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Kocogok a Városmajorban. Mögöttem 
a fiam két osztálytársával üget, közben 
passzolgatnak a labdával. Azon kivéte-
lesen ritka pillanatok egyike ez, amikor 
a mindennapi darálóban jut időnk arra, 
hogy „kimenjünk focizni”. Hátrafordulok: 
ki a legjobb focista ma, kérdem az alig 
tizenéves srácokat. A válasz egyönte-
tű: Cristiano Ronaldo. Micsoda? Hiszen 
Kaká az Aranylabdás! Kaká béna, „cé” 
Ronaldo a király – harsogják.

Bámulatos labdazsonglőr, villám-
gyors cselgép – jó néhány ilyen van a 
mai fociban. Még kultusz is körüllengi 
őket. Nem könnyű kiemelkedni közülük. 
Mi lehet akkor hát ennek a vékony por-
tugál fiúnak a titka?

Két évvel ezelőtt, mikor a bíró lefúj-
ta a vb-elődöntőt, a vesztes portugál 
játékosok között vigasztalhatatlanul 
zokogott egy tinisrác külsejű legény. 
Megragadott őszintén extrém felindult-
sága. Pedig nem számára volt ez az utol-
só esély egy komoly világsiker elérésére 
a nemzeti színekben, hanem példaképe, 
a portugál fociban „aranygeneráció-
ként” emlegetett nemzedék leghíresebb 
focistája, Figo számára. De nem csak 
veszíteni nem tud Cristiano Ronaldo, a 
vagányságban, a csibészkedésben sem 
mentes a túlzásoktól. Az említett vébén 
Portugália az angolok ellen játszott. 
A szigetországiak üdvöskéje, az ír utca-
gyerek benyomását keltő Rooney a leg-
kényesebb helyen megtaposta az egyik 
földön fekvő portugál védőt. Cristiano 
azonnal ott termett, és kakaskodni kez-
dett Rooney-val. (Ők egyébként ekkor 

már évek óta klubtársak voltak a világ 
leggazdagabb egyesületében, az angol 
Manchester Unitedban.) A bíró habo-
zás nélkül kiállította Rooney-t. Amikor 
az angol lefelé ballagott a pályáról, 
Cristiano Ronaldo még rákacsintott: 
na látod, öreg, kiállíttattunk. Máris 
szerzett egy rakás ellenséget magá-
nak. Másoknak viszont teszik ez a laza 
grundfoci-mentalitás. Különösen a mai 
profi labdarúgás merev, kiszámított, 
már-már gépies világában.

Nem kevés túlzással szoktak figyel-
meztetni arra Beckhammel kapcsolat-
ban, hogy ikon mivoltát nem a focitudá-
sának, hanem a körülötte levő felhajtás-
nak (lásd a feleségét, reklámtevékenysé-
gét stb.) köszönhette a játékos. Ma már 
természetes, hogy egy igazi sztárfocista 
imázsának rengeteg futballpályán kívüli 
összetevője van. Ebből a szempontból 
érdekes, hogy 2003-ban, mikor Beckham 
átigazolt a Real Madridba, kifejezetten 
az ő megüresedett helyére vásárolta 
meg a Manchester United Cristiano 
Ronaldót. A portugál tini belebújt az 
angol szupercsillag 7-es számú mezébe. 
Úgy tűnt, ezzel együtt az imázsát is 
felépítik. Egy hasonlóan karakteres, bár 
gyökeresen más képet kreálnak róla, 
mint amit Beckham tudhatott a magá-
énak. Mondjuk, az Angliában meglehe-
tősen unikálisnak tűnő „latin lover”-ét. 
Esztétikus félmeztelen fotók jelentek 
meg róla, melyek láttatni engedték 
modelleket meghazudtolóan szép fel-
sőtestét. Reklámszerződéseket ajánlot-
tak neki, de ki tudja miért, Cristiano 

Ronaldo nem vált elődjéhez hasonlóan 
átütővé. Ebben nyilván szerepet játszik 
gyenge kommunikációs képessége, nem 
sok egyedi színt mutató személyisége.

De a problémát összetettebbnek 
érzem. Elgondolkoztató, hogy a mai 
európai labdarúgás vitathatatlan sztárja 
miért nem tud túllépni focista imázsán. 
Miért nem telnek meg vele a társasági 
bulvárlapok? A női magazinok nem tud-
nak mit kezdeni vele, mert mit is lehetne 
róla írni mást, mint hogy nagyszerű focis-
ta, villámgyors lábú cselgép. Ez pedig 
nem érdekli a hölgyeket. Valami zaftos 
történet kellene róla, hogy olyan kép 
lengje körül, mint elődjét, Beckhamet. 
De Cristiano Ronaldo egyszerűen csak 
egy focista. A dolog hátterében min-
denképpen ott áll a képközvetítés mára 
megváltozott struktúrája. Korábban, ha 
valaki kihagyta Beckham egyik fontos 
meccsét, védhetetlen csavarását, leg-
feljebb az újságokban olvashatott róla, 
vagy ismerősei áradozásával kellett 
beérnie. A focista mint focista produk-
ciója ugyanis ott és abban a pillanatban 
működött, amikor a pályán volt. Ki tudja 
például, milyen játékos volt mondjuk, 
Lisztes Krisztián annak idején a német 

bajnokságban? Nem láthattuk játszani 
ugyanis. Az imázsa, vagyis az, hogy ő a 
legjobb magyar focista, adott volt min-
den szurkoló számára, elfogadtuk, mert 
miért ne tettük volna, bár megmoz-
dulásairól, góljairól nem szerezhettünk 
közvetlen benyomást. De így voltunk 
ezzel a valóban nagy, ikonszerű focisták 
esetében is. Inkább a róluk kialakult 
képet ismertük, fogadtuk el, mint azt, 
hogy valóban milyen játékosok. És mivel 
nem ismertük őket valójában focista-
ként, külső fogódzókra volt szükségünk 
a megközelítésükhöz. Ezeket kínálták 
fel nekünk a róluk kialakított imidzzsel. 
Mára nagyot fordult a világ. És ez még 
csak nem is a sportcsatornák hatásának 
köszönhető, hanem az internetnek. Ha 
lemaradunk egy káprázatos gólról vagy 
briliáns megmozdulásról, felmegyünk a 
YouTube-ra, és megnézzük, amit elmu-
lasztottunk. Cristiano Ronaldóról ton-
nányi anyagot találunk meg az említett 
site-on. A rajongók montázsokat vágnak 
össze a cseleiből, góljaiból. Ilyen típusú 
videoklipek garmadáit böngészgethet-
jük a neten. Cristiano Ronaldo kap-
csán tehát nem kell mellébeszélnünk. 
Nem kell az imázsával foglalkoznunk, 

Foci-Eb

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 
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mert ott van előttünk a teljesítménye, 
amit focistaként ért el. Azt mondhatjuk, 
hogy míg korábban a média csinált egy 
kiemelkedő focistából sztárt, akinek 
attribútumai mindenhez köthetőek vol-
tak már, csak a focihoz nem, az internet 
révén ez a folyamat visszájára fordult: 
az új médium lehetővé teszi számunkra, 
hogy focistaként szeressünk és tisztel-
jünk egy focistát, ne pedig a hozzá kap-
csolt egyéb jelentések miatt. 

Cristiano Ronaldo amúgy intenzíven 
van jelen a labdarúgáson kívüli világ-
ban. A Nike őt tette meg reklámarcá-
vá. Mostanában készült egy netszpot, 
melyben egy Bugatti Veyron sportko-
csival kel versenyre a portugál sztár. 
A focista képével árulják a Pro Evolution 
Soccer 2008 videojátékot a különfé-
le konzolokra. Ez a termék különösen 
illik hozzá, hiszen több interjúban is 
elmondta, hogy legkedvesebb időtöltése 
a playstationözés. Mivel mindig a por-
tugál válogatottat vagy a Manchester 
Unitedot választja, így önmaga bőrébe 
bújva játssza le a virtuális mérkőzése-
ket. Elérkeztünk egy másik olyan médi-
umhoz, mely alapvetően ahhoz segíti 
hozzá például Cristiano Ronaldót, hogy 
önmagával lehessen azonos. A konzoljá-
tékok közül meglehetősen sokat adnak 
el a focis játékokból. Az ezeken felnövő 
kissrácoknak Cristiano Ronaldo virtuá-
lis alakjában is egy focista. 

A 2006-os vb után a Fiat cég világ-
bajnok olasz válogatott játékosokat 
vásárolt meg haszonjárművének pro-
pagálására. Az üzenet egyértelmű volt. 
Játsszunk el a gondolattal, hogy világ-
sztárjaink egy kicsit olyanok, mint mi 

vagyunk! Miközben ők helyettünk végzik 
el kétkezi munkánkat, egy sóhajtásnyira 
mi meg az ő megüresedett helyükbe 
képzelhetjük magunkat. De hát miért is 
ne lehetne a gyümölcsszállító munká-
sok között is egy Del Pieróhoz hason-
ló tehetség, aki esetleg csak nem volt 
akkor jó helyen, amikor az olasz csa-
tárt például kiválogatták a sok hasonló 
kölyök közül. A sztárok és a köztünk, 
átlagemberek között húzódó határvonal 
ilyen módon való elhalványítása ihlette 
a Szentkirályi ásványvíz figós reklám-
ját. (Ez a megoldás egyébként alapvető 
toposza a focihoz kötődő reklámoknak, 
hiszen ez az a sport, amit mindenki tud 
űzni valamilyen szinten, tehát szegről-
végről az ember legalábbis, mondjuk, 
Cristiano Ronaldo társának érezheti 
magát.) De Cristiano Ronaldo idézett 
autóreklámjában nyoma sincs ennek a 
felfogásnak. Láthattuk már ezerszer, 
hogy a portugál támadó középpályás 
milyen kegyetlen sebességgel tud kitörni 
a félpálya környékéről az ellenfél kapuja 
felé, ha kap egy felívelést. Vitathatatlan, 
hogy erre egyikünk sem lenne képes. 
Cristiano Ronaldónak ezt a jellemzőjét 
emelik át az említett autóreklámba. 
Hiszen ő már nem egy közülünk – ő a 
focista. Ez a kitüntetett helyzet egyszer-
smind el is zárja a külvilágtól.

Ezért nem tud harmóniába kerülni 
a médiával. Szeret titkolózni, amivel 
éppen azt váltja ki, hogy a róla kiszivá-
rogtatott hírekre harapjon rá a sajtó. 
Köztudott volt például kapcsolata Jessie 
Rodrigues Gueitolóval, akivel 17 éve-
sen, még ismeretlen focistaként jött 
össze Lisszabonban, valamint viszonya 

Merche Romero szappanopera-színész-
nővel, de Cristiano Ronaldo egyikü-
ket sem volt hajlandó nyíltan vállalni. 
Így aztán sebesen keringenek körülötte 
a pletykák. Már 2005-ben feljelentet-
te egy prostituált, hogy erőszakosko-
dott vele. Cristiano Ronaldo csendben 
beperelte, s ma is ezt teszi, ha valaki 
megtámadja. Legutóbb öt luxuspros-
tituáltat vett meg egy pár órára, hogy 
néhány barátjával kitombolják magukat 
Rómában. Bár a hölgyek hallgatásáért 
is fizettek, azok később mégis kitálal-
tak a brit sajtónak. A történet aztán 
különböző verziókban látott napvilá-
got. Az egyik szerint Cristiano Ronaldo 
erőszakoskodott azzal a lánnyal, akit 
az öt közül választott, a másik szerint a 
call girl éppen arról áradozott, hogy a 
focista milyen tökéletesen tudja, miként 
kell egy nőt boldoggá tenni. 

A lényéből fakadó kettősség erősen 
megosztja a közvéleményt. Vannak, 
akik rajonganak a vékony, szálkásan 
izmos fiúért, aki szívesen visel fülbeva-
lót, melíroztatja a haját, és amúgy sem 
szégyelli lágy mozdulatait, némiképpen 
feminin gesztusait. Latinos megjelené-
sében a torreádorok galantériája köszön 
vissza. Hajlékony és laza. Mások éppen 
ezért a férfiasságot hiányolják belőle. 
(Így vált néhány rosszízű poén céltáblájá-
vá a neten. Ráadásul egyik exbarátnője, 
Jessie Rodrigues Gueitolo a sajtóban is 
megvádolta homoszexualitással. Olyan 
fotókat adott el egy angol pletykalap-
nak, melyeken Cristiano Ronaldo femi-
nin pózokban, illetve női ruhákban lát-
ható.) De miért kérnénk rajta számon 
olyan külső jellemvonásokat, melyek 
nem illenek a karakteréhez?! Ráadásul 
„kölykös” arca is kajlaságot rendel 
hozzá. Addig szimpatikus a szertelensé-
ge, amíg kiszámíthatatlan, leheletfinom 
és villámgyors cselekben mutatkozik 
meg, de hamar Cristiano Ronaldo ellen 
fordul csaknem az egész lelátó, mihelyst 
„primadonnáskodni” kezd. Túl gyak-
ran veszi elő eszköztárából a műesést. 
Reklamál, gesztikulál. Nem egy mérkő-
zést kellett már teljes füttykoncertben 
végigjátszania, mivel a közönség úgy 
vélte, hogy efféle mutatványaikor nem 
a heves latin vér hajtja, hanem a focipá-
lyára nem illő kényeskedés.

De megpróbálta hatalmasra dagasz-
tani a brit bulvársajtó a már emlí-
tett 2006-os balhéját Rooney-val is. 
Az újságírók valósággal elűzték volna 
Cristiano Ronaldót a csapattól. Már-
már a Real Madridban látták. Persze az 
egyesület elsimította a hullámverést, és 
ma már állítólag a legnagyobb békesség-
ben videojátékozik együtt a két focista, 
miközben Cristano újra és újra nemet 
mond a Real Madrid egyre növekvő 
(most éppen 100 millió eurónál tartó) 
ajánlataira.

Megejtőnek tartottam azt az inter-
jút, melyet pár évvel ezelőtt készítettek 
vele egy mérkőzés után az angol tévé-
sek – a YouTube-on hozzáférhető ez 
is. Üggyel-bajjal, de tisztességgel mon-
dogatta fel a betanult klisémondato-
kat (a mai napig alig beszél angolul). 
Aztán a riporter egyik kérdésében olyan 
szóval szembesült, amit nem értett. 
Előbb lemerevedett, majd, mint egy 
nyakoncsípett hetedikes kisfiú, zavar-
tan heherészett és csibészesen öltögetni 

kezdte a nyelvét. Az ember azt hinné, 
egy ilyen focista minden helyzetben 
tökéletesen „működik”, akár egy gép. 
És csak az ilyen pillanatok juttatják 
eszünkbe, hogy ez az épphogy húszéves 
fiú honnan is jött. Egy kis szigetről, 
Madeiráról. Mikor a focitudása révén 
a portugál fővárosba került, a társai 
sokat ugratták tájszólása miatt, ame-
lyet nem tudott levetkőzni. Bentlakásos 
fociakadémiákon nevelkedett. Később, 
amikor a portugál televíziót beenged-
te Manchester melletti otthonába (egy 
állítólag kétmillió fontot érő woodfordi 
villába), azt mondta, egy dolgot utál 
rettenetesen – egyedül maradni. Azt 
sem tudja, mennyi pénze van ponto-
san, százezrek-milliók csodálják a cse-
leit, de retteg az elveszettségérzettől, 
attól, hogy a fényes külsőségek mögött 
nem marad-e reménytelenül magára. 
Vajon meddig tud megfelelni annak a 
képnek, amit elvárnak tőle. A laza latin 
szívtiprónak. Ő, akit kertészként dol-
gozó apja 1985-ben a neokonzervatív 
amerikai elnök, Ronald Reagan után 
nevezett el „Ronaldónak”. Aki alig 
látott mást az életből, mint focipályá-
kat, majd egyre nagyobb és fényesebb 
stadionokat, ezzel együtt mind ragyo-
góbb partikat, fogadásokat. Jóllehet az 
ennyire alulról jött fiúkat külön tanítják 
arra, miként fogadják el a klubjaik és 
a sajtó által kitalált imázsukat, pró-
bálják megtanítatni őket arra, hogy ne 
szórják el a vagyonukat. De a belső 
félelmeket, a görcsös megfelelési vágy-
ból fakadó elbizonytalanodást nehéz 
kezelni. Miközben szappanopera-szí-
nészekkel (Merche Romero, Luciana 
Abreu, Gemma Atkinson), az indiai 
Bollywood modellcsillagával (Bipasha 
Basu), az azonosíthatatlan funkciójú, 
leginkább is „társaságirovat-sztárként” 
meghatározható Nuria Bermudezszel és 
most legutóbb a portugál tévé gyerek-
műsorának műsorvezetőjével, Carolina 
Patrocinióval folytatott viszonyt, min-
dig az édesanyja a meghatározó nő az 
életében. 

Egykor attól féltettük a sztárokat, 
hogy a pár évig kitüntetett helyzetük és 
az őket körülvevő valóság konfliktusát 
nem tudják kezelni a pályafutásuk végén. 
Mihez kezdenek majd, ha kiöregedtek? 
Nem csupán a világ labdarúgásának volt 
egykor szimbóluma Diego Maradona, 
de később a nagy sztárlét utáni emberi 
tönkremenésnek is. Mert amit a rek-
lámokban látunk, az hazugság. A két 
világ között nincs átmenet. Az igazág a 
YouTube-é. Csakhogy ez az igazság sem 
szívderítő. Cristiano Ronaldo, te csak egy 
focista vagy, annak ugyan a legjobb, de 
hogy mi van veled ezen túl – nem érdekel 
bennünket. Nem vagy a haverunk még 
csak virtuális értelemben sem, hiszen 
ott a YouTube bizonysága, hogy sokkal 
különb vagy nálunk. Az új médium meg-
adja Cristiano Ronaldónak a focistaként 
neki járó tiszteletet, egyszersmind ki is 
zárja a hétköznapi emberek sorából. És 
hogy mihez kezd majd, ha kiöregszik? 
Egy interjúban nevetve annyit felelt erre: 
egy caipirinhával (brazil nemzeti koktél) 
a kezében fog üldögélni a tengerparton. 
Persze kérdés, borong-e majd a múlton, 
vagy derűsen emlékezik a szép időkre. 
És hogy ül-e valaki mellette. Hogy vele 
emlékezzen. 

Foci-Eb
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– Miközben az általános szórakoztató csator-
nák most kezdenek készülni arra a kihívásra, 
melyet az induló tematikus csatornák jelente-
nek majd, a Telesportnak már most hatalmas a 
konkurenciája, hiszen legalább öt kereskedelmi 
sportcsatorna érhető el egy magyar tévéné-
ző számára az anyanyelvén. Hogyan tudjátok 
kialakítani az arculatotokat ebben a verseny-
ben, illetve a közszolgálati csatornán belül, 
melyen megjelentek? Milyen koncepcionális 
kérdéseket vet fel számotokra, hogy egy állami 
csatorna struktúrájába kell beilleszkednetek?

– Nem szeretnék megbántani senkit, de tény, hogy 
a vallási műsorok után nem kapkodnak úgy, mint a 
sportműsorokért. Magyarországon már három magyar 
és két páneurópai 24 órás sportcsatorna működik. De 
nem csupán ők jelentik a konkurenciát számunkra, 
hanem az RTL Klub, a TV2 is. Ma már a TV2 érdeklődé-
se visszafogottabb, de azért az RTL Klub komolyan veszi 
a sportközvetítéseket. Úgyhogy a Telesport nimbuszá-
nak, nívójának, súlyának megtartása komoly feladat. 
És nemcsak a csatornánkon kívüli szereplőkkel kell 
napi harcot folytatnunk, hanem itt a magyar televízión 
belül is folyamatosan küzdünk azért, hogy megtartsuk 
a pozíciónkat. Ugyanis más műsorok szerkesztői azzal 
érvelnek, hogy minek sport a közszolgálati tévére, 
amikor ott az a rengeteg sportcsatorna. Ugyanakkor a 
Telesport éppen idén ünnepli ötvenéves születésnapját. 
Ennek a hagyománynak két legfontosabb eleme, hogy 
műsorunk ott volt a nemzeti válogatottakat érintő 
legtöbb eseményen és a meghatározó, nagy súlyú világ-
versenyeken. Ezt a tradíciót nem szabad feladnunk. És 
nagyon úgy tűnik, hogy a nézők is igénylik, hogy foly-
tassuk a munkát, mert a sporthíreink egyeduralkodóak 
a magyar piacon, a közvetítéseink szakmailag mindig 
meghatározóak. 

– Valamiképpen a sportágak közül is választa-
notok kell. Feltűnő, hogy a magyar foci teljesen 
lekerült az m1 műsoráról, ugyanakkor markán-
san van jelen például a vízilabda, illetve most 
már a kézilabda is (bár a férfi Bajnokok Ligája-
sorozat, amelyben meghatározóak a magyar 
csapatok, a Viasaté) és a sort folytathatnám. 
Elmondhatjátok, hogy van olyan sportág, 
amelyben bár egymást érik a magyar sikerek, 
mégsem túl népszerű, ugyanakkor ti a műsorai-
tok révén ráirányítottátok a figyelmet?

– Ez rendkívül összetett dolog. Minden sportágnak 
van bizonyos nézettségi súlya. Ez függ attól, hogy 
mennyire jól jeleníthető meg a tévében, és meny-
nyi nézőt vonz a képernyő elé. Ami egy öngerjesztő 
folyamat, mert amelyik sportág gyakran szerepel a 
tévében, az inkább lesz népszerű. Vegyünk egy konkrét 
példát! Mitől képernyőre termettebb a kézilabda, mint 
mondjuk, a birkózás? Mert az előbbi jobban illeszkedik 
a televízió adottságaihoz. A kézilabdameccs kétszer 
harminc percig tart, a műsoridő kilencvenöt-száz perc. 
Egy birkózóverseny reggel elkezdődik, és estére vagy 
kiesik a magyar versenyző, vagy nem. Nagyon nehezen 
televíziózható. A tenisz az utóbbi időben megint siker-
sportnak számít, csak az a gond a közvetítésével, hogy 
a szervezők nehezen tudják tartani a lebonyolítás ter-
vét. Amikor Szávay Ági tavalyi elődöntőbeli mérkőzését 
akartuk közvetíteni az amerikai nyílt teniszbajnokság-
ról, a teljes televíziónak egész nap haptákban kellett 
állnia, mert nem tudtuk, mikor kezdődik a meccs, és 
azt sem, meddig fog tartani. Rettentő nehéz ilyesmit 
televízióra vinni, különösen egy olyan csatornán, mint 
az m1 vagy az m2, ahol percre strukturálva van az 
egész műsor. Ezért nyilvánvaló, hogy a labdajátékok 
és a Moto GP előnyt élveznek, mert ezek esetében 
pontosan tudni lehet, mikor kezdődnek és végződnek 
a küzdelmek. És persze nagymértékben függ attól is, 
hogy milyen esemény kerül a képernyőre, hogy minek 
a jogait tudjuk megszerezni. Vannak olyan sportágak, 
amelyek bajnokságainak közvetítési jogaihoz köny-
nyedén hozzájutunk. Másokért nagy a küzdelem a 
csatornák között. A magyar kézilabdának nálunk lenne 
a helye, de sajnos a Viasat a mi korábbi összegünknek 
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közvetítés műfaja? Komolyan vehető irány pél-
dául az osztott kép használata, vagy a sporto-
lóra szerelt „szubjektív kamera” alkalmazása? 
Vagy ez egy konzervatívabb műfaj?

– A legfontosabb, hogy megpróbáljuk megtartani 
az egyensúlyt a szakma és a jó értelemben vett bulvár 
között. Ne csak arról szóljon a közvetítés, hogy mond-
juk, milyen ruhában érkezett Beckham meg a felesége, 
de azért kitérjünk arra is, hogy mik a csapat körül a 
legfrissebb események, hírek. Megsérült egy játékos, 
rossz passzban van, vagy éppen remek formába jutott 
stb. De szóljon a műsor a szakmáról is, tehát igenis egy 
szakértő elemezze ki, hogy azt a gólt azért kapták, mert 
a védők nem zártak vissza, vagy nem állították időben 
lesre az ellenfél csatárait stb. A meccs előtti jó hangulat 
kialakítására nekünk egyedülálló lehetőséget nyújtanak 
az MTV archívumában őrzött anyagokból összeállítha-
tó bejátszások. Számunkra hozzáférhetőek az elmúlt 
ötven év Telesport által közvetített és nem közvetített 
sporteseményeiről készült archív anyagok, úgyhogy egy 

csomó dologhoz vissza tudunk nyúlni. Olyan foci-Eb-
történeti anyagaink vannak, amiket nem is adhat a tévé 
másnak oda, tehát még pénzért sem szolgáltathatók 
ki. Szórakoztató, ha mondjuk egy Eb-meccs előtt fel-
elevenítünk egy korábbi meccset a két csapat között, 
ahol még feszülős rövidnadrágban kergették a labdát 
a pajeszos, hosszú hajú focisták. Ez olyan plusz, amit 
csak mi tudunk hozzátenni egy közvetítéshez. 

– Említetted, hogy magán az MTV-n belül is 
komoly küzdelmet folytattok azért, hogy a 
Telesport műsorideje megmaradjon, ne csök-
kenjen. Milyen érvek feszülnek ekkor egymás-
nak pro és kontra?

– Az m1 és az m2 egy általános közszolgálati csator-
na adott műsoridővel. Ennek a konkrét műsoridőnek 
az értékes perceire tartanak igényt a különböző szer-
kesztőségek. Folyik tehát egy egészséges konkuren-
ciaharc a szerkesztőségek között. Mi a Telesportnál 
azért vagyunk más helyzetben a többiekhez képest, 
mert mondjuk, A szólás szabadságát beszerkesztik 
valahova a programba, és akkor mennek be a stúdióba 
a műsor készítői, amikor az adás van. Nekünk akkor 
kell a műsoridő, amikor játsszák az eseményt. Nagyon 
ritkán tud a televízióhoz alkalmazkodni a sport. Bár 
sokszor megteszi, de egy külföldi eseménynél nem fog-
ják figyelembe venni a magyar tévé adásstruktúráját. 
Ha nem akarunk lemaradni a sporteseményről, akkor 
nagyon sokszor más szerkesztőségek műsorainak rová-
sára kell közvetítenünk a rendezvényt. Ha mondjuk, 
szerdán BL-meccs van, akkor elmarad egy csomó olyan 
műsor, ami szerdára van betervezve. Emiatt mi elefánt 

kommentátorok kiutaztatására és kinti elszállásolására 
fordítunk. Ugyanakkor szakmailag összehasonlíthatat-
lanul más, ha valaki ott van, ahol a meccs zajlik, negy-
ven-ötvenezer ember üvölt a fülébe, előtte személyesen 
találkozott a játékosokkal, a helyi újságokban mindent 
el tud olvasni a mérkőzésről, lát a pályán olyasmiket 
is, amiket éppen nem mutat a kamera stb. Tehát egy 
csomó pluszt hozzá tud tenni a nézők élményéhez a 
labdapasszolgatás szimpla követésén túl. Gondold el, 
hogy mi mindennap minimum öt darab sportműsort 
gyártunk, az RTL Klub pedig évek óta csak a Forma–1-
et csinálja, vagy egy-egy focimeccset, olykor néhány 
profiboksz-mérkőzést. Összehasonlíthatatlan a kettő. 
Természetes, hogy a mi szerkesztőségünkben egészen 
más a riporterek szakértelme. Ráadásul a Telesport 
egy műhely. Ha innen közelítjük meg a dolgot, akkor 
elmondható, hogy az összes sportcsatorna személyze-
tének a krémje innen került ki. Lehet jól felkészült valaki, 
aki egyébként hét közben más műsoroknak készít anya-
gokat, de az én munkatársaim mindennap a sporttal 

foglalkoznak. Beleivódik a vérükbe a sport iránti szere-
tet. Belenőnek az egykori nagyok még itt érezhető lég-
körébe. Ebben élünk mindannyian. Ezért viszonyulnak a 
közvetítéshez egész másképp az én kollégáim, mint egy 
másik tévés, akinek egyik napról a másikra esik nyakába 
egy sportműsor közvetítése.

– Ugyanakkor azt érzékelem, hogy bármelyik 
csatorna is adja sportközvetítésre a fejét, a 
műsor felépítése mindig azonos. Az eseményt 
szakértők vezetik fel, a velük beszélgető ripor-
terek próbálnak jó hangulatot teremteni, aztán 
a végén folyik az elemzés, képek kimerevítése, 
grafikák rajzolása stb. Olyan nagy különbséget 
ezen a téren nem lehet észrevenni. 

– Nézd, természetesen a sportközvetítés műfajának 
is megvannak a szakmai paneljei. De elkerülte a figyel-
medet egy szerintem jelentős újdonság a labdarúgó 
Bajnokok Ligája mérkőzéseinek m1-es közvetítésében. 
A férfi műsorvezetők közé beültettük Somogyi Diát. 
Ezt az ötletet egy olasz tévécsatornától vettem, ott 
figyeltem fel rá, hogy mennyire élvezik a nézők, ha egy 
nő részt vesz a stúdióbeszélgetésekben. Csak amíg ott 
a hölggyel a buta liba szerepét játszatják el, nálunk Dia 
rettentő felkészült, többet tud a fociról, mint én. Azt 
gondolom, hogy invenciózusan színesítettük a műfajt. 
Reméltem, hogy a női közönség felé tett gesztusunk 
segíti a hölgynézőket abban, hogy bátran vállalják, ha 
szeretik a focit. 

– Milyen trendek érvényesülnek ezen a szakmán 
belül? Mik az újdonságok, mi felé mozdul el a 

a hatszorosát fizeti most a jogdíjakért. Nem tudtuk az 
árversenyt tartani velük.

Azt is tudni kell, hogy gyakran esnek egybe bizo-
nyos események, amelyek mindegyikén ott lennénk szí-
vünk szerint. Így kénytelenek vagyunk néha válogatni. 
Gondolj bele, hogy csak az olimpián háromszáz arany-
érmet osztanak ki, tehát annyi sportág van, hogy elké-
pesztő, ezek közül egy csomó perifériára szorul. Nem 
tudunk mindig mindenről közvetíteni, ezért bizonyos 
szempontok szerint kiválasztunk egy-egy sportágat, 
versenyt, és azoknak az eseményeiről igyekszünk bizo-
nyos rendszerességgel beszámolni.

Miért nincs magyar foci az m1-en? Azért, mert a 
magyar foci – tisztelet a kivételnek – nem méltó a 
Magyar Televízió műsoridejére. Pár éve az elnökség elé 
tártam a kérdést, ahol ez a döntés született. Persze 
nem örök időre szóló verdikt ez, úgy érzem, közeledik 
az idő, amikor a magyar foci ismét visszatérhet a kép-
ernyőnkre. 

– Jól érzem, hogy a foci-Eb közvetítése a jelen-
legi helyzetben több annak az elvnek az érvé-
nyesítésénél, mint amit említettél, miszerint 
egy kiemelt sporteseményről az MTV-nek kell 
részletesen tudósítania? Különösen a foci-vb 
meglehetősen rossz emlékű RTL Klub-os köz-
vetítése után... Mintha presztizskérdés lenne, 
hogy ismét itt van egy rangos sportünnep az 
m1-en...

– Ezt jól érzed, a foci-Eb közvetítése a Telesporton 
túlmutató projekt, ugyanis ez egy televíziós straté-
giai eszközzé vált. Egy olyan marketing- és erőde-
monstráló eszközzé, amivel bizonyítjuk, hogy a Magyar 
Televíziónak igenis helye van a piacon. Meglepett, hogy 
amikor két évvel ezelőtt a konkurenciánál ment a foci-
vb, a közvélemény inkább ijedten fogadta a hírt, mint 
lelkesen. Amikor pár hónap múlva bejelentettük, hogy 
az Eb viszont nálunk lesz, ezt általános elégedettséggel 
nyugtázta mindenki, mert a széles közvélemény számá-
ra is az a természetes, hogy egy ilyen rangú eseménynek 
itt kell mennie. Itt nálunk van olyan szakmai bázis, 
amelyre alapozva egy ilyen közvetítést profin meg lehet 
oldani. Nem akarom bántani a kereskedelmi tévés 
kollégákat, de azt gondolom, hogy ők másban jók, és 
mindenki tegye azt, amihez a legjobban ért. Ők például 
jobban tudnak szenzációt előásni stb. Mi meg ebben 
vagyunk jók, és nagyon remélem, hogy a 2008-as foci-
Eb közvetítésével meg fogunk felelni az elvárásoknak.

– Kimondhatjuk akkor, hogy a foci-Eb köz-
vetítése jó alkalom a megtépázott hírű MTV 
renoméjának helyreállítására? Legalább az Eb 
ideje alatt nem fog messze lemaradva kullogni 
az MTV az RTL Klub, a TV2 és a Viasat3 mögött 
a nézettséget tekintve...

– Így van. 2008-ban a Magyar Televíziót a sport viszi. 
Lehet, hogy 2009-ben más lesz a „zászlóshajó”, az meg 
szinte egész biztos, hogy 2010-ben a választásokhoz 
kapcsolódó műsorok lesznek a legnézettebbek. 

– Az előbb azt mondtad, hogy a Telesportnál 
komoly szakmai munka folyik. Mit jelent ez egy 
kicsit bővebben? Mi az, amit a kollégáid job-
ban tudnak, mint más csatornáknál dolgozók? 
Egyszerű nézőként csupán azt érzékelem, hogy 
a kommentátor hangja, habitusa milyen, és 
hogy az bejön-e nekem, vagy sem...

– Mondok egy nagyon egyszerű példát, anélkül, 
hogy a konkurenciát bántani akarnám. Tényszerűen 
leszögezhetjük, hogy 2006-ban az RTL Klub úgy adta 
a világbajnoki mérkőzéseket, hogy a kommentátorok 
nagy része budapesti monitorról közvetített. Ha jól 
emlékszem, csak az elődöntőtől mehetett ki Hajdú B. 
István a helyszínre. Nálunk az első meccstől az utolsóig 
a helyszínről fognak közvetíteni a kommentátorok. Már 
megkaptuk erre a magunkét: persze hogy mehetünk, 
mert az állami tévénél számolatlanul lehet költeni a 
pénzt. Ez nem igaz, nincs elszórni való pénzünk, csak 
egyszerűen annak az összegnek, amit a jogokba fek-
tettünk, az egy tizedére sem rúg az a költség, amit a 
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ki a városból, hanem úgy tervezzék meg az útvonalat, 
hogy érintse a Lánchidat, a Parlamentet, a Várat stb. 
Így szépen vizualizálható az esemény egyrészt, másrészt 
a futók is jól érzi magukat, ha átfuthatnak az alagúton, 
úgy, hogy nem pöfékelnek benne az autók. Egy kicsit 
másképp használjuk a városi tereket. Visszatérve az 
öttusa-vb-re, a kollégáim most is kint dolgoznak a 
szervezőkkel, hogy a helyszíneket úgy építsék fel, hogy 
mindenhonnan jól lehessen a kameráinkkal követni az 
eseményeket. Figyelembe veszik a fényviszonyokat stb. 
Azt hiszem, hogy az ilyen együttműködésé a jövő.

– Büszkén mondjuk el sokszor egy-egy 
Magyarországon rendezett világverseny után, 
hogy az adott nemzetközi szövetség onnan-
tól kezdve etalonként tekint a magyarországi 
lebonyolításra. Ehhez általában hozzáteszik, 
hogy a magyar közvetítés is mind a látvány, az 
operatőri munka, mind egyéb szakmai szem-
pontok szerint is kimagasló volt. Valóban van 
még efféle renoméja a Telesportnak, vagy ez 
már a múlt?

– Nagyon sok sportágban a Magyar Televízió köz-
vetítése példamutató a világban. Például a vívást az 
olimpián a mi stábunk rögzíti, a kollégáim készítik 
a műsort, és ezt veszik aztán át a tévétársaságok. 
Miközben ezt büszkén mondogatjuk, tudnunk kell, 
hogy elképesztő technikai lemaradásban vagyunk a 
hozzánk hasonló külföldi stábokhoz képest. A legmo-
dernebb közvetítőkocsink tizenkét éves, ha jól tudom. 
Azóta már olyan közvetítőkocsik vannak, amelyek tech-
nikai berendezésével szinte csillagot lehet vizsgálni. 
Mégis a mi kollégáink hite, lelkesedése, szakmai alázata 
és hozzáértése pótolja a technikai hiányosságainkat. 
Néha eltűnődöm rajta, hogy mit tudnának kihozni a 
kollégáim olyan eszközökből, amelyekkel a külföldiek 
dolgoznak. Azoknak a sportágaknak a közvetítésénél, 
melyek hungarikumnak számítanak, mint például az 
úszás, az öttusa, a kajak-kenu, a vízilabda, a kollégái-
mat hihetetlen lelkesedés járja át. Nem véletlen, hogy 
a két évvel ezelőtti úszó-Eb-t minden idők legjobb 
közvetítésének titulálták, mert egyszerűen tényleg min-
den kocka, snitt a helyén volt. Nagyon büszke vagyok 
a kollégákra, hogy ezt így megcsinálták. Ezért nem 
aggódom a hétvégi öttusa-vb közvetítésének minősége 
miatt sem. Példaértékű lesz a foci-Eb-közvetítésünk és 
majd augusztusban az olimpiai közvetítésünk is. Ebben 
biztos vagyok.

Szerkesztette: Tanner Gábor

egyetlen napon egymás után), de vajon elég jól 
közvetíthető-e?

– Régen Magyarországon is és mindenhol a sport 
állami támogatásból élt. Az állam javarészt kivonult 
erről a területről, így a sportágak kénytelenek megfe-
lelni a piaci elvárásoknak. A piac nézőt követel. A néző 
vagy a helyszínen vagy a televízió képernyőjén keresztül 
„ragadható meg”. Ennek érdekében ahhoz, hogy végig 
lehessen ülni egy eseményt a helyszínen, vagy végig 
lehessen nézni a tévében, és be is férjen a tévé műsorá-
ba, ahhoz a sportágaknak változniuk kell. Az öttusán 
kívül egy sereg sportág változott meg az elmúlt évtize-
dekben a média hatására. Az öttusában bekövetkezett 
változások azért különösen fontosak, mert a Magyar 
Öttusa Szövetség és a Magyar Televízió évtizedes közös 
gondolkodásának következményei. Lehet, hogy aki a 
régi, hagyományos sportot kedveli, az fogja a fejét, hogy 
miért van szükség a sportágak felforgatására, ugyanak-
kor a sport fennmaradásához igenis szükség van arra, 
hogy amikor egy városi futóversenyt rendeznek (azért 
hozom ezt a példát, hogy ne csak az élsportról beszél-
jünk), akkor azt olyan helyre vigyék, ahol látványos, 
szép képeket lehet az eseményről készíteni. Ne vigyék 

vagyunk a porcelánboltban, ezt belátom, és azt is, 
hogy borzasztó nehéz hozzánk viszonyulni. Ha meglát 
a programigazgató, már összerezzen, mert tudja, mit 
akarok mondani: valaki már megint továbbjutott, vagy 
máskor kerül sorra a sportesemény stb. Tehát velünk 
egy csomó baj van. Ugyanakkor viszont olyan szakmai 
és tartalmi megbecsülést hozunk a televíziónak, amit 
kevesen mások. A sport javarészt politikamentes, így 
mi a közvetítéseinkkel olyanokat is leültetünk az m1 elé, 
akik nem fogékonyak a csatorna politikai elemző vagy 
kulturális műsoraira. És ha néznek bennünket, látják a 
logót, a brandünk beléjük ivódik. 

– A beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy 
a sportágak népszerűségét nagyban befolyá-
solja, hogy miként vizualizálhatóak a tévében. 
A hétvégén az öttusa-vb színhelye lesz a szo-
borkert és környéke a Puskás Ferenc Stadion 
tőszomszédságában. Az öttusa magyar siker-
sportág. És ugyan a közelmúltban keresztül-
ment már egy sereg változáson (gondoljunk 
csak arra, hogy már nem öt különböző napon 
rendezik meg az öt különböző számot, hanem 
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– Miért tesz meg mindent a Viasat 
azért, hogy ne minősítsék országos 
csatornának? Azt értem, hogy akkor 
nem kell megfelelni a közszolgálati 
előírásoknak, ami nyilván többlet-
kiadást jelentene önöknek, de az 
országossá válással járó presztízs-
növekedés nem lenne jelentősebb, 
mint az ebből következő terhek?

– Azon túl, hogy nőne a csatorna 
presztízse, milyen egyéb előny származ-
na belőle? A lefedettségünk nem lenne 
nagyobb, nem jutnánk el több háztartás-
ba. Amúgy meg a dolog presztízsértéké-
ről sem vagyok meggyőződve. A nézőnek, 
aki otthon nyomogatja a távirányítót, 
teljesen mindegy szerintem, hogy az a 
csatorna, amire éppen átugrott, az orszá-
gos-e vagy sem.

– A digitális sugárzásra való átállás-
kor sem jelent előnyt, hogy országos 
a csatorna?

– Nem, inkább fordított az ok-okozati 
összefüggés. Nem azért kerül föl valaki a 
digitális platformra, mert országos csator-
nának számít, hanem ha felkerül, onnantól 
kezdve a jelenlegi jogi szabályozás alapján 
országosnak minősülne. Azért használok 
feltételes módot, mert vélhetően, mire a 
digitalizációból valóság lesz, addigra lesz új 
médiatörvényünk. Ebben az új médiatör-
vényben pedig már nem fognak szerepelni 
„országos” és „nem országos” kategóriák. 
Ez az országossá válás ügy izgalmas téma 
a sajtónak, szeretnek is vele foglalkoz-
ni, szerintem pedig tökéletesen irreleváns, 
mert sem üzletileg nem jár haszonnal, sem 
a nézőt nem érdekli. Persze arról, hogy 
miként készülünk a digitalizációra – mivel 
ez éppen most van folyamatban –, nem 
árulhatok el részleteket. Annyit mond-
hatok, hogy a digitális átalakítással kap-
csolatban jelentkező mindkét pályázónak 
adott ki a Viasat szándéknyilatkozatot, 
miszerint van hajlandóságunk arra, hogy 
általános tematikával, szabadon hozzáfér-
hetően, tehát kódolás nélkül felkerüljünk a 
digitális platformra.

– Nem konkrétan a Viasatra vonat-
kozóan, hanem általános értelem-
ben kérdezem, hogy miért fontos az 
egy csatornának, hogy bekerüljön a 
digitális földfelszíni sugárzás mul-
tiplexébe, amikor a magyarországi 
háztartások többsége úgyis kábelen 
fogja a tévéadásokat. Nem elenyé-
sző azok száma, akik szobaanten-
nával tévéznek?

– Úgy tudom, ez a háztartások 20-25 
százaléka. Ez így is egy értékes piac, ne 
legyintsük rá, még akkor sem, ha tud-
juk, hogy mire megtörténik a digitális 
átállás, ez a százalékos arány csökken-
ni fog. Földfelszíni digitális sugárzáskor 
korlátozottabb frekvenciakészlettel gaz-
dálkodnak az elosztással foglalkozó sze-
replők. Egy kábeles platformon a jelenlegi 
(tehát a digitalizáció előtti, analóg) tech-
nológiával ötven-hatvan csatornát lehet 
elosztani, ha digitalizálnak, ez a szám a 
többszöröse is lehet a mainak. Ilyen nagy-
ságrendű csatornát digitális földi sugár-
zással nem lehet elérhetővé tenni. Hiába 
lesz a mostaninál szélesebb spektrumú, a 
kapacitáskorlátja nagyobb marad. Tehát 
aki bekerül majd a földfelszíni csator-
nacsomagba, a kábeles lefedettséggel 
továbbra sem rendelkező területeken ver-
senyelőnyhöz jut azokkal szemben, akik 
a kapacitáskorlátozás miatt kiszorulnak 
belőle. Komoly értéke lehet majd annak, 
hogy ki van bent egy ilyen földfelszíni 
multiplexben.

– Az interneten való megjelenés nem 
lehet alternatívája a digitális műsor-
szórásnak? Úgy látom, hogy az 
internet technológiája és az ehhez 
kapcsolódó fejlesztések lehetővé 
tennék, hogy a világhálón keresz-
tül tévézzünk. Mégsem látok erre 
komoly törekvést a tévécsatornák 
részéről...

– Ha az internetről beszélünk, akkor 
előbb tisztázzuk, hogy terjesztési csator-
naként tekintünk-e rá, vagy tartalomszol-
gáltatási platformként. Ha egy kábelszol-
gáltató IT-technológiát használ arra, hogy 
eljuttasson egy jelet A pontból B-be, ahol 
a B egy vele szerződéses viszonyban álló 
előfizető, akiről a szolgáltató pontosan 
tudja, hogy kicsoda, a rendszer megfelelő-
en kódolva van, biztosítva vannak a jogok, 
amikkel nem lehet visszaélni (vagy egyál-
talán nincs rögzítési joga a felhasználó-
nak, vagy korlátozott, úgy például, hogy a 
tartalom huszonnégy óráig visszakereshe-
tő stb.), akkor ez a terjesztés metódusát 
érintő dolog. Ez esetben arról beszélünk, 
hogy azok a jogok, amelyeket megvásá-
roltunk az eredeti jogtulajdonosoktól, és 
amelyek így a birtokunkban vannak, azok 
csupán egy másik technikai csatornán 
juthatnak el ugyanazon nézőkörhöz. Erre 
az esetek nagy részében a jelenlegi tar-
talomvásárlási szerződéseink lehetőséget 
nyújtanak számunkra. Másik eset, amikor 
egy tévé valamilyen módon, akár szabad 
hozzáféréssel, a csatorna lineáris tartal-
mát vagy egyik műsorát elérhetővé teszi 
interneten keresztül. Ekkor nem csupán 
a terjesztési metódust változtatom meg, 
hanem máshogy csomagolom ugyanazt 
a tartalmat. Akkor az már egy Viasat3 
online verzió lesz. Standard módon a csa-
tornák vagy megveszik ezeket az interne-
tes jogokat az adott műsorhoz a televíziós 
jogok mellett, vagy nem. Mi jellemzően 
nem vásároljuk meg ezeket a jogokat, 
mert jelenleg még többet kellene fizetni 
értük, mint amekkora bevételre szert tehe-
tünk belőlük. A saját gyártású tartalmakra 
másképp tekintünk, ezek elvileg hozzáfér-
hetővé, megjeleníthetővé és adott esetben 
pénzzé tehető tartalmai a csatornának 
az interneten is. Tettünk már lépéseket 
ebbe az irányba, de tény, hogy bizonyos 
csatornák előttünk járnak. Ugyanakkor 
szerintem ez még nem a közeli, inkább a 
távolabbi jövő kérdése.

– Azt tapasztalom, hogy az általános 
tematikájú csatornák rovására nő 
a különböző tematikus csatornák 
nézettsége. Ez a tendencia minden 
bizonnyal erősödni fog a jövőben, a 
nézők egyre inkább szegmentálód-
nak aszerint, hogy milyen temati-

kus csatornát választanak. Tudom, 
hogy a Viasat History éppen egy 
ilyen jellegű csatorna, de a Viasat3 
műsorszerkezetét figyelve, nem 
látom, hogy igyekeznének reagál-
ni erre a folyamatra. Vagy rosszul 
érzékelem?

– Általában egyetértek azzal, hogy van 
némi átrendeződés az általános tematika 
irányából a specializált tematika irányába, 
ami halványan jelentkezhet a szórakoztató 
csatornák irányából a tematikus csator-
nák irányába való fordulással. Mi itt a 
Viasat3-nál nem gondoljuk, hogy mára 
már teljesen magunkhoz vonzottuk volna 
azt a nézői bázist, amelyet harmadik alter-
natív kereskedelmi szereplőként általános 
szórakoztató tematikával reálisan és éssze-
rűen megszerezhetnénk. Ha az általános 
tematikájú csatornák tavalyi évét nézzük, 
a felnőtt (18-19 év közötti) lakosság köré-
ben az RTL Klub nagyjából stagnált, a TV2 
közönségaránya jelentősen csökkent, az 
m1-é még ennél is nagyobb mértékben 
zuhant – az egyetlen szereplő, amely iga-
zán növekedni tudott, mi voltunk. Ezt a 
felfelé ívelő folyamatot szeretnénk meg-
tartani. A hozzánk pártoló nézők jó része 
nem a tematikus csatornáktól jön vissza 
egy általános szórakoztató csatornához, 
hanem jobbára az országos kereskedelmi 
csatornák.

– Mi lehet ennek a magyarázata? Mi 
az, ami inkább vonzó a Viasat3-ban, 
mint az említett két kereskedelmi 
csatornában?

– Az RTL Klub és a TV2 műsorstruk-
túrája nagy hasonlóságokat mutat. 
Ugyanabban az idősávban ugyanolyan 
jellegű műsorokat kínálnak. Mi inkább 
alternatív műfajokat, alternatív stílust 
hozunk be azokba a műsorsávokba, ahol 
az RTL Klub és a TV2 egymást másolja. 
Valami mást nyújtunk a nézőnek. Van, 
hogy ez beválik, de előfordul az is, hogy 
hiába mondjuk, ez milyen remek alternatív 
tartalom, a néző marad a szokott helyen. 
A másik, amit ezzel kapcsolatban fontos 
megjegyezni, hogy nemcsak a tévézésben, 
más tartalomszolgáltatásban is (legyen 
szó DVD-ről, hírlapokról vagy internetes 
tartalmakról) egyre jobban szegmentálód-
nak a nézők-vásárlók-felhasználók. Keresik 
a saját ízlésükhöz legközelebb álló tartalmi 
forrást. Egyre nyitottabbak lesznek más, 
szűkebb jellegű tartalmak fogyasztására.

– Lehet, hogy elnagyoltan látom a 
Viasat3 kínálatát, de úgy veszem 
észre, hogy a csatorna műsoridejé-
nek túlnyomó részében tévésoroza-
tokat vetítenek. (Futnak ezek között 
retrótípusúak, de olyanok is, ame-
lyek újnak számítanak a magyar 

néző számára.) Ugyanakkor a nagy 
bevásárlóközpontokban járva azt 
tapasztalom, hogy egyre másra 
jönnek ki ezek a sorozatok DVD-n 
is. Arról ne is beszéljünk, hogy az 
internetről letölthető csaknem 
mindegyik sorozat legtöbb évada. 
Meddig lehet tehát döntően ilyen 
sorozatokkal nézőket ültetni a kép-
ernyő elé? Lassan amúgy is kifogy-
nak a retrósorozatokból, amelyek 
esetében, gondolom, az én korosz-
tályom nosztalgiájára apellálnak...

– Vetítettünk retrójellegel is sorozato-
kat, ezt nem tagadom, de számunkra nem 
az a lényeg, hogy egy sorozat retró-e vagy 
sem, hanem hogy el tudjuk-e képzelni róla 
– és ezt komoly felmérésekre, kutatásokra 
alapozzuk –, hogy a számunkra releváns 
célcsoportban (amelyet általánosság-
ban a 18–49 éves felnőttek, azon belül is 
különösen a 18–39 éves nők jelentenek) 
népszerűek lesznek-e vagy sem. Ez a fő 
szempont. Azt jól érzékeli, hogy az ilyen 
típusú sorozatok aránya a jövőben csök-
kenni fog. Egyre inkább új tartalmakra 
koncentrálunk. A saját gyártású műsora-
ink egyértelműen ilyenek, és a közelmúlt-
ban kötöttünk olyan megállapodásokat a 
Warnerrel és a Disney-vel, amelyek révén 
magyarországi tévés premierekből tudunk 
mazsolázni akár filmek, akár sorozatok 
tekintetében.

– Lehet, hogy az RTL Klub és a TV2 
műsorai homogének, de ezeknek 
a csatornáknak az esti műsorai 
nyitottabbak. A vetélkedők szinte 
bevonják a nézőket az adásba, a 
beszélgetős, ökörködős műsorok-
kal kapcsolatban is meglehet az a 
jó érzésünk, hogy egy laza műfajt 
nézünk, nem egy film zárt, fegyel-
mezett struktúráját. Könnyű esti 
kikapcsolódásra inkább választok 
ilyesmit, mint a Helyszínelők egyik 
epizódját huszonhetedszerre. Mégis 
abból, hogy önök ragaszodnak a 
filmekhez és a sorozatokhoz, és nő 
a közönségarányuk, azt a következ-
tetést kell levonnom, hogy a nézők 
nagy része nem úgy gondolkozik, 
ahogy én. Mi lehet ennek az oka?

– Nem tudom, de nem is az én dolgom 
ezen meditálni. A vázolt példával szemben 
a nézők olyannyira másképp viselkednek, 
hogy az RTL Klub utánunk döntött úgy, 
hogy elkezdi vetíteni a Helyszínelőknek 
azokat az évadjait, amelyeket mi már 
évekkel ezelőtt leadtunk. Ez esetben 
ugyanis nem csupán az adott műsor-
ról kell beszélnünk szerintem, hanem a 
nézőnek az adott csatornához fűződő 
kapcsolatáról is. Arról, hogy maga a 
csatorna mint azonosulási pont mennyire 
releváns, vagy mennyire izgalmas az adott 
néző számára.

– Arra gondol, hogy ha a tévét 
bekapcsolom, akkor nem feltétlenül 
műsort nézek, hanem csatornát?

– Nem ritka az ilyen felfogás.

– Ha azt mondom, hogy szeretem 
a Viasat3-at vagy az RTL Klubot, 
netán a TV2-öt, akkor én Viasat3-, 
RTL Klub-, TV2-néző vagyok?

– Ennek feltétlenül fontos szerepe van a 
nézői viselkedésben, ezen keresztül pedig 
az egyes műsorok, végeredményben a csa-
tornák nézettségében.

– Így beleszokom abba a kínálatba, 
amely ott található?

– Igen.
Készítette: Tanner Gábor

Tévé

Beszélgetés 
Kocsis Attilával, 
a Viasat vezérigazgatójával
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1968 nem pusztán egy látványo-
san sűrű esztendő, hanem egy hosz-
szan tartó folyamat betetőzése, és a 
társadalmi elégedetlenség forradalmi 
szimbóluma. A különböző mozgalmak 
tulajdonképpen a televíziós közvetíté-
seken keresztül „tartják a kapcsolatot”, 
s láncreakció-szerűen felerősítik egy-
mást. Franciaországban, a nanterre-i 
egyetem diákjai, Daniel Kohn-Bendit 
vezetésével szabad bejárást követelnek 
a lánykollégiumba, követelik továbbá az 
oktatás technikai feltételeinek és szín-
vonalának javítását, meg beleszólást a 
tantervbe és a tanárok kiválasztásába. 
A hatalom erőszakos fellépése miatt a 
tüntetés átterjed más francia városok-
ra, Párizsban barikádok emelkednek. 
A diákok most már a kapitalista rend 
ellen lázadnak, a munkásság időlegesen 
melléjük áll, általános sztrájk kezdő-
dik. Nyugat-Németországban a fiata-
lok egy más típusú baloldalt akarnak. 
Vezérüket, Rudi Dutschkét életveszé-
lyesen megsebesítik, ami olaj a tűzre. 
Az Egyesült Államokban az elégedet-
len diákok egyetemfoglalásai (sit-injei) 
összekapcsolódnak a szegregáció elleni 
és a női egyenjogúsításért folyó küzde-
lemmel. És a világ egyre nagyobb felére 
kiterjedő tiltakozással a vietnami hábo-
rú ellen. Ebben az évben gyilkolják meg 
Martin Luther Kinget, az erőszakmentes 
fekete polgárjogi mozgalom vezetőjét és 
Robert Kennedy elnökjelöltet.

Míg a nyugati félteke sok országá-
ban tüntetések zajlanak, Kelet-Európa 
csendes. Lengyelország és Jugoszlávia 
kivételével. A szocialista blokk másik két 
országa, Csehszlovákia és Magyarország 
felvilágosult hatalmi elitje (és értelmisé-
ge) a felülről kezdeményezett reformok 
útján („emberarcú szocializmus”, illetve 
„új gazdasági mechanizmus”) igyekszik 
megújítani a rendszert, elébe menve a 
várható eseményeknek, amit a gazda-
sági tartalékok kimerülése, a tervutasí-
tásos gazdálkodás életidegensége és a 
társadalom szabadsághiányos gúzsba 
kötöttsége eredményezhet.

Nyugat és Kelet 68-ának – minden 
különbözőségük ellenére – a délkelet-
ázsiai háború elítélésén túl közös köve-

telése: több szabadságot! Akár az utca 
visszhangozta, akár a szocialista pártelit 
jól időzített taktikai lépése hozta reflek-
torfénybe.

1968 csíráit a háború után felnövő 
amerikai generációnak az apák kialakí-
totta világ szabály- és konvenciórendsze-
re elleni lázadása, majd a 60-as évek glo-
bális rockkultúrája, az antirasszista meg-
mozdulások, a béke- és hippimozgalom 
képezte. Keleten ugyanez a rendszer 
elleni ciklikus és cikluson 
kívüli, kisebb-nagyobb 
mozgolódásokban volt 
tetten érhető.

1968-ban Nyugaton 
a harmadik erő, a diák-
ság lázadt fel a politikai 
és gazdasági hatalom 
birtoklói ellen, jórészt 
az alkalmazotti osztály 
(munkásság, értelmiség) 
néma szemlélődése mel-
lett. 1968 mégis a civil 
társadalom öntudatra 
ébredésének és önkifeje-
ződésének szimbólumává 
vált. Határozottan bírál-
ta a megcsontosodott 
társadalmi szerkezetet, 
a konvenciókat és az 
értékrendet. Befejezettnek nyilvánított 
egy életmintaváltást, a jóléti ideálokkal 
szemben a szellemi szabadságot, az élet 
élvezetét hangsúlyozta. 

Bár a létező szocialista modell meg-
reformálása nemzeti és plurálisabb ala-
pokon kudarccal végződött, a szaba-
dabb lelkület, a kacérkodás a kis helyi 
szabadság kialakításával – megmaradt. 
Ily módon, a Mediawave is ennek a lel-
kületnek, szabadságakarásnak az ered-
ménye, mivel előzményei a 70-80-as 
évekre nyúlnak vissza, amikor győri kez-
deményezésre nemzetközi találkozókat 
– előbb amatőr filmes fesztiválokat, 
majd jazzkoncertsorozatokat – kezd-
tek szervezni. Ha végigtekintünk az 
immár tizennyolc esztendős nemzetközi 
film- és zenei (valójában összművészeti) 
fesztivál önmeghatározásain és szlo-
genjein, képet kapunk annak határo-
zott, egy irányba mutató szellemisé-

géről. Íme: Nemzetközi Film- és Video 
Művészeti Fesztivál; Nemzetközi 
(Vizuális) Művészeti Fesztivál; Fényírók 
Fesztiválja; Another Connection; a jelen 
és a jövő hagyományainak fesztiválja; 
hasíték a világ párhuzamos kultúráira; 
aktív fesztivál. Ez utóbbi azt (is) jelenti, 
hogy a Mediawave keretén belül har-
madszor (egyébként ötödik alkalom-
mal) működtetnek nemzetközi művé-
szeti műhelyt (Passport Control 5), ahol 

fiatal képírók néhány nap alatt létrehoz-
hatják alkotásaikat: kisjáték, kisdoku, 
animációs technikájú etűd, fotósorozat, 
divattervezés kategóriákban; és a kriti-
kaírás fejlesztésére is lehetőség nyílik. 

Idén a fesztivál kiegészítő rendez-
vénye az 1968-ról szóló nemzetközi 
tudományos konferencia, a Széchenyi 
István Egyetem szervezésében. A hazai 
előadók különféle megközelítésekben 
tárgyalták az adott évet, előzményeit és 
hatásait. Hallhattunk előadást – többek 
közt – az év eseménynaptárára alapoz-
va, a jellemző jegyeket összefoglalva, 
az anekdotákat és a korabeli vicceket 
sem elhanyagolva (Miszlivetz Ferenc); 
szubjektív-szellemes visszaemlékezést 
egy 1992-es kéziratból (Dalos György); 
értekezést az új gazdasági mechanizmus 
szükségességéről (Honvári János) és a 
mezőgazdaság 1961 utáni reformszaka-
száról (Varga Zsuzsanna). 

A 60-as évtized jelentős, szunnyadó 
energiákat szabadított fel a művészeti 
életben is. Csak két példát említek. 
Makk Károly gondolkodó/gondolkozta-
tó alkotása, a Megszállottak (1961) egy 
filmművészeti aranykor elindítója, míg 
Csehszlovákiában a műfajok és meg-
közelítések széles spektruma jellemzi 
az új hullámot. Ez utóbbira utalt az 
1968-ban Oscar-díjat nyert Jiří Menzel 
a Hrabal Moziban tartott közönségta-

lálkozón, amikor megjegyezte, a 68-as 
cannes-i fesztiválon a cseheknek – kivé-
teles módon – három versenyfilmjük 
volt, majd fanyar-ironikusan hozzátette, 
ez annyira bosszantotta a franciákat, 
hogy félbeszakították a fesztivált.

A Mediawave filmprogramjában egy, 
a mai Belorussziáról szóló lengyel doku 
idézte legközvetlenebbül 1968 han-
gulatát (Zenepartizánok, r: Mirosław 
Dembiński). A rockegyüttes tagjai zené-
jükkel, szövegeikkel, öltözködésükkel és 
viselkedésükkel tiltakoznak a hazug és 
diktatórikus hazai állapotok ellen. Nem 
akarnak olyan feltételek között élni, 
amilyeneket a Lukasenko-rendszer rájuk 
kényszerít (tilos a hatalom bírálata, csak 
oroszul énekelhetnének, és a belorusz 
zászló – fehér-piros-fehér – sem engedé-
lyezett). Inkább Lengyelországban kon-
certeznek, ahová sok belorusz áttelepült 
tiltakozásképpen. Ha az együttes mégis 

Fesztivál

Hagyomány 
és lázadás
1968 kísértete a Mediawave-en Lalík Sándor

„Legyetek realisták,  
követeljétek a lehetetlent!”

(1968 egyik jelmondata)
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fellép hazai pályán, a hatalom beavatko-
zását polgári engedetlenséggel „hálálják 
meg”. A filmben rövid interjúrészletek 
és koncertbejátszások váltakoznak, dina-
mikus és lendületes formát adva a láza-
dó tartalomnak. Ha csak erre a filmre 
hagyatkoznánk, úgy gondolhatnánk, for-
radalmi helyzet van Fehéroroszországban. 
Aztán a választások lehűtik a kedélyeket. 
Lukasenko marad, sokan csalást emle-
getnek, az ellenzék ellehetetlenítését. 
Válaszul a tiltakozás sátrai emelkednek 
a (fő)téren, de a hatalom (OMON) ezt is 
legázolja. Csak a remény marad – a közeli 
(?) megváltásban. 

1968 üzenete nemcsak a harc, de a 
jogos igény, hogy mindenki a saját kedv-
telésére élhessen. Ennek bizonyítékát 
adja az öt, különböző „önmegvalósító 
művészről” készült portréfüzér (Ez a mi 
paradicsomunk, r: Christoph Schuch). 
A film alkotói olyan fura, különc embe-
reket kerestek fel Finnországban, akik a 
maguk teremtette világban, „földi para-
dicsomban” élnek. Egyikük jógaparkot 
hozott létre. A jógát maga is gyakorló 
férfi jógamozdulatokat mintázó faszob-
rok erdejével vette körül magát. Egy másik 
férfi kiszuperált motorbicikliket alakított 
át sosemvolt, álom ihlette kétkerekűekké. 
A harmadik bizarr felvételek készítésében 
leli örömét. És így tovább. Némelyikük 
életéhez a rockzene is szorosan hozzátar-
tozik; s nem törődnek azzal, hogy különc-
nek tartja őket a környezetük. 

A harminc éve kerekes székhez kötött 
amerikai karikaturista, John Callahan 
(Érints meg, hogy érezzem, r: Simone de 

Vries) viszont egyenesen élvezi, hogy raj-
zaival politikai, vallási és szexuális tabu-
kat döntögethet, heves olvasói reakció-
kat kiváltva. De nem érdekli a sértege-
tés, ő csak megy, helyesebben „gördül” 
a maga útján. Teljes értékű embernek 
gondolja magát, fogyatékossága ellené-
re is. Csak az érdekli, hogy az embereket 
mindenféle gondolati beidegződésből 
(az ő helyzetével kapcsolatos előítélet-
ből is) kizökkentse. 

A fesztivál erénye, hogy a lázadó atti-
tűd mellett mindig nagy erővel képvise-
li a hagyományőrzést. Csak mellesleg 
jegyzem meg, hogy hagyománytisztelet 
és lázongás nem egymást kizáró fogal-
mak, éppen hogy kiegészítik egymást. S 
van-e hagyományőrzőbb és -tisztelőbb, 
mint a paraszti társadalom? Thomas 
Ciulei fődíjas filmje (Virágok hídja) egy 
három gyermekével magára maradt apa 
mindennapjait mutatja be, egy kis mol-

dáviai faluban. Az anya már több mint 
három éve Olaszországba ment dolgoz-
ni, hogy a lányok iskolaváltását anyagilag 
támogassa. (Az eset nem egyedi, inkább 
általános, mert a Moldáv Köztársaság 
keresőképes lakosságának fele külföl-
dön keresi megélhetését.) Az aprólékos 
műgonddal elkészített dokumentumfilm 
végigköveti az apa teendőit gyermekei-
vel, a munkafeladatok kiosztását, a min-
denre kiterjedő gondoskodást. A lányok 
„a már és a még” világában élnek – már 
van otthon számítógép, de az utat az 
iskolába a dombokon át, gyalog kell 
megtenniük. Az apa időnként beszámol 
a kamerának terveiről, a soron követke-
ző munkálatokról (hja, a paraszti gazdál-
kodásban a fődramaturg a természet, az 
évszakok váltakozása). A katalógusból 
idézem: „A 2007-ben készült dokumen-
tumfilm a történetet és a kameramunkát 
fikciós elemekkel tarkítja, olyan helyze-
tet teremtve ezzel, amiben a szereplők 
önmagukat értelmezik.” A film részesévé 
tesz egy rendet, tisztességet és fegyelmet 
mutató csonka család életének; együtt 
örülünk sikereiknek, és drukkolunk a 
himlős kisfiú felgyógyulásának. A szaka-
datlan munkát időnként gyönyörűséges 
természeti „vágóképek” szakítják meg 
– szinte érezzük a táj lélegzetvételét.  
(Az operatőr maga a rendező.) 

Mohi Sándor Imádsága huszonhét 
percbe sűríti egy nagyon idős paraszt 
házaspár életének utolsó szakaszát. 
A reggeli felkeléstől az esti, munka utáni 
hazaérkezésig, miközben évszakok tel-
nek, a télből tavasz-nyár, majd újra tél 

lesz. Míg a román film az új kihívásokhoz 
való alkalmazkodásról szólt, a két öreg 
„története” a rájuk mért sors elfogadá-
sáról. Tiszteletet ébresztő mindennapi 
küzdelmükről. Amint nagy nehézségek 
árán befogják a két tehenet a szekér elé. 
Amint egymásra utaltságukban tudják, 
kinek-kinek mi a feladata. Amint segí-
tik és támogatják egymást. Amint „csak 
úgy” elmúlik az életük. Ez a kevés szavú 
dráma többet mond az emberi létezésről, 
mint megannyi túlbonyolított történet. 

Idén a díjnyertes rövid dokumentum-
filmek az állandóságról, illetve a válto-
zás, változtatás szükségességéről szól-
tak. A Naptól a harmadik bolygón (r: 
Pavel Medvegyev) az életforma változat-
lanságán túl egyfajta civilizációs világvé-
ge-hangulatával borzaszt el. Arhangelszk 
környékén, a lápos vidéken, mint egy 
hatalmas szegregált méhtelepen, férfiak 
gyűjtik össze az űrből érkezett vas- és 

alumíniumhulladékot: űrhajók marad-
ványait, roncs gépeket és szerkezeteket. 
Az asszonyok ezalatt többnapos zarán-
dokúton vágnak át a nagy erdőn egy 
régi templomból megmaradt kegytárgy-
hoz. A fiatalok pedig otthon, az űrből 
érkezett drótokból hangzó szerkezeteket 
tákolnak össze. „45 évvel a nukleáris 
kísérletek után minden a szokásos kerék-
vágásban halad.” Szimbolikus erejű a 
sugallat: űr- és atomszemétre települt 
civilizációban élünk, mintegy természe-
tes életformaként, miközben az emberek 
mosolyogva néznek a kamerába. 

Az első nap (r: Marcin Sauter) isko-
láskorú gyerekek elkerülhetetlen élet-
formaváltásáról szól. A filmbelit az teté-
zi rendkívüli módon, hogy a gyerekek 
egy távoli, folyóparti kistelepülésről, a 
tundra sátraiból, faházaiból kerülnek a 
városi kollégiumba. A leendő tanítónő 
szedi össze a kis nebulókat (akik per-
sze szívesebben maradnának otthon), 
majd viszi őket hajóval és helikopterrel 
új szálláshelyükre. A kollégiumi szoba 
ágyának szélén magányosan üldögélő 
megszeppent fiúcska szomorúan elré-
vedő arca mindennél többet elmond 
az életformaváltás nehézségeiről, soha-
sem gyógyuló sebeiről. Aztán másnap, 
az iskolapadban az első osztályosok 
megtudják, hogy az ő kis hazájuk egy 
nagyobb haza, Oroszország része. 
A csillaggal díszes Kremlben pedig 
Putyin dolgozik az ő boldogságukért…

A tizenkét éves Alla viszont, az 52 
százalék című filmben (r: Rafał Skalski) 
maga akar iskolát váltani, bekerülni a 

híres szentpétervári balettintézetbe, 
hogy balett-táncos vagy prímabalerina 
lehessen. A szép arcú, nyurga, tipikus 
„balettpatkányt” (ezt a közkeletű kife-
jezést nem sértő szándékkal írom le) az 
első felvételin eltanácsolják: „rondák a 
lábai, amúgy ügyes kislány”. Mellékesen 
a lábhosszméret is hibádzik néhány cen-
tivel (az ideális ugyanis a teljes magas-
ság 52 százaléka). A kislány otthon 
– édesanyja segítségével – erősen edz 
(nyújtja a lábait) az újabb megméret-
tetésre. Nem tudni, mennyi Alla nagy-
nagy akarásában a saját elhatározás, 
és mennyi a szülői ösztönzés, de úgy 
tűnik, az első a meghatározó. Mégsem 
sikerül az újabb felvételi sem. A kislányt 
– az utolsó képkockán – tört vonallá 
zsugorodva látjuk: két hatalmas tükör 
találkozásában. 

Az önkizsákmányolás – bizonyos 
nemes cél érdekében – még akár becsül-

hető is lehet, de ha mások zsákmányol-
nak ki bennünket, az már más megítélés 
alá esik. Pedig világunk – ha nem is hala-
dó, de meghaladhatatlan – hagyománya 
ez, változatos formákban (a harmadik 
világban szemérmetlenül; a negyedik-
ben egyenesen „rabszolgamunkaként”). 
A Macska igazsága (r: Jeremy Hamers) 
brazíliai cukornádvágó munkásai hóna-
pokig robotolnak az üzem ültetvényén. 
Vasárnap kivételével napi tizenegy órá-
ban, rossz és drága koszt mellett, s 
ráadásul a munkavezető még teljesít-
ményük kiszámítását is elcsalja. Pedig a 
megtermelt érték töredékéért az emberi 
teljesítőképesség határán túl kihasznál-
ják őket. Ez a puritán, arcokat mellőző 
filmalkotás hosszan tartó részletesség-
gel és brutális közelségből mutatja a 
munkafolyamatot, oly annyira, hogy 
nekünk is megfájdul a karunk-testünk 
tőle. Az elcsendesült estéken aztán, a 
sötétség képe alatt az egyik munkás 
feleségéhez írt sorait halljuk. A levelek a 
munka nehézségeiről szólnak, de hang-
juk mindig bizakodó. Mígnem a munkás 
egyik sérülése, az elégtelen kezelés és a 
munkába állás kényszere miatt – végze-
tes lesz.

A létező szocializmus korai idősza-
kában a kizsákmányolást lelkesí tő 
dalokkal, jelmondatokkal, tömeg hisz-
terizálással próbálták láthatat lanná  
vagy kevésbé láthatóvá tenni. 
A Revü (r: Szergej Loznyica) az 
50-60-as évekből származó szovjet 
propagandafelvételekből áll össze. 
A képeken a főszereplő mindig a tömeg, 
sohasem az egyes ember. Legyen szó 
gátépítésről vagy a folyón, a földeken, 
a gyárakban végzett munkáról vagy a 
„korszerű technika” bemutatásáról. 
A tudósok és értelmiségiek mintegy 
kiszolgálói a munka frontjának. Az esti 
színházi előadások is a termelés foko-
zásáról szólnak (aki esetleg éhségéről 
beszél a darabban, azt a Leninnek tett 
ígérettel győzik meg a többiek arról, 
hogy mi az előbbre való). A propaganda 
lelkesítő erejét a sokaság egy célért foly-
tatott együttes küzdelme adja. Minden 
képkocka ugyanarról szól, az előzőeket 
erősíti fel (kétely, megtorpanás, hiba 
nem létezik). Amikor sokan ugyanazt, 
egyszerre csinálják (innen a találó cím) 
– az édes gondolattalanságba kábít; jó 
érzéssel tölt el; megfoszt a rákérdezés 
képességétől és szabadságától. A 150 
százalékos teljesítés képi megfelelőjét 
nyújtja. Amelynek távlatos világában a 
munka folyamatos harc és örömünnep.

De igazi örömünnep mégiscsak a 
rock. Amikor a Mosoni-Duna árterén 
az 1969-es woodstocki fesztivál sztár-
csapata, a Ten Years After zenél. Amikor 
a Rock’n Tokyo (r: Pamela Valente) 
underground rockzenekarai zabolátla-
nul (olykor mezítelenül) megidézik a 
60-as éveket, az ösztönök felszabadí-
tását és kiélését. Amikor a roma Elvis-
imitátor (Viva Constanta! r: Ambrus 
Emese) beöltözik, hogy elutazzon egy 
faji diszkrimináció elleni koncertsoro-
zatra, s közben úton-útfélen, vonaton 
és kocsmában, nézőknek vagy a kame-
rának eljátssza, eldalolja a romásított 
dalszövegeket.

Mert a rockzene – mint 68 legfonto-
sabb érzelmi muníciója – ma is tartós. 
Sőt tartósít. Akár a Mediawave.

Fesztivál

„Farkasszemet nézünk a történelemmel, 
és egész egyszerűen nem szabad félnünk!

Meg kell őrizni eddigi elszántságunkat, 
elkeseredésünket és hitünket.”

(Ernesto Che Guevara)
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Fesztivál

Alig érkezik meg az ember, épp csak 
lepakol a szállodában, nyakába akasztja 
a sajtóbelépő-kártyáját és máris elönti 
a fesztiválláz. Így éhesen elindulok meg-
nézni az Hungert (Éhség, 2008).

A procedúra mindig ugyanaz: kártya-
felmutatás, táskaellenőrzés, fémdetekto-
ros teljes testátvizsgálás. Ezen annyiszor 
esem át a tíz nap során, hogy utána kicsit 
zavarban vagyok, ha csak úgy beenged-
nek egy ajtón.

Az Éhség a székhez szögezi a nézőt. 
Tényleg megérdemli a legjobb első film 
díját, amit Steve Mcqueen meg is kapott 
érte. Nagy teljesítmény, hogy még akkor 
is csak bámuljuk a vásznat tehetetlenül, 
lélegzet-visszafojtva, amikor már régen el 
kellett volna fordulnunk. Fekáliát kennek 
körkörösen a falra, véresre vernek egy 
embert, annyira, hogy a börtönőrt is 
sajnáljuk vértől vöröslő, szanaszét zúzott 
ökle miatt, vagy éppen sebektől tarkított 
csonttá soványodott éhségsztrájkoló 
testét nézzük, ahogy az utolsókat lélegzi. 
Bobby Sands 1981-ben kezdett éhség-
sztrájkba a brit börtönökben fogva tar-
tott ír politikai elítéltekkel való emberibb 
bánásmódért küzdve. Végső elkeseredé-
sében önmaga halálra éheztetése mellett 
döntött. Saját magunk elpusztítása az 
egyetlen fegyver, amely mindig kéznél 
van. Bobbyt pedig egyedül egy bizonyos 
magasztos igazság érdekli, egyedül az 
iránt érez visszafojthatatlan éhséget, így 
a teste természetes igényeit el tudja tom-
pítani. Tény, hogy volt a filmben néhány 
olyan megoldás, amelyet filmesztétikára 
érzékeny középiskolások első filmjében 
tudnék elképzelni. (Az elkenődött vér az 
arcon gúnyos bohócmosollyá merevül, 
madarak rebbenek föl egy fáról, mikor a 
főhősből kihuny az élet).

Mikor az ember hetente megy mozi-
ba, még a film utáni mosdóhasználatot 
is szentségtörésnek érzi, ha valami lelki 
mélységekig vájkáló alkotást látott, ám 
Cannes elsősorban a filmekhez kötődő 
egyéb tevékenységekről, és csak másod-
sorban a filmekről szól. Az újságírók szá-
mára mindenképpen. Így egy-egy nagy 
hatású film után is inkább lohol, felejt, 
felülkerekedik, vagy a másik esetben  
– például ha napilapnál dolgozó kollégá-
ról van szó – hagyja a filmet hatni, bero-
han a sajtószobába, gép elé ül, megírja 
a cikket, elmondja, kiadja az élményt, s 
csak azután lohol tovább, felejt stb. 

Mi ettünk az Éhség után, mert aznap 
még nem is reggeliztem. Aztán fölmen-
tünk a „Le Club” elnevezésű sajtószo-

bába, amely tulajdonképpen egy igé-
nyes kávézó a Fesztiválpalotán belül, 
ahol sajtóbelépővel ingyen vizet, kávét 
és narancslét kap minden betérő újság-
író. Gyönyörű teraszáról éppen a photo 
callokra látni, tavalyig még sört is adtak 
ingyen, mégis alig lézeng ott valaki, mert 
a legtöbben egyszerűen nem is tudnak 
róla. Ez is a fesztivál egyik kis titka, ami 
sehol sincs rejtve – még a fesztivál tájé-
koztató füzetében is említik – minden-
kinek van egy kollégája legalább, aki jár 
oda, mégis kevesek ismerik. Cannes tele 
van ilyen kis titkokkal. 

Madonnával a vetítőteremben

Például azzal, hogy Madonna dokumen-
tumfilmjének (I Am Because We Are /
Vagyok, mert ti vagytok, 2008) speciális 

vetítésére nem is olyan nehéz bekerülni. 
Egy osztrák barátnőm, kinek hasonlóan 
alacsony rendű sajtókártyája van, mint 
nekem, egy barátjának szerezte a jegyet, 
aki helyett én ültem be a terembe. Ha 
valaki negatív előítélettel viseltetetett is 
Madonnával szemben, az egy csapásra 
elmúlik, ahogy az énekesnő szerényen 
előrevonul a kis teremben. Mert hirtelen 
még a leggúnyosabbak is csak meredni 
tudnak a lehető legtermészetesebben 
viselkedő élő poplegendára. Az éne-
kesnő gyönyörű, de korához illő stílusú 
ruhájában elfogódottan konferálja föl 
a filmet. Láthatóan örül, hogy itt lehet, 
talán tényleg elhiszi, hogy itt ő majd-
nem senki, talán nem vette észre, hogy 
a kizárólag újságírókból álló teremben 
még a mobiltelefonok kamerái is vil-
logtak öt percig, annyira izgatott volt 
mindenki, hogy egy teremben lehet 

Madonnával. Aztán a mosolygós fran-
cia konferanszié megkéri a vetítés egyik 
vendégét, álljon föl, és Sharon Stone 
emelkedik föl, ugyancsak megilletődöt-
ten egy pillanatra. A vakuknak persze 
ez is elég volt, villogtak rendesen, pedig 
profi fotós nem is lehetett a teremben. 
Ezek a képek kizárólag a filmművészet-
re érzékeny újságírók emlékkönyvébe 
készülnek.

Ezek után nehéz volt belekezde-
ni a Malawiban élő HIV-pozitív árva 
gyerekek sorsáról szóló dokumen-
tumfilmbe. De könnyen beszippant, 
sírásra késztet, elborzaszt, miközben 
Madonna egyre szimpatikusabbá válik 
a szemünkben. A filmben talán csak 
kétszer szerepel, csupán pillanatokra, 
narrátorként működik közre leginkább. 
Azt hiszem, a filmben látott képeknek 
több joguk lenne megmaradni ben-

What happens
in Cannes… Szabó Erzsébet
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nünk, mint bármely színész könnyektől 
homályos tekintetének, hiszen az mind 
fikció, ez pedig itt a valóság. A nyolc-
éves árva kislánynak már felnőttként 
kell pesztrálnia a nála is kisebbeket. 
Mindennek ellenére mindig csak moso-
lyog, szépséges és ártatlan. Fogalma 
sincs róla, hogy ő is az ott már szinte 
népbetegségnek számító gyógyíthatat-
lan kór hordozója. Tízévesnél f iatalabb 
árva gyerekek ringatják a kisbabákat, 
etetik, nevelik őket – ez olyan rettene-
tes látvány, hogy fikciós filmben nem 
is állná meg a helyét, hihetetlennek, 
mesterkéltnek hatna.

Könnyek a nézőtéren  
és a vásznon

A belga Dardenne testvérek szerin-
tem évről évre egy kicsit gyengébb 
filmmel állnak elő, de a színvonalat 
továbbra is magasan tartják. A La 
silence de Lornában (Lorna hallgatá-
sa, 2008) engem leginkább az raga-
dott meg, ahogyan minimális f ilmes 
eszközzel, kizárólag a cselekmény 
dokumentarista jellegű bemutatásával 
bontakoztatják ki a drámát. Itt nem a 
vágástechnika, nem a plánok, de még 
csak nem is a nagy dialógok adják meg 
a film drámai erejét, hanem kizárólag a 
megszokott emberi mozdulatok, a két 
ember közötti mindennaposnak tekint-
hető interakciók. Egy dühösen a fejre 
húzott párna, egy bizonytalan kis moz-
dulatokkal kezdődő szenvedélyes sze-
retkezés, hivatali sorban állás, pisilés a 
bokorban. Mégis, a történetet ismerve, 
ezeken a korántsem különleges vagy 

drámai cselekményeken legbelül van a 
fojtogató tragédia: ugyanis a szerep-
lők a legszörnyűségesebb helyzeteket 
igyekeznek mindennaposnak megélni. 
A fiatal albán lány, Lorna az állam-
polgárság fejében házasságot köt egy 
belga heroinfüggővel, és míg barát-
ja külföldi vendégmunkásként várja, 
hogy Lorna összeszedjen annyi pénzt, 
amennyivel megnyithatják kis kávézóju-
kat, addig a közvetítőként közreműkö-
dő taxisofőr Lorna „férjének” halálára 
pályázik, hiszen így a lány özvegyként 
azonnal férjhez mehetne egy állampol-
gárságra vágyó orosz férfihoz. A férfi 
pedig éppen annyit f izetne, amennyire 
Lornáéknak szükségük lenne a kávézó 
megnyitásához. Mindenki vár valami-
re, mindenkinek határozott célja van, 
mindenki tárgyként, pénzforrásként 
használja a másikat. Ám Lorna hirtelen 
célt téveszt. Képtelen szerencsétlen, 
függőségétől újra és újra szabadulni 
próbáló férjét egyszerűen csak hagyni 
meghalni. Kapálózni kezd, kiutat keres, 
de továbbra is csak hallgat, hallgat, és 
szentül hiszi, hogy képes lesz minden-
kinek megfelelni. A jónak és a rossz-
nak egyaránt. Aztán a fiú meghal, és 
Lorna továbbra is csak hallgat: minden 
dühét, fájdalmát, gyanúját hallgatással 
fejezi ki. Végül, mikor már belenyugod-
na a mocskos eszközökkel kiharcolt 
jólét megvalósulásába, akaratlanul is 
megszólal, az egyetlen eszközzel, ami 
ebben a helyzetben már lehetséges: 
elveszíti az eszét. A lelkiismeret felülke-
rekedése katartikus erővel hat a néző-
re, de valami mégis hiányzik: talán a 
Dardenne fivérek korábbi f ilmjeire jel-
lemző felszabadító megbocsátás érzé-

se. Itt most nincs kinek kegyelmezni, 
hiszen az egyetlen szimpatikus főhős 
sem kegyelmez önmagának. 

Nem szól, nem lát, nem beszél

Clint Eastwood Changeling (A csere, 
2008) című filmje korántsem volt olyan 
sallangmentes és valóban drámai erejű, 
mint amilyen lehetett volna. A film meg-
történt esetet dolgoz föl: a 20-as évek-
ben egy anya kétségbeesetten keresi 
eltűnt gyermekét. A rendőrség egy zseni-
álisnak tűnő nyomozás végén megtalálja 
a kisfiút. Csak éppen ez a mosolygós 
kissrác nem a gyötrődő anya eltűnt gye-
reke. Rémálom veszi kezdetét, melyben 
az igazságáért küzdő nő egy korrupt és 
érzéketlen igazságszolgáltatással szem-
ben igyekszik elveszett fia nyomára buk-
kanni. A gyerek váltig állítja, hogy ő 
Christine fia, a rendőrség nem akarja 
meghallgatni az anya érveit, még azt 
sem veszik tudomásul, hogy tíz centit 
csökkent a kisfiú magassága. Valami 
sántított ebben az egész nagy tragédi-
ában: túl sok volt a könnyáztatta arc a 
vásznon, a nagyszabású zene, a drámai 
fordulatok. 

Nagyon izgatott lettem, mikor kide-
rült, hogy egy másik ismerősömnek akko-
ra szerencséje volt, hogy részt vehetett a 
Kung Fu Panda című animációs film hiva-
talos buliján, ahol maga Angelina Jolie is 
jelen volt. Később az ismerősöm beval-
lotta, hogy az esemény különlegességét 
némileg tompította a tény, miszerint a 
művészeket egy üvegfal választotta el a 
többi vendégtől. Úgy látszik, bizonyos 
emberek sohasem válnak hús-vér lénnyé 
csak úgy akárki számára. Pedig kétség-
telenül Jolie volt a legnagyobb cannes-i 
attrakció. Úgy ötven méterről még én is 
láttam fehér terhesruhájában levonulni 
a lépcsőn... Egy huncut paparazzo még 
pólócsere közben is lekapta a francia 
villa teraszán, ahol férjével és gyereke-
ikkel vendégeskedtek a fesztivál ideje 
alatt... Előrehaladott ikerterhességét 
viselő Angie még Clint Eastwood fele-
ségét is szájon csókolta a fotósok nagy 
örömére... De hiába minden: a valódi 
könnyek és a valódi fájdalom a vásznon, 
a hol égbekiáltóan rossz, hol Oscart 
érő alakítás, a bevallottan biszexuális 
irányultság, a tetoválások, a seregnyi 
gyerek, az ENSZ jószolgálati nagykö-
vete cím, a világ egyik legszexisebbnek 
titulált férfija az oldalán: ez a nő totális 
kérdőjel a számomra, és elképzelésem 
sincs, milyen lehet valójában. Talán ezért 
bámulja mindenki tátott szájjal Cannes-
on innen és túl. 

Több film is szólt az emberi tehetet-
lenségről, arról, hogy miként betonoznak 
minket egy állapotba az életkörülmé-
nyeink. A legjobb rendezői díjat elnyert 
török Üç maymun (Három majom, 2008) 
is ebbe a kategóriába tartozik. Nuri Bilge 
Ceylan műve a klasszikus nem lát, nem 
hall, nem beszél motívumot vezette végig 
egy túlzott lojalitásból kibontakozó csa-
ládi tragédián át. A választási győzelem-
re hajtó politikus megkéri sofőrjét, vállal-
ja át tőle halálos gázolását, a férfi pedig 
kötelességtudatból és némi pénz fejében 
belemegy az üzletbe, hosszú hónapokra 
börtönbe vonul. Cselekedete abszurditá-
sát sem felesége, sem kamasz fia, sem ő 

maga nem fogja föl, így a sok titkolózás, 
hazudozás, tehetetlenség addig gyűrű-
zik, míg végül logikusan még nagyobb 
tragédiába, a család teljes erkölcsi elle-
hetetlenülésébe fullad. Azért szerettem 
ezt a filmet, mert benne minden moz-
zanat erőlködéstől mentesen, logikusan 
következett egymásból. A fémes színek-
kel operáló, sötét tónusú történetben 
játszó színészek kivétel nélkül nagyszerű 
alakítást nyújtottak. Mondanom sem 
kell, hogy ezt is Arany Pálma-esélyesnek 
tartották a kritikusok.

És hogy végül melyik lett a győztes? 
Entre les murs (A falak között, 2008) 
című film, a francia Laurent Cantet alko-
tása, mely ugyancsak dokumentarista 
jelleggel mutatja be egy iskola valósá-
gos mindennapjait. Sajnos a filmet nem 
láttam, ahogyan sok más újságíró sem, 
mert ez volt a versenyprogram utolsó 
filmje, sokan már elutazóban voltak. 
Ahogyan Clint Eastwood is, aki így nem 
vehette át életműdíját. 

Sajnos Mundruczó Kornél is lecsú-
szott a Delta FIPRESCI-díjának átvéte-
léről, mely a Nemzetközi Filmkritikusok 
Szövetségének díja. Azért a büszkeség 
így is a miénk. A Filmunió jóvoltából 
minden magyar újságíró kapott meg-
hívót a film vörös szőnyeges vetítésére, 
és utólag csak azt sajnálom, így nem 
láthattam, hogyan fogadták a Deltát a 
sajtóvetítésen. Tóth Orsi elbűvölő volt 
a szőnyegen és a vásznon is. Egy francia 
kritikus, akinek egyébként nem tetszett 
a film, még a legjobb színésznő díjára 
is esélyesnek tartotta, ám sajnos ez 
végül nem jött össze. Nem rossz film a 
Delta – annyira, amennyire sok magyar 
kritikus leszólta a szemle idején koránt-
sem –, de valami hiányzik belőle. Nekem 
túlzásnak tűnt a vérfertőző viszony, ám 
nem elég mélyen ábrázoltnak a történet-
ben folyamatosan jelen lévő feszültség. 
Ugyanakkor gyönyörűen komponáltak 
a képek, Tóth Orsi játéka eszköztelen, 
mégis erőteljes, maradandó élményt 
nyújt. Lajkó Félix azonban még karakte-
réhez képest is túl bizonytalannak tűnt, 
amatőrizmusa nem feltétlenül tesz jót 
a filmnek. Ő inkább a magyar partin 
volt elemében, a zene mindenestül az ő 
terepe. Mindent összevetve, a Delta egy 
szép, szomorú ballada, ami azonban 
mégsem teljesen kiforrott.

A fesztivál közepén jelentkező fáradt-
ság a végére elmúlik, én úgy éreztem, 
még tíz napot vidáman elüldögélnék fil-
meket nézve. De mindig van utolsó nap 
és utolsó film.

A Debussy Teremben a fények csak 
lassan hunynak ki, és amikor már egé-
szen sötét lesz, az első sorok egyikéből 
egy férfi hangosan fölkiált: Raúl!, egy női 
hang pedig felel rá valahonnan hátulról: 
Raúúl! Aztán még egy-ketten belekiabál-
nak a sötétbe, majd elcsitul a terem, és 
megkezdődik az előadás. Állítólag évek-
kel ezelőtt néhány újságíró igyekezett 
megtalálni a helyét a teremben, amikor 
hirtelen elsötétült a nézőtér, a lépcsőn 
érte őket a sötétség, és úgy próbálták 
társukat megtalálni, hogy belekiáltottak 
a tömegbe: Raúl! Azóta a törzsvendégek 
megismétlik ezt, és mára már a város 
egyik legendája lett, ami legalább annyi-
ra huncut, mint az, hogy a Carlton hotel 
kupoláit állítólag a tervező szeretőjének 
csodaszép keblei ihlették.

La silence de Lorna 
(Lorna hallgatása)
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Idén ismét sztármentes, realizmusra 
és hétköznapi helyzetből kibontakozó 
konfliktusra épülő dráma nyerte Cannes-
ban az Arany Pálmát. Meglepetésként, 
az utolsó pillanatban érkezett Laurent 
Cantet középiskolásokról és tanáraikról 
szóló története az Entre les murs (Falak 
közt). Két óra feszes tempójú, szinte 
teljesen a párbeszédekre építő dráma ez, 
középpontjában egy tanárral, François-
val (François Bégaudeau, aki egyben a 
film alapjául szolgáló regény szerzője 
is) és különböző nemzetiségű és vallású 
diákjaival. Szinte észrevehetetlenül, az 

igeragozástól és az irodalomról szóló 
pergő eszmecserék során bontakozik ki 
előttünk a diákok és François jelleme. 
Egy pillanatra se lép ki a kamera az 
iskola falai közül, mégis árnyalt képet 
kapunk a mai francia társadalmat érintő 
alapvető problémákról, a bevándorlók 
helyzetéről, a fiatalok kilátástalanságá-
ról, az alulfizetett tanárokról és a kul-
túra devalválódásáról egy olyan világ-
ban, ahol egyre inkább a pénz és a 
könnyű boldogulás válik a társadalom 
mozgatórugójává. Egyszerre aktuális és 
örök érvényű a mondanivalója a film-
nek. A francia társadalmat megjelenítő 
mikrokozmoszban, az osztályteremben 
csapnak össze a kulturális és generációs 
ellentétek, amit nem könnyű megfele-
lően kezelni. A film bemutatja, miként 
válhat az őszinteség és a közvetlen hang-
nem kétélű fegyverré, amelyet a diákok 
a megfelelő pillanatban a tanár ellen 
fordítanak. Bár a szituációk nagy része a 
könyvben leírtakon alapul, a dialógusok 
improvizatív jellegűek, a videokamerá-
val rögzített félközeliknek köszönhetően 
pedig dinamizmus hatja át a tanórákat, 

közel hozva a nézőt is a vásznon lát-
ható szereplőkhöz. Csodálatos, amint 
a rögtönzött és kezdetben jelentékte-
lennek tűnő dialógusokból, nyelvi lele-
ményekből és meggondolatlan vagy fél-
reérthető szóhasználatból egyszer csak 
kipattan a konfliktus. A Budapesti Iskola 
dokumentarista-realista hagyományai 
éppúgy felidéződnek a nézőben, mint 
Cantet honfitársának Abdellatif Kechiche 
filmjei, amelyek inkább dokumentálnak, 
mint állást foglalnak. Ugyanúgy hibás a 
tanár is, mint a diákok, és ugyanúgy nem 
ítélhető el a diák sem, mint ahogy a tanár 

sem. A tanítás, a fegyelmezés, valamint a 
konfliktuskezelés maga is olyan, mint a 
nagybetűs élet: holtig kell tanulni, és leg-
többször csak utólag jövünk rá, hogyan 
és mit kellett volna másképp csinálnunk. 
Az, hogy a kilenctagú nemzetközi zsűri 
egyöntetűen az Entre les murs-ra szava-
zott, mutatja azt is, hogy itt nem ország-
hoz vagy kultúrához köthető problémá-
ról van szó, hanem világszerte fellelhető 
jelenségről. Napjainkban sajnos egyre 
inkább leértékelődik a tudás, a kultúra, 
és ezáltal az azt közvetítő tanár tekinté-
lye is. Külön aktualitása lehet a filmnek 
Magyarországon, mivel az elmúlt idő-
szakban szinte nem telt el hét, hogy ne 
röppent volna fel hír a médiában iskolán 
belüli erőszakról vagy tanárverésről. Úgy 
tűnik, a felgyorsult társadalmi változá-
sok közelebb hozták a tanárokat és a 
diákokat egymáshoz. A határok össze-
mosása felszabadultabb tanítási közeget 
eredményez, de ennek egyre gyakrabban 
adódnak nem kívánt „mellékhatásai”.

Szintén két szemben álló akarat ütkö-
zik, ám sokkal erőszakosabb formában, 
egy a mai napig vitatható politikai hely-

zetben, Steve McQueen Hunger (Éhség) 
című sokkoló börtöndrámájában. 
A megtörtént eseményeket feldolgozó 
torokszorító és sokszor gyomorforgató 
történet az 1981-ben Észak-Írországban 
bebörtönzött IRA terroristáknak bélyeg-
zett fiatalokról szól, akiktől a brit kor-
mány megtagadta a politikai státust, 
közönséges bűnözőként kezelve őket. 
Megfosztva alapvető emberi jogaiktól 
a fiatalok radikális lépésekkel próbálták 
ellenállásukat kifejezni. Politikai eszmék 
és a börtönőrök által képviselt rend 
védelme csap össze, amikor a maze-i H 
börtönblokk foglyai megtagadják a tisz-
tálkodást és a rabruha viseletét, majd 
mikor ez kevésnek bizonyul, végsőkig 
menő éhségsztrájkba kezdenek, hogy 
így tiltakozzanak a Margaret Thatcher 
vezette brit kormány zsarnoki fennha-
tósága ellen. McQueen filmje olyannyira 
részletesen és realisztikusan rekonstru-
álja a börtön falai közt zajló eseménye-
ket, hogy az ember szinte érzi a mocskot 
és a bűzt, amelyben a börtönőrök egyre 
brutálisabb eszközökkel próbálnak ren-
det teremteni. Különösen kegyetlen és 
az emberi méltóságot teljesen porba 
tipró cselekedeteik mögött azonban a 
börtönőrökön is egyre inkább kiütkö-
zik, mennyire belefáradtak ebbe a küz-
delembe, amely kényszerítő eszközeik 
és létszámfölényük ellenére is időnként 
kicsúszni látszik a kezük közül. A londo-
ni születésű McQueen elismert művész-
nek számít hazájában és világszerte, de 
nagyjátékfilmmel ez idáig nem próbál-
kozott, ami azért meglepő, mert első 
filmes rendezőhöz képest profikat meg-
hazudtoló ügyességgel bánik a médium-
mal. Érdekes rendezői fogás tőle, hogy 
a Vasladyként elhíresült konzervatív 
miniszterelnök a korabeli rádiónyilat-
kozatok bejátszásával szinte testet ölt, 
noha nem látjuk az arcát, ellentmon-
dást nem tűrő hangjának köszönhető-
en szinte tapinthatóvá válik a jelenléte. 
A Vaslady megfelelő ellenfele Bobby 
Sands (Michael Fassbender), a legel-
szántabb bebörtönzött, aki elsőként 
hirdetett éhségsztrájkot (és az első volt, 
aki ebbe bele is halt). Az pedig egye-
nesen lélegzetelállító, amikor Bobby és 
a katolikus lelkész (Liam Cunningham) 
huszonkét percen keresztül folytatnak 
pergő párbeszédet fix kameraállásból 
fényképezve, vágás nélkül, csak úgy 
dobálják egymáshoz a súlyos mondani-
valót hordozó szavakat. Azzal, hogy a 
kamera nem vált egyik arcról a másikra, 
ahogy azt a párbeszédeknél megszok-
hattuk, hanem kívül marad a játéktéren, 
eltávolítva a nézőt a szereplőktől, az az 
érzése támad az embernek, hogy véletle-
nül vagyunk szem- és fültanúi két ember 
beszélgetésének. 

Fernando Meirelles nyitófilmje, a 
Blindness (Vakság) karantén világa, 
amely egy elhagyott elmegyógyintézet 
falai közé zár bennünket, amely a Hunger 
börtönéhez képest Barbie-háznak tűnik, 
pedig itt is van a padlón és a falakon 
szétkenődött ürülék, mocsok és két-
ségbeesés. Jó pár évbe telt, mire José 
Saramago író úgy döntött, hogy beadja 
végre a derekát, és megengedi, hogy 
filmre vigyék azonos című, 1998-ban 
irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett regé-
nyét. Az Isten városa és A hű diploma-
ta rendezőjére esett a választása, hogy 

megfilmesítse apokaliptikus látomását 
egy hirtelen kitört járványról, amelynek 
következtében az emberek sorra veszí-
tik el a látásukat. A titokzatos kór első 
áldozatait karanténba zárják, ahol azon-
ban egyre szaporodnak az emberek, 
szűkülnek a terek, és egyre rosszabbak 
a körülmények, míg végül óhatatlanul 
elszabadulnak az indulatok. A karantén-
ban zajló szörnyűségeknek szemtanú-
ja is akad, az orvos felesége (Julianne 
Moore), aki önszántából, magát vaknak 
tettetve követi férjét, és hamarosan nem-
csak férje, de egy szinte már családdá 
összeforró kis csapat vezetője, túlélésük 
és menekülésük kulcsa lesz. Meirelles 
filmje nézhető ugyan, de korántsem 
váltja be a hozzá fűzött reményeket. 
Nyitófilmnek is gyaníthatóan leginkább 
aktuális társadalmi és politikai üzenete 
miatt választották. A sors kegyetlensége, 
hogy a bemutató előtti héten mozdult 
meg a föld Kínában, és egy sor termé-
szeti katasztrófa történt, a következtük-
ben kialakult helyzet pedig óhatatlanul is 
emlékeztethet a Blindnessben látottakra, 
elsősorban a hatóságok olykori tehetet-
lenségére, az embertelen körülményekre. 
Mégis a film legemlékezetesebb pillana-
tai nem a megrázónak szánt képeknek 
köszönhetőek, hanem Julianne Moore 
játékának. A mellőzött, bánatát alko-
holba fojtó, férje által elhanyagolt házi-
asszony a szemünk láttára keményedik 
meg és válik a közösség kulcsfigurájává: 
felnőve a feladathoz mintha új értelmet 
találna az életének. 

Két éve a velencei Mostrán Arany 
Oroszlánnal tűntették ki Jia Zhang Ke 
Still Life című dokumentumfilmnek tűnő, 
ám fikciós elemekkel tarkított filmjét. Az 
idén Cannes-ban bemutatott 24 City (Er 
Shi Si Cheng Ji) valós és kitalált interjúk 
láncolata, a 420-as kódnevű hadiüzem 
bezárásáról és arról, miként érintette 
ez az ott dolgozó embereket. A valóság 
és a fikció ezúttal sokkal jobban össze-
mosódik, mint a Still Life-ban, amelyben 
a dokumentumfilmszerű ábrázolásmód 
időnként például felszálló ufók képé-
vel keveredik. A gyár nyugdíjasai mel-
lett Zhang Ke megszólaltat olyan kita-
lált figurákat, mint Little Flower (Joan 
Chen) és Su Na (akit Zhang Ke állan-
dó színésznője, Zhao Tao alakít), hogy 
átfogóbb képet adjon a korról és egy 
vezetői döntés hatásáról ez egyénekre. 
Vallomásaik alapján nyomon követhet-
jük, milyen gazdasági változásokon ment 
keresztül az 1950-60-as évektől kezdve 
Kína. Manapság, amikor a piacgazda-
ság előretörése egyre inkább kiszorítja a 
nagyüzemeket, és a hadiipar fejlesztése 
mást követel, mint korábban, a közel 
560 000 négyzetméteren elterülő gyárat 
bezárják, a telepet és a lakóingatlano-
kat lerombolják, hogy helyette egy igazi 
modern városrészt építsenek 24 City 
néven, helyet adva az új generáció fia-
taljainak, akik már modern autókkal jár-
nak és divatos foglalkozásokat űznek. Jia 
Zhang Ke filmje ugyanúgy állóképekbe 
merevített csendéletszerű portrékat fest, 
mint korábbi alkotása, gyakori áttüné-
sekkel, az arcokról a gyár falai között 
fokozatosan kiüresedő terekre váltva. 
Egy letűnt kor adja át itt a helyét egy új 
kornak, ami láthatóan ugyanúgy elszige-
teli és falak közé zárja majd lakóit, mint a 
hajdani titkos hadiüzem a dolgozóit.

Fesztivál

Falak közt
Váró Kata Anna
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Recenzió

Cristian Réka és Dragon Zoltán a Szegedi Tudomány-
egyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatói, ahol 
a filmelmélet és a vizuális kultúra tanítására évek 
óta nagy hangsúlyt fektetnek. Közös könyvük, az 
Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film 
Theories [Filmes típusú találkozások: Filmelméleti 
kézikönyv]. Ez a kötet a két szerző filmes oktatásá-
nak gyümölcse, amely a JATEPress gondozásában, a 
Szegedi Egyetemi Kiadó Angol-amerikai tanulmányok 
könyvsorozatában [Papers in English & American 
Studies XIV. Monograph Series 5.] jelent meg. Cristian 
Réka és Dragon Zoltán alapító főszerkesztői a nem-
zetközileg is jegyzett AMERICANA – E-Journal of 
American Studies in Hungary című elektronikus 
folyóiratnak; emellett Dragon Zoltán szerzője a The 
Spectral Body: Aspects of the Cinematic Oeuvre of 
István Szabó [Newcastle: Cambridge Scholars Press, 
2006] című, Szabó István filmes életművét bemutató 
kitűnő kötetnek.

A hazai filmes könyvpiacon üdítő újdonságnak szá-
mít Cristian és Dragon közös, angol nyelvű tankönyve, 
amely igazodva a bolognai folyamat lineáris képzési 
elvéhez, a BA és MA szintű angol és amerikanisztika 
szakos hallgatói közeget célozza meg elsődleges olva-
sóközönségnek, és ezért fő célja, hogy egy széles 
spektrumú, átfogó, könnyen értelmezhető és használ-
ható filmelméleti alaptudást nyújtson az olvasónak. 
A bevezetőből megtudhatjuk, hogy a könyv tanítási 
tapasztalatból született. Egyetemi hallgatóként mi 
is látogattuk a szerzők színvonalas és interaktív fil-
mes előadásait, amelyeket szintén „koprodukcióban”, 
egymást kiegészítve tartottak és tartanak jelenleg is. 
A könyv is így épül fel: a nyolc fejezet – melyből négy 
fejezetet Cristian Réka, négyet pedig Dragon Zoltán 
írt – egymásra épít és praktikus átjárhatóságot tük-
röz, ezzel is segítve az olvasót, hogy „képben legyen.” 
A szerzők visszautalnak – mintegy „visszalinkelnek” 
– korábbi fejezetekben leírt fogalmakra, és így még a 
filmelméletben járatlan hallgató/olvasó is össze tudja 
magában kapcsolni az első fejezetben megismertetett 

sztereoszkópot az utolsó fejezetben szemléltetett „vir-
tuális” fogalommal (130).

A fejezetek végén található kulcsfogalmak jegy-
zéke, az alapos bibliográfiai adatok, az ajánlott fil-
mek, további olvasmányok és internetes honlapcímek  
– igazodva a kortárs multimédia követelményeihez – 
olvasóbarát szöveget hoznak létre, hogy a jórészt 
angolszász filmelméletek „dzsungelében” olvasójuk 
útikönyvként használja itt Közép-Európában – egy-
előre még angol nyelven. Ezért is igen szemléletes és 
találó választás volt a szerzők által készített fénykép, 
amely a könyv borítóján látható, és egy „bedzsunge-
lesedett” Hollywood feliratú (amelyről az „y” eltűnt 
az évek során) közép-európai nyári mozi bejáratát 
mutatja egy piros Lada típusú személygépkocsival, 
amely ismétlődő képsorral filmszalagszerűen szövi át 
a könyvborítót, mintegy nemrég letűnt világot kötve 
össze a jelennel, ahol a film a láthatatlan kapocs.

A könyv nyolc fejezetben összesűrített elméleti 
anyag, amely a film és mozi kialakulásának (elő)
történetét, a filmnyelvet, az adaptációelméleteket, a 
posztstrukturalista narratológiát, a pszichoanalitikus 
filmelméletet, a műfajelméletet, a szerzői elméleteket, 
valamint a sztárrendszer, a sztárság, a „hollywoodi 
álomgyár” jelenségét, a gender és a feminizmus kap-
csolatát a filmtudománnyal, a posztkoloniális film-
elméletet, az úgynevezett „Harmadik Mozi” [Third 
Cinema] fogalmát tárgyalja, illetve a film szerepét az 
internet korában. Ezek a fejezetek egyenként is külön 
könyvet érdemelnének, amelynek megírására – akár a 
magyar nyelvű olvasóközönséget is megcélozva – csak 
biztatni tudjuk a szerzőket. A kognitív filmelmélet 
bemutatását – amely azt a kérdést vizsgálja, miként 
működik az elménk, miközben filmet nézünk – hiány-
ként róhatnánk fel a szerzőpárosnak, viszont Cristian 
a kötet első fejezetében a különböző filmtörténeti 
előzmények és találmányok példáinak felvonultatá-
sában, a filmnek az emberi elmére gyakorolt hatását 
szemléletesen magyarázva (az egyik pont az ázsiai 
árnyékszínház leírásában található) érinti ezt a kérdés-

kört is. A hiányok kategóriájánál maradva egy érde-
kes tipológiai elírást meg kell említenünk. Ez – nagy 
valószínűséggel automatikus javítás nyomán – felül-
írta Christian Metz nevét, ami ennek következtében 
Cristian (sic!) Metzként jelenik meg végig a kötetben 
(a csatolt errata ezt az elírást hivatott korrigálni). 
Egyébként az igen széles spektrumú filmelméleti feje-
zeteket (nem csak időbeli) szimbolikus keretbe foglalja 
Cristian filmtörténeti áttekintése és Dragon elmélke-
dése a film jövő(i)ről. 

A könyv játékos szófordulatú első fejezetében 
Encounters of the First Kind: Once Upon a Time in 
Film [Első típusú találkozások: Volt egyszer a film] 
címmel, Cristian Réka – kiemelve a film és mozi jelen-
ségének egymásrautaltságát és egyben nem felcse-
rélhető fogalmát – szemléletesen és precízen vázolja 
fel a legjelentősebb filmtörténeti találmányokat és a 
mozi előzményeit Platón barlanghasonlatától kezdve a 
Lumière fivéreken, Méliès és Charles Pathé munkássá-
gán keresztül a háromdimenziós Harry Potter-filmekig. 
Ebben a fejezetben Cristian igen élvezetesen foglalja 
össze a filmtörténet főbb nyomvonalait. A könnyebb 
eligazodást a filmelméleti és mozifogalmak között a 
fejezet végén elhelyezett terjedelmes internetes glosz-
száriumok honlapcímei segítik. 

A következő „Do You Speak Film?: Film Language 
and Adaptation” [Beszél Ön „filmül”? A film nyelve 
és az adaptáció] című fejezetben Dragon a film nyel-
vének rejtelmeibe, a filmes narratológia (diegézis, 
grand imagier, narrátortípusok stb.) fogalmaiba és 
az adaptációelméletek és hűségkritika útvesztőibe 
vezeti be az olvasót észrevétlenül, akár egy igazi 
„orchideatolvaj” (31).

A „Dream on: Psychoanalysis and the Cinema” 
[Álmodj csak tovább! Pszichoanalízis és Film] című 
fejezetét egy merész, de lényegre törő kulturális 
mítosszal kezdi, amelyben összekapcsolja a nagybe-
tűs Képszínház vízióját a pszichoanalízisből átvett 
álom fogalmával, utalva arra a „véletlen” történelmi 
egybeesésre, hogy 1895-ben mutatták be a Lumière 
fivérek első tíz rövidfilmjét a párizsi Grand Caféban, 
és ugyanebben az évben jelent meg Joseph Bauer és 
Sigmund Freud közös műve a hisztéria patológiájáról, 
Studien über Hysterie címmel. Dragon a pszichoanali-
tikus filmelmélet általános bemutatásán túl rávilágít a 
Lacan elméletén alapuló filmelmélet létjogosultságára 
és újragondolásának szükségességére – a szerző ennek 
minden kétséget kizáróan szakértő úttörője számos 
kitűnő szakmai tanulmányával a magyar filmtudo-
mány világában. 

A kötet „Cowboys, Deadly Women and Co.: Genres 
and the Cinema” [Cowboyok, veszélyes nők és tár-
saik: Műfajok és a mozi] című fejezetében Dragon 
Zoltán bravúrosan vezeti be az olvasót a film műfaji 
kategóriáiba. Az irodalmi műfajelméletből kiindulva, 
René Wellek és Austin Warren, valamint Northrop 
Frye irodalomelméleteire alapozva építi fel a film 
különböző formáit, műfajait. Az egyértelmű, vilá-
gos elméleti gondolatmenet mellett az írás érdeme, 
hogy Dragon kiemeli és érdekes példákkal mutatja 
be néhány filmműfaj jellemzőit, illetve kialakulását, 
nagyobb figyelmet szentelve a melodrámának, a víg-
játéknak, a westernnek, a sci-finek, a film noir-nak és 
a detektívfilmnek. A műfaji kategóriák átjárhatóságát 
bizonyítja a leírt párhuzam, amely szerint az amerikai 

Filmes típusú 
találkozások
Cristian Réka Mónika 
és Dragon Zoltán könyvéről
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feltett vizuális példák teljesen szerteágazóak, szóra-
koztatóak, ugyanakkor a legszigorúbb mércével mérve 
nagyon is relevánsak. Hiszen ki ne értené meg egy 
csapásra a mozi műfajelméleti hátterét egy-egy olyan 
kiváló példával, mint a Thomas a gőzmozdony vs. 
Jacko Thrillerje vagy a Casablanca vs. Doktor House-
videók? Természetesen, magukban ezek nem pótolják 
az elméleti rálátást és annak beható tanulmányozását, 
viszont kiváló szemléltető anyagként szolgálnak azok 
gyakorlatban való alkalmazására.

A nagyszerű példák, szórakoztató felvételek és az 
egyébként igen közvetlen, fiatalos hangvétel ellenére 
úgy tűnik – legalábbis a jelenlegi vizsgaidőszak kez-
detéig –, hogy a hallgatók jelenleg még kevésbé aktív 
részesei az oldalnak. Az oldallátogatottsági statiszti-
kai adatok – remélem – rácáfolnak, de ami a bloggal 
együtt járó kommentárját, azaz az interaktivitást 
illeti, a hallgatók – még mindig – hagyományosan 
csak „hallgatók”. Bár minden bejegyzés végén a szer-
zők további megjegyzések, hozzászólások készítésére 
„buzdítják” olvasóikat, az eleddig készített 14 poszt-
hoz még nincs egy reagálás sem. Az átlaghallgatót 
ismerve, ezt a véleményemet egyáltalán nem az oldal 
kritikájaként sorolom ide, inkább a még kissé tartóz-
kodó hallgatói/olvasói attitűdöt tükrözi az új médiával 
szemben. Amit viszont mindenképpen ki kell emelnem 
az oldal hiányosságaként, az a feed funkció „belinke-
lése.” Az oldalon van RSS feed („hírcsatorna”), a link 
viszont, ismeretlen okból, még nem működik. A hír-
csatorna hasznos kellék, mert ezzel lehet rendszeresen 
ellenőrizni kedvenc oldalaink frissített verzióit, mivel 
emlékeztet minket arra, hogy ne feledkezzünk meg 
időnként „visszalapozni”. Szinte biztos vagyok benne, 
hogy azok a hallgatók, akik akár emlékeztetőként is 
kitennék az oldal RSS-linkjét, gyakrabban látogatnák 
az oldalt, és talán még aktívabb résztvevői lennének az 
interaktív tanulásnak. 

Mindazonáltal, az említett oldal jelenlegi állapotá-
ban is felbecsülhetetlen melléklete a könyvnek, hiszen 
az a vizuális példatár (álló- és mozgóképek), amely 
fellelhető a Webinarsban, csak nagyon körülményes 
formában kerülhetett volna bele a „kötött” könyv-
formátumba. Megkockáztatom, hogy a Webinars 
létrehozásának ötlete egy, a könyvhöz mellékelt 
CD-ROM-gyűjteménynél is profibb gondolat, lévén a 
folyamatosan megújuló-bővülő tartalom és az állan-
dó, ingyenes hozzáférés két olyan indok, amit egy 
CD-melléklet nem mondhat magáénak, a hallgatók-
kal/olvasókkal való interakció lehetőségét már nem 
is említve. Jóllehet, egy dinamikus honlap állandó 
figyelmet, fejlesztést igényel, és ezzel lényegesen több 
pluszmunkát ró az oldal készítőire (ti. az előadókra), 
ők láthatóan ezt lelkesedéssel vállalják. A szerzőkkel 
folytatott személyes beszélgetésekből kiderült, hogy 
a végső célkitűzés nem is kifejezetten e blog fenntar-
tása. Gondos, precíz és mindemellett átfogó fejleszté-
sek után egy olyan, többrétű visszajelzéseken alapuló, 
komplex oldalt kívánnak létrehozni, amely – az eddigi 
tapasztalatok útján haladva – egy témájában és funk-
cióiban egyre bővebb online kiegészítése a könyvnek. 
Ez a továbbfejlesztett weblap adatbázis-szerűen tar-
talmaz majd további kapcsolódó anyagokat (online 
tesztek, videók, képek, diák, linkek, blogrész, fórum 
stb.), ahol egy kereséssel az összes releváns olvasni- 
és látnivaló egy precízen strukturált gyűjteményként 
jelenik meg. A jelenlegi blog forma tesztelés alatt levő 
gyűjtemény, a most futó előadás kísérő része, amelyet 
a szerzők folyamatos átdolgozással hangsúlyozot-
tabban a könyv mellékletévé kívánnak tenni. Éppen 
ezért a könyv egy újabb kiadásában létfontosságú 
lesz majd kiemelten jelölni a Webinars internetes elér-
hetőségét is. 

Borthaiser Nóra

Cristian Réka M. és Dragon Zoltán
Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories Papers 
in English & American Studies XIV. Monograph Series 5.
JATEPress: Szeged, 2008
ISBN: 798-963-482-858-7
139+7 oldal Index

A kötet záró fejezete az „Ultimately Onscreen: The 
Futures of the Cinema in the Age of the New Media” 
[Örökké a képernyőn: A mozi jövője az új média korá-
ban] címmel Dragon Zoltán a mozi és film fejlődését 
mutatja be a multimédia korában, igazodva a legújabb 
technikai innovációkhoz. A szerző, aki ebben a virtu-
ális valóságban is jelen van, a mozi világának olyan 
jövőképét vetíti az olvasó felé, amelyben a film része 
az új médiának, és olyan érintkezési felületként funk-
cionálhat, ahol, a technikának köszönhetően, Marilyn 
Monroe és Humphrey Bogart éppen randevúzhat is 
egyet virtuálisan a filmvásznon (129). 

Habár a szerzők bevezetőjükben megírják, hogy 
nem új f ilmelméleteket szándékoznak létrehozni, 
mégis újszerűt alkotnak: olyan tankönyvet, amely 
az interdiszciplinaritás jegyében született, és amely 
pragmatikus, érthető példákkal és összefoglalásokkal 
mankóként szolgálhat a filmelméletben bárkinek, akár 
„zöldfülű” egyetemi hallgatóknak is a bonyolultabb 
elméleti szövegek feldolgozásában. A szerzők könnyed 
és élvezetes írói stílusa, a játékos, de egyben elgondol-
kodtató mottók a fejezetek elején, illetve az érdekes 
filmtörténeti anekdoták is meggyőzik a filmelmélettel 
kacérkodó olvasót, hogy érdemes nemcsak néznie, 
de tudatosan néznie is a filmeket. Cristian és Dragon 
könyve, az Encounters of the Filmic Kind, hiánypótló 
újdonság a magyar könyvpiacon, amely valódi találko-
zást biztosít a mozi világával a filmtudományok iránt 
érdeklődő olvasóközönség számára. A szerzők alapos 
felkészültségét és szakmai rátermettségét mutatja, 
hogy a tankönyvhöz internetes szemináriumokat, úgy-
nevezett „webinarokat” is készítettek, amelyekre bárki 
feliratkozhat, és ott megtalálhatja többek között a 
szerzőpáros filmes egyetemi előadásainak vázát képe-
ző igényes és szakszerű powerpoint prezentációit 
fejezetről fejezetre. 

Szélpál Lívia

•
Az Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film 
Theories könyv megjelenésekor (2008 februárja) már 
sejteni lehetett, hogy valami nagy újítás veszi kezde-
tét. Öt évvel ezelőtt a szerzők „Film Theories” című 
előadását hallgattam, akkor még persze a könyv 
és a hozzárendelt Webinárium (webes szeminárium) 
nélkül. (Megjegyzem, ezek nélkül sem volt rossz, 
sőt!) Ez utóbbit, tehát az előadás és a könyv online 
kiegészítését veszem most górcső alá. A webinárium 
oldal címéből, Film Theories: The Lecture. Follow-up 
Webinars for the Film Theories Lecture (Film Theories. 
The Lecture Login. http://filmtheories.extra.hu/, „Film 
Theories”: Az előadás. Kiegészítő webes szeminárium 
a „Film Theories” előadáshoz) is kisejlik, hogy elsősor-
ban az előadáson elhangzottak kiegészítésével, illetve 
az azokhoz kapcsolódó anyagok gyűjteményével talál-
kozik az arra látogató és regisztráló olvasó.

A huszonegyedik század filmelméletekre csillogó 
szemű gyermekeitől talán elvárható, hogy a digitális 
hadszíntéren is minimum felhasználójelleggel dombo-
rítsanak, de ha ez mégsem így lenne, a regisztrációt 
elősegítő közel ötperces how-to (How to register to 
the Film Theories Site http://amerikanisztika.extra.
hu/trial/tutorial) segíti a hallgatót/érdeklődőt a felje-
lentkezésben. A „navigációs” kisfilm az oldalhasználat 
különböző lehetőségeit is felvillantja, úgymint a kur-
zusleírás elérése, a tanultak tesztelése kvíz formában, 
illetve a kurzus során prezentált diák, filmek, felvéte-
lek tanulmányozása. Ez a kis segítség nemcsak mankó 
a regisztrálás és az oldal használatát tekintve, hanem 
egyben jó kis csalogató azoknak is, akik nem feltétlen 
résztvevői egy egyetemi filmes kurzusnak.

A Webinars (amely idén februárban indult) alap-
vetően egy blogformátumú, dinamikus, folyamatos 
építés alatt levő site, hétről hétre megújuló, bővülő 
tartalommal. Az angol nyelvű powerpoint prezen-
tációk rendre megtalálhatók minden bejegyzésben, 
csakúgy, mint az egyéb kísérő anyagok: filmrészle-
tek, videók és egyéb felvételek (amelyek többségét 
a népszerű YouTube hozza „házhoz”). Az elméleti 
háttérhez felhasznált és bemutatott, illetve az oldalra 

western tulajdonképpen a későbbi sci-fi-filmek őse, 
ahol a hagyományos amerikai frontier (határvidék) 
már a „csillagos ég”. Bár Dragon említést tesz a 
Turner-féle „határelméletre,” itt az olvasóban felmerül 
a történelem hatásának kiemelt fontossága a filmekre. 
Mondhatnánk azt is, hogy a történelmi film műfajá-
nak bemutatását szívesen olvasnánk még e fejezetben 
– bár ezt a szerző nem kerüli ki, de csak megemlíti a 
későbbiekben, más filmes műfajjal együtt (59).

A „Cinema and Its Discontents: Auteur, Studio, Star” 
[A mozi és hátországa: Szerzők, stúdiók, sztárok] című 
fejezetben Cristian Réka a szerzői elméletek fejlődését 
mutatja be, és rendkívül élvezetes stílusban szemlélteti 
a hollywoodi stúdió- és sztárrendszer kialakulását, 
betekintést nyújtva annak kulisszatitkaiba. Cristian 
ezzel rávilágít a laikus néző/olvasó elől rejtett, néha 
meghökkentő társadalmi, gazdasági és politikai össze-
fonódásokra, például az amerikai filmek besorolását 
szabályozó törvények hatására a korabeli filmekre. 
Ezek a besorolási szabályok olyan filmtechnikák kiala-
kítására késztették a rendezőket, amelyekkel ki tudták 
kerülni a cenzúrát, és amelyek végül alkotói/szerzői 
névjegyükké váltak. Kitűnő példát hoz erre Cristian 
Tennessee Williams Streetcar Named Desire (A vágy 
villamosa) című drámájának Elia Kazan által rendezett 
filmadaptációjával. Az adaptáció több helyen kényes 
szituációkat és személyeket ábrázoló forgatókönyv-
ét a filmbesorolási törvényeknek engedelmeskedve 
(Production Code Administration) „finomítani” kellett 
az „erkölcsi értékeket kompenzálva” (76). Ennélfogva 
a főszereplő Blanche DuBois homoszexuális férje egy 
gyenge, munkanélküli férfiként van jelen a filmbeli 
történetben; a dráma és a film központi mozgatóele-
mére pedig, a Blanche és Stanley „harcára”, az úgyne-
vezett „nemi erőszak” jelenetére csak utalni lehetett a 
filmváltozatban. Azonban pontosan ezek a vakfoltok 
teremtették meg a „felnőtt film” fogalmát; az itt jel-
lemző „elrejtések” határozták meg később a Streetcar 
filmadaptáció enigmatikus auráját (75–76).

Cristian Réka következő fejezete az 1960-as évek 
polgárjogi és feminista mozgalmainak hatására kibon-
takozó filmelméletre épül, amely a nemiség, a nemi 
identitás és a nemi szerepek hatását veszi nagyító alá; 
ez a „Gender and Cinema: All Sides of the Camera” 
[Film és nemiség: A kamera minden oldala] rész. 
A szerző ebben a fejezetben elkápráztatja az olvasót 
tájékozottságával és lendületes stílusával, miközben 
olyan elfeledett vagy sajnos inkább fel sem fedezett női 
rendezők munkásságára hívja fel az olvasó figyelmét, 
mint például Alice Guy-Blaché, Dorothy Arzner vagy 
Lois Weber, hogy csak néhányat említsünk, akik rész-
ben vagy teljesen kikerültek a hollywoodi filmstúdiók 
patriarchális „társadalmából”, de éppen független, 
„szabadúszó” voltuk határozta meg figyelemreméltó 
művészi kiteljesedésüket. A feminista filmkritika és a 
női film meghatározó jelenségeként Cristian többek 
között bemutatja Laura Mulvey munkásságát, és fel-
térképezi a feminista filmkritika fejlődését. Cristian 
munkája hiánypótló, a fejezet végén található női, 
feminista és a „másság” történetével foglalkozó filmek 
kiterjedt listája pedig a szerző alapos kutatómunkájá-
ról tesz tanúbizonyságot. 

A kötet hetedik, „Third Cinema Encounters” 
[A Harmadik Mozi: Kapcsolatok] című fejezetében 
Cristian meghatározza a Magyarországon még kevés-
bé ismert „Harmadik Mozi” [Third Cinema] fogalmát, 
s olyan határok nélküli „senki földjeként” ábrázolja, 
amely határozottan elkülöníti azt a harmadik világ 
filmjeitől. Cristian ebben a fejezetben olyan vilá-
gok filmjeit mutatja be, amelyekben politikai okok 
miatt az iráni menekült Merhan Karimi Nessari – az 
„igazi” Victor Navorsky, aki Steven Spielberg Terminal 
című filmjét ihlette – 1988-ban a párizsi Charles De 
Gaulle reptéren, a „senki földjén” rekedhetett több 
mint hét évre (119). Több példával is tarkítva beszá-
molóját, a szerző ebben a fejezetben felvázolja a 
latin-amerikai, az indiai, az afrikai és az ázsiai mozik 
fejlődését, miközben a kultúraköziség és a transzna-
cionális mozi világában barangolva felülírja a meglevő 
posztkoloniális filmelméletet. 
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Örökmozgó

Napjainkra Franciaország a világ egyik 
legfontosabb befogadó országává vált. 
A bevándorlás arányában megelőzi az 
Egyesült Államokat, a különbség csak 
annyi, hogy Amerikában sokkal tar-
kább nemzetiségű, hovatartozású a 
bevándorló népesség. Az elmúlt évti-
zed franciaországi eseményei felszínre 
hoztak számtalan megoldatlan problé-
mát a több mint hétmillió bevándorló 
és leszármazottjainak beilleszkedésével 
kapcsolatban. A franciák nagyon sokáig 
„métèque”-nek, „idegennek, jöttment-
nek” tartották a bevándorlókat, csak 
az utóbbi évtizedekben honosodott 
meg az „immigré”, bevándorló elneve-
zés, elsősorban a „travailleur immigré”-t 
(vendégmunkást) értve alatta. Ugyanis 
a franciák mindig is azért hívtak vagy 
engedtek be bevándorlókat, mert szük-
ségük volt a munkáskézre, pontosabban 
annak az „alantasabb” munkának az 
elvégeztetésére, amire a franciáknak már 
régóta nem volt gusztusuk. A legtöbb 
bevándorló természetesen a mai napig a 
volt gyarmati, az úgynevezett Magrheb 
országokból (Algéria, Marokkó, Tunisz) 
és fekete Afrikából érkezett. Érthető ez 
azért is, mert ezek a gyarmatok soká-
ig a frankofón kultúra részét képezték, 
Afrika fele még ma is beszél franciául. 
Franciaországnak a legszorosabb kap-

csolata Algériával volt, hiszen az észak-
afrikai ország több mint száz évig volt 
francia gyarmat (1962-ben vívta ki füg-
getlenségét), Franciaország Algériát ten-
gerentúli megyéjeként kezelte, a franciák 
sokáig vallották Mitterand híres mondá-
sát: „Algérie, c’est la France” , „Algéria 
az Franciaország”. Ami patetizmusától 
megfosztva azt jelentette, ha kellett a 
munkás, áthozták a gyarmati lakosokat 
az anyaországba. A portugál, olasz, spa-
nyol, lengyel bevándorlók mellett mindig 
szükség volt a gyarmatokról érkezőkre. 
Az első világháború idején a besoro-
zott francia munkaerő pótlására, azután 
a háborús veszteség miatt. A 30-40-es 
évek idegengyűlölete átmenetileg meg-
szüntette ugyan a bevándorlást, de a 
második világháború után az újjáépítés, 
a gazdasági fellendülés ismét szükséges-
sé tette a külföldi munkaerő behívását. 

Egészen a 70-es évekig nem érezték a 
franciák társadalmukra (vagyis önma-
gukra) nézve veszélyesnek a bevándor-
lókat. Egy francia átlagpolgár számára 
az, hogy az országa lakosságának egy 
része színes bőrű, a lehető legtermé-
szetesebb volt. Igaz, sohasem tekintet-
ték az arab bevándorlókat egyenrangú 
állampolgárnak, de nem is támadtak 
meg valakit az utcán a bőrszíne miatt. 
A rasszizmus azért sem jelent meg soká-

ig, mert a 60-70-es évek arab beván-
dorlói viszonylag jól beilleszkedtek a 
társadalomba, hiszen megkapták, ami-
ért jöttek. Akár gyarmati sorból, akár 
felszabadult országból jöttek, a nyomor 
és az elnyomás elől menekültek, tisztes 
megélhetést akartak és vallásuk, kultú-
rájuk békés gyakorlását.

Mára azonban minden megváltozott. 
A bevándorlók harmadik generációja 
súlyos beilleszkedési válsággal küzd. 
Nincs rájuk szükség társadalmi szinten, 
a fiatalok a szó szoros értelemben nem 
tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. 
Nincs visszaút szüleik hazájába, mert 
nincsenek gyökereik, nem kötődnek 
szüleik kultúrájához, vallásához, nem 
beszélik szüleik nyelvét, ugyanakkor tel-
jesen asszimilálódni sem tudnak, mert a 
francia társadalmi és kulturális elvárá-
soknak ugyancsak nem tudnak megfe-
lelni. Ráadásul időközben a franciák is 
másképp néznek a jövevényekre (és azok 
leszármazottaira), elég, ha csak Le Pen 
ezen a téren meglehetősen intoleráns 
ideológiájának sikerére gondolunk. Az 
őshonos franciák a közbiztonság romlá-
sáért és a munkanélküliség növekedésért 
a bevándorlókat teszik felelőssé. Mint 
mindenütt a világon, a közhelyek, az 
előítéletek gyorsan működésbe lépnek, 
náluk is „lusta, naplopó, tolvaj banda” 

lett a kisebbségi népcsoport. Amint 
elmúlt a „csodálatos három évtized” 
(1945–1975) és felütötte fejét a gaz-
dasági visszaesés és reménytelenség, a 
franciák jó része a bevándorlókat kezdte 
okolni saját helyzetének romlásáért. 
(Pontosan mutatja be ezt a folyamatot 
Georges Duby Franciaország története 
című könyvében.) Michel Rocard kor-
mányfő pedig 1989-ben elmondja híres 
beszédét a televízióban: „Franciaország 
nem vállalhatja magára a világ összes 
nyomorát.” Eközben a bevándorlók lakta 
külvárosokban egyre nő a feszültség. 
A bevándoroltak leszármazottai azt lát-
ták, hogy szüleik akármilyen keményen 
dolgoztak, nem tudtak meggazdagodni. 
A mai fiatalok már nem elégszenek meg 
a kisboltos, zöldséges, betanított mun-
kás jövőképpel.

Azonos állampolgári jogokat szeret-
nének az őslakos franciákkal, „francia 
franciák” akarnak lenni, nem pedig 
„arab franciák”. „A világ a tiéd”, hirde-
tik a Gyűlölet című filmben úton-útfé-
len az óriásplakátok. A „világ”, vagyis 
Franciaország azonban nem a beván-
dorlóké. A Franciaországban élő arab 
fiatal a tévéből, a reklámokból minden-
nap szembesül egy olyan világgal, amely 
számára elérhetetlen. Az az életminőség, 
amelyet a fogyasztói társadalom nyújt 
egy francia fiatal számára, a bevándorlók 
esetében csak a kiemelkedő tehetségek, a 
sportolók és a művészek esetében érhető 
el. A tömegek reménytelenül és végle-
gesen leszakadtak, külvárosi gettókban 
élnek, munkanélküliségre, szegénységre 
kárhoztatva. Nem csoda, hogy az arab 
bevándorlók harmadik generációjának 
beilleszkedési zavarai komoly feszültsé-
get idéztek elő Franciaországban. A film-
művészet természetesen érzékenyen rea-
gál a társadalmi problémákra.

Malik Chibane kabili származású fil-
mes volt az első, aki 1993-ban Hexagone 
című filmjében a francia nagyvárosok 
peremkerületeinek jellegzetes hangula-
tát és az ott élőket, a lézengő, munka 
nélkül tengődő, bandákba verődő arab 
fiatalokat bemutatta. A Hexagone előtt 
a „les beurs”, az arab bevándorló szülő 
Franciaországban született gyermeke 
nemigen volt központi témája filmek-
nek. Azután a 90-es években az arab 
fiatalok lázongásai felhívták a figyelmet 
erre a hátrányos helyzetű népcsoport-
ra, és divatba jött a „film de banlieu” 
a „külvárosfilmek” műfaja, amelyeknek 

A francia külügyminisztérium 
minden évben összeállít filmsoro-
zatokat, amelyeket az egyes orszá-
gok francia intézetein keresztül 
terjeszt. Az idén többek között az 

Együtt élni (Vivre ensemble) cím 
alatt csoportosított filmek bemuta-
tását javasolja a külföldi országok-
ban. A hat játékfilmből álló „cso-
mag” közös témája a társadalom-

ba való beilleszkedés nehézségei, 
különös tekintettel a bevándorlók 
integrálódási gondjai ra. Mind a 
hat film napjainkban játszódik, és 
mindnek fiatalok a főszereplői.

Együtt élni – Vivre ensemble
Traser Mária

Samia
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máig legsikeresebb darabja Mathieu 
Kassovitz 1995-ben forgatott Gyűlölete. 

Malik Chibane Szomszédok, szom-
szédnők (Voisins vosines) című filmje 
szimbolikus, optimista hangvételű mű. 
Főhőse Moussa, egy színes bőrű rapper 
(mint tudjuk, a francia–arab rappereknek 
óriási szerepük volt abban, hogy a tár-
sadalom megismerje az arab fiatalok 
kilátástalan helyzetét). Moussa első 
lemeze nagy sikert aratott, menedzsere 
sürgeti a második elkészítését. A rapper 
elhatározza, hogy dalaihoz az életből 
merít témát, közvetlen környezetét, a 
szomszédait mutatja be egy-egy dalában. 
A lakóközösség egy viszonylag rendezett, 
parkosított lakótelepen él Párizs egyik 
külvárosában, méghozzá olyan lakások-
ban, melyeket megvásároltak, a lakás az 
otthonukká vált, nagyon féltik, szeretik. 
Moussa fekete afrikai, Madame Gonzales 
tuniszi, Monsieur Gonzales feketelábú 
„pied-noir”, vagyis Algériában született 
francia, Paco, a börtönből szabadult 
házgondnok spanyol, Malouf algériai, 
Monsieur Macer marokkói, szép fele-
sége lengyel, az idős Madame Patisson 
Réunion szigetéről jött, Malik ázsiai, a 
gyönyörű, magányos Alice büszke rá, 
hogy breton származású és így tovább. 
A lakóközösség a mai Franciaországot 
szimbolizálja, amely olyan, mint egy 
olvasztótégely, befogadja a különböző 
nációk fiait, akik gondjaikkal, bajaikkal, 
veszekedve, de mégis együtt élnek.

Természetesen nem mindegyik film 
látja ilyen reménykeltően a mai francia 
állapotokat. A fiatal, első filmes Eric 
Guirado kiábrándító képet fest arról, 
milyen képmutatóan és kegyetlenül bán-
nak a hatóságok a hajléktalanokkal. A Ha 
leszállsz az égből (Quand tu descendras 
du ciel) című film főhőse egy jóindulatú, 
naiv parasztfiú, Jérôme, aki miután tönk-
remegy a családi farmgazdaság, a nagy-
városba utazik munkát keresni. Itt elve-
szettnek érzi magát, egyedül La Chignole 
(Tragacs), a hajléktalan segít neki a beil-
leszkedésben. Hamarosan munkát kap 
az önkormányzattól, beosztják a közte-
rület-felügyelők mellé segítőnek. Minden 
jól megy egészen addig, míg a karácsonyi 
készülődésben a polgármester elrendeli, 
hogy a hajléktalanokat el kell távolítani 
a városból. „Ez nem tisztogatás, hanem 
közbiztonsági intézkedés” – nyugtatja 
meg az aggodalmaskodó Jérôme-ot. 
A film egyik legmegdöbbentőbb jelene-
te, amikor a hajléktalanokat összegyűjtik 
egy furgonba, és húsz-harminc kilomé-
terre a várostól kirakják őket a mezőre. 
A furgon fordul vissza, távolodik, és 
mi nézzük a drogtól, italtól, nyomortól 
kábult szerencsétlen emberek csoport-
ját, amint ott állnak a rideg, göröngyös 
pusztaságban, és nem értik, mi történik 
velük. A humánus és elkötelezett film 
kissé patetikusan happy enddel zárja a 
történetet, hiszen egy fiatal újságírónő 
botrányt csap, és a hajléktalanok visz-
szakerülnek a városba. A film mégis 
rendkívül nyugtalanító, hiszen akárcsak 
maga az élet, semmiféle kiutat nem tud 
mutatni…

A hajléktalanoknál jobban elfogad-
ja a társadalom a homoszexuálisokat, 
akikről a fiatal és ugyancsak első fil-
mes Valérie Minetto rendezőnő készí-
tette filmjét. A Cheyenne-t elfelejteni 
(Oublier Cheyenne) bonyolult egyéni és 

társadalmi kérdésekre keresi a választ, 
de mindenekelőtt a szerelemről szól. 
Cheyenne algériai származású fiatal 
újságírónő, akinek jó ideje nincs állása, 
már a munkanélküli segélyt sem kapja. 
Elhatározza, hogy otthagyja a nagyvá-
rost, biciklivel felmegy a hegyekbe, meg-
keresi egyik régi barátnőjét, aki egy lakó-
kocsiban él, távol a civilizációtól, nomád 
körülmények között, orosz bevándorlók 
szomszédságában. Sonia, aki kémiát 
tanít egy városi technikumban, szereti 
a munkáját, szereti a városi életformát, 
ezért nem követi szerelmét, Cheyenne-t 
a hegyekbe, hanem megpróbálja elfelej-
teni. Próbálkozik fiúval és másik lánnyal 
is, de nem megy, Cheyenne emlékétől 
nem tud szabadulni... A film egyik jele-
netében Sonia kétségbeesésében és sze-
relmi bánatában nagyon ingerülten és 
nagyon őszintén beszél a tanítványaival, 
a zömében arab származású diákokkal. 
Megmondja nekik, hogy hiába tanulnak, 
esélyük sincs bejutni a francia középosz-
tályba, mert abból a közegből, amely-
ben élnek, nincs átjárás a franciák közé. 
Aki hátrányos helyzetűnek születik, az 
az is marad, sohasem lesz teljes értékű 
francia...

Ugyanezt magyarázza a 16 éves 
Samiának a tanárnője Philippe Faucon 
Samia című filmjében. Felsorolja a lány 
előtt álló munkalehetőségeket: lehet 
eladónő, pénztárosnő, házvezetőnő 
vagy jegykezelő a metróban... Samia 
egy Marseille-be bevándorolt, muzul-
mán vallási és kulturális hagyományait 
mélyen őrző algériai családban él. A film 
tömör, pontos dokumentarista stílusban 
mutatja be ennek az asszimilálódni kép-
telen magrhebin családnak a minden-
napi életét, zavarba ejtő hitelességgel, 
könnyed természetességgel játszó ama-
tőr színészekkel. Samiának három fiú és 
négy lánytestvére van. Az apjuk beteges-
kedik, ezért a család irányítását Yacine, 
a legidősebb fiútestvér veszi át. Yacine 
munkanélküli, a szülei nyakán élősködő, 
mélyen frusztrált fiatalember, aki attól 
válik önérzetessé, hogy könyörtelen szi-
gorral terrorizálja húgait, ellenőrzi min-
den tevékenységüket, öltözködésüket, 
szórakozásaikat, minden kapcsolatukat. 
Ha húgai fehér franciával állnak szóba, 
ha hazafelé késnek az iskolából, ha kivá-
gott ruhát vagy rövid szoknyát vesznek 
föl, ha nem szolgálják ki otthon a férfia-
kat, ha otthon nem arabul beszélnek, ha 
evés közben nevetgélnek – egyszóval, ha 
nem engedelmeskednek a szigorú vallási 
és erkölcsi előírásoknak, akkor feleme-
li az öklét, vagy előkapja a szíjat, és 
keményen megveri a lányokat. Az anyjuk 
őrlődik, rabszolgaként szolgálja a csalá-
dot, egyetért fia viselkedésével, de anyai 
ösztönből, női szolidaritásból sajnálja a 
lányait is. A lányok hazugsággal, csellel 
próbálnak meg kibújni a pokoli szigor 
alól. A filmben erősen jelen van az arab 
bevándorlók részéről jelentkező, a „fehé-
rek” ellen irányuló rasszizmus. Vagyis „a 
másik oldal”. A magrhebin fiatalok meg-
vetik a francia fiatalokat, megszólják, 
kiközösítik azokat az arab lányokat, akik 
francia fiúval járnak. A franciák elvárják a 
bevándorlóktól, hogy azok alkalmazkod-
janak hozzájuk. Emlékszünk az 1989-ben 
kipattant „csadorügyre”, amikor is egy 
iskolaigazgató megtiltotta három arab 
diáklánynak a kendő viseletét. Ez az eset 

széles vitát váltott ki a médiumokban 
az integrációról, a köztársaság elveiről, 
törvényeiről és értékeiről. 

Franciaországban az 1990-es évek 
elején kezdődtek azok a külvárosi zavar-
gások, melyek az 1995-ös párizsi autó-
gyújtogatások, rendőri összecsapások 
során kerültek Európa-szerte a figyelem 
középpontjába. A 2005-ös lázongásso-
rozat már az egész országra kiterjedt, és 
nagyon sokáig nem akart csitulni. 

Ezek ellen a külvárosi lázadások ellen 
szervezték meg 1994-ben a BAC-ot, a 
„brigade anticriminalité”-t, a bűncselek-
mény-ellenes rendőrségi csoportokat, 
amelyek elsősorban az arab fiatalok 
utcai igazoltatására jöttek létre. Ezeket 
az igazoltatásokat minden filmben lát-
juk, hiszen az állandósult rendőri jelen-
lét velejárója lett a mindennapi francia 
életnek, és az is, hogy az arab fiatalokat 
úton-útfélen igazoltatják. A Samiában 
különös durvasággal alázzák meg a 
bevándorlókat, akik elfojtott szitkozó-
dással tűrik a rendőri túlkapásokat. 

A Zim and co. című Pierre Jolivet-
filmben az arab fiatalok viszont bátran 
visszabeszélnek a rendőröknek, rasszis-
táknak nevezik őket, és nem hajlandóak 
újra és újra megmutatni a papírjaikat. 
Igaz, ezért le is tartóztatják és be is 
szállítják őket a rendőrségre... A Zim 
and co. az egyik legüdébb, legszimpa-
tikusabb film az összeállításból. Zim, 
Arthur, Cheb és Safia bevándorló szülők 
18-20 éves gyermekei, Párizs külváro-
sában élnek, jó barátok, akik keresik 
a helyüket és a boldogulásukat a mai 
Franciaországban. Mindnyájuknak meg-
van a maga problémája, de hisznek saját 
magukban és a barátságban, a szolida-
ritásban és a szüleikben. Zim (Victor 
Zimbietrovsky, a nevét senki sem tudja 
kimondani) szülei lengyel bevándorlók, 
elváltak. Zim az édesanyjával él, aki 
a villanyszereléstől kezdve a háztartá-
si gépek javításán át mindent elvállal, 
csak munkája legyen. A Zim és édesany-
ja közti cinkosság, bizalom, megértés 
és szeretet olyan erős, hogy az ember 
önkéntelenül szeretné azt hinni, amelyik 
gyereknek ennyire „jó fej” szülei vannak, 
az könnyebben veszi az akadályokat az 
életben. A szülők bemutatása egyéb-
ként minden filmben érzékelteti, hogy 
ők még elfogadták azt a sorsot, amelyet 
ez a társadalom engedélyezett nekik, ők 
nem lázadnak, sőt rosszallják gyerme-
kük lázadását. Zim egyik barátjának, 
a fekete-afrikai Arthurnak az édesap-
ja megköveteli, hogy fia választékosan 
beszéljen franciául, és viselkedése megfe-
leljen az európai elvárásoknak. „Arthur, 
a könyököd!” – szól rá az asztalnál, és 
felháborodik, amikor a fia meglóg a 
műhelyből, mert utálja a lélekölő, beta-
nított munkát. „Tu ne mérites pas d’ètre 
français!” („Te nem érdemled meg, hogy 
francia légy!”) – kiált a fiára. Ez a kitűnő 
film egy szellemes, kedves, csupa humor 
tündérmese, előítélet- és rosszindulat-
mentes fiatalokkal a főszerepben. Míg 
nézzük, el is hisszük, hogy ilyen a világ.

Magyarországon eddig nem sok 
francia külvárosfilmet mutattak be – az 
emblematikus Gyűlöleten kívül alig isme-
rünk mást. Persze a Mi van, mi a baj? 
(Wesh wesh, qu’est ce qui se passe?) előtt 
mindmáig nem is született a Gyűlölethez 
fogható mű ebben a műfajban. A „wesh 

wesh” arab kifejezés, ugyanazt jelenti, 
mint a francia „qu’est ce qui se passe”: 
„mi van?”. Az egyik szereplő kérdezi 
ijedten a rendőröktől, amikor letartóz-
tatják. Rabah Ameur-Zaïmèche-nek ez 
az első filmje, teljesen önerőből forgat-
ta, ő maga, valamint családja és barátai 
játsszák el a szerepeket. A forgatóköny-
vet Madjid Benaroudj segítségével írta. 
Madjid az Assassins együttes vezetője. 
Az Assassins az egyik leghíresebb francia 
rapformáció, tagjai közt van Vincent 
Cassel öccse és húga is, ők írták a zenét 
a Gyűlölethez is. A film főhőse, Kamel 
(Rabah maga játssza) az úgynevezett 
„double-peine”, a kettős büntetés áldo-
zata. A kettős büntetés a bevándorló-
kat érinti, ők ugyanis hiába követnek 
el mindössze kisebb bűncselekményt, 
nemcsak börtönnel, hanem kiutasítással 
is sújtják őket. Amikor mégis vissza-
jönnek Franciaországba, hiszen már ez 
az otthonuk, akkor kénytelenek a „les 
sans-papiers”-k népes táborába beállni, 
amivel helyzetük reménytelenné válik, 
hiszen papírok nélkül nem kapnak mun-
kát. Kamel egy Párizs környéki, modern 
gettónegyedbe, Montfermeilbe tér haza 
a börtönbüntetés és kitoloncolás után. 
A film egyik főszereplője ez a lakótelep 
a lelakott házaival, koszos lépcsőházai-
val, agyonfirkált falaival, szétrugdosott 
ajtóival. Az ember legszívesebben sírva 
fakadna, ahogy elnézi ezt a környezetet. 
Kamel ide tér haza, itt ácsorog, guggol 
és köpköd a ház előtti lépcsőfeljárón a 
többi munka nélkül unatkozó fiatalem-
berrel együtt. Legtöbbjük piti kis drog-
ügyletekbe bonyolódik, „shit”-tel, a leg-
ócskább marihuánaszármazékkal üzle-
tel, mint Mousse és Ali, Kamel testvérei 
is. Félnek a rendőröktől, akik mindig és 
mindenütt ott vannak, és durván meg-
aláznak, akit csak tudnak. Egyébként 
a rendőrök ugyanúgy be vannak zárva 
a gettóba, mint a bevándorlók, és az 
életük ugyanolyan kilátástalan, mint az 
arab fiataloké. A film nyelvezete telita-
lálat, mindenki egyfajta „roncsnyelven” 
beszél, ami arab–francia argókeverék. 
A fiatal felnőtteken kívül persze gyereke-
ket látunk mindenütt őgyelegni az utcá-
kon, a poros parkokban, a koszhadt, 
töredezett betonlépcsőkön. Aki gettóba 
születik, annak semmi reménye, hogy 
kitörjön onnan. Ezeknek a negyedek-
nek stigmatizált iskolájából képtelenség 
átkerülni egy másik kerület jobb iskolá-
jába. (Szó volt már erről Csejk Miklós 
Vásott kölkök véres vászna című cikkében 
/Muszter, 2006. február/.) A film szocio-
lógiailag olyan pontos képet fest a gettó-
beli életről, mintha dokumentumfilmet 
látnánk. Ugyanakkor ez a film mégis 
maga a költészet. Az első képtől kezdve 
az utolsóig megkomponált, gyönyörű 
képek váltakoznak a zene ritmusára.

Kamel tragikus sorsa nem egyedi sors. 
Az ő története megtörténhetne bárhol a 
világon, hiszen a városi szegények min-
denütt a világon elgettósodott negyed-
ben élnek. A szegény az mindenütt sze-
gény. Befejezésként nehéz nem közhelyet 
mondani. A franciák sosem voltak homo-
genizált nép, Mirabeau Franciaországot 
„civódva egymás mellet élő népek”-nek 
látta. Mirabeau és a nagy francia forra-
dalom óta sok víz lefolyt a Szajnán, de 
más megoldás azóta sincs, civódva, de 
együtt kell élni.
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A szemközti ablak (La finestra di fronte, 
Ferzan Özpetek, 2003) szubjektív film-
történetem egyik legkedvesebb filmje, 
melynek hősnője a monoton hétköznapi 
robottól és gyerekneveléstől megfáradva 
pihenésképpen minden este lesi egy kicsit 
a szemközti ablakot, ahol általában az 
történik, hogy egy yuppie (young urban 
professional, vagyis fiatal városi karrieris-
ta) felvisz a lakására egy nőt, minden este 
egy másikat. Aztán isznak egy kis bort, 
csókolóznak egy keveset, majd szerelmes-
kednek, persze nyilván szenvedélyesen, de 
ez már nem nagyon látszik. Aztán kide-
rül, hogy reggelenként és ünnepnapo kon 
mindez éppen fordítva van. Akkor bankár 
yuppie barátunk vágyakozik a függöny 
mögül leselkedve a középosztály kesze-
kusza családi életére, némi zűrzavarra, 
játékra a kiabáló gyerekekkel, szomszé-
dolásra, sütésre, főzésre, gyerekszoba 
melletti lélegzet-visszafojtott halk szeret-

kezésre. Lessük a szomszédot, miközben 
ő is les minket, ahelyett, hogy ki-ki a saját 
kertjében nézne szét.

Krzysztof Kieślowski A Rövidfilm a 
szerelemről (Krótki film o miłości, 1988) 
című filmjében Tomek, a fiatal posta-
tisztviselő távcsővel leselkedik a szom-
széd nő után egy külvárosi lakótelepen. 
A képzőművésznő majdnem mindennap 
más férfivel szeretkezik, sok csalódás 
után kialakult filozófiája szerint sze-
relem nincsen, csak szex van. Miután 
Tomek és Magda összeismerkedik, a nő 
megosztja a kamasz fiúval az erotikáról 
és a szerelemről vallott filozófiáját, mire 
az érzékeny, még szűz fiú megpróbál 
öngyilkos lenni. Miután Tomek kijön 
a kórházból, a nő távcsővel leselkedik 
utána, vágyakozva egy komoly és mély 
kapcsolat, ha úgy tetszik, egy szerelem 
után, valószínűleg naiv kamaszkori énjét 
viszontlátva a fiúban. Izgalmas a film-

ben a perspektíva használata is, ugyanis 
mindig annak a szemével látunk, aki 
szeret, nem pedig, akit szeretnek. Mi, 
nézők tehát a szerelemtől szenvedő sze-
mével látjuk a világot. A filmnek két 
befejezése létezik. A televíziós sorozat-
ban a fiú nyersen közli a nővel, hogy 
már nem leselkedik utána, a moziknak 
készült hosszabb verzió szerint a nő a 
fiú távcsövén keresztül leli meg a saját 
boldogságát, harmóniáját a szó szoros 
és átvitt értelmében egyaránt. A film a 
következő kérdéseket veti fel. 1. Tomek 
paráználkodott-e, amikor megleste a 
szomszéd nő szeretkezéseit? 2. A nő 
paráználkodott-e, amikor szerelem nél-
kül engedte szabadon a vágyait? 3. Mi, 
nézők paráználkodunk-e, amikor szere-
lemtől szenvedő lelkekbe bújva, meg-
borzongva figyeljük izgalomtól meredt 
tekintettel a szemközti ablak erotikus 
titkait a mozivásznon?

François Truffaut a Szomszéd szere-
tőkben (La femme d’ŕ côté, 1981) vissza-
tér ahhoz a problémához, melyet már a 
Jules és Jimben (Jules et Jim, 1961) női 
szempontból kitárgyalt, csak most nem 
egy nő szeret két férfit, hanem egy férfi 
két nőt. Vagyis újra felteszi a kérdést: 
szerethetünk-e egyszerre két embert? 
Engedhetünk-e tomboló szenvedélye-
inknek, felszabadíthatjuk-e ki nem élt 
vágyainkat úgy, hogy ne pusztítsunk el 
mindent magunk körül, beleértve saját 
magunkat is. Truffaut húsz évvel később 
sem jut másra, minthogy a szenvedé-
lyeket kénytelenek vagyunk elfojtani, 
különben megnézhetjük önmagunkat. 
Másrészről azt is állítja, hogy akárhogy 
is, de nem kerülhetjük el a sorsunkat, 
szenvedélyünk elől nincs hova mene-
külni. Vagyis, ha a szomszédba költö-
zik fiatalkori szerelmünk, akivel csak a 
gyomorgörcsös, tombolós, „se veled, 
se nélküled nem bírok ki egy percet 
sem” korszakot éltük meg – elvesz-
tünk. Nem kell sok, elég, ha csak szom-
szédként megpillantjuk, és máris ott 
folytatódik minden, ahol abbamaradt. 
Történeteink általában soha nincsenek 
lezárva, 20. század végi tudásunkat 
felelevenítve, töredékes életünk általá-
ban nem formálódik sorssá, a darabjait 
nem is igazán tudjuk összeilleszteni, 
a dolgok eredendő értelmében pedig 
nem nagyon hiszünk már, bár öncsa-
lásként, önigazolásként, sőt leginkább 
túlélésként rövid távon találunk valamit 
mindig. Valami értelmet. És ez azért 
sokkal biztatóbb, mint hedonistaként, 
értelem nélküli szenvedélyeinktől dobál-
tatva lenni egészen a közeli kifulladásig. 
Csak sajnos nem valószínű, hogy egy 
életen át kibírjuk, hogy ne nézzünk át a 
szomszédba.

Tíz évvel később Krzystof Kieślowski 
a Veronika kettős életében (La double 
vie de Véronique, 1991) még mesz-
szebb megy. Olyan szomszédokat 
mutat be, akik igazi lelki szomszédok. 
Pontosabban azt mondja a film, hogy 
mindannyian ketten vagyunk. Van egy 
hasonmásunk, akivel kapcsolatunk úgy 
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Amióta az ember először kerített el 
egy földterületet magának, azóta les 
át a kerítésen, kíváncsiskodik, mi is 
lehet azon túl, a szomszédban. Persze 
félelemmel vegyes kíváncsiság ez, mely 
egyrészt abból táplálkozik, hogy nem 
fenyeget-e bennünket a szomszéd, 
másrészt viszont arról szól, hogy nem 

megy-e jobban neki, mint nekünk. 
Az urbanizáció egyik nagy frusztrá-
ciója abból fakad, hogy a szomszéd 
egyre közelebb költözik hozzánk. 
Ráadásul egyre több szomszédunk 
lesz. Bekerítenek és fojtogatnak. Míg 
a romantika korabeli regényekben (és 
így a kosztümös filmeken is) az embe-

rek hosszan lovagolnak, hogy megláto-
gassák a szomszédjukat néhanapján, 
addig a mai korról szóló filmeken gyak-
ran csak kitekint a hős az ablakon, és a 
szemközti ablakokban (mint megannyi 
tévéképernyőben) egy sereg életkép 
villan elé. Nem meglepő hát, mennyi 
film szól a szomszéd megleséséről.

A távoli vaníliaillat, avagy a boldogság 
mindig a szomszédban van? Csejk Miklós

A szemközti ablak
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működik, mintha ikertestvérek lennénk, 
egymás megszerzett tudását képesek 
vagyunk hasznosítani, és az már csak 
hab a tortán, hogy idegenek számára 
összekeverhetőek vagyunk. Csodálatos 
témához tért vissza Kieślowski, miu-
tán megküzdött a Tízparancsolattal 
(Dekalog, 1988). A panteista, vagyis 
a természetben rejlő istenhez fordult. 
Ha már nem tudunk hinni a dolgokat 
helyükre tevő (vagy legalábbis leegysze-
rűsítve, jobb- és baloldal felé rendező) 
egyistenhitben, ha úgy érezzük, hogy 
teljesen magunkra maradtunk, akkor ez 
is lehet „szalmaszál”. Hogy igenis nem 
vagyunk egyedül. Hogy a természettel 
is egyek vagyunk, arcmásunk ott van 
minden növényben, s az energia, amivel 
táplálkozunk, ami éltet és mozgat, az 
kettős gyökerű. És nemcsak azért, mert 
egy férfi és egy nő egyesülése révén 
jövünk létre, hanem azért is, mert már 
ők sem voltak egyedül. A lét magá-
nyába vetett ember abszurd érzéséről 
beszél nekünk Kieślowski tehát, s mikor 
Veronika névre hallgató francia hősnő-

je (hasonmását is Weronikának hívják, 
csak lengyelül) meg akarja fejteni a 
titkot, addig jut, hogy mindez a létener-
giával függ össze. Képesek vagyunk rá, 
hogy pozitív energiákat mozgósítsunk a 
bajok ellen. Vagy körbevegyük magun-
kat valamilyen szimbolikus védelmi 
rendszerrel.

A magam részéről teljesen biztos 
akarok lenni abban, hogy léteznek 
angyalok, már csak azért is, mert sze-
retem Wim Wendersnek a Berlin fölött 
az ég (Der Himmel über Berlin, 1987) 
című filmjét. Ha minden igaz, nehéz, 
hosszú, fekete kabátban járnak köztünk 
láthatatlanul, színeket nem képesek 
érzékelni, az ő világuk a fekete-fehér, 
régi filmek révén mi is látunk néha a 
szemükkel, feladatuk, hogy megnyug-
tassák kavargó lelkünket, és ha elfárad-
nak, a könyvtárban szoktak pihengetni. 
Persze ez csak egy modern narráció, 
az angyalok világát már a kezdetek 
kezdetétől folyamatosan elképzeljük. 
Egyszerűen nem tudunk meglenni nél-

külük, ugyanis ezeknek a kedves égi 
szomszédainknak nagyon fontos felada-
tuk, funkciójuk van, amióta az ember 
építgeti a civilizációját. Mivel nagyon 
törékeny konstrukcióról van szó, s a 
biztonságérzés (vagyis nem a bizton-
ság, hanem annak lelki lecsapódása) 
mindennél fontosabb, ezért betelepítet-
tünk olyan láthatatlan szomszédokat, 
akik megvédenek minket, ha jól sejtem, 
körülbelül mindentől. Hankiss Elemér 
Az emberi kaland című esszékötetében 
arról ír, hogy „az emberiség körülvette 
magát hiedelmek és rituálék, mítoszok 
és vallások, filozófiák, erkölcsi normák 
és műalkotások szféráival”, amelyeket 
együttesen nooszférának nevez. Tehát 
ennek a szimbolikus védelmi rendszer-
nek a szerves részét képezik az angyalok 
világainak leírásai éppúgy, mint például 
a Muszterben megjelenő, filmművésze-
tet magyarázó esszék.

Ami aktuálissá teszi azt, hogy külö-
nös szomszédainkkal foglalkozzunk, az 
az, hogy egyre több olyan posztmodern 
narráció születik, mely szerint az angya-

lok nem a világtól védenek meg min-
ket, hanem önmagunktól. Jó példa erre 
Wenders filmjén kívül a Hawaii, Oslo 
(Erik Poppe, 2004) című remeklés, mely 
Wenders filmjéhez képest sokkal vissza-
fogottabban „angyalkodik”, de mégis 
az angyalok kemény műszakjaiba enged 
betekintést. Egy olyan világba vezet min-
ket ez a film, melyben majdnem min-
den rosszul működik. Oslo városának 
egy külső negyedébe pillanthatunk be, 
közeli és néhány utcányira lévő szom-
szédok életébe, akik egyáltalán nem 
akarnak foglalkozni egymással, mégis 
egy adott pillanatban találkozni fog-
nak, mert útjaik keresztezik egymást. 
Arról már nem is beszélve, hogy egy 
kiélezett, egzisztenciális döntési hely-
zetben történik majd mindez, látjuk is 
már a film elején, csak még nem értjük. 
Aztán az időt teljesen felbontó, azzal 
remekül játszó rendező felütésképpen 
bemutatja, hogy egy adott pillanatban 
mi a helyzet Oslo közeli utcáin. Kiderül, 
hogy születik éppen egy kisbaba, majd 

az is, hogy gyógyíthatatlan beteg, 
csak néhány napja van hátra, esetleg 
nagyon, de nagyon sok pénz megment-
hetné egy távoli fizetős magánklinikán. 
Két nagyobbacska fiú is a szemünk elé 
kerül, ők rongálják, firkálják a várost 
feszt, nem érzik jól magukat, mert apjuk 
halott, anyjuk már rég eltűnt, rövidesen 
intézeti nevelés vár rájuk, el is lopják egy 
lány táskáját bemelegítésképpen. Aztán 
egy kismacskát megmérgeznek éppen  
– a csavargó gyerekek anyja teszi ezt nem 
túl messze a gyerekeitől, utána magával 
is végezne, de nem sikerül. Majd Leont 
látjuk, aki intézetbe zárt kleptomániás, 
tíz éve várja fiatalkori szerelmét, aki 
ezen a napon meg is érkezik Oslóba, 
ahogy Leon bátyja is, aki meg bankrab-
lást tervez, hogy aztán Hawaii szigetén 
pihengesse ki a fáradalmakat. Legvégül 
pedig betekinthetünk Vidar életébe: 
nevelőtanárként dolgozik, és azon mun-
kálkodik, hogy jól menjenek a dolgok, 
mert képessége szerint megálmodja a 
bajt, aztán csak rohanhat, hogy helyre 
tegye a dolgokat. Az első körben min-

den egyre rosszabb lesz, majd mikor a 
szálak összeérnek, mikor a szomszédok 
egy tragédia kapcsán találkoznak, ren-
deződnek a dolgok, melyek addigra úgy 
összezavarodnak, hogy még egy angyalt 
(egy fiatal fekete újságkihordó lányt) is 
be kell vetni. Míg a Berlin fölött az égben 
jelen van az Isten a mesélő öregember 
alakjában, és az ördög, a csábító Peter 
Falk (önmagát alakítja!) bukott angya-
lában, addig a Hawaii, Oslo istentől és 
ördögtől elhagyott hely, itt egyszerűen 
az emberek egy része teszi pokollá az 
emberek másik részének az életét.

Néha rettegünk a szomszédunktól, 
mert fura zajok szűrődnek ki a lakásá-
ból, utáljuk is rendesen. Az Amerikában 
(In America, Jim Sheridan, 2002) alap-
állása éppen ez, egészen addig, míg a 
bevándorló ír család meg nem ismeri az 
AIDS-ben haldokló fekete szomszédot. 
Mindketten empátiával közelednek egy-
máshoz, próbálják egymás fura szoká-
sait megérteni, míg barátokká válnak, 
sőt, ahogy az lenni szokott, a gyen-

gébb, a beteg fekete váltja meg több 
szempontból is a kis szerencsétlen ír 
családot. Akiket ráadásul az amerikai 
őslakos szomszédok, amint lehet, ki 
is közösítenek, jelezvén, hogy Amerika 
ma már nem a szabadság és a lehető-
ségek országa, hanem a gyanakvás, az 
előítéletek és a rasszizmus hazája lett. 
A változtatásban való hit valószínűleg 
éppen 40 évvel ezelőtt, 1968-ban fosz-
lott szerteszét, amikor a két Kennedy 
és Martin Luther King meggyilkolása 
után Richard Nixonnal egy új, dicstelen 
korszak kezdődött.

Pedig akárhogy is – egyedül nem 
megy, vagyis kell egy csapat. Sándor Pál 
újabb filmjében is a régi mániájához tér 
vissza. Képesek vagyunk-e fölülemel-
kedni saját mániáinkon, túllépni önma-
gunkon, örülni a szomszéd sikerének. 
A Noé bárkája (Sándor Pál, 2007) több 
szempontból is megható tanmese arról, 
hogy akárhogy is próbálunk közösséget 
teremteni, közös cél, érdeklődési kör 
nélkül nem fog menni. Főleg akkor nem, 
ha azt gondoljuk egy pillanatig is, hogy 
egy szánalmas kereskedelmi televízió 
képes bármilyen közösséget is teremte-
ni. Ugyanis a média nem tud összehozni 
embereket, mert egyrészt semmi köze 
nincsen a valósághoz, másrészt az ott-
hon egyedül és frusztráltan ücsörgő 
néző az alapvető ideája. Mindezen az 
sem változtat, ha a világ legjobb nagy-
papáját keresi egy kertévé, merthogy 
nincs olyan, hogy a világ legjobb nagy-
papája. Jó, közepes és rossz nagypapák 
vannak, mert esendő emberek vagyunk, 
megfáradtak néha, de azért igyekvők. 
Egy nagypapa attól lehet maximum a 
világ legjobbja, ha szeretik, annak pedig 
sokszor nincs köze ahhoz, milyen játé-
kos feladatokat képesek együtt az uno-
kával időre megoldani. Annak ahhoz 
van köze, hogy megtanította-e időben 
biciklizni, úszni, autót vezetni és százas-
ból visszaadni az unokát, vitte (a szülők 
tudta nélkül is akár) eleget cukrászdá-
ba, mesélt-e elegendőt a régi időkről, 
a régi szerelmekről, a régi erkölcsről, 
arról a régi világról, amiről akkor is 
kellene tudnia az unokának, ha aztán 
köszöni, nem kér majd belőle. Viszi 
magával az unokát élete végéig, hor-
dozza, mert múlt nélkül nincsen jövő. 
Én is ismertem a „világ legjobb nagy-
papáját”, akinek a felesége állandóan 
új ruhát kapott, mert új ruhára mindig 
kell hogy jusson egy kis pénz. Boldog is 
volt a nagymamám, majdnem egyszerre 
haltak meg, egymás nélkül nem tudtak 
élni, pedig öregkorukra már morogtak 
egymásra, miközben szemükből sugár-
zott, hogy ők egy pár. Egy alkalommal, 
mikor meglátogattam a nagyapámat, 
vidáman közölte, hogy lement a parkba, 
és lefestett néhány padot, megmetszet-
te a rózsákat, mert senki nem törődik 
velük. „Bolond vénember” è morogta a 
nagymamám. Néhány hét múlva egyi-
kőjük sem élt már, én ültem a szépen 
lefestett padon, egy gyerek épp focilab-
dával dolgozott meg egy virágba borult 
rózsatövet. Vagyis arról van szó szerin-
tem, hogy „a világ legjobb nagypapája” 
nem nyeri meg a világ legjobb motor-
ját a szánalmas kereskedelmi televízió 
vircsaft műsorában. Általában inkább 
lefesti a padot a parkban, ahol a szom-
széddal szoktak ücsörögni. 

Szomszéd szeretők
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Amikor intézetében felparcellázták a 
filmgyártó nemzeteket, neki a magya-
rok jutottak. Lehet, hogy nem állt elöl 
a sorban, s ezért az ügyesebbek elha-
lászták a hálásabb területeket, az is 
elképzelhető – a munkát akkoriban nem 
egyéni ambíciók alapján szervezték –, 
hogy elöljárói ki tudja, miféle szempon-
tokat érvényesítve neveztek ki felelő-
söket. Ő mindenesetre mindig hangoz-
tatta: nem erőltették rá a témakört, 
kifejezetten szerelmi házasságot kötött 
velünk. Tulajdonképpen majdnem mel-
lékesek a meghatározó motívumok. 
Magam szentül hiszem, hogy Szása  
– mindenki így hívta, kollégái, ismerősei, 
tisztelői, tanítványai, közeliek és idege-
nek egyaránt – tényleg erős vonzalom 
hatására lett a magyar kinematográ-
fia lelkes híve, tudósa, népszerűsítője. 
Efféle elkötelezettségre – túlzás nélkül 
állíthatjuk – nincs példa sehol a világon, 
mármint a mi relációinkban, pedig van 
azért nekünk „saját emberünk” számos 
országban, távoli kontinenseken is.

Azzal kezdte a behatóbb ismer-
kedést, hogy az égvilágon mindent 
megnézett, amit nálunk forgattak. 
Játékfilmeket, rövidfilmeket, kísérle-
ti darabokat, jókat, rosszakat, újakat, 
régieket: állandóan töltekezett moz-
góképeinkkel. Amíg lehetőség volt rá, 
fáradhatatlanul tervezte közös összejö-
veteleinket, konferenciákat hozott tető 
alá, fesztiválmeghívókat járt ki kedves 
magyarjainak. A nyolcvanas évek ele-
jén kezdett Budapestre járni az éves 
mustrákra, s ha már itt volt, elem-
ző-értékelő tudósításokban számolt be 
élményeiről – többnyire a nemzetkö-
zi rangú Iszkussztvo kino hasábjain. 
Megfordult Pécsett, Győrben, Egerben 
is. Írásai – erről a magyar olvasók is 
meggyőződhettek, mert sűrűn publikált 
a Filmvilágban időszerű orosz újdon-
ságokról és jelenségekről – tartalmas, 
lényegre törő, szempontokban gazdag 
eszmefuttatások. Jó szemű, remek tollú, 
empatikus kritikusként tette ismertté a 
nevét. S ha már a nemzetközi ismert-
ségről van szó, tekintélynek örvendett 
mint lapalapító és szerkesztő is: a 
Kinovedcseszkije zapiszki, melyet Trosin 
indított útjára, hosszú ideje a filmelmé-
let és a filmtörténet világszerte kedvelt 
fóruma, a témával foglalkozó kiváló 
szerzők folyóirata. 

A vetítések nem elégítették ki. Hamar 
rászokott a könyvekre, az olvasmányok-
ra, a háttéranyagok búvárolására. Mivel 
ehhez meg kellett ismerkednie a nyelv-
vel, beült az iskolapadba. Mindent elárul 
róla az a gesztus, hogy noha még csak 
stúdiumainak elején járt, már magyar 

betűs levelezésre vállalkozott (pedig 
akikkel kapcsolatban állt, tudtak oro-
szul). Gyűjtőszenvedélye abból a misz-
szióból táplálkozott, melyre felesküdött: 
a legmagasabb színvonalon igyekezett 
megfelelni vállalt feladatának. Úgy vélte, 
körül kell bástyáznia magát azokkal a 
kötetekkel, lexikonokkal, melyek segí-
tik a mindenoldalú tájékoztatásban. 
Könyvtárában minden fontos szakmai 
kiadvány, folyóirat megtalálható. Maga 
is gazdagította, méghozzá értékes téte-
lekkel a nyomtatott filmes Hungaricát. 
Jancsó országa: ez a címe egyik össze-
állításának. Megáll az idő: egy másik 
gyűjteményes antológiája. Monográfiát 

jelentetett meg több rendezőnkről (a 
Szabó István-portré az idei moszkvai 
filmes seregszemle újdonsága lesz).

A „magyar érintés” természetesen 
más művészeti szférákra, történelmünk-
re, múltunkra, jelenünkre, társadal-
munkra, politikai őrületeinkre, sport-
életünkre stb. stb. is kiterjedt. A művek 
világának ismerete segítette az alapos 
tájékozódást és a mélyreható elemzést. 
Szása sosem elégedett meg azzal, hogy 
megértette a történések összefüggéseit: 
számára a miértek, az ok-okozati össze-
függések, a források is fontosak voltak. 
Átlapozott rengeteg dokumentumot, 
meghallgatott számos véleményt, hogy 

a cselekmény és a formanyelv mel-
lett megismerhesse – kiragadott pél-
dákat említek – a Mephisto, A tanú, 
A Hídember, a Napló gyermekeimnek, a 
Szegénylegények, az Októberi vasárnap, 
a Szerelem hőseinek pokoljárását: esz-
méit, lázait, törekvéseit, kudarcait s a 
különböző korok „lelkét” is. Néhány éve 
a Meseautó-széria darabjaira vetette rá 
magát. Megpróbáltam lebeszélni róla, 
de nem hagyta magát. Így érvelt: „Te se 
hagytad ki a Szibériai rapszódia idősza-
kát, a históriában a negatív tendenciák 
sem érdektelenek”. Igaza lehetett.

Ami személyes kapcsolatai, kötődé-
sei, barátságai alakulását illeti, kontak-
tusteremtő készségéről csak elismerés-
sel, sőt csodálattal illik szólni. Azokat 
illette hálával – gyakorlatilag a filmvilág 
majdnem valamennyi itthoni prominens 
személyiségét –, akik neki tartozhattak 
volna köszönettel, hiszen interjúkban, 
recenziókban, tanulmányokban mutat-
ta be őket és opusaikat az orosz közön-
ségnek. Inkább adni szeretett, mint 
kapni. Nem tett különbséget beérkezet-
tek és kezdők között. Hasábokat tölte-
ne meg, ha felsorolnánk kedves ismerő-
seit: Jancsó Miklóstól Szabó Istvánon, 
Gothár Péteren, Mészáros Mártán át a 
legifjabb generáció tagjaiig. A közélet 
más képviselőivel is meghitt viszonyt 
ápolt (kritikusokkal, esztétákkal, for-
galmazókkal, szervezetek és vállalatok 
munkatársaival). A szó szoros értelmé-
ben élt és halt a magyar filmért. 

A szakmai kapcsolatok gyakran tisza-
virág-életűek. A találkozások – főleg 
mostanában – megritkultak, esetlegessé 
váltak, elmosódik a korábbi összejöve-
telek, beszélgetések, eszmecserék emlé-
ke. Szása nem hagyta kihűlni ismeret-
ségeit. Üdvözleteket küldött, e-mailek-
ben érdeklődött, gratulált a sikerekhez, 
kitartóan szobrozott egy-egy f ilmes 
információért. Úgynevezett közvetítés-
re is önzetlenül vállalkozott: lobbizott 
a fesztiválbemutatókért, összehozta az 
orosz és a magyar alkotókat, cikke-
ket fordított, súlyos összegeket fizetett 
repülőútjain a túlsúly miatt, mert min-
dig félmázsányi könyvvel, folyóirattal, 
újsággal érkezett, hogy magyarjainak 
kedveskedjen. Ebben az esztendőben 
már nem, mert búcsúzkodni jött.

A reprezentatív szentpétervári encik-
lopédiában ez áll róla: ALEKSZANDR 
TROSIN filmtörténész, kiadó, született 
1942. november 12-én Moszkvában. 
Majd hosszú hasábok az életútról, 
a munkásságról, a publikációkról, a 
kitüntetésekről. Az új kiadásban sajnos 
egy másik adat is szerepelni fog – a halál 
dátuma: 2008. április 23.

Szása Trosin
Veress József
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„A nő és a férfi párharcát soha ne lássad más-
ként, mint reménytelen harcot, melyet a legke-
gyetlenebb önzés és a féktelen hiúság fűtenek.” 

(Márai Sándor: A szerelemről)

A meglehetősen kései, mégis egyre növek-
vő Márai-kultuszról nem is oly rég már 
szó esett e lap hasábjain, s lám, alig telt 
el egy év a legutóbbi, az író és felesége 
utolsó hónapjait feldolgozó film (Szalai–
Dárday: Az emigráns – Minden másképp 
van) bemutatása óta, máris itt az újabb 
Márai-adaptáció. Az Eszter hagyatéka 
azonban ennek ellenére is úttörő alko-
tásnak számít, hiszen valójában ez az 
első olyan mozifilm, amely egy klasszikus 
Márai-regényen alapszik. Az Iglódi István 
által rendezett A gyertyák csonkig égnek 
ugyanis inkább színházi filmként (vagyis 
mozgókép és színpadi munka nem feltét-
lenül szerencsés elegyeként) definiálható, 
Az emigráns pedig nem egy önálló regé-
nyen, hanem az író utolsó – 1984 és 1989 
között készült – naplóján alapult. Több 
szempontból is nehéz feladatra vállal-
kozott tehát az eddig leginkább televí-
ziós producerként tevékenykedő Sipos 
József, amikor első rendezésének alap-
jául rögtön féltve tisztelt írónk egyik leg-
ismertebb művét választotta. Az azonos 
című kisregény főszereplője a középkorú 
Eszter, a hajdan jómódú család utolsó, s 
már hervadó virágszála, aki a második 
világháborút megelőző években szerény 
körülmények között és visszafogottan 
éldegél az öreg dajkával, Nunuval. Az 
önszántából az életen át tartó magányt 
választó nő semmit sem vár már a sors-
tól, belátta s elfogadta azt, ami számára 
rendeltetett. Egy napon azonban távira-
tot kap fiatalkori szerelmétől, Lajostól, 
aki valamikor régen hűtlen volt hozzá, s 
végül Eszter nővérét, Vilmát vette fele-
ségül. Lajos most, húsz év után gyer-
mekeivel és új családtagjaival egy napra 
visszatér azok közé, akiket becsapott, 
megcsalt, s akik közül így vagy úgy, de 
mindenkit megrövidített. A tékozló fiú 
hazatérése nemcsak Esztert, hanem az 
egész baráti társaságot és a rokonságot 
is felkavarja, mert mindannyian tudják, 
ettől a naptól talán már semmi sem lesz 
a régi. Lajos azért jön, hogy végérvénye-
sen elrendezzen mindent, és megsze-
rezze a család utolsó vagyonát jelentő 
kúriát. Egy múlt századi regény korhű 
adaptációja már önmagában is nehéz és 
komoly alkotói feladat, s ezt csak tetézi, 
ha a mű a szerző által hőn szeretett s oly 
részletességgel és veretesen leírt polgári 
miliőben játszódik. S bár a rendezőnek 
nem ez az első találkozása Márai világá-
val (2005-ben producerként felügyelte 
A gyertyák csonkig égnek munkálata-
it), első rendezése hiánypótló szándékai 
ellenére is bőven hagy még kívánnivalót 
maga után. 

Az Eszter hagyatéka valamikor az 
előző század 30-as éveinek végén ját-
szódik, abban a korban, amikor a köz-
hangulatra még nem nyomta rá a bélye-
gét a közelgő háború szele, az emberek 
többsége jólétben élt, s nemcsak a nagy 
közös étkezésekre, de alkalomadtán egy 
reggeli sakkpartira vagy délutáni zon-
goraszóra is jutott még idejük. Márai 
szinte szerelmes volt ebbe a világba, s 
Móricz Zsigmonddal szemben előszere-
tettel hangsúlyozta ki emigráció előtti 
műveiben e polgári miliő báját s szépsé-

geit – bár mély kritikával is illette, belül-
ről ismerve visszásságait. Nem könnyű 
feladat tehát egy ilyen Márai-regény 
atmoszférájának vászonra ültetése, ám 
ezt a kihívást kétségtelenül sikerrel vet-
ték az alkotók. Az egyetlen jelentős vál-
tozás az 1939-ben kiadott kisregényhez 
képest, hogy a rendező az eredetileg 
egy felvidéki kisvárosban játszódó tör-
ténetet áthelyezte a Balaton-felvidékre. 
Ez a döntés több szempontból is sze-
rencsésnek bizonyult, hiszen amellett, 
hogy így az alkotók a cselekmény kese-
rűségét szépen ellenpontozó izgalmas 
környezetbe ágyazhatták a melodrámát, 
és mediterrán színekkel árnyalhatták 
egy reménytelen szerelem utórezgéseit, 
a napfényes balatoni táj bemutatásával 
még a történet jellegzetes magyarságát, 
földrajzi és nyelvi meghatározottságát 
is ki tudták hangsúlyozni. Szlávik István 
díszlet- és Szakács Györgyi jelmezterve-
ző csakúgy, mint színházi munkáiban, 
ezúttal is teljes mértékben kihasználta a 
helyszíni adottságokat. Gózon Francisco 
operatőrrel közösen sikerült úgy meg-
alkotniuk a film különleges látványvilá-
gát, hogy a néző egy pillanatig sem érzi 
mesterkéltnek vagy rekonstruáltnak. Az 
árnyékos udvar kialakítása vagy az ódon 
villa belső terei a színészek által viselt 
ruhákkal egyetemben nagyszerűen idézik 
meg a letűnt kort és hangulatot. Éles és 
érthető a kontraszt, ami a háziak viselete 
és a nagyvárosból érkező nők ruhakölte-
ményei vagy ékszerei között mutatkozik, 

de a férfiak ruházata is láthatóan a 
pontos és végiggondolt, a kor mellett a 
jellemvonásokat is szem előtt tartó kon-
cepció részét képezi. 

A megfelelő és átélhető atmoszférá-
hoz mindez persze még nem elég, szük-
ség van azokra a színészekre is, akik 
képesek egyszersmind otthonosan és 
hitelesen mozogni ebben a környezet-
ben, és a direktor meg is találta őket. 
Ráadásul amellett, hogy nagy neveket 
sikerült megnyernie még a kisebb szere-
pekre is, a jelek szerint a színészvezetés 
sem okozott különösebb gondot számá-
ra. A mellékszereplők (Törőcsik Mari, 
Udvaros Dorottya, Áron László, Eperjes 
Károly, Kolovratnik Krisztián, Szilágyi 
Tibor és a náluk valamivel fajsúlyosabb 
szerepet játszó Hámori Gabi) nem akar-
nak kiragyogni, egy-egy pillanatukkal 
vagy rövid jeleneteikkel alázatosan, de 
hangsúlyosan illeszkednek a két fősze-
replő alá rendelt viszonyrendszerbe. 
Mert az Eszter hagyatéka a viszonylag 
sok szereplő ellenére is csak két ember-
ről szól. Nagy-Kálózy Eszter – aki már 
a regényből készült hangoskönyvben is 
Eszter hangját adta – láthatóan ismeri és 
érti az általa játszott, egyszerű magányá-
ban is rejtélyes figurát. Alakítása pontos 
és átütő, s bár sok jelenetben csupán 
csendes és visszafogott szemlélőként van 
jelen, a belőle áradó rejtett erő miatt 
képtelenség nem figyelni rá. Apró és 
finom mozdulatai, valamint vágyakozást 
és beletörődést egyszerre sugárzó arc-

kifejezései révén nemcsak megteremti 
a regény olvasása közben körvonala-
zódó Esztert, de törődött mosolya és 
időnként még felcsillanó szeme által 
segít megérteni is az összetett figurát. 
Hangjátékának árnyalatait és feszültségi 
szintjét is finoman váltogatja, attól füg-
gően, hogy épp narrátorként vagy jelen 
idejű szereplőként szólal meg. A magyar 
filmesek által meglehetősen mostohán 
kezelt színésznő a lehető legideálisabb 
választás volt tehát Eszter szerepére, 
s egyúttal remek párosítás is az újra 
nagyszerű és ereje teljében lévő, Lajos 
sármját, önzését és gyermekiségét is 
magában hordozó Cserhalmi Györggyel. 
A játékidő egésze alatt érezhető kettejük 
között az a bizonyos vibrálás, ami nélkül 
sem a történet, sem a film nem volna 
igazán érthető. 

A legnehezebb vállalásnál, vagyis 
Márai szövegének gyöngyvászonra 
adaptálásánál azonban annak ellenére is 
megbicsaklik a film, hogy az első nehéz-
ségeket még könnyedén és sikeresen 
megoldották az alkotók. Hiába ugyanis a 
megfelelő atmoszféra, s benne a kiemel-
kedő színészi jelenlétek, ha az összhatás 
hamis hanggal vegyül, az élvezeti érték is 
nagyban veszít erejéből. A forgatóköny-
vet közösen jegyző rendező-operatőr 
páros pedig láthatóan túlságosan is tisz-
teli az író eredeti szövegeit ahhoz, hogy 
kellő bátorsággal közelítsenek annak 
átdolgozásához. Túlzottan és görcsösen 
ragaszkodnak az eredeti mondatokhoz, 
még a mára már elavult és elhagyott 
kifejezésekhez sem mernek hozzányúlni, 
így mind a narráció (mely sokszor újra, 
s feleslegesen elmondja azt, amit épp 
látunk), mind a dialógusok nehézkessé 
válnak. Bátor és értő beavatkozás nélkül, 
s a regény mélyebb értelmezésének híján 
azonban képtelenség érvényes és átütő 
filmet készíteni 2008-ban egy majd het-
ven évvel ezelőtt papírra vetett veretes 
szövegből. Az Eszter hagyatéka esetében 
így sajátos módon épp a regény erőssége, 
az erős és kifejező irodalmi szöveg válik a 
film kárára. A szűk térben, egy nap alatt 
játszódó cselekmény ugyanis legfőképp a 
dialógusokra épít, a valódi akciót jelentő, 
vagyis kifejezetten fizikai értelemben vett 
megnyilvánulások csupán elvétve fordul-
nak elő benne, s közel sem ellensúlyozzák 
az anyag szövegközpontúságát. Márai 
dialógusai pedig, annak ellenére, hogy 
olvasmányélményként nagyon élvezete-
sek, rendkívül nehéz helyzetbe hozzák 
a filmszínészeket. S bár a fentebb már 
méltatott szereplőgárda tudása legjavát 
adva, amennyire lehet, megbirkózik e 
feladattal, az erős idézetek és a frap-
páns bölcsességek felszaggatják a film 
szövetét. Így az ígéretesen induló, de 
alaphibákat elkövető vállalás végül nem 
lehet több, mint a művészet minden gon-
dolatiságot nélkülöző újrahasznosítása: 
egy Márai-regény hangos-képes változa-
ta, mely végeredményben a külcsín elle-
nére sem tesz hozzá semmit az eredeti 
mű gondolatiságához. Márai az emberi 
kapcsolatok örök érvényű igazságait, 
„a nő és a férfi párharcát” boncolgat-
ta a regény írásakor, mindez azonban 
mozgóképen, jó szándékú kisajátítás és 
aktualizálás híján olyanná válik, mintha a 
Füveskönyv egy-egy didaktikusabb feje-
zete elevenedne meg előttünk. Ez pedig 
még kevés egy játékfilmhez.
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