak. Auschwitz előtt 
Auschwitz elképzelhetetlen volt, azóta sajnos nem az 
– szokta mondani. 

A médiaelmélet évtizedek óta intenzíven foglalkozik 
azzal, hogy valamiféle normát találjon rá, hogyan 

Politika és gazdaság, táncművészet és irodalom, a 
világegyetem egy-egy rejtélye, amelyre a tudománynak 
sincs magyarázata, reform és reformstop, siker és 
kudarc természetrajza, Koszovó és Kína – kiragadott 
témák a Friderikusz Most című műsornak az elmúlt bő 
fél esztendő alatt sugárzott adásaiból. 

Jó évtizede, több is annál, Desewffy Tibor hosszabb 
tanulmányban elemezte Friderikusz Sándor akkori 
talkshow-ját (A fridisták avagy a kvalitatív közön-
ségkutatás relevanciája), bár akkor is inkább azokat 
(a 90-es évek közepén nagyjából négy és fél millióan 
voltak), akik számára „a showman a szimbolikus uni-
verzum szerves részévé vált”. Akkor a közszolgálatinak 
vélt tévé adott otthont egy kifejezetten kereskedelmi, 
profitorientált csatornára való talkshow-nak, amely-
nek professzionalizmusához ugyanakkor semmi kétség 
nem fért. Ma fordított a helyzet: kereskedelmi csator-
na a házigazda, közszolgálati a műsor. A professzio-
nalizmus maradt. Igaz, már nem a tömegkultúrában, 
már nem milliók szeme láttára, de sokak szerint hasz-
nosabban. Alighanem a saját maga számára is. 

Sztrájkolók és tüntetők, cigányok és jogvédők, 
egészségügyi magánvállalkozók, törvényt értők és fél-
reértők, üstököskutató és tenger alatti kincsvadász, a 
választási értesítőket elásó postás és a női hídmester, 
aki kettesével veszi a lépcsőfokokat, sztárok, akik a 
világ élvonalába küzdötték föl magukat, de a sztárocs-
káknál jóval kevesebbet tudunk róluk, természetvédők 
és kutyamentők – folytatható volna a fölsorolás, de 
végül is dönteni kell: mindegyikről egy kicsit, szinte 
semmit, vagy néhány műsorról valamivel többet írok. 
Az utóbbit választottam. 

Fura dolog az interjú – írásban, képen, hangban 
egyaránt. Az újságírónak egy másik ember közre-
működésével kell olyasvalamit megformálnia, ami 
elsősorban az ő akarata szerint való, mondhatnánk: 
őróla szól, miközben nem szabad, hogy abból a másik 
emberből bármi is elvesszen. Sok minden megtanulha-
tó az interjúkészítés tudományából, az viszont aligha, 
hogy miként nyitható föl az interjúalany. Ilyenkor azt 
szokták mondani: erre születni kell. De még az is kevés. 
Tanulásra is szükség van, csakhogy a tanítómester itt 
az ember saját maga. Saját magától kell tanulnia, saját 
magára kell figyelnie, hogy rájöjjön, hogyan tud majd 
rájönni másvalaki nyitjára. A karbantartáshoz már 
elég a puszta kíváncsiság. Friderikusz nagyon kíváncsi, 
kíváncsibb annál, mint amit másutt is föl-fölbukkanó 
alanyai megszokhattak. November végén, december 

„azt az újságírói 
magatartást testesíti 

meg, amely a 
szakmában üzletnél, 
sőt szolgáltatásnál is 

többet lát”
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igazgató-helyettese irigylésre méltó derűvel, szerényen 
és igen magabiztosan beszélgetett vele. Magabiztosan, 
mert idézhetett a fölmérésből, hogy a budapestiek 
nyolcvan százaléka támogatja a metrót, folyamatosan 
szervezhetnék a nyílt napokat, akkora az érdeklődés, 
és mindenekelőtt együtt van egy több ezer fős csapat. 
Olti büszke rá, hogy naponta kell egyeztetni, kiiga-
zítani és összehangolni megannyi ember munkáját, 
úrrá lenni a mindennapi kríziseken. „Ha nem volnának 
ezek, mi szükség volna ránk, menedzserekre?”

Ahhoz képest, hogy világra szóló mérnöki telje-
sítménynek könyvelhető el a Kálvin téri templom 
alapjainak menetközbeni megerősítése, a magyar nyil-
vánosság nem sokat törődött vele – szerencsére min-
den mozzanat jól dokumentálva van, és egyszer talán 
az egész történet megelevenedik. Hallottunk a világ 
legdrágább platánfáiról is: a Rákóczi téri őshonos 
platánok megmentése nagyjából egymilliárd forintos 
pluszköltséggel járt. 

Az építkezés ma eljutott abba a szakaszba, hogy 
leállítása ugyanannyiba kerülne, mint a befejezése. 
Olti Ferenc ezért nem hiszi, hogy bárki komolyan 
gondolja a leállítást – ő amúgy is mosolygós alkat. De 
vannak munkatársai, akiket hallatlanul bántanak az 
ilyen híresztelések, mert „a vérük benne”. Ő nemcsak 
a projekt leállítását nem tartja elképzelhetőnek, de 
azt sem, hogy Budapesten nem lesz 5-ös, 6-os meg 
7-es metró. 

A paradoxont nem lehet soha teljesen megmagya-
rázni, mert amikor megmagyarázzuk, már nem para-
doxon, akkor már értjük, és a fejünkre csapunk, hogy 
miért nem értettük – idézte emlékezetünkbe egyszer 
Lukács Béla. A házigazda őt nevezte a műsor leg-
népszerűbb vendégének, ennek megfelelően jó előre 
beharangozta, hogy az utolsó hét kedd estéjén búcsú-
zik tőle. Ez a kivételes médiaszemélyiség, civilben 
kiváló elméleti fizikus, aki munkahelye legferdébb falú, 
agyonzsúfolt, nyáron igen meleg szobájában naphosz-
szat a világhálón mászkál, „mert ott rengeteg minden 
megtalálható, de kérdezni kell tudni”, utánozhatatlan 
közvetlenséggel képes beszélni a világegyetem két-
százhetven fokos háromszögeiről, az egyik ponttól a 
másikig tizenkétmilliárd évig utazó fényről épp úgy, 
mint arról, miért volt törvényszerű, hogy kolléganője 
háromszor egymás után találkozott véletlenül egy 
ismerősével. Avagy miért vagyunk kíváncsiak; mit 
jelent az, hogy az ember a legrugalmasabb gondolko-
dású állat, mármint a felnőtt ember; találkozhatunk-e 
a fekete lyukba befelé igyekezvén önmagunkkal, amint 
éppen jövünk kifelé, egyáltalán: hogyan kell elképzel-
nünk a fekete lyukat… Friderikusz szemmel láthatólag 
ezeket a beszélgetéseket élvezte leginkább, remek 
partnerei voltak egymásnak. A búcsúbeszélgetés befe-
jező gondolatán – hogy a világ egy domináns globális 
kultúra felé halad, amely mellett természetesen meg-
őrizhető a többi is, csak éppen amolyan zárványnak 
lesz tekinthető – sokáig fogunk töprengeni még.

Átfutva, miről sikerült néhány mondatban írnom, 
mit ragadtam ki meglehetősen önkényesen, de koránt-
sem véletlenül, máris fáj, hogy egy sor nekem kedves 
interjúról még csak említést sem tettem-tehettem.

Friderikusz Sándor elhivatott alakja az újságírás-
nak. A közvélemény-kutatások adatai alapján rend-
szeresen százezrek nézték a műsort, amely megannyi 
illusztrációjával, egyszerű, célratörő képi megoldá-
saival látványnak is színvonalas volt, legfontosabb 
jellemzőjének azonban nekünk is azt kell kiemelnünk, 
amit az ATV és a Friderikusz Produkció a búcsúzó 
közös közleményben is hangsúlyozni kívánt: „merte 
vállalni meggyőződését”. Ma nem tudni még, hol lesz 
a folytatás, csak abban bízhatunk, hogy lesz, hiszen 
az ellenkezője nagy vesztesége volna a magyar nyilvá-
nosságnak. Friderikusz Sándor olyan minőséget kép-
visel, amelynek a magyar televíziózásban ma nincsen 
párja. Vitray után – belőle mint televíziós jelenségből 
sok mindent (például az elhivatottságot) megőrizve, 
ám egy másfajta médiakörnyezetben értelemszerűen 
sok mindent másképp csinálva – új minőséget tudott 
teremteni. Ismerve mindkettőjük „érzékeny” termé-
szetét, tisztában vagyok e mondat veszélyeivel. 

az üzenetet. De még ez is kevés. Magáénak kell val-
lania, igaznak kell elfogadnia. Friderikusz nem értet-
te, hogyan engedhető meg, hogy az emberek szinte 
semmi lényegest ne tudjanak például az egészségügy 
reformjáról, vagy mondjuk a vasúti szárnyvonalakról 
(és ez nem az ő hibájuk – tette hozzá). „Mintha nem 
figyelnének oda azokra, akikről szól a reform.”

Honi médiánk egyre kevesebb kényes témát mer 
fölvállalni, betudható ez a fölkészültség hiányának 
(attól tartok: nagyobb részt annak) éppúgy, mint a 
bátortalanságnak. Az elmúlt két és fél év mintegy 
kétezer interjúja igazolhatja azt a megállapításunkat, 
hogy Friderikusz Sándor ma azt az újságírói maga-
tartást testesíti meg, amely a szakmában üzletnél, 
sőt szolgáltatásnál is többet lát, pontosabban szólva 
gyakorlásakor magának kötelezően előír: az újságíró-
nak olyan feladatai vannak, amelyek „hozzájárulnak a 
társadalom általános és tartós fejlődéséhez, különö-
sen a kulturális és a politikai szférában” (hogy Denis 
McQuail szép megfogalmazását idézzük). 

Az utolsó hét egyik adásában arra volt kíváncsi, 
vajon világosan látjuk-e a jog korlátait, illetve hogy a 
jog betölti-e egyik fontos funkcióját, tudniillik hogy 
ki kell jelölnie az emberek közötti érintkezésben az 
át nem hágható korlátokat. A műsorban bemutat-
ták a rasszizmus, az etnikai gyűlöletkeltés néhány 
riasztó megnyilvánulását, amelyekre – nagyon úgy 
fest – egyelőre sem az állam a maga intézményrend-
szerével, egyebek közt erőszakszervezetével, sem a 
civil társadalom nem találta még meg a határozott, 
elfogadható választ – alighanem a politika határozat-
lansága, hátsó szándékai és értékzavarai miatt sem. 
A jogállam intézményrendszerének tudnia kell(ene) 
kezelnie a demokráciát folyamatosan érő kihíváso-

kat. Színvonalas vitában beszélgetőpartnereivel, Fleck 
Zoltán jogszociológussal és Hack Péter jogásszal végül 
arra a következtetésre jutottak, hogy minden rend-
szert folyamatosan tesztelnünk kell, vajon betölti-e 
funkcióját. Hack Péter figyelmeztetett: a kisebbségek, 
a romák, a megélhetési bűnözés problematikája, és 
mindennek a falun való koncentrációja a következő 
évtizedekben rendkívül súlyos gondot jelenthet, a 
megoldáshoz gondolkodásváltásra van szükség. Fleck 
Zoltán abban bízik, hogy a politikai elit észreveszi 
ezeket a kihívásokat, és azt, hogy azok súlya alatt az 
intézmények a mai állapotukban egyszerűen össze-
omlanak. Hozzá kell nyúlni az intézményrendszerhez, 
de ehhez az kell, hogy valamilyen konszenzus övezze 
azt az irányt, ami mindenképpen szükséges az átala-
kításhoz.

Országos napilapjaink egyike a közelmúltban ter-
jedelmes cikkben foglalta össze a 4-es metró kálvá-
riáját. 1972-ben kezdték tervezni, a pénzhiány (meg 
más egyéb) azonban többször közbeszólt, most mégis 
úgy néz ki, hogy 2011-ben egy szakaszán már utaz-
hatunk is… Hogy az újpalotai lakótelepre igyekvők 
mikor ülhetnek metróra, azt ma még fölkészült jósok 
sem vállalják megmondani; tartsa az érintettekben a 
reményt az, hogy a Metró Projekt Igazgatóság előne-
vében (DBR) nem véletlenül szerepel az R-betű: az utal 
Rákospalotára. De jelentheti akár a reményt is. Arra 
pedig nagy szükség van, hiszen ha a beruházást valaki 
szóba hozza, gyakran kiderül: ezen a környéken nem 
csak alagútfúrás folyik…

Az egyik este a riporter magát a főparancsnokot 
hívta vendégségbe. Jól tette: Olti Ferenc, a BKV vezér-

járulhatnának hozzá a tömegmédiumok a demokra-
tikus társadalom eredményes működtetéséhez. Egyes 
kutatók nem egyszerű hozzájárulást, hanem aktív 
részvételt tartanak kívánatosnak. Nagy egyetértés 
mutatkozik a tekintetben, hogy a médiának folyama-
tosan figyelnie kell a közélet eseményeit, és föl kell 
tárnia „a társadalmi rendet ért sérüléseket”, radikális 
kritikát kell adnia a különböző intézményekről és a 
társadalmi állapotokról általában, elő kell segítenie 
egyfajta közös tudat kialakulását, és ösztönöznie kell 
a részvételt közös ügyeinkben – ennek formája sok-
féle. Szokták emlegetni „a társadalmi felelősséget”, 
amelyet a médiának át kell éreznie, ha végiggondolja, 
mekkora része van a közvélekedés formálásában.

A megtekintett műsorok tekintélyes része napi 
politikával foglalkozott, és híven tükrözte, mit gondol 
Friderikusz Sándor a mai magyar valóságról és annak 
politikai kezeléséről. Ezt persze elsősorban beszélge-
tőtársaival mondatta ki, de hogy éppen azt hallhatta 
tőlük, amit, abban övé az érdem: ő volt a kezdeménye-
ző. Fölvállalta meggyőződését, szabadon tehette: sem 
neki, sem a házigazdának nem kellett magyarázkod-
nia, és a néző is pontosan tudhatta, mire számíthat. 
Ugyanazt azonban többféleképpen meg lehet fogal-
mazni: Friderikusz mindig színvonalasan érvelt.

Egyik alkalommal történészeket látott vendégül: 
a Rubicon idei 2–3. száma csaknem kétszáz esz-
tendő magyar modernizációs kísérleteire vetett egy-
egy rövidebb-hosszabb pillantást. A stúdióban aztán 
Romsics Ignác, majd Honvári János (az 1968-as „új 
magyar gazdasági mechanizmus” elvetélt kísérlete 
nyomán) szembesített bennünket azzal, amit mind-
annyian érzünk, még ha sokan nem is vagyunk tuda-
tában: fölzárkózási próbálkozásaink rendre kudarccal 
végződnek. Önmagunkhoz képest persze jelentős a 
fejlődés, de a fél perifériáról nem tudunk beljebb 
kerülni, sőt: ma távolabb vagyunk a centrumtól, mint 
száz évvel ezelőtt. A legszomorúbb az, hogy az elem-
zések tanúsága szerint mindez – bár persze mások és 
mások a primér okok – társadalmi-gazdasági rendsze-
rektől függetlenül alakult így. A rendszerváltozással 
– Romsics Ignác szavaival – a béklyók lehullottak, ám 
„egy integrált és a nagy nemzeti célokban egyetérteni 
tudó magyar társadalomtól ma távolabb állunk, mint 
1989–90-ben.”

Van persze, akinek így is nagyon rokonszenvesek 
vagyunk. Tavalyelőtt a forradalmi évfordulós köny-
vek között megkülönböztetett figyelmet ébreszthetett 
Bob Dent 1956-os budapesti útikalauza. Ennek találó 
mottója egy William Morris-idézet arról, hogy céljaink 
vesztett csatáink ellenére is megvalósulnak, csak épp 
mások és más eszmék nevében viszik őket diadalra. 
Bob Dent angol író és szerkesztő több mint két évti-
zede él nálunk, és ha azt tudakolják tőle, milyen itt, 
angol módra válaszol: eddig jó. Magyarországot – leg-
újabb könyve címéhez híven – egyszerre nézi kívülről és 
belülről, és aligha tévedünk, ha úgy gondoljuk: elége-
dett. Mert mi mást is jelenthetne az „eddig jó”… Van 
persze magyarázat is: itt van felesége, háza, munkája, 
de az ilyesmiben mindig van egy adag esetlegesség. Ám 
a Margit híd közepén megállni, és délnek fordulva szét-
tekinteni csak Budapesten lehet. Szerinte még egy-egy 
orvoslátogatást is ki lehet váltani azzal, hogy kisétál 
az ember a Duna-korzóra. Néha azt mondja magáról, 
szívben-lélekben félmagyar, ennek megfelelően imádja 
a pálinkát és a gulyáslevest, viszont az angol sör hiány-
zik neki, hiszen félangol is. Ahogy elnéztem, szerencsés 
ez a lelki keverék. 

A reformok helyzetével több beszélgetés foglalko-
zott, és vissza-visszaköszönt két egymásnak ellent-
mondó nézet: túl gyors, illetve túl lassú volt az iram. 
Kóka János az egyik alkalommal azt találta mondani, 
hogy „türelmetlenek voltunk”, a riporter azonban jobb 
szót ajánlott neki: figyelmetlenek. Merthogy a tem-
pótól függetlenül is gördülékenyebben lehetett volna 
haladni, mondjuk, az egészségügy átalakításában, ha 
a célokról (és az odavezető út állomásairól) idejében 
és érthetően tájékoztatják az embereket. A kommuni-
kációtudomány már alapfokon is fölhívja a figyelmet 
rá: nélkülözhetetlen, hogy a címzett fölfogja, megértse 

„megannyi illusztrációjával, 
egyszerű, célratörő képi 

megoldásaival látványnak is 
színvonalas”
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Beszélgetés

Verespatak az erdélyi Szigethegység déli 
részén fekvő település. Nem mindennapi 
látvány fogadja az erre járót. A környező 
hegyek, a kora reggelenként ködfelhőbe 
tűnő kis város, ahol három templom várja 
a híveket, a mesebeli fényben csillogó, rég-
ről itt maradt házak, mind egy hajdan volt, 
gazdag kultúra nyomait őrzik. A környék 
híres aranyat és ezüstöt rejtő hegyeiről. 
Már az ókorban bányásztak itt aranyat. 
A múlt század elején még hagyományos 
vízzel hajtott kőtörők segítségével, most 
pedig egy kanadai többségi tulajdonban 
lévő bányásztársaság a legmodernebbnek 
és leghatékonyabbnak tartott, ám kör-
nyezetvédelmi szempontból kifogásolha-
tó, cianidos eljárással szeretne szerencsét 
próbálni – létrehozva Európa legnagyobb 
aranybányáját. 

Kocsis Tibor filmrendező éveken át 
dokumentálta a verespataki eseményeket, 
és Új Eldorádó című, 2004-ben bemu-
tatott filmjét a legrangosabb elismeré-
sekben részesítették Sepsiszentgyörgytől 
Tokióig sokhelyütt. Az idén Balázs Béla-
díjjal kitüntetett filmrendező már a film 
második részén dolgozik. Március 19-én 
a Pécsi Kulturális Központ IDŐMOZaIK 
DOKUMENTUMFILMklubjának vendé-
ge volt, ahol legújabb terveiről is beszélt 
a közönségnek. A beszélgetést Bogdán 
Mária vezette.

– Én a te történetedre is kíván-
csi lennék. Hogyan jutottál el 
Verespatakra, miért kezdtél el ezzel 
a témával foglalkozni? 
– A filmakadémián dokumentum-ismeret-
terjesztő szakon végeztem, majd a filmezé-
sen belül az ökológia kezdett el érdekelni, 
így erre szakosodtam. Idén tizenöt éves 
az általam alapított Talpalatnyi zöld című 
műsor a Duna TV-n. Itt kezdtem. A mai 
napig minden második adást mi készítünk 
a cégemmel, a Flora Film Internationallal. 
2000-ben, amikor a tiszai katasztrófa ide-
jén forgattam, gondoltam arra először, 
hogy meg kellene néznünk, mi történik 
Közép-Európában. Ekkor megtaláltam 
Verespatakot... 2002-ben jártam ott elő-
ször. Az emberek fokozatosan kezdtek 
megbízni bennem. Ehhez kellett egy-két év. 
Ugyanis eleinte idegenkedtek tőlem, azt 
gondolták, hogy jön a magyar, mert vissza 
akarja kapni az erdélyi aranyat… Aztán 
rájöttek, hogy én nem ezért jöttem, hanem 
azért, hogy a kamerával bemutassam a 
világnak, mi történik ott. Egyre több bará-
tom van most már Verespatakon, a falu 
egy része elfogadott. 

– Mi történik most Verespatakon?
– Kitört a háború. A bánya működését ellen-
ző, a filmemben is bemutatott Alburnus 
Maior Egyesület pert nyert a kanadai tulaj-
donú bányacég, a Rosia Montana Gold 
Corporation ellen. Bizonyítást nyert, hogy a 
bányatársaság annak idején egy a romániai 
törvényekkel valójában ellenkező városren-

dezési terv alapján kezdte meg az előzetes 
munkálatokat, és készítette el azt az ötezer 
oldalas hatástanulmányt, amelynek elfo-
gadása lehetővé tenné az arany cianidos 
eljárással történő kitermelését. A kanadai 
cég ezért beperelte a román kormányt az 
eljárás akadályoztatása miatt, valamint 
pár hónappal ezelőtt három-négyszáz 
embert bocsátott el. Az emberek egymás-
nak estek. Az Új Eldorádó elkészültekor a 
verespatakiak nagyobb része a bánya ellen 
volt, de azóta megszerveződött egy Pro 
Rosia Montana elnevezésű egyesület is. Ők 
a bánya mellett vannak, mivel a környéken 
nincs más munkalehetőség. Rengetegen 
beléptek, több százan lehetnek. Főleg volt 
bányászok, akik nagygyűléseket tartanak, 
tüntetnek, felvonulnak, hogy „munkát aka-
runk, enni akarunk”... Romániában viszont 
a közvélemény felháborodott, és nem 
támogatják az aranybányatervet. 

– Szerinted a román kormány igent 
fog mondani Goldnak?
– A már említett hatástanulmányt már 
két éve megkapták a Goldtól. Azóta sincs 
döntés, és úgy tűnik, hogy 2009 tavasza 
előtt nem is lesz, mert idén novemberben 
lesznek a választások. Az ipari bizottság-
ban pedig nemrég leszavazták a cianid 
használatát megtiltó törvényjavaslatot. 
Ennek megszavazása azt jelenthette volna, 
hogy a román kormánynak nem kell igent 
vagy nemet mondania. A civilszervezetek 
és a bányát ellenzők összefogásának ered-
ményeként a törvényjavaslatot most az 
Európai Parlament elé vitték azzal a céllal, 
hogy egész Európában tiltsák be a cianid 
ilyen jellegű felhasználását. 

Az ICOMOS, az UNESCO régészeti 
részlege eközben tiltakozik, mert, ahogyan 
ezt majd elmondják a film második részé-
ben, Verespatak római öröksége egyedi, 
akárcsak Pompeji. Egyelőre azonban a 
román kormány még nem kezdeményezte, 
hogy Verespatakot terjesszék fel a világ-
örökség címre. Számomra ebből a helyzet-
ből most már az emberi drámák a legfon-
tosabbak, az a sok törés, amit az elmúlt 
tíz év okozott az ott élő családok, barátok 
életében. Ezekre fogok a leginkább kon-
centrálni a film második részében.

– Neked mennyire kell szakember-
nek is lenned? Hisz ezzel foglalkozol 
évek óta.
– Annyira, mint egy miniszternek. Egy 
miniszter nem ért mindenhez, de van-
nak szakértői. Én egy filmes vagyok, aki 
sok mindent megtanult az elmúlt hat-
hét évben, de vannak szakértőim, akiktől 
segítséget tudok kérni: régészek, bányá-
szok, európai uniós szakértők, a román 
és magyar környezetvédelmi minisztérium 
szakemberei és más, külföldi szakértők. 

– Több fesztiválon is részt vett a fil-
med külföldön, milyen fogadtatása 
volt?

– Nagyon jól fogadták. Harminckét fesz-
tiválon volt a film versenyben, és sok díjat 
is kapott. Volt Ázsiában, Amerikában. 
Tajvanon például ugyanilyen beszélgetést 
rendeztek. Jó volt látni, hogy a világ min-
den táján azonnal értették az emberek, 
és ugyanolyan hatást váltott ki belőlük. 
Televíziókban is lement, Európában több-
felé. Fontos volna, ha az európai televíziók 
főműsoridőben a második részt is levetíte-
nék majd, mert azt gondolom, hogy akkor 
a közvélemény ereje elsöpörhetné az egész 
verespataki projektet. Mostanában ezért 
sokat utazom, és tárgyalok különböző 
televíziós társaságokkal.

– Mit gondolsz, hogy hat a filmed? 
– Ez a film közel öt évig készült. Az volt a 
célunk, hogy egy erős szerkezetű, megdöb-
bentő, drámai film szülessen, ami elgon-
dolkodtatja az embereket. Azt hiszem, 
hogy ezt sikerült elérnünk. 2007 nyarán 
Amerikában a Public Broadcasting Service 
is leadta. Amikor a Gold vezetősége meg-
tudta, hogy az amerikai közszolgálati 
televízió le akarja adni a filmet, azonnal 
megkérték azt a tíz legnagyobb amerikai 
alapítványt, amelynek a támogatásától 
a PBS függ, hogy ezt ne engedélyezzék. 
A PBS nem ijedt meg, mert úgy dol-
gozik, mint az összes nagyobb televízió, 
vagyis minden adatot három-négy forrás-
ból ellenőriz. Új narráció lett a filmben, 
kivettek részeket, emellett kiegészítettem 
egy, a román környezetvédelmi miniszter-
rel, Korodi Attilával készített interjúval. 
A román állam részéről ő mondja ki itt 
először, hogy a verespataki aranybánya-
terv egy magánbefektetés, és nem állami 
beruházás. Tehát a tulajdonok nem kisa-
játíthatóak, és az emberek nem kötelesek 
elköltözni onnan. Végül új címet is kapott 
a film – Gold Futures –, és leadták. Mielőtt 
vetítették, a Wall Street Journalban egy 
komoly cikk is felhívta rá a figyelmet. 
Akkor még nem tudtam, hogy ezt nem-
csak Amerikában látták, hanem Kanada 
déli részén is, Torontótól Vancouverig. 
Ez engem is meglepetésként ért. Persze, 
hogy a torontói székhelyű cég, a Gold, egy 
kicsit beijedt ettől a vetítéstől, mert ugye 
nem mindegy, hogy a részvényeseik mit 
gondolnak az egész projektről…

– Hogyan dolgoztál? A filmen látha-
tó emberek gyakorlatilag beenged-
tek téged az életükbe, és egész nap 
velük voltál a kamerával, vagy vala-
mennyire megrendezted a filmben 
látható szituációkat, mondjuk mint 
Schiffer Pál tette annak idején? 
– Semmi nem volt megrendezve. Volt 
olyan eset, amikor például az Alburnus 
Maior Egyesület irodájában forgattunk, és 
mondjuk váratlanul belépett Dávid Ferkó, 
az egyesület egyik aktivistája, akkor meg-
kértem, hogy jöjjön be még egyszer, hogy 
fel tudjam venni. Filmkészítés szempont-
jából ez a legnehezebb módszer. Ha bele-

csöppensz egy szituációba, gyorsan kell 
reagálni, és közben annyi képet felvenni a 
riportok mellett, hogy utána filmszerűen 
össze lehessen vágni. Erre egy jó példa a 
filmből az is, amikor a hegyekben sétál-
tunk Eugene Daviddal, aki verespatakiként 
nagyon sokat segített nekem a forga-
tás során, és találkoztunk Mária nénivel. 
Amikor egymáshoz szóltak, elkezdtem 
venni a szituációt, miközben arra is figyel-
tem, hogy úgy csináljam meg, mintha 
több kamerával lenne felvéve. Egyszer-
kétszer közbeszóltam, hogy folytassák a 
beszélgetést azért, hogy fel tudjak venni 
még képeket. De összességében, a filmben 
megrendezett szituáció egy sem volt. 

– Pedig azt gondolnám, hogy egy 
ilyen komoly témánál nem hagyha-
tod, hogy a véletlen irányítson.
– A második részben valamit fogok változ-
tatni a film stílusán. Moziszerű lesz, tehát 
szituációk lesznek, és nem lesznek benne 
ezek a riportázsos félközelik. Ettől kicsit 
nehezebb is lesz a film, ezért gondolkodom 
egy narráción. Tehát a második részben 
már rá is segítek a történetre, de sokkal 
kevésbé, mint Schiffer Pál. A film nagy 
részében observer, követő kamera lesz. 

– Nehéz nem beavatkozni, egyensú-
lyozni az objektivitás és a személyes 
érzések határán…
– Kész van már több ilyen jelenet a film-
ből. Az egyikben Eugene David és fele-
sége bekopognak a brüsszeli román 
EU-képviselők ajtaján, elkapják őket 
a folyosón csak úgy, hogy beszéljenek 
velük Verespatakról. A helyzet úgy jött 
létre, hogy Brüsszelben is megrendezték 
a „Mentsük meg Verespatakot” vándor 
fotókiállítást, amit az Európai Parlament 
elnöke nyitott meg. A film miatt azt gon-
doltuk, hogy jó volna ezt úgy felvenni, 
hogy Eugene David, az Alburnus Maior 
Egyesület képviseletében is ott van a 
megnyitón, ezért a forgatás költségére 
kivittük őt és a feleségét. Eugene David 
tanult ember, bányamérnök volt valaha. 
Mostanra már farmerként él, mert be 
akarja bizonyítani, hogy Verespatakon 
így is meg lehet élni. Amikor megérkez-
tünk, én nem szóltam egy szót sem arról, 
hogy mit csináljanak. Ők pedig elkezdtek 
kommandózni a folyosókon, én meg csak 
futottam utánuk a kamerával...

– Mi a következő terv, miután lefor-
gatod és elkészíted az Új Eldorádó 
második részét? Gondolom 
figye lemmel fogod kísérni a 
továbbiak ban is azt, hogy mi zaj-
lik Verespatakon, de van valami 
újabb, ökológiai problémát feltáró 
filmterved? 
– Most van egy terv. A mai napig azt 
gondolom, hogy bizonyos értelemben egy 
puskaporos hordón ülünk, és vannak ilyen 
„Verespatakok” például Szlovákiában, 
Uk raj nában, Horvátországban is. 
Szeretném megmutatni ezeknek a terüle-
teknek a szépségét. A projekt munkacíme: 
„A Kárpát-medence időzített bombái”. 
Négy tudós elindul egy mikrobusszal, és 
felfedezik ezeket a pontokat, beszélnek 
a helyiekkel... Egy kelet-európai öko-
roadmovie-ra gondolok, néhol játékfil-
mes elemekkel… Ez egy nagy terv, ezen 
dolgozunk most. 

– Jó szó ez az „öko-roadmovie”… 
És talán érdemes volna leforgatni 
Verespatakot a politika szemszögé-
ből is, megmutatva azt, ami a politi-
kusok körében zajlik… 
– Igen érdemes volna. Csak akiknek kelle-
ne, azok nem állnak kamera elé.

Készítette: Bogdán Mária

Ökológiai katasztrófák
filmes szemmel 
Beszélgetés Kocsis Tibor filmrendezővel
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– Valamikor a 80-as években azon fanyalog-
tunk, hogy milyen unalmasan akadémikus a 
televíziónk. Kimért, merev műsorrend, szigo-
rú, sótlan emberek néztek ránk a dobozból. 
Valahogy hiányzott az egészből a lazaság, a 
jópofaság. A könnyed, természetes hangvé-
tel. Most aztán itt vannak a fiatal, lendületes 
médiasztárok. De ahelyett, hogy elégedetten 
csettintenénk, dühöngünk, és visszasírjuk az 
egykori televíziót. Most minden csillog-villog, 
színes, és mi a hajdani szürkeség után sóhaj-
tozunk. Szerinted hol és miért siklott ki a 
médiánk?
– Lehet, hogy vannak fiatal médiatehetségek, akik a 
különböző médiumokban gyors, pergő beszédükkel, 
izgalmas önkifejezési vágyukkal megragadják a közön-
séget, és ezáltal színt visznek a televíziózásba, de az a 
helyzet, hogy nincsenek értékrendek. Ezek hiányában 
nincs jövőképük sem a médiában dolgozóknak. Így a 
fiatal tehetségek nem különböznek egymástól – akkor 
pedig biztos, hogy tehetségesek? Mindnyájuk arra 
szerződik, hogy az intézményesített hülyeséget ter-
jesszék. Baromi klassz érzés, amikor reggelente több 
millió háztartásba köszönsz be, és mondod, hogy „jó 
reggelt hölgyeim és uraim, milyen klassz hétfő van”. 
Csakhogy ennek az élménynek a varázsa el kellene 
hogy múljon egy idő után. Nem lenne szabad, hogy 
egy életérzés közvetítésével megelégedjen a média-
szereplő. Felelősségteljessé kellene válnia, komolyan 
kellene vennie a helyzetét. A televíziós felületeket nem 
csupán szórakoztatásra kellene használni. Ez egy 
kommunikációs eszköz, annak pedig csak egy része 
a szórakoztatás. Lehet szidni a nagy elődöket, azt 
mondani, nem érdekelnek minket, és a stílusukat az 
idősebb korosztályon kívül talán senki sem sírja vissza, 
de érdemes lenne komolyan elgondolkozni azon, hogy 
mit engedtek be a televízióba annak idején, és mit nem. 
Persze ki a francot érdekel a felelősség, amikor pénzről 
van szó. Senkit. Ma reggel miközben a TV2-n az EU-s 
roma képviselő asszony próbálta megvédeni azoknak 
a romáknak az érdekeit, akikre Molotov-koktélt dob-
nak, akik ellen az egész falu összefog, hogy kiszorítsák 
őket, mert egy helyi problémát nem tudnak kezelni az 
ott lakók, addig az RTL Klubon Győzike nyomott vala-
mi elképesztően ostoba baromságot. Na hát ezt add 
össze! Ilyen kaotikus helyzetben a fiatal tehetségeknek 
nem magukat kellene fényezniük, hanem azt kellene 
mondaniuk: a világ megváltoztatható. Csak azzal a 
hittel lehetne tévézni, hogy a világból lehet klassz, 
élhető helyet varázsolni. Ha elszivárog a forradalmi 
attitűd, és marad helyette a bankszámla, annak az lesz 
az eredménye, amit most a televízióban látsz.

– Neked személy szerint már volt alkalmad 
kimutatni ezt a „forradalmi attitűdöt”?
– Igen, ezért nem találom a helyem a kereskedel-
mi televíziózásban. Ha leülök tárgyalni valamelyik 
kertévés menedzserrel, és megfogalmazom az aggá-
lyaimat, rám nevet, hogy „mi a probléma Novák úr, 
hát így is működik minden”. De hát, mondom, hol 
van a dicsőség és a jövő? Ez nem érdekel senkit. Mert 
anélkül is működik a tévé, hogy ezzel számot kellene 
vetniük. Ez a feszültség folyton tetten érhető, legyen 
szó egy tehetségkutató versenyről, egy agyrém hülye-
ségről vagy egy szofisztikált intellektuális műsorról. 
A számomra fontos értékeket rossz helyen keresgélem 
a kereskedelmi csatornáknál. Magam részéről azt 
vallom, hogy az embernek vannak értékei, amikhez 
ragaszkodik, és ennek megfelelően dönti el, hol dol-
gozik és hol nem.

– Nem akarom mentegetni a médiában dol-
gozókat, de egy televízió rettenetesen merev 
struktúra. Jól hangzik, amit mondasz, de 
ugyanakkor idealisztikusnak is tűnik. 
– Fenét idealisztikus! Minden falat le lehet dönteni. 
Ezt a mi közelmúltunkat megélt embereknek, gondo-
lom, nem kell magyarázni. A magyarországi üzleti élet 
szlogenje: „most jó, ne mozogj!” Egy olyan monstre 
építményben, mint egy televízió, ahol mindenki félti 
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a sportcirkusz ki tudott vívni magának egy sereg 
sportcsatornát, akkor a kultúrában érdekelteknek is 
képeseknek kellene lenniük erre. Érdemes megnézni, 
hányfajta népszerű tudományos, természettudomá-
nyos adó működik, amelyek szintén megtalálják a 
közönségüket. Elgondolkodtató ez a tendencia, mert 
ha kikeresed egy szombat este nézettségi adatait, azt 
látod, hogy 55-60 százalékot elvisz a két kereskedelmi 
televízió, magukénak mondhatnak körülbelül 20-at a 
közszolgálati tévék és a Viasat, és marad 25-30 szá-
zalék, ami a jelenlegi magyar média számára elveszik. 
Ők azok a „szökevények”, akik a tematikus csatorná-
kat keresik. Érzékelhető, hogy a világ milyen irányba 
halad. Az internet előretörése még inkább felgyorsítja 
ezt a folyamatot. Nem véletlen, hogy a szolgáltatók 
milyen pedálozásba kezdtek a digitális televíziózás 
előhajnalán, hogy legyen otthoni videotékád, hogy 
széles sávon nézd a dolgokat, hogy te szerkeszd meg a 
műsort, tehát azt az interakciót, amely hiányzott, azt 
most végre belecsempészik az életünkbe.

– Csakhogy van egy nagy előnyük a hagyo-
mányos médiumoknak az internet típusú 
tartalomkínálattal szemben, jelesül, hogy a 
tradicio   nális médiafelületeken könnyebb meg-
találni a minket érdeklő anyagokat. Ott olyan 
szakemberek alakítják ki a struktúrát, akik 
ismerik a viselkedésünket, az érdeklődésünket 
stb. A hálózatosodó médiában pedig mehe-
tünk mi magunk a dolgok után. Valóban jelen-
tős számú ilyen rátermett néző van?
– Ha az embert izgatja valami, akkor annak utánajár. 
Persze sok minden múlik azon, hogy mire használjuk az 
eszközt. Ha azt szeretnénk, hogy hátradőlve, sörözve 
kilúgozzák az agyunkat, ha oda se figyelve kapcsol-
gatunk, klikkelgetünk, akkor el fogunk veszni az új 
tartalomkínálatban. A nézői magatartás összefügg az 
adott ember életfelfogásával, illetve életigenlésével vagy 
passzivitásával. Ezt pedig nyilvánvalóan meghatározza 
egy adott korszak általános hangulata. De én azért 
nyugodtan apellálok a kíváncsiságra, arra az embe-
ri meghatározottságra, ami az emberiség egyetemes 
kultúrtörténetével egyidős, hiszen ettől hajtva lettünk 
emberek, ebből a mérhetetlen emberi kíváncsiságból, 
akaratból és önkifejezési vágyból fejlődött ki az embe-
riség. Ma az internet a legkedvezőbb felület arra, hogy 
a lehető legtöbb információhoz jussunk hozzá a lehető 
legrövidebb időn belül. Tény, hogy a háló hatalmas 
tempót diktál. Azt mondják, felgyorsult világban élünk. 
Ez engem egyáltalán nem zavar, örülök, hogy gyorsab-
ban jutok el A-ból B-be, örülök, hogy fel tudok ülni egy 
repülőre, örülök, hogy minden információhoz hozzájut-
hatok. Nem az idő sebességével, hanem a minőségével 
van a probléma. A kérdésedre ez a legfontosabb, legfi-
lozofikusabb és legspirituálisabb válasz, vagyis hogy az 
időt minőségében kell tudnunk megragadni. Erre nem 
vagyunk mi itt, Magyarországon képesek. És mivel alkal-
matlanok vagyunk az idő minőségi eltöltésére, magunk 
adjuk a lovat a televíziós csatornák alá. Tehát ha egész 
egyszerűen a közönség azt mondaná, nem vagyok arra 
kíváncsi, hogy egy huszadrangú senkiházi a bekamerá-
zott lakásában milyen baromságokat beszél hétfőnként 
a családjával az egyik nagy országos csatornán, akkor 
az onnantól kezdve nem lenne. Mert nem lenne rá 
kereslet. De hát miközben így dühöngök, hozzáteszem, 
hogy én is akkora barom vagyok, hogy tudom, hogy mi 
olvasható a Story magazin 52. oldalán.

– Számomra szimpatikus, hogy te túl tud-
tál lépni kertévés önmagadon. Csináljátok a 
kulturpark.hu-t, és utcai demonstrációkat 
szervezel a kultúraterjesztés nevében. De való-
ban partiban tudsz maradni a kereskedelmi 
tévékkel? El tudtok jutni annyi emberhez, mint 
ők? Vagy ez egy gerillaharc marad csupán?
– Nem szabad összekeverni a minőséget a mennyi-
séggel. Nem arra törekszem, hogy a kulturpart.hu 
látogatottsága vetekedjen egy országos kereskedelmi 
csatorna nézettségével. A site-unk egyre jobban műkö-
dik, a napi ötezres letöltés engem kielégít. Mert milyen 

ebben a sürgés-forgásban elsikkad, hogy mi folyik ki a 
képernyőből, pedig ez lenne a fontos.

 – Mindazonáltal az ízlésformálást nem a 
kereskedelmi tévéken kell számon kérni. Van 
Magyarországon közszolgálati televízió, nem is 
egy, ezek dolga lenne a sikeres értékközvetítés. 
Ez mintegy zsinórmértékül is szolgálna. Nem 
süllyedhetnének a kereskedelmi tévék tartósan 
ez alá a szint alá, mert akkor tekintélyes közön-
ségréteget vesztenének. De ezt az egyensúlyo-
zó szerepet nem tudja betölteni a köztévé. 
– Maradjuk azért abban, hogy a műsorfejlesztés 
mindenkinek kötelessége lenne. Abban igazad van, 
hogy a TV2-nek vagy az RTL Klubnak nem feladata 
Ady Endrét megismertetni az emberekkel, de azt 
sem gondolom, hogy csak szélsőséges baromságokkal 
kell előrukkolniuk folyamatosan. Az elmúlt hónapok 
show-műsorai, az Uri Geller-féle agyrémtől kezdve 
a felháborító jégbalettshow-ig egyszerűen rémesek. 
Nem szórakoztat, hanem elkeserít. Persze e két csa-
torna befektetői pénzekből működik, a befektető 
pedig arra költi a forintjait, amire akarja. A közszolgá-
lati televízió az adófizetők pénzét emészti, így nyilván 
alapvető kérdés, hogy ott milyen tendenciák érvé-
nyesülnek. Értékes műsor alatt nem azt értem, hogy 
kortárs költők ülnek egy szobában, és beszélgetnek 
egymással. De vallom, hogy szelektálni kellene, hogy 
mit engedünk be a tévébe és mit nem. Az a fő baj, hogy 
nincs arculata a Magyar Televíziónak, tehát hiába 
fut az m2-n a Kultúrház, ami egy erősen értelmiségi 
értékrendű műsor, az összes többi maga alá temeti. 
El kellene fogadni, hogy nem lehet mindenkinek meg-
felelni. A közszolgálatiság nem abból áll, hogy meg-
próbálom a lehető legszélesebbre nyitni az ollót, és 
a nyolcvanéves nagymamától a nyolcéves kisiskolásig 
mindenkihez szólni.

– Miután megkritizáltunk mindent és minden-
kit, tudnánk mondani valami megoldást?
– Tanulni kellene azoknak a külföldi médiumoknak a 
jelenlegi helyzetéből, amelyek saját evolúciójuk révén 
alakultak ki. Ahogy az életünk tematizálódik, úgy a 
médiának is tematizálódnia kell. Borzasztóan nagy 
szükség lenne szerintem egy kulturális csatornára, 
égető szükség lenne egy jó zenei csatornára, nem 
arra a minősíthetetlenre, ami most látható – és mind-
ezeknek magyar produkcióknak kellene lenniük. Ha 

a bevételét, borzasztóan nehéz elhitetni a vezetőkkel, 
hogy érdemes újszerű dolgokkal is foglalkozni. Ha 
megnézed a két kereskedelmi csatornát, műsorfejlesz-
tési szinten nem történik semmi. Három-négy ember 
lézeng valami osztályon, és összevissza beszél. Ez a 
műsorfejlesztés. Vezérigazgatók és a menedzsment 
dönti el, milyen műsor kell Magyarország lakosságá-
nak, és ebben semmiféle fejlődési lehetőség nincs. De 
nem baj, mert a vége úgyis az lesz, hogy egyszer lehúz-
zák a rolót, mert ez így nem működhet tovább.

– A televízióban dolgozók azt szokták mon-
dani, hogy azért tűznek műsorra licencmű-
sorokat, mert azok nézettségét már tesztel-
ték, kipróbálták a különféle verzióikat. Nagy 
cégek specia lizálódtak arra, hogy műsorokat 
fejlesszenek, eredményeiket hatalmas tévés 
marketeken árulják. A médiakészítők arra is 
hivatkoznak, hogy egy olyan rendszerben, ahol 
percre mérik a nézettséget, nem lehet kísérle-
tezgetni. Biztos, hogy Magyarországon is van-
nak okos médiaszakemberek, de hol tudnak ők 
egy olyan műsortervet letenni az asztalra, mint 
amilyet az említett nagy műsorfejlesztő cégek?
– Jó, akkor arra felelj: miért dőlnek be egymás után 
azok a nagyon kipróbált, állati klassz licencműsorok 
a kereskedelmi tévékben nálunk? Ez a szöveg javarészt 
porhintés. Gondolj bele, a vezető magyar kereskedelmi 
televíziók irányítói vagy nem, vagy csak törve beszélik 
a magyar nyelvet! Ez nem egy szélsőjobboldali kiszorí-
tósdi duma a részemről, de hát vegyük már figyelembe, 
hogy ezek az emberek nem ebben az országban jutot-
tak meghatározó élményeikhez. Nem itt szocializálód-
tak. Azért buknak meg a műsorok sorban manapság, 
mert elfelejtik beléjük rejteni a térspecifikus elemeket. 
Egészen egyszerűen az történik, hogy megfognak egy 
olasz, egy német, egy amerikai műsort, és egy az 
egyben adaptálják. Nem érzik azt, hogy ezt a nagyon 
különös történelmű, nagyon különös helyzetű országot 
miként lehetne megszólítani.

Másrészről pedig az a fajta gondolkodás, amit 
említettél, kifejezetten rövid távú. Például, ha 
Magyarországon fejlesztenének ki egy életképes 
műsort, amit aztán eladnak külföldre, az komoly bevé-
telt hozna. A hosszú évek kitartó lelkesedése hiányzik 
a történetből. Nem véletlenül váltakoznak félévenként, 
évenként az igazgatók, a menedzsment és a többi a 
kertévéknél. Mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti, és 
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teljesen kihunyjon belőlünk a tűz. Miközben politi-
kai kérdésekben hihetetlen markáns állásfoglalásaink 
vannak, és óriási időt fordítunk ezek kialakításá-
ra, egyre kevesebbet foglalkozunk a feleségünkkel, 
a gyerekkel, elsikkad, hogy milyen kiállítás van a 
Műcsarnokban stb. Nagyon értéktelen, minőségtelen 
korban élünk, és ennek nagyon szép lenyomata a 
hazai televíziózás színvonala. 

Készítette: Tanner Gábor

Eddig szidtam itt neked a nagytőkét meg a vezére-
ket. De tudomásul kell vennünk, hogy mi is felelősek 
vagyunk azért, amit ők megtesznek velünk. Világítsuk 
csak egy kicsit át az életünket! Magamról beszélve 
el kell ismernem, hogy lényegesen kevesebb kultúrát 
fogyasztok, mint korábban. Kevesebbet járok el szín-
házba, kiállításra, kevesebbszer fogyasztok kultúrát. 
Egy darabig hibáztathatom ezért az életet meg a 
pénztárcámat, de nem szabad megengednünk, hogy 

minőségű ennek az ötezer embernek a figyelme, és 
milyen annak a pár milliónak, akik a kertévét bámul-
ják? Ez egy fontos történet. A mennyiségi kérdésekről 
szólva azt üzenem az eddigi volt főnökeimnek, meg 
mindenkinek, akik milliós nagyságrendben gondol-
kodnak, hogy én már láttam ötszázezer embert együtt 
a színpadról. Csíksomlyón alkalmam nyílt megtapasz-
talni, hogy mit jelent ötszázezer néző velem szemben. 
Tehát nekem senki ne mondjon olyasmit, hogy a „ti 
műsorotokat csak háromszázezren nézték”, mert én 
tudom, hogy mit jelent az a háromszázezer ember. De 
mindegy, ez a mi külön kis saját kulturális forradal-
munk. Nincsenek helikopteres vágyálmaink. Nagy baj 
lenne, ha ebben az országban nem volna ötszázezer 
ember, aki érdeklődik a kultúra iránt. Ha ez tényleg 
így lesz, akkor eltolom a bringát egy másik helyre. De 
egyelőre úgy néz ki, sokaknak fontos, hogy tudják, kik 
voltak az elődei, milyen országban élnek, szeretnének 
elgondolkozni azon, milyen országot szeretnének, 
szeretnék tudni, mi folyik a világban. Nekem velük kell 
kommunikálnom, hogy reggel a tükörbe tudjak nézni. 
Igen, mondhatjuk, hogy abban az arisztokratikus hely-
zetben vagyok, hogy rugdoshatom azokat, akik más-
képp gondolkoznak a világról. Szerintem fontos, hogy 
trendeket indítsunk el, és ne csak kullogjunk utánuk.

– Már egészen olyan vagy, mint valami lánglel-
kű népnevelő! Komolyan hiszel abban, hogy az 
emberek hozzáállását meg lehet változtatni? 
– Elmondok neked erre egy történetet! A TV2 reggeli 
műsorának a főszerkesztője, amikor a Megasztárt 
csináltuk, odajött hozzám, hogy bejönnek hozzá a 
stúdió ba a versenyzők, tudok-e adni valami jó bunkó 
zenét. Kérdem tőle: ez alatt mit értesz? Hát valami 
jó bunkó zenét. De mondom, miért kell bunkó zene? 
Mert az én nézőim azok. Most erre mit lehet mondani? 
Én nem süllyedek ide. Igenis, hinni kell abban, hogy az 
emberek megváltoztathatóak, mert ha nem lennének 
azok, akkor csak az zajlana, ami most folyik napjaink-
ban, de nem hiszem, hogy ez bárkit is boldoggá tesz.
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Pár nappal ezelőtt arra lettem figyel-
mes, hogy két BKV-s buszvezető nagy 
szakértelemmel tapogatja az egyik meg-
álló építményét. Közben valamilyen zene 
rötyögött meghatározhatatlan irányból. 
A hangforrás torzított, de úgy, mint a 
rockzene hőskorában, amikor a kama-
szok zsebrádiókat bömböltettek a 
tömegközlekedési járműveken. Nem volt 
igazán kellemes egyik sem. A műszak-
juk kezdésére várakozó buszvezetők a 
beszélgetésük alapján ítélve azt próbál-
ták kideríteni, honnan érkezik a hang. 
Ez nem igazán sikerült nekik, de abban 
azért megállapodtak, hogy valahonnan 
(!) a megálló reklámfelülete közeléből.

Nekem már ismerős volt a zajtól némi 
erőfeszítéssel elkülöníthető zenei téma, 
és én is forgolódtam a napokban a busz-
megállókban, hogy szemrevételezzem, ki 
az, aki ilyen ódivatúan verklizik a leját-
szójával. Azonban csak most, a buszve-
zetőknek köszönhetően jöttem rá a meg-
oldásra. Amit hallok, az hangos köztéri 
reklám, és a megfelelő tematikus plakát 
mögül Madonna új lemezét népszerűsíti.

Nyomban az jutott eszembe, hogy 
ez valamiféle audiovizuális környezet-
szennyezés. Pedig nem vagyok például 
sem megrögzött zöldpárti, sem harcias 
környezetvédő, sokkal inkább türelmes 
állampolgár. Elfogadom, hogy mostanáig 

nem találtak jobb társadalmi-gazdasági 
berendezkedést, mint a versenyre építő 
piacgazdaságot, amelyben az emberek 
élhetnek a szabad választás és válogatás 
lehetőségeivel, de amikor ilyen elkerülhe-
tetlen egy (reklám) hatás(a), akkor úgy 
érzem, épp abban a szabadságjogomban 
korlátoznak, amelyre a fennálló rendszer 
– legalábbis elvben – épít.

Nyilván a reklám műfaját és hatásme-
chanizmusát is elfogadom, ha az általa 
kifejtett hatás valahol az ingerküszöb 
körül marad. Nem vitatkozom azzal, 
hogy a reklám valamiféle olyan aján-
lattétel, amelynek mint információnak 
nem az állampolgár megy elébe, hanem 
az találja meg őt, eléggé elkerülhetetlen 
módon. Csak a mérték kérdéses, de 
arról ejthetünk néhány szót. A szélső-
séges fogásokat a rendszer időnként 
kiküszöböli. A korrekció lehet törvényi 
szabályozás, de akár a szakmabeliek 
öncenzúrája is. Például az észlelhető, 
de tudatosan nem érzékelhető, vagyis 
a szubliminális reklám törvényileg til-
tott. Kipróbálták a mozikban, hogy a 
filmekbe bevágtak helyenként egy-egy 
kockányi képet italokról, ennivalókról, 
és ilyenkor megnőtt a szünetben és a 
vetítés után a fogyasztás. Az embe-
rek nem voltak tudatában annak, hogy 
ajánlattételt kaptak, csak egy általuk 

nem tudatosítható inger késztette őket 
cselekvésre. Fogyasztásra. Mivel ez az 
eljárás erősen manipulatív, betiltották.

Létezik plasztikus példa az ingerkü-
szöb feletti reklámok korlátozására is. 
Még régebben azt olvastam egy újság-
ban, hogy az egyesült államokbeli San 
Diegóban tilosak a köztéri reklámok. 
Ki hinné, de így van. Ebben a város-
ban nincsenek óriásplakátok, hatalmas 
kivetítők, fényreklámok. Feltehetőleg 
a helyi lakosok érdekképviselete elég 
erős volt a tiltó rendelet elfogadtatá-
sához. Mennyivel kellemesebb olyan 
közegben élni, ahol minden tárgy, lát-
nivaló az, ami, nem pedig a figyelmet 
kiabálva követelő reprezentáció. Lehet, 
hogy az emberek egy idő után részben 
immunissá válnak a nem kért vizuális 
ingerekre, de én még most is csodálko-
zom például azon, hogy nem fut össze 
időnként egy tucatnyi autó abban a for-
galmas kereszteződésben, ahol tízmé-
teres missz-szépségverseny-lábak vagy 
léggömbnyi erotikus keblek másznak az 
autót vezető férfiak képébe. Úgy látszik, 
ilyesmi csak egy szórakoztató, szatirikus 
fikciós filmben fordulhat elő.

Nyilván a köztéri reklámtilalom nem 
vonatkozik a cégérekre. Az adott étte-
remnek, boltnak, hivatalnak, üzemnek 
San Diegóban is jogában áll saját kül-

sejének egy részét a márkanév, logó 
hatásos megjelenítésének céljával átala-
kítani. De ez már nem is reklám szoros 
értelemben, hiszen ebben az esetben 
az önreprezentálás nem válik el az ere-
detijétől. Még az elkerülhetetlenség is 
kérdéses, hiszen ugyan lehetetlen nem 
észrevenni egy üzlet kirakatát, amikor 
elsétálunk előtte, de ott a figyelemfelkel-
tés megfelelő helyen van. Egyszerűbben, 
ha a nem kívánt ajánlatot akarom elke-
rülni, akkor a forrást, például a boltot 
hagyom ki az útvonalamból, nem csak a 
reprezentációját.

A cégérekhez képest átmeneti kategó-
riát alkotnak az újsághirdetések. A rep-
rezentáció itt már elválik a tárgyától 
(cég, termék stb.), de elvileg nem elkerül-
hetetlen a befogadás, hiszen egy újság-
ban csak azt olvassuk el, amit akarunk. 
Gondolhatjuk, hogy ha nem érdekel, 
hol lehet olcsóbban banánt venni, vagy 
mikortól kapható a legmenőbb író új 
könyve, akkor átugorjuk a hirdetést. 
Ennek a tudatos olvasói szűrésnek a 
kiküszöbölésére azonban számos trük-
köt találtak ki. Ezek közül némelyek a 
jó ízlés határán belül maradnak, mások 
nem mindig. Ha növelik a reklámszöveg 
betűméretét, kiszínezik, képpel társít-
ják, az fokozza a feltűnést, de az eljárás 
kritikus olvasói szemmel is elfogadha-
tó. Sok esetben az is, ha a szövegeket, 
rovatokat összekeverik, hogy mondjuk a 
keresztrejtvény mellett vagy a vezércikk 
alatt kiabáljon a felhívás. Létezik olyan 
újság, amelyik egy-egy szám erejéig a 
teljes címlapját is feláldozza egy vasta-
gon fizető ügyfélnek, kihangsúlyozva 
ezzel a pénztől való totális függősé-
gét, önállótlanságát. Olvashatunk olyan 
műsorújságot (Színes RTV), amelyben 
a megszokott műsorrendleírásba illesz-
tik az éktelen hirdetéseket. De saját 
feladatát is túllépheti egy műsorújság, 
amikor például átvéve az olvasó sze-
mélyes ikonográfiáját, egyes műsorok 
címét úgy emeli ki, hogy piros filctollal 
bekarikázza őket, csak úgy szabad kéz-
zel, lazán odafirkantott vonallal. Mintha 
én jelöltem volna meg magamnak, hogy 
mit nézek szerdán fél kilenctől. Az ilyen 
gesztust már egyéni szabadságom rész-
beni elorozásának érzem.

Érdekesen alakult a filmnek és a mozi-
nak a reklámhoz való viszonya. Nézzünk 
néhány alapvető jelenséget. Mivel a fil-
mek készítése mindig is költséges vál-
lalkozás mind a mai napig, de különö-
sen az volt a televízió, illetve a videók 
megjelenése előtt, ezért a megrendelők, 
a szponzorok az esetek többségében 
olyan igényekkel lépnek fel, olyan mér-
tékben szólnak bele a film készítésébe, 
hogy maga a film lesz a megrendelő gaz-
dasági erő (cég, magánszemély, állam 
stb.) reklámja. Az államilag finanszíro-
zott filmek gyakran a hivatalos ideo-
lógia és a hatalom kiszolgálói. Ilyenek 
például a náci propagandafilmek (Harc 
Norvégiáért, 1940, r: Martin Rikli és  
dr. Werner Buhre), a kommunista ter-
melési filmek (Ütközet békében, 1951, 
r: Gertler Viktor), de a kevésbé feltűnő 
ideológiai reprezentációk is. A gazdasági 
közeg által „kitermelt” filmek pedig az 
adott cégek közvetlen népszerűsítésén 
túl a fogyasztói életforma mintául állítá-
sát végzik a rendszer érdekszintű résztve-
vői szolgálatában. Az utóbbi jelenségre 

Reklámok 
ingerküszöb alatt
és fölött Deák-Sárosi László
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legjellemzőbb példák a szappanoperák, 
a sorozatok, a folytatásos teleregények.

A film más, speciális esetekben önma-
ga reklámjává válik. Még talán ez a legin-
kább elfogadható szélsőség, mert önrep-
rezentáció, de azért ez a „műfaj” sem 
ártatlan, hiszen a siker leginkább vala-
milyen életforma „eladásával”, egyben 
kiszolgálásával jár. Ilyen a széles töme-
gek által elérhetetlen, gondtalan, vidám, 
zenés élet, amihez csak néhány kivált-
ságosnak van elegendő pénze. André 
Szőts, nemzetközileg ismert producer, 
aki haláláig aktív filmes volt, elmondta, 
hogy többször forgatott Indiában, ahol 
a legnézettebb műfajú film, a zenés 
melodráma úgy készül, hogy megírják 
a film betétdalait, és ha a rádióban egy 
részük sláger lett, akkor írnak hozzá egy 
sablonos, szirupos történetet, hozzá-
fogják a legismertebb színészarcokat, 
akiknek a nevét nem is kell felírni a pla-
kátra, és máris garantált a kasszasiker. 
A (film)zene és a zenés film egymást és 
egyben önmagukat reklámozzák. Ilyen 
indiai filmsiker az 1999-ben részben 
Magyarországon forgatott Mehbooba 
és A szívem másé.

A film olyan értelemben is lehet önma-
ga reklámja, ahogyan az Hollywoodban 
volt bevált gyakorlat az 1960-as éve-
kig. Ha a producer és alkotócsapata 
jól szimatolta meg, hogy melyik az a 
jungi kollektívtudattalan-szelet, amelyet 
a potenciális mozijegyvásárlóknak köz-
vetíthet a gépezet, akkor az üzleti sikert 
a film maga építette fel. Egy-két kópiá-
val indult a bemutató, és a nézettség 
arányában, a bevételből újabb kópiákat 
lehetett készíteni. Így volt ez az olyan, 
rendkívül sikeres filmek esetében is, mint 
a Délidő (1952, r: Fred Zinnemann) vagy 
a Mogambo (1953, r: John Ford). A rek-
lám maga a film és hírének a szájha-
gyomány útján való terjedése volt. Ez 
a gyakorlat változott meg a hetvenes 
évektől, Új-Hollywoodtól, amikor külön-
böző okok miatt (a televízió megjelenése, 
generációs és életformaváltás stb.) a mozi 
hanyatlani kezdett, amikor a költségek és 
a bevételek meredek növekedése mellett 
olyan külön reklámkampányt kellett foly-
tatni, hogy egy szuperprodukció nyeresé-
ges lehessen már az első hétvégén. Ehhez 
a néző teljes pályás letámadása szük-
ségeltetik, összehangolt, a vízcsapból is 
folyó reklámkampány, számos kópiával 
megszervezett össz egyesült államokbeli 
vagy világméretű bemutató. Az egyik 
első ilyen előreklámozott film A cápa 
volt. (1975, r: Stephen Spielberg). Ebben 
az esetben megfordult a gyakorlat: nem 
a film reklámozott valamit, hanem a 
valamik a filmet: előzetesek, klipek, cik-
kek, hirdetések.

A film nem mindig képes önmagában 
olyan termékké válni, amelyik megfele-
lő mennyiségben és profittal eladható. 
Bizonyos filmeket eleve úgy találnak ki, 
hogy az a reklámja legyen más termé-
keknek. Újabb fordulat, újabb csavar, 
újabb réteg a reklámszisztémában. Ismét 
a filmnek kell reklámoznia valamit, csak 
nem explicite. A jelenség legplasztikusab-
ban a gyerekeknek szánt filmek és soro-
zatok esetén fogható meg. Ezeket úgy 
tervezik, hogy a film karakterei, tárgyai 
sorozattermékek gyanánt a játékboltok 
polcaira kerülhessenek. Ilyenek például 
a B-Daman, a Thomas-sorozatok és a 

rájuk épített, rendkívül szerteágazó ter-
mékcsalád. A B-Damanhoz több tucat-
nyi játékfigurát, játékpályákat, más kise-
gítőeszközöket árusítottak. A Thomas 
még ennél is szélesebb hatókörű brand: 
a filmek, a könyvek és a játékok mel-
lett saját klubtagságot szerveznek belső, 
máshol el nem érhető folyóirattal, aján-
déktárgyakkal. Néhány neves rajzfilm-
készítő, aki már letett valamit az asz-
talra, elítéli ezt a gyakorlatot. Szerintük 
a gyerekrajzfilmek ilyen esetben a for-
galmazott játékfigurák reklámjává silá-
nyulnak. Szinte törvényszerű, hogy a 
filmre jellemző látvány és dramaturgia 
elsorvad, ha a benne szereplő figurák 
más piacra való kijuttatása az elsődle-
ges szempont.

Több anomália merül fel még a mozi-
zással és a tévénézéssel kapcsolatban. 
A televízióban kikerülhetetlenek a rek-
lámok. Ha pusztán tartalmilag nézzük, 
akkor is túlterheltek, hiszen a reklám 
információértéke általában kevés, 
hatni (esetleg meggyőzni) inkább indi-
rekt módon lehet, legjellemzőbben 
életstílusreklámokkal. Ezekből nem biz-
tos, hogy sokan kérnének, mert komoly 
identitászavarokat okozhat a fiata-
loknak, ha adott esetben a reklámok 
imázsa szerint nem tartoznak például 
a fergetegesen bulizós, autózós „Pepsi-
generációba”. Ilyenről zokognak pszi-
chológusnál, már akiknek van pénzük 
elmenni terápiára. Jó esetben a reklám 
még valami esztétikumot, igényes szóra-
kozást nyújt a termék, név, logó repre-
zentációja mellé, például egy jó drama-
turgiát, színvonalas gegsorozatot. Ami 
a televízióban a leginkább elmehet a 
végletek felé, az a keresztbe reklámozás 
és a műsorfolyam extrém módon való 
feldarabolása.

Mennyire agresszív beavatkozásnak 
éreztem a kereskedelmi televíziók meg-
jelenése idején, hogy a reklámok idejére 
megszakítják a film sugárzását! Ma már 
kevésbé zavar, de inkább azért, mert nem 
akarom engedni a hatást kibontakozni. 
Egy ideig volt türelmem a film videóra 
rögzítése alatt kivágni a reklámokat, de 
ma már hagyom felvenni az egészet, és 
később, amikor visszanézem, csak átpör-
getem vagy lehalkítom, amikor zavar. 
Azt viszont most is nehezen viselem el, 
hogy a filmek végét levágják, gyakran 
nem csak a feliratot, és már a közszol-
gálati csatornák is. Ha még hagyják is a 
végén kicsit zengeni a fülbemászó főcím-
dalt, akkor képileg hozzákevernek egy 
ajánlót, hogy milyen műsor következik. 
Egyes saját gyártású vagy megrendelésre 
készült produkcióknál viszont már annyi-
ra egymásba csúsztatják a tényleges tar-
talmat, az ajánlót és a reklámot, hogy 
az adás műsorként már nézhetetlen. 
A Fábry Showder második felében már 
időben több az ajánlattétel (mindenféle 
reklám), mint a tényleges műsor.

A televíziók adás közben elvileg jel-
zik, hogy mikor következik valamilyen 
más rétegű anyag, de gyakran ezzel is 
visszaélnek. Legegyszerűbb, de annál 
szemtelenebb változatai ennek az eljá-
rásnak, amikor eltérnek a meghirdetett 
műsorrendtől, és a kezdést jelző szignál 
után is még beillesztenek egy ajánlót, 
hogy „Jó szórakozást kíván a szombat 
esti filmhez az X cég”. Ezt már szinte 
lehetetlen kivédeni, különösen akkor, ha 

az ember nem akar lemaradni a film első 
képkockáiról. Azokban az országokban, 
ahol erősebb a fogyasztóvédelmi érdek-
érvényesítés, elérték, hogy „Show view” 
funkciót vezéreljenek az adások kezde-
tén, vagyis egy jellel, az arra alkalmas 
videokészülékekkel programozott felvé-
tel esetén kihagyható a reklámblokk. 
Magyarországon ez csak ígéret maradt.

A néző iránti legdurvább támadás 
viszont nem is a műsorfeldarabolás, 
hanem a képfelület kisajátítása. Azt 
ugyan elfogadjuk, hogy a rengeteg tévé-
csatorna megkülönböztetésére elhelyez-
nek a képernyő valamelyik sarkában egy 
ikont, és azzal néha lényeges információt 
takarnak el, azonban a korhatáros fil-
meknél – és melyik ne lenne legalább 12 
év felettieknek való – egy másik sarkot 
is kisajátítanak. A logó a tévécsatorna 
önreklámja, a korhatárjelzés a politikai 
hatalomé, az utóbbi állítólag csupán egy 
téves jogértelmezés miatt. Azt hittem, 
ennél nem lehet rosszabb. De lett, mert 
a harmadik sarokba is kitaláltak vala-
mit. Előfordul, hogy az adott csatorna, 
és mondjuk ki, az állami, közszolgálati 
csatorna (m1) is napokig vagy épp hete-
kig egy jövőbeli saját műsorát vagy egy 
általa közvetítendő eseményt hirdet ott. 
Ilyenkor napokig azt lehet látni a bal 
felső sarokban, hogy mikor kezdődik az 
Eurovíziós dalverseny. A kép két sarká-
nak a telítésével (vagyis kiiktatásával) is 
élvezhetetlenné tud válni, de hárommal 
végképp. Ilyenkor az jut eszembe, hogy a 
negyedik sarokba is nemsokára tesznek 
valamit, és ha ilyen birkatürelmű nézők 
vagyunk, akkor a képernyő közepére is…

Az elkerülhetetlenség a reklám érvény-
re juttatásának legfontosabb eleme, 
gyakran bármi áron. A hatás ugyan 
nem mérhető pontosan, és a szándék a 
visszájára is elsülhet, de bizonyos meny-
nyiség és intenzitás mellett (ingerküszöb 
fölött, néha alatt is) marad a „vala-
honnan ismerős” érzés. A tévénézők-
nél jobban már csak az internetezők 
vannak kiszolgáltatva az elkerülhetetlen 
hatásoknak, hiszen a megjelenített tar-
talmak vagy a gazdasági, politikai és 
egyéb érdekek közvetlen hordozói (pl. 
webáruházak, közösségi oldalak stb.) 
vagy olyan mértékben súlytalanítják a 
lapot elvben vonzóvá tévő tartalmat, 
hogy az teljesen elsorvadhat. A villogó 
ablakok (flashek) nemcsak az esztétikai 
élvezetet rontják, de elvonják a figyel-
met az eredeti szövegtől, fárasztanak, 
neurotikussá tehetnek. Létezik olyan, 
igaz, ingyenes levelezőprogram, amely-
ben a sorok (!) nem jeleníthetők meg 
egészben a képernyőn. Ilyen esetben 
a felhasználónak le kell mennie akár 
százszor, kétszázszor a lap aljára, és 
soronként igazítania a görgetősávon, ha 
végig akarja olvasni a szöveget. Nyilván 
nem mindegyik ingyenes levelezőprog-
ram ennyire szemtelen, és a felhasználók 
is tehetnek arról, ha ilyet választanak. 
Ahogyan például az öltözék megválasz-
tásában is kollaboránsok az emberek. 
Nem a piaci árverseny viszi le annyira 
egyes ruhadarabok árát, nem ezért kell 
a fogyasztóknak hordani rajtuk a gyártó 
cég logóját. Gyakran épp fordítva van. 
Még fizetnek, a kelleténél is többet, 
hogy a céget népszerűsíthessék.

Az internettel kapcsolatban még szá-
mos trükkös fogást lehetne azonosí-

tani a reklám ingerküszöb alatti vagy 
a túlzott fölötti hatásairól, de az már 
egy másik cikk tárgya lehetne. A mozi-
zással kapcsolatban viszont még meg-
figyelhető egy érdekes jelenség. Nem 
elég, hogy a fizetett mozijegy mellé a 
néző még 20 percnyi ajánlót és rek-
lámot kap az egyes mozitípusokban, 
hanem egy különös árukapcsolás tör-
ténik. Egy-két évtizede még nem volt 
szabad enni és inni a moziteremben, 
viszont ma már a plázák termei úgy 
vannak kialakítva, hogy az ülés kar-
fáján ott a helye az üdítőspohárnak. 
A ravasz üzemeltető akár több pénzt 
is bezsebelhet a moziban fogyasztott 
üdítők és pattogatott kukoricák után, 
mint a mozijegyekből. A mozival egy 
légtérben működtetett gyorséttermek 
ráadásul az épp vetített, kampányokkal 
népszerűsített filmek brandjét adják el 
az ételek, italok csomagolásával is: nem-
rég például a legutóbbi Asterix-filmét. 
Az árukapcsolás a mozipalotán kívül is 
megtörténik. Néhány gyorsétteremlánc, 
mint a Burger King ilyen csomagolás-
sal és a filmhez kapcsolódó játékfigu-
rák (Csillagok háborúja, Fantasztikus 
négyes stb) promóciós forgalmazásával 
beszáll a kampányba. Bárhová megy 
(először) az ember, fogyaszt: képet és 
ételt-italt. Ez a kapcsolás a fogyasztás 
bizarr metaforája.

Közben, különös módon, európai 
uniós törvények tiltják a konkrét márkák 
direkt reprezentációját a filmben. Én azt 
gondolom, pusztán érdekfeszültségről 
van szó, hogy ne kapjon valamelyik cég 
ingyen megjelenési lehetőséget; vagy ne 
szólhasson bele a forgatókönyv alakítá-
sába, hogy a szereplő pontosan melyik 
boltba, bankba menjen be, milyen már-
kájú italt fogyasszon. Ebben az esetben 
azonban kérdéses, hogy lehet-e eléggé 
valósághű az ábrázolását tekintve egy 
film (erre sok filmes törekszik), ha meg-
szűri a reklámtól, a reprezentációtól az 
azokkal egyébként zsúfolt környezetün-
ket. Az európai tiltás közvetve a San 
Diegó-iaknak ad igazat, akik szerint jogos 
a köztéri reklámok tiltása. Az igazság 
persze, szerintem, valahol középen van, 
hiszen mértékkel tarkított reprezentáció-
val lehet önazonos és egyben esztétikai-
lag kellemes egy környezet. Gondoljunk 
csak a 19. század vége óta használatos 
köztéri hirdetőoszlopokra, amelyek részei 
Budapest vonzó városképének.

Ezeknek a tarka hirdetőoszlopoknak 
lehetnek az örökösei a városi buszmeg-
állók emberléptékű plakátjai. Az ilyen 
reklámokat valamiért el tudom fogadni 
környezetünk részeként, még ha a tar-
talmukkal nem is értek mindig egyet. 
Nagyok, kihívók, de nem teljesen elke-
rülhetetlenek. Kivéve, ha nem kezdenek 
el rötyögve zenélni. Amennyiben nem 
találom a hang forrását, akkor az inger-
küszöb alatti hatásával zavar, és mégis 
rejtett módon kondicionál a zenei anyag 
megismerésére. Viszont ha felfedezem a 
hangforrást, az rám küldi a plakátot is, 
és lehet, hogy annak nem is a szándék 
szerinti lényegét. „Madonna a füleid 
előtt hever.” Ezt állítja a plakát fő szöve-
ge. Nekem viszont az jut eszembe, hogy 
én heverek a lábai előtt – a profitgyártó 
darálógépezetnek, és Madonna is ott 
hever, ha már így a zenéjéből rötyögő 
környezetszennyezés lesz. 
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július

Animáció

1981-től egy kis róka hatalmas karriert 
futott be, miután egy rajzfilmen életre 
kelt. Cellekre rajzolt, statikus háttér 
előtt mozgatott, kockáról kockára föl-
vett technikával készült. Nem volt benne 
semmiféle „bűvös animáció”, mégis min-
denkit levett a lábáról, köszönhetően a 
kitűnő figuráknak, a bűbájos Vuknak, 
és nem utolsósorban a telitalálat szink-
ronhangoknak.

Azóta nagyot fordult a világ, s a 
számítógépes rendszerek rohamos fej-
lődése szétlőtte a hagyományos és egy 
időben világsikeres magyar animációs 
filmgyártást.

Vuk azonban továbbra is állja a sarat, 
nem fogott rajta az idő vasfoga. Az 
egész úgy volt, van és lesz jó a jövőben 
is, ahogy Dargay Attila kitalálta, meg-
alkotta Fekete István regénye nyomán. 
Nem véletlen tehát, hogy a folytatásra 
oly sok-sok huzavona után kerülhetett 
csak sor.

A puritán cím bizonyára nem vélet-
len. Referencia és reklámfogás kell Vuk, 
a híres róka leszármazottjának. Azért 
is, mert Kis Vuk már másféle iskolá-
ba jár. Nem a síkba, hanem a 3D-be, 
ahol tér van, és nehéz elvárásoknak 
kell megfelelnie. Hozzáértők szerint sok 
újat hozott a 3D és egyáltalán a szá-
mítógép, mert a rajzolt animáció sok, 
monoton munkafolyamatát kiküszöböli 
az alkalmazása. Miután megnéztem a 
filmet, azt a következtetést vontam le, 

hogy ez a technika sem nélkülözheti a 
tehetséget, a hozzáértést, az ízlést és 
gondolom, a rengeteg pénzt.

Miközben 2006-tól kezdve szépen 
dagadt a Vuk-folytatás körüli hírverés, a 
2007-es Anilogue-on (7. Anifeszt) bemu-
tatták a Magyar testvérek (r: Magyar 
Ádám, f: Magyar Elemér, o: Magyar 
Dániel) 3D-s hosszú filmjét, az Egon 
és Dönci-t, az első magyar egész estés 
3D-s animációs filmet. Mindezek után 
2008 májusában azt hallom az egyik 
kereskedelmi rádióból, hogy elkészült 
az első magyar egész estés 3D-s ani-
mációs film, a Kis Vuk. Valami csoda 
folytán az élre tört.

Magyarországon Tóth Pál Balázs 
Béla-díjas animációs rendező, no meg 
a MOME animáció szakos hallgatói ren-
delkeznek valószínűleg a legtöbb tudás-
sal, tapasztalattal a 3D-ről. Tóth Pál 
munkái széles körben (el)ismertek: a 
Hogyan lehet megijeszteni egy oroszlánt-
ból kinőtt Leó és Fred-je a 80-as években 
televíziós sikersorozat volt. Hasonlóan 
a Mátyás király meséi, melyben Tóth 
animátorként dolgozott. Itthoni pálya-
futása 1987-ben megszakadt. Belgiumba 
hívták egy rajzjátékfilm elkészítéséhez, 
amiből végül nem lett semmi, de a 9 
éves külföldi tartózkodása alatt kiváló 
iskolákba jutott be. 1995-ben hazajött, 
praktikus meggondolásból Szegedre 
települve egyedül alapított stúdiót, saját 
beceneve után a Paja Filmet, itt készíti 

3D-s filmjeit. Igaz, ezek nem hosszú fil-
mek, nincs mögöttük nagy mecenatúra, 
és reklámslepp sincs, mégis ott vannak 
a nemzetközi animációs film világában, 
díjakkal elismerten.

Ahhoz, hogy fény derüljön a manga-
sze mű Kis Vuk (akit mindig szem elől 
vesztettem, ha más rókák is megjelen-
tek a képben) 3D-s világára, kikértem 
Tóth Pál véleményét a filmről, s önnön 
okulásomra is faggattam az alkalma-
zott technikáról. Az alábbiakban a vele 
készült beszélgetést olvashatják. 

– Milyennek találta a Kis Vuk című 
filmet?
– Nem szívesen mondok negatív véle-
ményt egy f ilmről, amelyben ennyi 
munka van. Hogy sikeredett vagy sem, 
arról a saját „nézői” és a szakmai véle-
ményemet tudom elmondani. Nézőként 
az én ízlésemtől minden tekintetben 
távol áll a film: ez vonatkozik a történet-
re, az előadásmódra, a dramaturgiára, 
a látványra, az animációra és a zenére. 
Egyszóval mindenre. Persze, ami nekem 
kevésbé tetszik, az mások számára lehet 
érdekes és szerethető. A szakmai véle-
ményem is hasonló, de itt fontosnak 
tartom hozzátenni, hogy a rengeteg 
hiba és ügyetlenség ellenére tiszteletre 
méltónak tartom azt a hatalmas mun-
kát és a szakmai felkészültséget, ami a 
filmben, a 3D-technika alkalmazásának 
bizonyos elemeiben egyértelműen látha-

tó. Ez kicsit ellentmondásosnak tűnik, 
tudom. Azt hiszem, hogy az egész estés 
animációs műfaj legnagyobb kockázata 
az, hogy mivel szükségszerűen sok és 
különböző képességű, felkészültségű, 
ízlésű munkatárs dolgozik egy filmben, 
ha nincs, aki stílusában összefogja a 
sokféleséget, végül zavaróan eklektikus-
sá, egyenetlenné válik az egész. Ebben 
a filmben ez hatványozottan megmu-
tatkozik, mert hiába kitűnő a modelle-
zés, a textúrázás, a világítás, a figurák 
rigelése, a vezető animátor, Uzsák Jancsi 
is hiába kitűnő szakember, az eredmény 
mégis bántóan egyenetlen, mert nem 
egységes stílusúak sem a figurák, sem a 
textúrák, sem az animáció.

– Elmondaná pontosan, hogy mi is 
az a 3D-s animációs technika?
– Nagyon egyszerűen, és hogy könnyen 
elképzelhető legyen, úgy fogalmazok, 
hogy a 3D hasonló a hagyományos 
bábanimációhoz, csak a figurák, tár-
gyak és díszletelemek nem a valóságban 
vannak megépítve, bevilágítva és moz-
gatva, hanem a számítógép virtuális 
terében. A figurák építésének munka-
menete is hasonló, a bábműfajban és 
a 3D-ben is három fontos lépés van: 
el kell készíteni a figurát, mozgatható-
vá kell tenni, vagyis olyan szerkezetet 
építeni bele, amivel egyes tagjai elfor-
díthatók-elmozdíthatók lesznek, és a 
kívánt színűre, felületűre, mintázatúra 
festeni. A 3D-ben ezeket a lépéseket 
modellezésnek, csontozás-rigelésnek 
és textúrázásnak nevezik. Az eszközök 
különbözőek, de a lényeg ugyanaz.

– Hogyan épül fel egy 3D-s figura? 
Az ábrázoló geometriát juttatta 
az eszembe, amikor egy diplomá-
zó animációs egyetemista elkezd-
te magyarázni a nyúlra egyálta-
lán nem emlékeztető nyúlfigurája 
hálós szerkezetét.
– Többféle modellezési technika létezik, 
a nyúlra nem emlékeztető nyúl valószí-
nűleg egy modellezési segédobjektum 
lehetett. A legegyszerűbb és legálta-
lánosabb a poligonoknak nevezett sík 
lapokból való építkezés. Ezt úgy kell 
elképzelni, mintha négyzetlapocskák-
ból kiraknánk egy térbeli formát. Vagy 
négyzetlapokkal befednénk. Könnyű 
belátni, hogy minél bonyolultabb a 
kialakítandó/befedendő forma, annál 
nehezebb a feladat. Egy kockát hat 
darab, egyenlő méretű négyzetlapból 
ki lehet rakni, egy gömb kialakításá-
hoz már nagyon sok és eltérő méretű 
négyzetlap kellene. Minél pontosabb 
és részletgazdagabb formát akarunk a 
térben létrehozni, annál több kisebb-
nagyobb négyzetlapra van szükségünk. 
És persze annál inkább lesz lehetetlen a 
feladat végrehajtása. Egy létező nyúlfor-
mát, mondjuk egy húsvéti csokinyuszit 
befedni négyzetlapokkal már önmagá-
ban nehéz feladat, a 3D-modellezésnél 
ráadásul az üres térben, minta nélkül 
kellene ezt megoldani. Hogy megköny-
nyítsék a bonyolult formák modellezé-
sét, kialakítottak olyan szisztémát is, 
ahol nem a négyzetlapok egymás mellé 
helyezésével, hanem egy segédobjek-
tummal, mint például az alakrajzolásnál 
a négyzetekből és téglalapokból álló 
szerkezeti rajzzal, felvázoljuk a létreho-

Megkedvelheto-e 
a mangaszemű 
megasztár?

Beszélgetés 
Tóth Pál filmrendezővel 
a 3D-technikáról
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zandó figura arányait, a fő szerkezeti 
egységeket, és a szoftver a megfelelő 
utasításra kiszámolja és megjeleníti a 
hajlatokkal, ívekkel ellátott, már négy-
zetlapokból álló bonyolult formát.

– Fontos a matematikai tudás? 
Vagy mi a fontos, ha 3D-s animá-
ció készül?
– Nem tudom, miért alakult ki a köz-
hiedelem, hogy a matematikai tudás 
szükséges lenne.

– A számítógép miatt, és mert 
azt mondják, még rajztudás sem 
szükséges a 3D-hez.
– Aki számítógépen írja a leveleit, cik-
keit, annak sem kell matematikai tudás. 
Ahogy a szövegszerkesztő használatá-
hoz, ugyanúgy a 3D-hez is csak a szoft-
ver lehetőségeit és a kezelését kell meg-
tanulni. Aztán hogy evvel az ismerettel 
ki mit kezd, mire és milyen módon hasz-
nálja, az megint más kérdés. Rajztudás 
valóban nem szükséges, de jó, ha van, 
mert nélkülözhetetlen lehet. 

– Úgy gondolom, az animációs 
technika a film stílusa, formanyel-
ve, amely a tartalmat erősíti, és 
nem fordítva. Melyek a legfonto-
sabb elvárások, szükséges ismere-
tek, hogy mindez egységben legyen 
egy 3D-s animációs alkotásnál?
– Én úgy látom, hogy három csoport 
létezik: az amatőr, a szakember és az 
alkotó, és mindegyik különböző fel-
készültséggel rendelkezik. Az amatőr 
ismerete minden tekintetben felületes 
és hiányos. Említeni sem lenne érdemes, 
sajnos mégis szükséges, egyszerűen 
azért, mert a 3D-ben látható „alkotá-
sok” legnagyobb része tőlük származik, 
torzítva a közvélemény 3D-ről alkotott 
véleményét. 

A szakember az, aki tökéletesen ismeri 
a szoftver minden lehetőségét, és min-
ták alapján bármit reprodukálni képes. 
Számára a tudás a naprakészséget jelen-
ti, ha 3D-s húsvéti nyulat rendelnek tőle, 
akkor pontosan tudja, hogy honnét lehet 
letölteni modellt, honnét nagy felbontású 
képet a staniolpapírhoz, milyen célprog-
ram létezik húsvéti nyúl animálásához, 
és melyik renderelő szoftver melyik verzi-
óját kell használnia a minél tökéletesebb 
végeredmény eléréséhez.

Az alkotó rendelkezik klasszikus 
vizuális ismeretekkel, tud rajzolni, van 
forma- és kompozíciós érzéke, van egyé-
ni stílusa, a minták és előregyártott 
elemek nem érdeklik, és a 3D-szoftvert 
eszköznek tekinti, amellyel egyéni képi 
világot teremt.

Az amatőr alacsony szinten próbálja 
újra megcsinálni, amit már látott vala-
hol, a szakember a legmagasabb szinten 
igyekszik az aktuális trendnek megfelelően 
szolgáltatni, az alkotó meg alkot. És itt 
válik erősen kétfelé a szakember és az 
alkotó, mert a 3D-trend egyre erő tel-
jeseb ben a valóság virtuális reprodu-
kálása, odáig eljutni, hogy ne lehessen 
tudni egy vásznon megjelenő emberi 
alakról, hogy virtuális vagy valóságos. Ez 
szerintem, bár kétségkívül ámulatba ejtő 
és szenzációs élmény, ennél nem több, 
és azért veszélyes út, mert azt vonja ki 
a vizuális művészetből, ami a lényege 
és érdekessége: az egyéni hangot, amit 

éppen a valóság stilizálásának sokfélesé-
ge tesz érdekessé. A szakember ismerete 
a jövő felé mutat, folyamatosan bővül, 
ahogy a valóságot reprodukálni igyekvő 
szoftverek fejlődnek, ezért mindig sike-
resebb, mint az alkotó, akinek a tudása 
a múlt kultúrájára épül, és alig változik. 

– Mi a renderelő szoftver?
– A renderelés a 3D-munkafolyamat 
befejező szakasza. A virtuális térben 
megépített modellekkel berendezett, 
bevilágított és animált jelenet csak a 
számítógépben létezik, ott is alacsony 
minőségben és árnyékok, tükröződé-
sek nélkül, ezért kockánként le „kell 
fényképezni”, állóképekké kell alakítani, 
hogy vetítésre alkalmas képsorozatot 
kapjunk. A „fényképezés” folyamata 
a renderelés, amit szintén a szoftver 
végez. Kiszámolja, hogy a beállított vir-
tuális kamera mit lát, hova esnek, és 
hogy jelennek meg a fények és az árnyé-
kok, és az eredményt kétdimenziós, sík 
képként rögzíti. A renderelés milyensé-
gétől függ a képi anyag minősége.

– Laikus számára bonyolultnak 
tűnik ez az egész, holott a szá-
mítógép ugyebár arra van, hogy 
könnyítse, egyszerűsítse a munka-
folyamatot. A 3D amellett, hogy 
újszerű, bonyolult vagy viszonylag 
egyszerű animációs technikának 
számít?
– A hagyományos animációs techniká-
hoz képest sok tekintetben egyszerűbb, 
hiszen nem kell másodpercenként 24 
képet egyenként megrajzolni, kihúzni, 
kifesteni és lefényképezni. Viszont amíg 
kialakul egy 3D-figura modellje, csonto-
zása, textúrázása, az alaposabb munkát 
és lényegesen több időt vesz igénybe, 
mint ugyanez a hagyományos rajzolt 
animációban. Ettől kezdve viszont, ha 
elkészült és animálható a figura, ezer-
szer több lehetőséget biztosít, hiszen 
bármilyen szögből fényképezhető, kör-
bejárható, és az animáció kivételével 
minden további munkafolyamatot már 
a szoftver végez, egészen a végleges képi 
anyag előállításáig.

– Mennyire költséges mindez?
– Az alkalmazott felszereléstől és tech-
nikától függ. Ez lehet egy olcsó szoftver 
és egy hétköznapi számítógép. Ilyen fel-
szereléssel dolgozom én is, és ez így sok-
kal olcsóbb, mint a hagyományos tech-
nika alkalmazása. De lehet többmilliós 
felszereléssel: szoftverekkel, valós moz-
gást lemásoló rendszerrel, PC-k helyett 
csúcsteljesítményű, speciális munkaál-
lomásokkal és akár több száz, csak a 
renderelésre beállított célgépet tartal-
mazó renderfarmmal felszerelkezve is 
dolgozni. Ebben az esetben sokkal költ-
ségesebb egy film előállítása. Ezt csak 
egy tőkeerős nagy cég engedheti meg 
magának, amely az előzetes piacfelmé-
rés alapján biztos lehet abban, hogy a 
film előállítási költségei megtérülnek.

– Köztudott, hogy Dargay Attila 
közönségfilmeket s nem művész-
filmeket csinált. Disney-n nevel-
te magát titokban. Nagyon jópo-
fa, kedves figurákat alkotott. Ez 
talán éppen a Vukban tetőzött. 
Ezzel szemben a 3D-s figurák kissé 

ijesztőek. Némelyik túlmozog, 
némelyik nehézkes vagy merev, 
vagy pantomimszerű, függetlenül 
a jellemtől és a dramaturgiától.
– Minden animátor tudja, hogy minél 
bonyolultabb, részletesebb egy figu-
ra, és minél inkább valósághű, annál 
nehezebb animálni. Itt köszön vissza 
újra a stilizálás kérdése. A valóság-
hű szereplőktől ösztönösen elvárja a 
néző, hogy valósághűen is mozogja-
nak, a stilizált figura viszont szabadon 
mozoghat. Nincs olyan csúcsanimátor 
a földön, aki képes lenne az embe-
ri test minden csontjának és izmának 
bonyolult és összetett mozdulását, egy-
másra hatását észben tartva akár csak 
egy lépést is korrekt módon leanimál-
ni. Ezt Disney is pontosan tudta már 
60 évvel ezelőtt, nem véletlen, hogy 
a stilizált „cseppfiguráit” rugalmasan, 
szabadon animálták, a natúr emberi 
figurák mozgását viszont lefilmezték, 
és úgy másolták át kockánként, hogy 
az valósághű legyen. Vagy gondoljunk 
Jankovics Marcell Sziszifuszára, azt az 
erőlködést, amit a végletekig stilizált 
kőgörgető véghezvisz, naturális figurá-
val lehetetlen lett volna kifejezni. Míg 
a Magyar történelmi mondák sorozat 
részletgazdag emberalakjai kénysze-
rűségből szinte csak síkban képesek 
mozogni. Dargay Attila Vukjának egyik 
zseniális dramaturgiai fogása éppen az, 
hogy ő pontosan érezte nemcsak a képi, 
de a mozgatási stílusegység fontosságát 
is, és bár Dargay emberfigurái tökéletes 
grafikai stílusegységben vannak állat-
figuráival, és Fekete István regényében 
szó nincs arról, hogy a vadászok csak 
a lábukig lennének megjelenítve, nem 
mutatott belőlük többet. Az emberfi-
gurák már másfajta animációt kívántak 
volna. Hozzáteszem, az is köztudott, 
hogy minél több figura szerepel egy 
filmben, annál lehetetlenebb stílusegy-
ségben tartani őket. Ebből a szem-
pontból is a Kis Vuk nagyon vakmerő 
vállalkozásnak tűnik... Emberfigurái 
stílusukban sem egységesek, és előre 
átgondolt, egységes stilizálás híján a 
figurák megformálásához az egyetlen 
támpont a bonyolultan részletgazdag 
valóság lehetett. Ez pedig limitálta a 
mozgatásuk lehetőségét. 

– Mitől függ, hogy a figurát meny-
nyire tudják az élőhöz hasonlóvá 
tenni?
– Ha naturalista a figura, akkor attól, 
hogy van-e módjuk motion capture, 
vagyis a valós mozgást valós szereplők-
ről lemásoló rendszer használatára. Ha 
nincs, akkor az animátorok tehetségén. 
És meg kell említenem, hogy a Pannónia 
Filmstúdió szétrobbanása óta nincs iga-
zán animátorképzés. Ez olyan műfaj, 
amit a tehetség megléte mellett is több 
évig kell gyakorolni egy megfelelő szint 
eléréséig. Ha valaki számítógépen kezdi 
az animátori karrierjét, az nagyon köny-
nyen kerül tévútra, és hiszi azt, hogy ha 
mozgást hoz létre a szoftver segítségé-
vel, akkor az már animáció.

– A rajzfilmnél épp az volt a 
lényeg, hogy nem utánozta az élőt, 
hanem stilizálta figuráit az alko-
tó. Gondoljunk csak a karikatú-
rastílusra. Vagy akár a hosszú fil-

mek különböző kísérleti sílusára, 
karaktereire: Lúdas Matyi, János 
vitéz, Fehérlófia, Hófehér, Daliás 
idők, mindegyik más. Sok 3D-s 
film, főleg ha emberszereplős, 
mintha az élőfilmhez akarna köze-
líteni. Ez alatt főként külföldi fil-
mekre gondolok, ahol már fejlett 
3D-s technikával dolgoznak. Kell 
ez a közelítés? Hogy olyan legyen, 
mintha élő lenne?
– Számomra sem szimpatikus ez a meg-
közelítés, de igény van rá. Sokaknak ez 
kell. A filmművészet a kezdetek óta két 
úton haladt, üzleti és művészi megkö-
zelítésben, másként fogalmazva, egyik 
oldalon a valóság minél tökéletesebb 
reprodukálásának szándéka, a néma és 
fekete-fehér kezdettől a hangos, színes, 
térhatású, szélesvásznú, körpanoráma, 
székeket rázó és szagokat produkáló 
film, a másik oldalon pedig Mélies, 
Chaplin, Eisenstein. Rudolf Arnheim a 
harmincas években írta, hogy „Minden 
olyan lépés, amely közelebb viszi a filmet 
a való élethez, szenzációt kelt. A szenzá-
ció pedig telt házat jelent.” Ma sincs ez 
másképp, a 3D világában sem. De sze-
rintem jól megférnek egymás mellett.

– Milyen lehetőségei, veszélyei és 
határai vannak az egyre inkább 
gépesített animációs technikák-
nak és ebben a 3D-nek?
– A szoftverek kétségtelenül segítik és 
gyorsítják az animációs filmek készí-
tésének nagyon munkaigényes folya-
matát, és felkínálnak olyan lehetősége-
ket, kameramozgást, képmanipulálást, 
különböző effekteket, amelyek gazdagít-
ják a látványt. A veszélyét a már előbb is 
említett uniformizálódásban látom, ami 
elsősorban a 3D-re érvényes, a látvány, 
a tartalom és az animáció szempontjá-
ból egyaránt. Mert míg a 2D-animációs 
célszoftverek, amelyek a hagyományos 
animáció igényeit figyelembe véve íród-
tak, meghagyják az alkotók szabadsá-
gát, és csak a rutinfeladatok elvégzését 
könnyítik meg, addig a 3D-szoftverek 
önálló világot teremtettek, ahol a lát-
vány minden egyes formai eleme a szoft-
veren belül jön létre. Az alkotói szabad-
ság az első pillanattól kezdve limitált, 
mert attól függ, mi hozható létre, hogy 
a szoftver mire képes. Ha a beépített 
algoritmus minden formát lesimít és 
lekerekít, akkor minden úgy fog kinézni, 
mint egy félig elszopott nyalóka. Azért 
van némi mozgástér, de nagyon szűkös. 
Jócskán eltúlozva úgy fest a dolog, hogy 
megfordulnak a szerepek: nem az alkotó 
stilizálja a valóságot, és teremt egyéni 
látásmódot, hanem a szoftverfejlesztők 
határozzák meg a stílust, és az alkotók 
csak a felkínált stílusok közül választhat-
nak. Az előre beépített lehetőségek per-
sze folyamatosan bővülnek, de az irányt 
továbbra is a szoftverfejlesztők határoz-
zák meg és nemcsak formai, hanem ami 
még veszélyesebb, tartalmi szempontból 
is. Ha egy szoftver robbanás-, tűzijá-
ték- és torkolattűzeffekteket képes létre-
hozni, akkor robbanásos, tűzijátékos és 
torkolattüzes filmeket fognak készíteni 
velük. Ezt már ma is tapasztalhatjuk. 
Nagyon erősnek kell lennie annak, aki 
a 3D-műfajban alkotóként meg akarja 
őrizni az egyéniségét.

Készítette: Lendvai Erzsi
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– Hogyan kerültél kapcsolatba a 
Kovásznai-anyaggal? 
– A Kovásznai-életmű kutatására 2007 
elején kért fel Komlós János. Ő hozta 
létre a Kovásznai Kutatóműhelyt, a 
jelenlegi kiállítóteret és az archívum 
tárolására szolgáló irodát. Kovásznai 
életművét addig csak a városi legendából 
ismertem, mivel sok ismerősöm végzett 
az Iparművészetin, akik látták a filmjeit, 
és hallottak róla történeteket. Az élet-
mű azonban mindenki számára homá-
lyos és izgalmas emlékként élt. Amikor 
először láttam a festészeti anyagot, és 
mind a 25 filmjét, köztük a Habfürdőt, 
nagyon elcsodálkoztam az életmű aktu-
alitásán és egyúttal elhallgatottságán. 
Hamar kialakult a Kovásznai-életműhöz 
való személyes kapcsolódásom, hiszen 
jól artikulált, virtuóz író is volt, aki 
huszonöt évvel a halála után is képes a 
szövegei, képei és filmjei révén magával 
repíteni a saját univerzumába. Abba az 
univerzumba, amely tágas, színes, egy-
szeri és megismételhetetlen. 

– Mennyire fontos számodra, hogy 
sokra tartsd azt a személyt, akivel 
foglalkozol?
– Úgy gondolom, ha egy kutató meg 
akar ismerni egy életművet, akkor a 
„nyomozati szakaszban” máris a része-
sévé válik. Sok kis darabból kell össze-
állítani ezt a puzzle-t, amit még soha 
senki nem rakott ki. Amikor kutatok, 
interjúzom, könyvtárazok, katalógus-
ban leveleket keresek, magam is átélem 
azokat a viszonyrendszereket, amelyek-
ben az életmű létrejött, vagyis nem 
tudom megkerülni a személyes részvé-
telt. A kutató ilyenkor a művész révészé-
vé válik, ő hozza át a halottak világából 
az élők közé, egyfajta szócső is, aki a ma 
élők között képviseli, közvetíti a művész 
hangját. Ez néha veszélyes is lehet...

– Hogyan működik a Kovásznai 
Kutatóműhely? Hányan vagytok? 
Milyen a munkabeosztásod?
– A Kovásznai Kutatóműhelyben zajló 
szakmai munkáért én vagyok a fele-
lős, a kutatás lényegi részét én vég-
zem. Munkámat technikai, gazdasági 

adminisztrációs szempontból három 
kollégám segíti, akiknek ugyan nem-
csak ezzel kell foglalkozniuk, de min-
denben számíthatok rájuk. A Kovásznai 
Kutatóműhely rugalmasan működik, 
ami azt jelenti, hogy alkalmazkodik az 
aktuális kutatási fázisokhoz. A kutató-
műhely célja, hogy Kovásznai szerteága-
zó munkáit rendszerezve összegyűjtse, 
és mind a kutatók, mind a közönség 
számára elérhetővé tegye. A sok helyre 
szétszóródott festészeti életművet össze 
kell szedni, legalább annyi időre, hogy 
dokumentáljuk a monográfia számára. 
Az életmű festészeti, grafikai anyagának 
egy része állandó kiállítás formájában 
megtekinthető hétköznap munkaidő-
ben vagy előzetes egyeztetés szerint 
máskor is. A kutatóműhely archívuma 
is nyilvános, itt az életmű iránt érdek-
lődők megnézhetik az eredeti kézirato-
kat: naplókat, esszéket, vígjátékokat, 
drámákat, regényeket, amelyek java-
részt publikálatlanul várják a felfede-
ző olvasókat. Hogy ez miért érdekes? 
Kovásznai életében nem mutatta be 
a képeit, nem publikálta írásai nagy 
részét. Azt gondolom, az életmű vizuális 
része sokkal érthetőbb, teljesebb, ha 
megismerjük az írásait. Nem mellesleg, 
az elmúlt egyéves kutatás során több 
tucat órányi videointerjút készítettem 
Kovásznai kollégáival, barátaival, mind-
azokkal, akik ismerték őt, ami további 
kutatások tárgya lehet mások, a kor-
szakkal foglalkozók számára. 

– Milyen a kutatóműhely anyagi 
felépítése? 
– A Kovásznai Kutatóműhely magán-
finanszírozású intézmény, amely szo-
ros együttműködésben dolgozik a 
Kovásznai Alapítvánnyal. Ez utóbbit 
1985-ben alapították a művész kollé-
gái Matolcsy Györgynek, a Pannónia 
Filmstúdió akkori igazgatójának veze-
tésével. Az alapítvány azóta is gond-
ját viseli az életműnek, de a részletes 
szakmai feldolgozás csak 2007 elején, 
a kutatóműhely tevékenységének kezde-
tekor indult el. A kutatóműhely finan-
szírozza a teljes kutatási költséget, az 
áprilisban megjelent Kovásznai-albumot 
és a közeljövőben elkészülő monográfia 
és életmű-kiállítás költségeit is. Ez a 
magánintézmény mindent elkövet azért, 
hogy Kovásznai a kortárs magyar kultú-
rában méltó helyére kerüljön, negyed-
századdal a halála után.

– Miért nem hozhattad kereske-
delmi forgalomba az albumot?
– A Kovásznai-életmű jelentős részét 
képezi a Pannónia Filmstúdióban alko-
tott 25 filmje. Ezek a filmek jogilag 
átmeneti helyzetben rekedtek meg. 
A Pannónia megszűnése után a kópi-
áknak és a jogoknak a Magyar Nemzeti 
Filmarchívumba kellett volna kerülniük, 
de ez máig nem történt meg, így átme-
netileg a Mafilmnél vannak. A Mafilm 
azonban nem tud az összes jog felett 
rendelkezni, így a Pannónia teljes anya-
ga tulajdonképpen DVD-kiadási szem-
pontból moratórium alatt van. Ezért mi 
csupán egy olyan DVD-t tudtunk most 
készíteni, amely a könyv részeként egyes 
filmrészleteket tartalmaz, amelyet emi-
att nem hozhatunk kereskedelmi forga-
lomba. A könyvet könyvesboltban nem 
is lehet árulni, ám a szakma tagjai kap-
hatnak belőle a kutatóműhelyben.

– Mennyi munka volt összeállítani 
a kötetet? Ki volt segítségedre az 
érdemi munkában, tehát a szer-
kesztésben, a tipográfia gondos 
megválasztásában, a korrektúrá-
zásban, a jogok helyzetének föltá-
rásában? És akkor csupán néhá-

nyat említettem kapásból a rend-
kívül szerteágazó munkák közül.
– A könyv összeállítása egyéves munka 
eredménye. A kutatás maga a fellel-
hető anyagok számbavételével kezdő-
dött, amiben nagy segítségemre volt a 
Kovásznai Alapítvány, ezek után követ-
kezett a kiterjedt írói életmű átolvasá-
sa, a kéziratok sokszor lehetetlennek 
tűnő kisilabizálása. Nagy segítségemre 
volt Kovásznai egyik legjobb barátja, dr. 
Végh László, aki maga is zeneszerző és 
műfordító, aki a 60-as években igen jól 
ismert felolvasószínházat működtetett, 
akkoriban performanszművész is volt. 
Vele sokórányi videointerjút készítet-
tem, amelynek egy kisebb része látható 
a könyv DVD-mellékletében is, illetve 
a könyvbemutatón elhangzott szöve-
gei a kovasznaigyorgy.hu honlapunkon 
is megtekinthetők. Ezenkívül dr. Végh 
László akkurátusan összegyűjtött 50-es 
és 60-as évekbeli hangfelvételeit is meg-
osztotta velem, amelyeket a már emlí-
tett honlapunkon meg is lehet hallgatni. 
Kovásznai eredeti hangfelvételeinek digi-
talizálása, illetve interneten való hoz-
záférhetőségének biztosítása jelenleg is 
zajlik. Segítségemre vannak a kutatásban 
Kovásznai kollégái, akik minden lehetsé-
ges módon támogatják a puzzle össze-
állítását. A velük készült videointerjúk 
szintén az archívumunk nyilvános részét 
képezik. A Kovásznairól szóló, bevezető-
nek szánt album szerkesztését, illetve az 
előszó írását egyedül végeztem, a kuta-
tásaim során előkerült információk és a 
saját értelmezésem alapján. Így a könyv 
javarészt Kovásznai saját ars poeticáját 
tartalmazza, mivel igen artikuláltan meg-
fogalmazta saját művészeti pozícióját, 
helyét a magyar művészet történetében, 
valamint véleményét a magyar művé-
szet 20. századi folyamatairól és a saját 
korát jellemző viszonyokról. A könyvet  
Gerhes Gábor, az egyik legelismertebb 
magyar grafikus és művész készítette, 
aki sok ötlettel és tapasztalattal segített 
a könyv kialakításában. Az idén április-
ban bemutatott könyv tehát elsősorban 
arra szolgál, hogy az érdeklődők ízelítőt 
kapjanak Kovásznai művészeti öröksé-
géből, kedvet, kíváncsiságot ébreszt a 
későbbiek ben megjelenő monográfia 
alaposabb tanulmányozásához.

– Milyen visszajelzéseket kapsz az 
albumot illetően?
– A könyv és a honlapunk bemutatása 
óta eltelt hónapban csak pozitív vissza-
jelzések érkeztek. Sok képzőművészeti 
és animációs területen dolgozó kollé-
ga – legyen akár alkotó vagy műkriti-
kus – nagy örömmel fogadja ennek a 
mostanáig legendaként számon tartott 
életműnek a feltárását és demokrati-
kus eszközökkel való megismertetését. 
Sokaknak az okoz meglepetést, hogy 
Kovásznainak ekkora festészeti élet-
műve van, hiszen nem állította ki a 
képeit, és szűk baráti körén kívül senki 
nem is láthatta ezeket, ugyanígy mások 
számára a kéziratok megismerése volt 
revelatív erejű. Egy biztos: mindenki, aki 
látta a most bemutatott anyagoknak 
akárcsak egy részét is, tudja, érzi, hogy 
ezt az életművet érdemes megismerni, 
és értékeit a jövő generációk számára 
nyilvánossá, elérhetővé kell tenni. 

Készítette: Boronyák Rita

Kovásznai 
– a puzzle, amit még senki 
nem rakott ki

2008. április 2-án  
a Kovásznai Kutatóműhelyben 
Iványi-Bitter Brigitta 
művészettörténész és 
munkatársai bemutatták 
Kovásznai György – Túl  
a húsdarálón című kötetüket. 
Az angol–magyar nyelvű, 
szakszerűen és szépen 
kivitelezett kötet a 2008 
végére várható Kovásznai-
monográfia beharangozása. 
A karcsú könyv az első 
munka, amely tudományos 
igényességgel foglalkozik 
Kovásznai Györggyel 
(1934–1983), a festővel, 
íróval, animációs 
rendezővel. Iványi-Bitter 
Brigittával Boronyák Rita 
készített interjút.

Beszélgetés 

Iványi-Bitter 

Brigittával
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A Kádár-korszakban hosszú időn át jó 
világ járt a megyei moziüzemi vállalatok-
ra. A felduzzasztott cégek sokáig eredmé-
nyesen tevékenykedtek, a munkatársak 
remekül kerestek, vezetőik pedig kivált-
ságos státust élvezve sütkéreztek a nap-
fényben. A dekonjunktúra vetett véget a 
paradicsomi állapotoknak. A folyamat 
állomásai szinte valamennyi intézmény-
nél azonosak voltak. A filmszínházak 
száma megcsappant, racionalizálásokra 
került sor, a szervezeti rend szétziláló-
dott, végül megkondult a lélekharang a 
korábbi forgalmazási bázisok felett.

Mi lett a főnökökkel? Többeket  
– közülük számosan előzőleg politikai 
kinevezettként dolgoztak – nyugdíjba 
küldtek. Egy-két pályaelhagyó más kul-
turális területre „igazolt át”. Tudunk 
olyanról is, aki „felfelé bukott”. Páran 
megkeseredtek, apátiába süllyedtek, 
sebeiket nyalogatták, átkozták a politi-
kát, a fordulatot, mely becsukta a kaput 
előttük. Elégedetten és friss kihívásokra 
készen csak kevesen érték meg a rend-
szerváltást.  

Gila János, aki Bács-Kiskun megyében 
irányította a hálózatot, a felemelt fejű 
filmes potentátok közé tartozott vissza-
vonulóban. Tulajdonképpen őt is ejtőer-
nyősnek nevezhetjük, mivel csak 1983-tól 
1989 végéig dolgozott mozisként, előtte 
rangos népművelői posztokon állt helyt 
(amit egyébként az is bizonyít, hogy a 
neve szerepel a megyei kiválóságok fris-
sen összeállított listáján). Több monog-
ráfiát jelentetett meg, az iskolán kívüli 
művelődés történetéről szóló tanul-
mánya forrásértékű. Mikor elköszönt 
posztjától, nagy fába vágta a fejszéjét. 
Elhatározta, hogy megírja Bács-Kiskun 
megye mozitörténetét 1899-től 1990-ig. 
Vizsgálódásainak summázatát vaskos 
kötetben tette közzé – olyan kiadvány-
ban, melynek jelentősége messze túlnő 
a lokális kereteken. A vándormozitól a 
hírös filmig című könyv a hazai forgal-
mazás-kutatás rendkívül színvonalas, új 
adalékokban és összefüggésekben bővel-
kedő újdonsága.

A szorgalmas szerző figyelmét semmi 
sem kerülte el. Dokumentációjában fel-
használt régi reklámokat, bulvárhíreket, 
beszédes statisztikákat, plakátokat, hir-
detéseket, szerződéseket, kérelmeket, 
kritikákat, interjúkat, magánleveleket, 
rendeletszövegeket, országos jelentősé-
gű és helyi érdekességű közleményeket. 
Az az olvasó benyomása, hogy még a 
kukákat is feltúrta egy-egy információ-
ért. Megkereste a még élő tanúkat, egy-
kori mozisokat kért meg emlékeik köz-
readására. Igyekezett a programokból, 
akciókból, kezdeményezésekből, diva-
tokból, számokból, adatokból összefüg-
géseket kihámozni. Leltárában kirajzo-
lódik a hazai forgalmazás valamennyi 
fontos korszaka – markáns tényekkel 
bizonyítva (ezt egyébként eddig is tud-
tuk), hogy a mozikultúra gyakran az 
uralkodó politikai rendszert szolgálta,  

s üzleti manipulációi is szorosan össze-
kapcsolódtak a kor ideológiai eszmé-
nyeivel. Gila János tárgyilagos regisztrá-
ciójától idegen a szenvedélyes minősítés 
hangvétele: diszkréten idéz, felsorol, 
bemutat, anélkül, hogy pálcát törne 
személyek és mozgalmak felett. „Saját” 
időszakáról szólva indokoltan elégedett 
hangot üt meg, de nem lakkoz: még egyik 
nagy port felvert ütközését is feleleveníti. 
Egyébként tényleg jól irányította a válla-
latát. Tanúként állítom: a kecskeméti vál-
lalat a nyolcvanas években a legkiválóbb 
csapatok egyike volt a mozifronton, ami 
az első számú vezető felkészültségéről, 
szigorú realitásérzékéről, kezdeményező-
készségéről, szervező tehetségéről, igazi 
emberségéről tanúskodott. Még annyit 
a szerző rokonszenves tiszteletköreiről: 
őszinte tisztelet és nem protokolláris 
kötelezettség vezette, amikor megem-
lítette azok nevét, akik támogatták és 

segítették, a főnökök és a beosztottak, 
a kollégák és az ismerősök, a budapes-
tiek és a helyiek, az állandó és alkal-
mi szövetségesek. Megnyerő Gila János 
mélyen elkötelezett lokálpatriotizmusa 
is. A megye és Kecskemét filméletének 
krónikáját összeállíthatnánk a kötet lap-
jain felsorolt adalékokból: forgatásokról, 
stúdióalapításról, országos konferen-
ciákról, jeles szakmabeliek Bács-Kiskun 
megyei kötődéseiről Czinkóczi Zsuzsától 
Bölcs Istvánig.   

A könyv műfaját nehéz lenne meg-
határozni. Jó értelemben vett eklek-
tika kapcsolja össze a fejezeteket. 
A forgalmazástörténetet filmhistóriai 
címszavak egészítik ki, képet kapunk a 
technika fejlődéséről, értékesek a szo-
ciológiai következtetések. Ami a látoga-
tottsági mutatókat illeti, a kötet íróját 
– örök mozis beidegződés! – főleg az 
üzleti siker érdekelte, azaz a közönség-

fogadtatás minősége. Nem tűnődik el 
azon, nem is volt feladata, hogy meg-
tegye: miért kedveltek a nézők talmi 
giccseket s buktattak meg remekeket. 
Esztétikai minősítésekre néhány kivétel-
től eltekintve nem vállalkozik, rendszere-
sen és részletesen regisztrálja viszont a 
kínálat nemzetiségi összetételét (amiből 
okos konklúziókat von le). Igyekszik a 
számtenger tételei mögé nézni. Kipillant 
országos tendenciákra. A megye városai 
mellett nem feledkezik meg a legkisebb 
településekről sem.

Még azoknak is sok újat ad a mű, akik 
jól ismerik a felvázolt korokat és bennük a 
kultúra „mozgástereit”. Néhány érdekes 
kuriózum színezi a képet. Példák: levél-
tári irat dokumentálja, hogy 1919-ben 
Kertész Mihály bérelte a kiskunfélegy-
házi mozit; feltehetően kevesen tudnak 
Karinthy Frigyes bajai publikációjáról 
(1913); a pénzjegyekről szóló rendelkezés 
(1920) sem ismert adalék.

Ennyi elismerő méltatás mellett tisz-
teljük meg Gila Jánost bíráló észrevéte-
leinkkel is (remélhetően hasznát veszi 
a második, javított és – csökkentett! 
– kiadás megszerkesztésekor). Számos 
lista (premizálási névsor, a moziba járás 
gyakoriságának mutatói stb.) fölös-
legesen részletező, a pozitivista adat-
halmaz nagyon megterheli a szöveget. 
A felhasznált forrásjegyzék impozánsan 
gazdag, két nevet azonban hiányolok: 
Kőháti Zsoltét (magyar némafilmtör-
ténet!) és Lajta Andorét (évkönyvei-
ről egyetlen szó sem esik). Távol álljon 
tőlem a kötözködés, de szóvá teszek 
néhány apróságot. A Vörös Pimpernelt 
nem Korda Sándor rendezte, hanem 
Harold Young (190 l.), a Négy tollat meg 
Korda Sándor fivére, Korda Zoltán (206 
l.). A Hatosfogat nem Amerika hőskorá-
ról szól (201 l.), A postamester meg nem 
„a fényes cári Oroszországról” (203 l.). 
A korrektornak bizony a körmére lehet-
ne koppintani: a megengedettnél több a 
pontatlanság, elírás, sajtóhiba az olda-
lakon. S még egy – az előzőeknél fonto-
sabb – érdemi lábjegyzet. A mozinézők 
gyarapodását taglaló bekezdésekben 
mindenképpen be kellett volna „vallani”, 
hogy annó bizony sűrűn manipuláltak 
a számokkal a fogalmazás illetékesei 
(nem G. J.!), a preferációs érdekeltségi 
rendszerben az ügyeskedésnek is tág 
tere nyílt. Tudom, már nehéz bizonyí-
tani, ám a szájhagyományok makacsul 
élnek, a tagadásnak semmi értelme. 
Én például ismerek olyan esetet, ami-
kor egy bizonyos szovjet film esetében 
valahol több jegyvásárlót jelentettek, 
mint a teljes lakosság. Vizsgálat is lett 
a dologból...

A több évtizedes kutatómunka ered-
ményét összegző Gila János-tanulmány 
hazai filmes szakirodalmunk kiemelke-
dően értékes darabja. Örömmel ven-
nénk, ha a fáradhatatlan szakember a 
hazai pálya után más terrénumokon is 
vizsgálódna.

Gila János: 
A vándormozitól 
a hírös filmig

Veress József
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Vannak filmek, melyek teljes időtar-
tamukban libikókáznak: mintha mér-
leghinta közepén állnának, s egyszer 
(egyik lábukkal) a művészfilm, másszor 
(a másikkal) a „túlparton” a kommersz 
film talajára billentenék a hinta ülőkéit. 
Hogy mi is lesz belőlük, azt általában az 
utolsó billentés dönti el: a zárójelenet, 
sőt akár a zárókép. Ha a zárás megfele-
lően súlyos, a valóságtükröző tenden ciák 
nyernek megerősítést, ha túl könnyű, a 
film elszáll vagy kipukkan, mint egy lég-
gömb (Alan Parker: Madárka, 1984), ha 
meglepően és okosan ironikus, idéző-
jelbe teszi a korábbi kommerszfogáso-
kat (Jonathan Demme: Valami vadság, 
1986). Terry Gilliam Brazil (1985) című 
szatírájában briliáns módon reflektál 
a problémára: elmésen eljátszik vele, 
különböző befejezési változatokat ajánl 
fel (még a happy endet is), hogy végül 
megállapodjon a legkiábrándultabbnál, 
a legszorongatóbbnál, megtartva ezzel 
filmjét a remekmű szintjén. 

E „köztes” filmtípus erőteljesen az 
1980-as évek elejétől kapott lábra, ami-
kor a „posztmodern” túlnyomó vonássá 
tette a kommersz eszközök, a műfa-
ji klisék benyomulását a szerzői film-
be. A kommersz film és a művészfilm 
közötti válaszvonalat egyébként nem az 
anyagi siker bekövetkezte vagy hiánya 
képezi. (Akadnak – ha nem is túl gyak-
ran – rendkívül nézett művészfilmek, 
és fordítva: számtalan közönségfilm 
megbukik a pénztáraknál.) Az alapve-
tő különbség az alkotói szemlélet- és 
ábrázolásmódban rejlik. A művészet 
olyannak mutatja a világ szövedékét, 
amilyen: bonyolultnak, ezzel segíti fel-
fejteni. A kommersz leegyszerűsít, így 
inkább elfed, mint feltár. Itt válik per-
döntővé a mű befejezésének kérdése. 
Hol horgonyozza le végül is hajóját az 
alkotó: a katarzis vagy a szimpla jó érzés 
partvidékén?

A valóság – és a művészet – nem 
könnyen adja meg magát még bármily 
érvényes kategorizálásnak sem, erre a 
Hallam Foe (2006), David Mackenzie 
alkotása jó példa, arra úgyszintén, hogy 
mennyire életképes e filmtípus negyed 
század elteltével is. Ha jól belegondolok, 
nemcsak a korábban felvázolt „billegő 
módszer” rokonítja jelen filmünket Alan 
Parker Madárka című sikerével, hanem a 
főhős személye is. Mindkettejüket trau-
ma torzította deviánssá: Madárkát a 

vietnami háború, Hallam Foe-t édesany-
ja halála. Előbbi („súlyosabb esetként”) 
elmegyógyintézetben, utóbbi „békés” 
családja körében próbálkozik a túlélés-
sel. Hallam akkor kerül látóterünkbe, 
amikor biztosnak tűnt támasza, Lucy 
nővére elhagyja a családot, s ő kénytelen 
megosztani magányát szeretve gyűlölt 
apjával és fiatal mostohaanyjával, akiket 
felelőssé tesz anyja öngyilkosságáért.

Hogy a tizenhét éves fiút voyeurnek 
tekintjük-e, az attól függ, hogyan defi-
niáljuk a szót. Ha a gyönyör szerepel a 
meghatározásban, akkor nem, hiszen 
abban, amit Hallam kifigyel, nem sok 
élvezetet lel, gyötrelmet viszont annál 
inkább. Annak pedig, hogy mazochista 
is lenne, nem adja jelét. Ha azonban 
az egyszerű, kényszeres leselkedő is 
voyeur, akkor a nagykamasz feltétle-
nül az. (A filmrendezők előszeretettel 
ábrázolnak voyeuröket: a két „foglalko-
zás” rokonsága hálás mozgóképi téma.) 
Távcsővel látjuk Hallamet rögtön a film 
elején, pajtásait, Carlt és Jennyt nézi 
erdei magaslesi kunyhójából, akik sze-
retkeznek. Majd „borzjelmezt” ölt, 
sajátosan vademberesre festi magát, és 
házi készítésű kötélpályáján Tarzanként 
leereszkedve a szerelmeskedőkre veti 
magát.

Nincs sokáig maradása Hallamnek 
gazdag apja skóciai kastélyában, 
Edinburgh-ba vonatozik hát, hogy ott 
új életet kezdjen – támogatás nélkül. 
Álláshoz kukkolása segíti. A tetőről 
észrevesz egy fiatal nőt, aki feltűnően 
hasonlít az elhunyt mamára. Követni 
kezdi, s mivel kiderül, hogy a lány, Kate 
egy hotel személyzetise (vagy HR-ese, 
ha úgy tetszik), rögtönöz: munkát kér. 
Szemtelen charme-jával eléri, hogy kap 
is, konyhai kisegítő lesz. Folytatja Kate 
megfigyelését, részben a lány lakásának 
tetőablakán belesve, részben a szemköz-
ti templomtorony órája mögül, távcsö-
vön. Titokban be is jut Kate otthonába, 
lassan feltérképezi az életét, egy majdan 
beteljesedő szerelem reményében.

Ezen a ponton meg kell állnunk egy 
pillanatra, hiszen itt tetten érhető az 
ábrázolásmód kettőssége. Hallamben a 
voyeuri megszállottság egyesül bizonyos 
supermani képességekkel. Utóbbiakat 
ráadásul kommerszfilm-eszközök köz-
vetítik: a fiú macskaügyességgel mászik 
csatornalefolyón, tetőn, pihekönnyed-
séggel nyit ki bármely zárat, magánnyo-

mozót megszégyenítő észrevétlenséggel 
oson a célszemély után. Akciófilmes, 
thrilleres ízek lopóznak így a tragikomé-
diába, és a figura természetes egységét 
idegen műfaji követelmények kezdik ki. 

Az azonban művészileg is a film javá-
ra válik, hogy szinte a befejezésig nyitva 
hagyja a kérdést: kedves, bolondos fiú 
marad-e Hallam Foe, vagy pszichopata 
gyilkos válik belőle. A fa teteji megfi-
gyelőház belső falán az anya plakát-
szerű, hatalmas képe, ennek mond jó 
éjszakát Hallam, mielőtt nyugovóra 
tér. „Ártatlan” Ödipusz-komplexusa 
paranoid vonásokkal dúsul: (alighanem 
tévesen) meg van győződve róla, hogy 
mostohaanyja, Verity – aki már koráb-
ban is apja szeretője volt – tette el láb 
alól vetélytársnőjét, Hallam édesanyját. 
Nemcsak hangot ad vádjának (mielőtt 
szexuális aktusba bocsátkoznának), foj-
togatni is kezdi Verityt. Később, már 
Edinburgh-ban feljelenti a nőt a rendőr-
ségen. Bosszúhadjáratának zárásaként 
összeköti Verity kezét, beragasztja a 
száját, és bedobja abba a tóba, mely-
be túlgyógyszerezett anyja fulladt két 
éve. Aztán visszamegy, kihozza Verityt 
a vízből, és életmentő légzést ad neki. 
„Hibát követtem el” – mondja, miután 
kis híján gyilkos lett. Majd – megtud-
ván: annyi apja bűne, hogy nem aka-
dályozta meg felesége öngyilkosságát – 
nagy összeölelkezés következik a papá-
val. Hattyú úszik a tavon. (Nono!) Végül 
még egy kísérlet, hogy felújítsa kapcso-
latát Kate-tel. A lány, aki néhány évvel 
idősebb az immár tizennyolc esztendős 
Hallamnél, azzal engedi útjára: „Keress 
meg, mondjuk, öt év múlva.” Megy a fiú 
az utcán. Mosolyog. Ez az utolsó kép. 
Az a bizonyos végső billentés.

Túl széles e mosoly. Ha halványabb 
lenne, szájszegleti, erősebb lehetne a 
mű. Hogy a film mégsem pukkan szét, 
az nagyrészt a központi karakternek 
köszönhető, az ellentmondásos voltában 
szeretni való Hallam Foe-nak és alakító-
jának, Jamie Bellnek. Hogy Bell 2000-beli 
debütáns filmje, a Billy Elliot óta nem 
„fejlődött”, azt a legnagyobb dicséret-
nek szánom. Jean-Pierre Léaud pattant 
ki ennyire készen, „teljes fegyverzetben” 
Truffaut agyából, tizennégy évesen, a 
Négyszáz csapásban (1959), mely a kis 
Léaud második filmje volt. Az általa ját-
szott Antoine Doinel még négyszer jelent 
meg a következő húsz évben Truffaut 

alkotásaiban, s a kezdeti kemény, kény-
szerűen antiszociális kiskamasz személyi-
ség lágyabb, „társadalombarátabb” lett 
az esztendők során. Jamie Bellnél éppen 
ellenkezőleg: Hallam Foe keményebb, 
zavartabb, felforgatóbb, mint volt Billy 
Elliot, bár a kisfiús báj megmaradt. Az 
észak-angliai bányászváros akaratos 
balettsráca, a tizenegy éves Billy Elliot 
ösztönösen érett megformálása akkora 
teljesítmény volt a forgatás idején tizen-
három és fél éves Bell részéről, hogy a 
színészpalántának „csak” tisztán meg 
kellett őriznie istenadta tehetségét húsz-
éves korára is. Sikerült neki.

Jamie Bell és Hallam Foe dominan-
ciája nem azt jelenti, mintha a többi 
alkotótárs gyengén teljesítene, sőt. 
Hallamet gyönyörű, egyszerre finom és 
közönséges nők vonják bűvkörükbe. Ők 
lesznek partnerei két szerelmi-szexuális 
viszonyában, mindkét vágy és kapcso-
lat ödipális, hiszen a mostohaanyára 
(Verity) és az anya ifjú hasonmására 
(Kate) irányul. A kitűnő Sophia Myles 
az önálló, energikus Kate másik, bizony-
talanabb arcát is megmutatja. Claire 
Forlani (Verity) szép sebezhetősége a 
szándékolt és szó szerinti vastag smin-
ken is átüt. A férfiak szerepe a forgató-
könyvből eredően egysíkúbb, színészi-
leg Ciarán Hinds (az apa) és Jamie Sives 
(Alasdair) megtesznek minden tőlük 
telhetőt. Giles Nuttgens pompás képei 
közeg- (Edinburgh „tetőnézetből”), 
hangulat- és jellemábrázolásra egyaránt 
alkalmasak. Az angol David Mackenzie-
nek a nálunk is bemutatott Young Adam 
(2003) a második, a Hallam Foe a negye-
dik nagyjátékfilmje. Előbbivel kivívta, 
utóbbival megszilárdította nemzetkö-
zi hírnevét. Rendezésének erényeiről, 
hibái ról szóltam már. Filmje többszóla-
múságát erősíti a Hallam Foe rögzítési 
mániájával (jegyzetel, rajzol) összhang-
ban álló, az elején mozgó, a végén álló 
rajzos főcím a groteszk állatfigurák-
kal. A mű legszebb jelenete valószí-
nűleg örökre emlékezetünkben marad: 
Hallam sajátos skizofréniája. Amikor 
végre eléri, hogy Kate mellett fekhessen 
a nő ágyában, önmagát látja integetni 
a tetőablakon keresztül, s visszainte-
get magának. Hányszor lesett be már 
Kate hálószobájába, ahol szíve hölgye 
egyedül vagy szeretőjével, Alasdairrel 
feküdt! Most ő, Hallam a voyeuri tekin-
tet alanya és tárgya egy személyben!

Jamie Bell nagy jelentőségű szerepfor-
málása természetesen a rendező érde-
me is. Legyen bármilyen különc, akit ját-
szik, Bellnek kiváló képessége van arra, 
hogy valamiféle ellen-Adyt mutasson: 
mindenkinek rokona, ismerőse. A fiú a 
szomszédból. Megnyerő gyerek. Ha nem 
éppen szörnyeteg. Hiszen a kettőt haj-
szál választja el egymástól. Attól függ, 
Hallamet milyen hatások érik. Hogyan 
tudja feldolgozni traumáit, frusztráció-
it, agresszióit, hogyan tud úrrá lenni 
rajtuk. A Peter Jinks regényéből dolgozó 
Mackenzie szerint mindez a film végére 
megtörtént, Hallam Foe egészséges fel-
nőtté érése befejeződött. Innen a széles 
mosoly az utolsó képen. A néző azon-
ban kételkedik, nem egykönnyen feledi 
a fiú drasztikus, rettentő, végül önmaga 
által meghiúsított gyilkossági tettét. És 
el is gondolkodik azon, mit rejthet egy 
mosoly az arcon. 

Mosoly az arcon
David Mackenzie: 
Hallam Foe
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