


A  FILMVILÁG  MOZIJA  
Stanley  K u b r i c k :  Mechanikus  narancs  
(Malco lm  M c D o w e l l .  James  Marcus .  
Adr ienne  Corril  



X X X I .  évfolyam  3.  szém 
Megjelenik  havonta  

Főszerkesztő:  Létay  Vera  
Kiadja  a Pallas  Lap-

és Könyvkiadó  Vállalat  
Felelős kiadó:  Siklósi  Norbert  

vezérigazgató 

RLMVILA3 
Filmművészeti  folyóirat  

A  SZERKESZTŐSÉG  
MUNKATÁRSAI 

Zalán  Vince  (főszerkesztő-helyettes)  
Zsugán  István  (olvasószerkesztő)  
Lajta  Gábor  (tervezőszerkesztő)  
Ardai  Zoltán  
Bikácsy  Gergely  
Fáber  András  
Koltai  Ágnes  
Kovács  András  Bálint  
Reményi  József  Tamás  
Székely  Gabriella  
Tamás Amaryllis  (szerkesztőségi  

titkár) 

KÜLFÖLDI  TUDÓSÍTÓK  

Michel  Ciment  (Franciaország)  
Giacomo  Gambetti  (Olaszország)  
Ulrich  Gregor  (NSZK)  
Boleslaw Michalek  (Lengyelország)  
Rolf  Richter  (NDK)  
David  Robinson  (Anglia)  
Irina Rubanova  (Szovjetunió)  

Szerkesztőség:  Budapest  I.,  Béro  u.  19—21.  
A / l .  H—1018.  Tel.:  481-317,  821-317.  Kiadó-
hivatal:  Budapest  VII.,  Lenin  krt.  9—11.  
Tel.:  221-285.  Levélcím:  1908  Postafiók  223.  
Terjeszti  a Magyar  Posta.  Előfizethető  bármely  
hírlapkézbesítő  postahivatalnál,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Hirlapelőfizetési  és  
Lapellátási  Irodánál  (HELIB)  Budapest  
x m . ,  Lehel  út  10/A  1900,  közvetlenúl  
vagy  postautalványon,  valamint  átutalással  
a  H E L I B  215-96182  pénzforgalmi  Jelző-
számra.  Előfizetési  dlj  »/4  évre  60,—  Ft,  
fél  évre  120,—  Ft,  egész  évre  240,—  Ft.  
KfllfSldOn  terjeszti  a  „Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—8392  Budapest,  Postafiók:  
149. 

Bévai  Nyomda  —  88-1396  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Horváth  Józsefné  dr.  Igazgató  

HU  ISSN  0428-3872  

T A R T A L O M 

Vitézy  László  dokumentumfilmjéből  (8.  oldal)  

Gleb  Paniiiov:  Tarkovszkij  áldozathoza-
tala  2  

„Gyakran  gondolok  ö n r e . . . "  (Tarkov-
szkij  és  Kozincev  levelezéséből)  4  

Vitézy  László:  „Ügy  érezte,  szabadon  él"  
(Részletek  egy  dokumentumfilmből)  8  

Reményi  József  Tamás:  Csak  egy  búne  
van  (A  Dunánál)  18  

Magyar  Bálint:  A  falusi  színtér  (A  szocio-
lógus  szemével)  20  

A  FILMVILÁG  MOZIJA  
Fáber  András:  A  popkrisztus  pokoljárása  

(Mechanikus  narancs)  23  

Blkáesy  Gergely:  Alkímia  (Dél)  28  
Bárén  György:  A  vakációzás  nehézségei  

(A  zöld  sugár)  

Hudra  Klára:  A  szívtelen  asszony  
Barabás  Klára:  A  csonka  filmek  doktora  

(Beszélgetés  Szilágyi  Attilával)  

kii) 

OLLÓZÓ 

LÁTTUK  M É G . . .  (A  hónap  fümjei)  

30 

FILMKESTAUBÁLÁS 
Barabás  Klára:  A  klip  őse  (Beszélgetések  

Marcel  L'Herbier  müvének  újjászületé-
sét 61)  32  

32 

36 

FESZTIVÁLOK 
Ardai  Zoltán:  Az  ezredik  kép  (Nyon)  38  
Létay  Vera:  Civilizációs  virágoskert  (To-

lt) 

Marina  Vlady:  Vlagyimir  Viszockijról  <2.  
rész)  43  

50 

56 

VIDEÓ 
Pataki  Gábor:  A  teóna  aranyló  fája  zöld  

(Kasseli  jegyzetek)  60  
Boros  IstTán:  Luxus?  (Szúküló  kazetta-

piac)  68  

Vlagyimir  Viszockij  (43.  oldal)  
A  CÍMLAPON  

Vlagyimir  VlszoekU  

FilmreataurdUU  (32. oldal) 



Hosszú évek  kellenek majd, hogy 
felfogjuk  ós  értékelni  tudjuk  
mindannak  jelentőségót,  amit  

Tarkovszkij  a filmművészetben  létre-
hozott.  Az  idő  feloldja  majd  a  mai  
értékítéletek  elkerülhetetlen  szub-
jektivitását  és  elfogulatlan  objekti-
vitással  erősíti  meg  azt  a  helyet,  
amely  a szovjet  ós  a  világ  filmművé-
szetében  Tarkovszkijt  jogosan  meg-
illeti. 

E  pillanatban  már magunk  mögött  
hagytuk  azokat  a  nehéz,  csüggesztő  
esztendőket,  melyeket  filmművésze-
tünk  átélt.  Ezekben  az  években  
mindvégig  Tarkovszkij  volt  a  mi  tá-
maszunk,  mert  minden  egyes  művé-
vel  azt  bizonyította,  hogy  ezek  kö-
zött  a feltótelek között  is lehet  művé-
szileg  igazán  értékes  és  lehet  igazán  
becsületes  filmeket  csinálni.  Mindig  
a  művészethez  hű  alkotó  példája  
maradt,  aki  fölött  nincs  hatalma  pil-
lanatnyi  konjuktúrának  ós  hatósági  
érdekeknek. 

Mindenki,  aki  a  filmgyártásban  
dolgozik, saját tapasztalatából  tudja,  
hogy  hány  és hány  fórumot  kell  egy  
filmnek  megjárnia  —  a  stúdiótól  
kezdve  a  legmagasabbakig  —,  ame-
lyeken  megpróbálják  kijavítani,  meg  
akarják  szabadítani  fogyatékosságai-
tól,  de  végeredményben  csak  szerzői  
arculatától  szabadítják  meg.  Mégis,  
mindegyik  film,  amelyet  Tarkovszkij  
csinált  —  kizárólag  az  ő  filmje,  bár-
mennyi  gyötrelmet  kellett  is  kiáll-
niuk  a filmvászonhoz  vezető  úton.  

Miért nemfog az idő  az  ő  filmjein,  
hogyan lehet, hogy annyi év  elteltével  
sem  gyöngül  művészi  hatásuk  ereje  
ós frissesége í  Űgy  lehetséges ez,  hogy  
minden  filmje  a  leghatározottabban  
egyéni,  hogy  ezekben  a  filmekben  
minden mindig  valódi.  

A  mozi  az  ő  számára  nem  kereseti  
forrás volt, nem az anyagi javak  meg-
szerzésének  módja.  A  mozi  Tar-
kovszkij  számára  a  kifejezés  kínzóan  
gyötrelmes  szükségletét  jelentette,  
ahol  elmondhatja,  amit  a  világról,  
a  társadalomról,  az  életről  gondol.  
Az  alkotási  folyamat,  ami  a  művész  
legnagyobb  boldogsága,  számára  kín  
volt.  Nem  a  külső  akadályokra  gon-
dolok,  amelyket  le  kellett  küzdenie.  
Megtalálni  az  egyedül  hiteles  szót,  
hangot,  kameramozgást,  megvilágí-
tást  —  ez  volt  a  gyötrelmes.  

A  film  Andrej  számára  létezés  for-
mája és értelme  volt.  Mindegyik film-
jéért tulajdon  vérével fizetett, lett lé-
gyen  az  az  Iván  gyermekkora,  a  60-as  
évek  egyik  legtündökletesebb  pálya-
kezdése,  avagy  az  Andrej  Rubljov,  a  
nemzeti  történelem  mélyreható  ós  
szenvedélyes  kutatása,  vagy  a  fan-
tasztikus filmek —  a Solaris,  a Stalker 
vagy  pedig  A  tükör,  ez  a  mind  Tar-
kovszkij  életében,  mind  a  szovjet  
film  történetében  korszakhatárt  
jelző  film.  A  tükör  volt  az,  ami  az  al-
kotó  számára  a  legféltettebb;  tulaj-
don  élete,  saját  lelke.  Ugyanilyennek  
látom  a  Nosztalgiát  is, ezt  a  —  véle-
ményem  szerint  —  mólyen  tragikus  



filmet,  amelyért  Tarkovszkij  annyira  
megszenvedett,  s amely egyfajta gyó-
nás.  Ma  már  nem  lehet  kétség  az-
iránt, hogy  a filmben felvetődő  prob-
lémák  Tarkovszkij  számára  mólyen  
személyes problémák  voltak,  amelye-
ket  saját  életében  hordott  ki,  és  
amelyekért  —  akárcsak  minden  film-
jéért  —  a  legnagyobb  árat  fizette:  
lelke  egy  darabkáját  adta  oda  ós  ne-
héz éveket. 

Megdöbbentett  egyik  vallomása,  
amelyet  egy  Nyugaton  adott  interjú-
ban  tett.  A  francia  újságírónő  ezt  
kérdezte tőle: „Monsieur Tarkovszkij,  
nem  gondolja-e  Ön,  hogy  becsületes  
filmeket  csinálni  otthon,  hazájában  
sokkal  nehezebb  ós  fontosabb  vállal-
kozás,  mint  külföldön?  Nem  gon-
dolja-e,  hogy  már  maga  az  a  tény,  
hogy  itt  forgat  filmeket,  a  gyöngeség  
megnyilvánulása?"  —  „Sajnos,  igaza  
van"  —  felelte  Tarkovszkij.  —  
„Igen,  ez  gyöngeség.  Belefáradtam  a  
harcba." 

Milyen  becsületes  és  milyen  keserű  
ez a beismerés!  Mi mind  vétkesek  va-
gyunk  benne, hogy  nem  segíthettünk  
neki  megőrizni  e  harc  értelmébe  ve-
tett  hitét.  A  választás,  hogy  külföl-
dön  marad,  elsősorban  számára  volt  
tragikus,  hiszen  ezzel  azoktól  a  gyö-
kerektől  vágta  el  megát,  amelyek  
művészetét  éltették.  De  súlyos  vesz-
teség  volt  ez  a  szovjet  filmművészet  
számára  is,  amely  ezekben  az  évek-
ben  mindvégig  érezte:  Tarkovszkij  
helye  kultúránkban  betöltetlen  ma-
radt  ós most  már  örökre  az is  marad.  

„Igen,  e*  gyöngeség  —  felelte.  
—  Belefáradtam  a harcba"  (Margarita  
Tyerehnra,  TarkovsikiJ  Tükör  című  
fiimiében) 

Utoljára  1983  márciusában,  Ró-
mában  találkoztam  vele.  Én  egy  
szovjet  filmes  delegációval  érkeztem,  
ő  éppen  a  Nosztalgia  befejezésénél  
tartott.  S  bór  a  megelőző  napok  fe-
szültsége  őt  is,  engem  is  végsőkig  ki-
merített,  fél  éjszakán  át  beszélget-
tünk  a  filmművészetről,  moszkvai  
barátainkról,  terveinkről,  a  Hamlet-
ről, amelyet ő is, én is filmre akartunk 
vinni.  Ebből  a  találkozásból  legin-
kább  azok  a  szavai  maradtak  meg  
bennem,  hogy  mennyire  vágyódik  a  
szakmánkkal  járó  nyüzsgést  legalább  
kis  időre  elfeledve,  falura  költözni  
élni, feküdni  a fűben, az Oka partjón 
tűnődni  a  tovafutó  fellegeket  nézve  
új munkáról, életről, létezésről. Meny 
nyíre  szüksége  lett  volna  erre  a  pihe  
nésre.  Az  ő  életéből  hiányzott  ez.  

Utolsó  filmje,  az  Áldozathozatal  

„Művészi  önbecsülésünk  múlik  aion,  
hogy  visszajuttassuk  mai  életünkbe. . . "  

(Áldozathozatal) 

teljes  egészében  a  szenvedésből  sar-
jadt.  Miközben  néztem,  nem  tudtam  
elképzelni,  hogy  mi  következhet  még  
ez  után  a  film  után.  Mindent  össze-
foglaló  ós  lezáró  mű.  Nem  ismerek  
más  filmet,  amelynek  alkotója  ilyen  
tragikus  mélységgel  mutatta  volna  
meg  magát.  

Mindannyian  adósai  vagyunk  Tar-
kovszkijnak  ós  az  adósságokat  tör-
leszteni  kell.  Művészi  önbecsülésünk  
múlik azon, hogy  visszajuttassuk  mai  
életünkbe,  népünknek  Tarkovszkij  
saját  hazájában  ós  külföldön  forga-
tott  filmjeit,  hogy  összegyűjtsük  és  
kiadjuk  alkotói  hagyatékát:  megva-
lósult  ós  meg  nem  valósult  forgató-
könyveket,  tanulmányokat,  előadá-
sokhoz  készített  jegyzeteket,  beszél-
getéseket,  hogy  kiadjuk  azt  a  köny-
vet, amely  nem  a szerző  hibájából  je-
lent  meg  először  nem  orosz  nyelven,  
ós amely  a filmművészetről szóló gon-
dolatait  tartalmazza,  hogy  emléktáb-
lát  helyezzünk  el  a  házon,  amelyben  
lakott,  ós,  ahogy  arra  már  számta-
lanszor  sor  került,  szerény  kis  név-
táblával  örökítsük  meg  az  ő  emlékét  
is  a  Moszfilm  stúdió  folyosójának  fa-
lán,  az  ajtó  mellett,  amely  mögött  
dolgozott. 

Erre  mór,  sajnos,  nem  Andrejnek,  
hanem  nekünk,  magunknak  van  
szükségünk.  Szükségünk  van  az  6  
filmjeire is  ós életének  példájára  —  a  
művész  életének  példájára,  akinek  
volt  bátorsága  a  körülmények  elle-
nére  is  alkotni,  bármilyen  mostohák  
voltak  is  a  körülmények  a  tehetség-
gel  szemben,  és  minden  filmjével  
mind  magasabbra  ós  magasabbra  ju-
tott. 

Szilágyi  Ákos  fordítása  



„Gyakran 
gondolok  Önre..."  
Tarkovszkij  és  Kozincev  
levelezéséből 

|indjárt  azután,  hog/  híre  
ment:  Andrej  Tarkovszkij  
Andrej  Rubljov  című  filmje  

polcra  került,  Grigorij  Kozincev  ak-
tív  küzdelembe  kezdett  a  film  be-
mutatásáért.  1967-től  mind  szemé-
lyesen,  mind  írásban  számtalanszor  
fordult  a  legkülönfélébb  fórumok-
hoz  a  film  ügyében  (Kozincev  archí-
vumában  egyebek  között  fennma-
radt  az  SZKP  KB  Kulturális  Osztá-
lyához írott  levelének  másolata).  Ko-
zincev életében  nem ez volt az egyet-
len  ilyen  eset:  mindig  kötelességé-
nek  érezte,  hogy  kollégáit,  különö-
sen  a  fiatalokat,  pályájuk  nehéz  idő-
szakaiban  támogassa  —  és  valóban  
támogatta  is!  —  mi  több,  ez  bár-
mely  tehetséges  alkotásra  vonatko-
zott,  mégha  művészi  tekintetben  
tőle  távol  állt  is.  Az  Andrej Rubljov 
sorsának  jobbra  fordításában  Kozin-
cev  különösen  lelkesen  vett  részt,  
mert  bizonyos  volt  benne,  hogy  ez a 
film  —  a szovjet  filmművészet  egyik  
csúcsteljesítménye. 

1969-ben  született  meg  a döntés  a  
film  bemutatásáról  (1971-ben  jutott  

el  a  mozikba)  és  Tarkovszkij  ekkor  
fordult  levélben  Kozincevhez:  ezzel  
vette  kezdetét  a  köztük  kialakuló  
levélváltás. 

G.  Kozincev  megőrizte  A.  Tar-
kovszkij  hozzá  írt  összes  levelét  
(ugyanabban  a  borítékban  találtuk  
őket,  egy  papírcetlivel  együtt,  me-
lyen  A.  Tarkovszkij  kezeírásável  ez  
áll:  „Grigorij  Mihajlovics  —  itt  va-
gyok"  s  talán  egy  ülésen  készülhe-
tett).  G.  Kozincev  halálát  követően  
A.  Tarkovszkij  visszaküldte  az  archí-
vumnak  Grigorij  Mihajlovics  hozzá  
írt  leveleinek  egy  részét,  megígérve,  
hogy  azokat  is  csatolni  fogja,  ame-
lyeket  még  megtalál.  

Az  alábbi  összeállítás  Andrej  Tar-
kovszkij  Grigorij  Kozincevhez  írt  
összes  levelét  tartalmazza'  (az  üd-
vözlőkártyákat  kivéve),  valamint  
Grigorij  Mihajlovics  mindazon  leve-
leinek  másolatát,  melyeket  Andrej  
Arszenyevics  annak  idején  el  tudott  
küldeni.  A  leveleket  jelentéktelen  
rövidítésekkel  adjuk  közre,  melye-
ket  a szokásos  módon  jelölünk.  

V.  G.  Kozinceva  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1969.  I.  29.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Hála az ön könyörgóseinek,  a  Bubi-

jovot  bemutatják.  Tegnap  rögzítette  
ós  hagyta  jóvá  a  Bizottság2  a  végle  
ges  döntést.  Tudja,  Grigorij  Mihaj  
lovics,  rettentően  jólesik  arra  gon  
dőlni,  hogy  ebben  a  mi  egész  filmes  
bandánkban  akadt  valahol  egy  igazi  
intelligens  ember,  aki  a  jobb  sorsra  
érdemes  „Andrej"  kapcsán  teljesen  
egyértelműen  foglalt  állást  ebben  a  
nehéz  és  szerencsétlen  időszakban.  
Ráadásul  teljesen  egyedül  cseleke-
dett  így.  

Sohasem  fogom  elfelejteni  mind-
azt,  amit  értem és  filmemért  tett.  

Február  tizennyolcadikán  a  Dom  
Kinóban3  (Moszkvában)  lesz  a  pre-
mier.  Volna  egy  kis  kérésem  Önhöz.  
Annak  idején  a  Szövetség  leningrádi  
tagjai  ós  a  leningrádi  Dom  Kino  a  
filmmel  együtt  meghívtak  maguk-
hoz,  Leningrádba.  Később  az  egész-
ből.nem  lett  semmi.  

Ügy  gondolom  —  Moszkva  után  
talán  nem  lehetetlen  egy  bemutatót  
szervezni  az  Önök  Dom  Kinójában.  
Csak  feltétlenül  a  18-a  utáni  első  va-
sárnapon.  (Később  majd  elmondom,  
miért  épp  ezen  a  napon.)  

Ha  ez  lehetséges  —  már  az  is  nagy  
öröm  lenne  számomra,  hogy  megmu-
tathatom  a  filmet  leningrádi  bará-
taimnak  ós  találkozhatok  Önnel,  és  
még  nagyobb  öröm  lenne,  ha  számít-
hatnék  arra,  hogy  a  leningrádi  Dom  
Kinóban ö n  mutatja  be a filmet. Még 
egyszer  köszönök  mindent,  kedves  
Grigorij  Mihajlovics.  

Legyen  nyugodt,  ha  forgat,  ne  ide-
geskedjen,  ós  senkinek  ne  engedje,  
hogy  ostoba  tanácsaival  a  lelkébe  
másszon.  És  akkor  minden jó  lesz.  

Jó  kéz-  ós  lábtörést.  
Voltam  templomban  —  gyertyát  

állítottam  Önért.  
őszinte  híve,  akire  mindenben  szá-

míthat 
Andrej  Tarkovszkij  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1969. február  5.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Hogy  halad  a  forgatással?  Remé-

lem, nincs semmi baj. Persze, ha ilyen 
Learje)  van (ön  említette  a  színészt),  
akkor  az  egyenesen  remek.  Bár,  
őszintén  szólva,  rettenetesen  nehéz  
komoly  filmet csinálni.  Márosak  azért  
is,  inert  lehetetlen legyőzni  a  művészi  
őszinteség  ós  a  nézői  igények  közötti  
ellentmondást.  S  azért  is,  mert  mi  
meg  nehezen  tudjuk  leküzdeni  ma-
gunkban  azt  a  konfliktust,  amely  sa-
ját  koncepciónk  ós  a  megvalósítás  
közvetlen,  érzéki formája között  van.  



Általában  véve,  az egész csupa  csaló-
dás.  Semmi  kielégülés,  annál  is  ke-
vésbé,  mert  filmcsinálás  közben  még  
a  jól  sikerült  részeknek  sem  örülhet  
az  ember  —  mikor  már  századszor  
látja  a  vásznon,  érzékileg  teljesen  el-
tompul. 

Nálam  egyelőre  minden  rendben  
van. Most írom a forgatókönyvet Lem 
Solaris  cimü  regényéből.  Szeretnék  
Önnel  beszólni  erről  a  témáról  —  azt  
hiszem,  elég jó  film lehet  belőle.  

Ha  Leningrádba  megyek  (mint  
múltkori  levelemben  írtam  Önnek),  
feltétlenül  találkozunk  ós  megvita-
tunk  minden  problémát.  

Nagyon  szeretem  Leningrádot  ós  
mindig  nagyon  hiányzik  nekem.  Ott  
szabadnak  és  erőtoljesnek  érzem  ma-
gamat.  Bizonyára  attól,  hogy  amikor  
ott  vagyok,  nem  érzékelek  magam  
körül semmiféle társadalmi  vagy  kon-
junkturális  kapcsolatot.  

Remélem,  levelem  jó  egészségben  
és jó  hangulatban  találja.  

Kívánok  sok-sok  sikert  ós  örömöt  
a  munkában.  

Az  ön  A.  Tarkovszkija  

Elnézést  a  macskakaparásórt  —  
fekve  írok.  Egy  kis  influenza.  

A.  Tarkovszkij—0.  Kozincevnek  
1969. június  26.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Nemrég  Grúziában  jártam  a  ifubl-

jovval,  sokáig maradtam ós csak  nem-
rég  jöttem  vissza.  Hogy  halad  u for-
gatással  —  remélem,  jól t  Hogy  szol-
gál  az  egészsége T Már  rég  nem  vol-
tam  Leningrádban  és  nem  tudom,  
mikor  leszek  megint.  Nagyon  szeret-
nék  találkozni  önnel.  

Az  ón  életem  (a  cannes-i  FIP-
RESCI-díj  után)  a  végsőkig  összekú-
szálódott.  Felülről  valaki  egyenesen  
azt  javasolta,  hogy  lépjek  ki  a  Kri-
tikusok  Nemzetközi  Szövetségéből  és  
mondjak  le  a  díjról.  ( . . . )  Jóllehet  a  
filmet  a  franciák  vették  meg  ós  ők  
mutatták  be  Cannes-ban,  most  csak  
úgy  záporoznak  rám az  ütések.  

Minél  jobbat  ír  a sajtó  (a  baloldali  
ós  a  jobboldali  egységes  ebben)  kül-
földön,  annál  rosszabb  nekem  itthon.  

Most fejeztem  be  a  forgatókönyvet  
Lem  (lengyel  író)  tudományos-fan-
tasztikus  regényéből,  a  Solarisból.  
A  Fifőn  bombára  számítanak  ós  na-
gyon  nehéz  meggyőzni  őket,  hogy  
nem lesz  semmiféle  bomba.  

A  legjobb  kiút  ebből  a  botrányból  
mindenki  számára  az  lenne,  ha  indí-
tanák  a  Rubljovot  a  Moszkvai  Film-
fesztiválon.  Ha  mást  nem,  ezzel  leg-
alább  azt  meg  lehetne  magyarázni,  
miért  nem  küldtük  a  ltubljovot  
(ahogy  megígértük)  Cannes-ba.  De  
senki  nem  akar  belekeveredni.  Egye-

dül  Karaganov  próbál  valamit  csi-
nálni.  De  félek,  hogy  neki  sem  fog  
sikerülni. 

Levelet  írok  önnek,  közben  pedig  
azt  sem tudom,  most  merre  van.  Le-
het,  hogy  éppen  a  külső  felvételeket  
készíti f Ha Moszkvában  lesz —  előtte  
dobjon  fel  egy  lapocskát  —  meg  fo-
gom  találni  ós  akkor  összejöhetünk.  

Tudom  —  most  sok  a gondja,  mé-
giscsak  egy  film nyugszik  a  vállán.  

Ne  kínozza  magát  —  minden  rend-
ben  lesz.  Végtére  is forgatni  (bármely  
helyzetben)  —  jobb,  mint  nem  for-
gatni  semmit.  Biztos  vagyok  benne,  
hogy  minden  jól  fog  alakulni.  

Kívánok  Önnek  sikeres  forgatást  
és  egészséget.  

Az  ön  A.  Tarkovszkija  

0.  Kozincev—A.  Tarkovszkijnak  

Kedves  Andrej,  
ma  fedeztem  fel  az  Humanité-b&n  

néhány  írást  a  Rubljovról,  itt  kül-
döm  őket  —  hátha  nem  jutottak  el  
magához. 

Teljes szívemből  kívánom, hogy  az  
1970-es  esztendő  fordulópont  legyen  
maga számára,  hogy  minden  a  lehető  
legjobban  alakuljon  életében.  

Isten  bizony  nagyon  szeretném,  
hogy így legyen. Meleg  kézszorítással,  
szeretettel 

az  egyáltalán  nem  
agyongyötört: 

0.  Kozincev  

Leningrád,  1969.  XII.  26.  

1Y»II  Lapikov  Klrlll  szerepéken  
(Andre]  Kobljor)  

G.  Kozincev—A.  Tarkovszkijnak  

Kedves  Andrej!  
Ma  találkoztam  Dmitrij  Dmitri-

jevics  Sosztakoviccsal  és  sokat  be-
széltem neki a Rubljovról.  Azt hiszem, 
nem  lenne  butaság  megmutatni  neki  
a  filmet.  

Ha  tetszik  az  ötlet,  hívja  fel  őt  —  
szívesen  megnézné.  Megmondtam  
Dmitrii  Dmitrijeviesnek,  hogy  írni  
fogok  önnek  és  megadom  az  ő  tele-
fonszámát.  Ez  az:  ( . . . )  

Szívélyes  üdvözlettel  ós  a  legjobb  
kívánságokkal 

G.  Kozincev  
1970.  I.  15.  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
Moszkva 
1970. jan.  24.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Megkaptam  levelét  és  nagyon-

nagyon megindított  az ö n  aggodalma  
ós segítőkészsége.  Nagyon  köszönöm.  
Kicsit  még  kínosan  is  érzem  magam,  
hogy  annyi  vesződsóget  okozok  Ön-
nek.  Magam  is  úgy  gondolom,  hogy  



a  filmet  meg  kell  mutatni  Dmitrij  
Dmitrijevicsnek.  Még  egyszer  köszö-
nöm  Önnek.  Mihelyst  lehetőség  lesz  
ró,  le fogom  vetíteni.  

Grigorij  Mihajlovics,  tudja,  gyak-
ran  eszembe  jut  a  Rubljov  leningrádi  
bemutatója  a Dom  Kinóban  és mind-
máig  sajnálom,  hogy  nem  beszélhet-
tem Önről a film levetítése előtti  meg-
nyitómban.  De semmiképp nem akar-
tam  kiemelni  az  ö n  szerepét  a  film  
„megjelenésében".  Ki  tudja,  hogy  
alakulnak a dolgok. Egyszer még köz-
lik,  hogy  a  film  veszélyes,  sőt  egye-
nesen  kártékony.  

Nem  beszéltem  Önnek  idáig  erről,  
de  az  volt  az  érzésem,  hogy  mindezt  
már  akkor  megértette.  

Kívánok  önnek,  kedves  Grigorij  
Mihajlovics  sok  sikert  és  örömöt  a  
munkájában. 

Ami  engem  illet,  én  nagyon  hiszek  
az ö n  Learjében,  

öleli  —  
az Ön  ízig-vérig  hűséges  

Andrej  Tarkovszkija  

(Mikor  később  a  leningrádi  Dom  Ki-
nóban  sor  került  A  tükör  premierjére,  
Andrej  Tarkovszkij  hosszan és melegen 
beszélt  Kozincev  szerepéről  az  Andrej  
Rubljov  bemutatásában,  arról  a  ha-
tásról,  amit  Grigorij  Mihajlovics  egész  
sorsára  gyakorolt  és  G.  Kozincev  el-
vesztésének  nem  szűnő  fájdalmáról.)  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1970. február  18.  
Moszkva 

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Régen  nem  kaptam  ö n  felől  híre-

ket ós kezdek nyugtalankodni.  Egész-
séges ? Minden  rendben ? 

Ami  minket  illet,  az  otthonunk  
valóságos  kórház.  Eddig  én,  de  most  
Larissza  Pavlovana  is  megkapta  az  
influenzát.  Valami  egészen  ronda  ví-
rus  —  magas  láz  és  gyengeség.  De  
most mintha jobban  lennék.  

Azt hiszem, megtaláltam  a módját, 
hogyan  lehetne  (titokban!)  levetíteni  
a  filmet  Sosztakovicsnak.  Ha  menni  
fog,  akkor  pénteken  levetítjük.  To-
vábbá  úgy  döntöttem,  hogy  levélben  
fordulok Brezsnyevhez.  Megpróbálom  
kifejteni  neki mindazt,  amit  bizonyos  
kérdésekről  gondolok.  Meglátjuk.  

Sikerült  kikérnem  egyik-másik  
( . . . )  referensének  a  véleményét.  Ők  
úgy  vélik,  hogy  érdemes  megírni  a  
levelet.  Még abban  is segítenek,  hogy  
átnézik  és  továbbítják  a  címzettnek.  

A  forgatás  elkezdéséről  egyelőre  
semmi  hír.  Várok  türelemmel,  ami-
ből,  azt  hiszem,  egyre  többre  lesz  
szükség. 

Nem  tudom,  megvan-e  önnek  a  
telefonszámunk.  Mindenesetre  elkül-
döm:  ( . . . )  Kívánok  önnek,  kedves  
Grigorij  Mihajlovics  minden  jót.  La-
rissza  Pavlovna  szívélyes  üdvözletét  
küldi  kedves  feleségének  ós  Önnek.  

írjon,  ha  van rá  mód.  

Az  ön  Andrej  Tarkovszkija  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1970.  VIII.  29.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Én  itt  teljesen  elcsigázódtam,  bo-

csásson  meg,  kérem,  hallgatásomért.  
Fiunk  született,  aki  az  Andrej  nevet  
kapta.  Remélem, az ő élete  könnyebb  
lesz  már.  

Ami  a filmet  illeti  —  a  teljes  csőd.  
A  Moszfilm  darabokban  van,  lehe-
tetlen  dolgozni.  Mi  újság  önnel?  Mi  
van a Learrel  ? Hogy  szolgál  az egész-
sége? 

Remélem,  minden  rendben  megy.  
Nagyon  szeretném  látni  a  filmjét.  

Találkoztam  Jarvettel,  szerintem  
egyszerűen  zseniális  színész.  

Az  életem  most  tiszta  őrültekháza  
és zűrzavar. Remélem, hogy  szeptem-
ber  elején  kimehetek  Japánba,  hogy  
néhány  snittet  készítsek  a  filmhez.  
Úgy  fest,  hogy  minden  ebben  az  
irányban  halad.  Minthogy  azonban  
az egész hirtelen  meghiúsulhat,  ahogy 
az  már nálunk lenni szokott,  egyelőre  
várakozok. 

Nem  vagyok  benne  biztos,  hogy  
levelem  Leningrádban  találja.  

Mindenesetre  sietek  jóegészséget,  
friss erőt  ós sok  örömöt  kívánni  Ön-
nek. 

Az  ön  Andrej  Tarkovszkija  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
Moszkva 
1970.  IX.  29.  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1970. február  8.  
Moszkva 

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Nehéz napok  ezek  most  életemben.  

Ülök  és várom, hogy  a Baszkakov-  és  
Kokorjev-féle  (uraságok  elolvassák  
a  forgatókönyvemet)  és  méltóztassa-
nak  közölni  velem  valamit  arról,  mi-
ként  vélekednek  a  dologról.  így  mú-
lik nap nap után és egyre rosszabb  az  
előérzetem. 

A  vetítés,  amit D.  D.  Sosztakovics  
számára készítettünk  elő Neja  Zorka-
jával,  meghiúsult.  A  Rubljovveil  most  
megint  szigorúak.  

Szóval,  csak  ülök  a  tengerparton  
ós  várom,  hogyan  fordul  a  széljárás.  
Nemsokéra  elkészül  a  filmjével  és  a  
film  elindul  a  maga  normális  ós  ter-
mészetes  útján.  

Kívánok  önnek,  drága  Grigorij  
Mihajlovics,  minden jót  —  

az ön  A.  Tarkovszkija  

G.  Kozincev—A.  Tarkovszkijnak  
1970.  március  20.  

Kedves  Andrej,  
Dmitrij  Dmitrijevicsnek  nagyon  

tetszett  a  filmje.  De,  úgy  látszik,  az  
törtónt,  hogy  éppen  azután  követke-
zett  be  az  egészségi  állapotában  erős  
rosszabbodás,  hogy  a  filmet  meg-
nézte. Majdnem mindjárt  utána  Kur-
ganba  utazott,  ahol  Ilizarov  gyógy-
kezelt  (tudja,  az  az  orvos,  aki  Bru-
melt  is  meggyógyította).  Kicsit  már  
jobban van. Levelezünk, innen tudom 
azt is, hogy mi a véleménye a  Rubljov-
ról  ós  ezt  örömmel  továbbítom  ön-
nek.  Engem  is,  mintha  csak  bosszan-
tani  akarna,  utolért  az  influenza  és  
már  egy  hete  ágyban  heverek,  a  
munka pedig egyelőre áll. ö n  is tudja, 
milyen  kellemes  érzés  ez  ilyenkor,  
forgatás  végén.  

írjon,  mi  újság  önnel?  Adja  át  
szívből  jövő  üdvözletemet  kedves  fe-
leségének  a családunk  nevében.  

Meleg  készszolítóssal:  
G.  Kozincev  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Köszönöm  a  levelet.  Ami  Dmitrij  

Dmitrijevics  levelét  illeti  —  teljes  a  
zűrzavar.  Az isten szerelmére,  kérem,  
ne  nyugtalankodjék.  

Nem  emlékszem,  írtam-e  önnek,  
hogy  Szuszlov  aláírta  a  Rubljov  be-
mutatását  engedélyező  papírt.  

A  Fifőn  azonban  megint  azzal  
kezdtek  gyötörni,  hogy  hagyjak  ki  
ezt-azt  a  filmből,  amire  természete-
sen  nem  leszek  hajlandó.  

Kívánom,  hogy  sikeresen  fejezze  
be  a  filmjét  ós  kívánok  önnek  jó  
egészséget. 

Grigorij  Mihajlovics!  Tudom,  hogy  
önnek sok barátja van  Leningrádban.  
Arról  van  szó,  hogy  engem  nagyon  
nyugtalanít  Anatolij  Szolonyicin  sor-
sa.  ő  a  novoszibirszki  „Vörös  Fák-
lya"  színésze,  aki  nálam  Andrej  sze-
repót  alakította.  

Rettenetes  állapotban  van  —  an-
nak  ellenére,  hogy  ezidő  alatt  sok  
komoly  szerepet  kapott,  egészen  a  
Borisz  Godunovig  —  és  most  azért  
válik  meg  a  színháztól,  hogy  Tallin-
ban  az  Orosz  Színházhoz  szerződjön.  

Az  ő  álma  azonban  —  Leningrád  



és  az  a  színház,  amelynek  Vlagyimi-
rov  a  rendezője.  Nem  tudna-e  segít-
ségére  lenni  neki  ebben  a  dologban?  
Tovsztonogovról  már  álmodni  sem  
mer:  tart  az intrikáktól  és sok  egyéb-
től.  Nem  tudom,  igaza  van-e  ebben.  

Szolonyiein  nagyon  jó  színész  és  
fontos,  hogy  megtelepedjen  egy  jó  
színháznál. Én,  sajnos,  annyira  kegy-
vesztett  vagyok,  hogy  senkinek  és  
semmi  módon  nem  lehetek  a  hasz-
nára, inkább  ellenkezőleg.  

Nagyon  kérem,  bocsássa  meg  kéré-
sem,  hogy  már  megint  kérek,  amiből  
annyira  elege lehet.  De,  higgye  el,  én  
csupán egyetlen szóra számítok,  amit  
Ön  Tolja  Szolonyiein  érdekében  ejt-
het,  semmi  esetre  sem  utánjárásra,  
amire  nem  is  lenne  jogom  számítani.  

Sok sikert ós jó  egészséget  

az ön  Andreje  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
Moszkva  1972. jan.  20.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Kívánunk  Önnek  Larissza  Pav-

lovna  ós  én  (ha  nagyon  megkésve  is,  
amiért ne haragudjon ránk)  az új  esz-
tendőre  minden  jót,  jó  egészséget  és  
alkotói  sikereket.  

Befejeztem  a  Solarist.  Ha  Moszk-
vában  jár  és  kedve  lenne  megnézni  a  
filmet,  nagyon  fogok  örülni.  

A  Solarisszal  olyasféle botrány  van  
kialakulóban,  amilyen  a  Rubljovval  
volt.  Csak  komolyabb.  

Az  Ön  szerencsétlen  

A.  Tarkovszkija  

Larissza  Pavlovna  szívélyes  üd-
vözletét  küldi.  

G. Kozincev—A.  Tarkovszkijnak  
1972.  I.  27.  

Kedves  Andrej!  
Köszönöm  a jókívánságokat.  Szív-

ből  kívánok  Önnek,  Larissza  Pavlov-
nának  és  az  egész  családnak  sok-sok  
örömöt. 

Moszkvában,  sajnos,  mostanában  
nem fogok  járni.  Épült  nálunk,  Ko-
marovóban  valami  furnórborzalom,  
ahol  most  dolgozom,  könyvet  írok.  
Ez  az  úgynevezett  dácsa,  "alighanem  
nemsokára  összedől.  

írjon  bővebben  a  fejleményekről.  
Bár ón szilárdan  hiszem, hogy "ezzel  a 
filmmel  minden  rendben  lesz.  Meg  
fogja  látni.  

Még  egyszer:  boldogságot  és  sok  
sikert  az  1972-es  esztendőre!  

G.  Kozincev  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1972. febr.  1.  

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Megkaptam  levelét  —  nagyon  kö-

szönöm. 
Biztos  nem  egészen  pontosan  vá-

zoltam  Önnek  a  Solaris  körül  kiala-
kult  helyzetet,  de  ez  nem  is  fontos.  
Egyszerűen  arról  van  szó,  hogy  a  
„nagyfőnökök"  megint  kötözködnek.  
Én meg nem vagyok  képes  megszokni  
ezt. 

Már  készen  vagyok  a  következő  
forgatókönyvvel  ós  nyár  végén  sze-
retném  útjára  indítani.  Habár,  amit  
tervezünk,  az  mindig  meghiúsul,  a  
tervek  mindig  teljesíthetetlenek.  

Meg  aztán  tele  vagyok  otthoni  
gondokkal  is,  amelyek  megbéklyóz-
nak,  körülfognak  mint  dühöngőt  a  
kényszerzubbony. 

Nagyon  szeretnék  találkozni  Ön-
nel.  Remélem,  hogy  jó  egészségnek  
örvend,  habár  Komarovóban  van,  
ahol  hideg  van,  viszont  a  fenyők  
nagyon  szépek.. .  

ölelem  —  
A.  Tarkovszkij  

A.  Tarkovszkij—G.  Kozincevnek  
1972.  április  2.  
Moszkva 

Kedves  Grigorij  Mihajlovics!  
Bocsásson  meg,  hogy  egész  mosta-

náig  nem  válaszoltam  az Ön  —  most  
ist,  mint  mindig  —  oly  jóindulatú  és  
kedves  levelére.  Elcsigázott  a  Solaris  
elfogadása.  És,  meg  kell  mondanom,  
ezúttal  nem  voltam  teljesen  sikerte-
len.  (Hangozzék  ez  bármily  hihetet-
lenül  is!)  Március  30-án  Romanov  
aláírt  egy  megállapodást,  amelyben  
mindenféle  változtatás  nélkül  jóvá-
hagyta  a  filmet.  Egészen  mostanáig  
semmit  sem értek. Úgy  látszik,  a leg-
magasabb  körökben  folyhatott  vala-
mi  játék,  ami  számomra  felfoghatat-
lan. 

Áprilisban  fogjuk  bemutatni  a  
Solarist,  a  Dom  Kinóban.  Ha  ebben  
az  időben  nincs  Moszkvában  —  nem  
sokkal  később  elvisszük  a  filmet  Le-
ningrádba  is.  

Elnézést  a  tarkaságért,  de  kifo-
gyott  a  ceruzám.  

Többször  is  figyelmesen  átolvas-
tam  a  Macbethet  és  arra  a  következ-
tetésre  jutottam,  hogy  —  ami  meg-
filmesítését  illeti  —  nem nekem  való,  

bár,  azt  hiszem,  színházban  nagysze-
rűen  meg  lehetne  csinálni.  

Hogy  van  egészségileg?  Ugyanúgy  
be  van  fogva,  mint  egy  hónappal  ez-
előtt  (a könyvre  gondolok) ? 

Kívánom  a  legjobbakat  —  azaz  
erőt, egészséget és sikereket. 

Adja  át  üdvözletemet  feleségének.  
Larissza  őt  is  ós Önt  üdvözli.  

Az  ön  Andreje  

G.  Kozincev—A.  Tarkovszkijnak  

Kedves  Andrej!  
Köszönöm  a levelet. Nagyon  el vol-

tam  keseredve,  hogy  a  torokgyulla-
dásom  miatt  nem  láthattam  a  film-
jét. 

Mostantól  várom  az  első  alkalmat,  
hogy  megtekinthessem.  

Tervezi-e már az új munkáját ? Ná-
lam  most  valami  zavaros  időszak  
köszöntött  be:  minden  kiesik  a  ke-
zemből,  sehogy  sem  találok  belső  
megnyugvást,  enélkül  pedig  csak  a  
kritikai  érzék  működik  az  emberben,  
méghozzá  kitűnően:  alig  tűnik  fel  a  
leghitványabb  ötlet,  máris  megsem-
misítem,  logikailag  rendkívül  meg-
győzően. 

Egyelőre  mindez  az  önmagammal  
folytatott  társalgás  formájában  zaj-
lik.  Az  emberi  társalgásnak  azonban  
nem ez a legjobb formája.  

Minden  jót  kívánok  Önnek  és  az  
egész  családnak.  

G. K.  72.  VI.  8.  

(ISZKUSSZTVO  KINO,  1987.  0.  SZ.)  
Szilágyi  Ákos  fordítása  

1  A  magyar  változatból  néhány  levelet  a  hely  
szűkössége  okán  kihagytunk.  (A  szerk.)  

3  A  Szovjetunió  Állami  Filmátvételi  Bizottsá-
gáról  van  szó.  

3  A  Dom  Kino  —  a Szovjet  Filmművészek  Szö-
vetségéhez  tartozó  zártkörű  filmszínház,  ahol  
a  szakmának  vetítenek.  

4  A  Lear  király  címszerepét  Jurij  Jarvet  ját-
szotta. 

3  Az  19G9-es  X X I .  Cannes-i  Filmfesztiválon  
Andrej  Rubljov  kapta  a  FIPBESCI  (a  Film-
kritikusok  Nemzetközi  Szövetsége)  diját.  

6  A.  V.  Karaganov  —  akkoriban  a  Szovjet  
Filmművészek  Szövetségének  titkára  volt.  

'  V.  E.  Baszkakov  —  akkoriban  a  Szovjetunió  
Minisztertanácsa  Filmföigazgatóságának  el-
nökhelyettese  volt,  I.  A.  Kokorjev  —  a  Film-
fóigazgatóság  szerkesztési-forgatókönyvlrói  
Bizottságának  akkori  főszerkesztője.  

8  A  Solarú  forgatókönyvéről  van  szó.  



Vitézy  László  új  filmjét  az  idei  film-
szemlén  mutatták  be.  Az  Objektív  
Filmstúdió  produkciójában  a  rende-
ző  riporter-munkatársa  Vicsek  Fe-
renc  volt,  az  oparatőrök:  Jankura  
Péter  ás Jancsó  Nyika,  a  dramaturg:  
Hankiss  Ágnes.  

Részletek  Vitézy  László  dokumentumfilmjéből  
Koncert/re gyülekezők  között,  
a  Petőfi  Csarnok  előtt  

CS.  ATTILA  (volt  állami  gondozott):  
Elmondja  az igazságot  a  Beatrice.  

—  Micsoda?  
—  Az, hogy  azért  fáj soknak,  hogy  

az  igazat  megénekli.  Nem?  Nem  így  
van ?  De  voltam  vidéken,  és  sok  
Riese  koncerten,  amióta  a Ricse  léte-
zik.  De  például  egyet  nem  tartok  jó-
nak.  Nem  igaz?  A  tömeget  elkezdik  
ütni,  ha  már  egy  baboskendő  van.  
. . .  Balatonon mit csináltak ? Ugyan-
azt.  Mikor  volt  az  Omega—LGT  
meccs,  és odamentek,  senki  nem  szólt  
semmit,  csak  meglátott  egy  rendőr  
egy  baboskendőt,  már  ugye  rajtam  
is  volt,  odajött,  azt'  már tépte  ki.  

—  Neked  van  olyan  ismerősöd,  aki  

mondjuk  valamilyen  droghoz  hozzá-
jutott? 

—  Nincs.  
—  Hol  keressek  ily erteket? 
—  Nem  tudom.  Nem  tudom,  csak  

én  furcsának  tartom,  mert  olvastam  
cikket,  a  Beatricséről,  hogy  a  Ricsé-
sek  kábítószereznek,  meg  ilyen,  meg  
hogy  ragasztóznak.  A  fele  nem  igaz.  
Miért?  Azért,  hogy  iszik  az  ember,  
azt  megteheti.  Nem?  

—  Mit  érezhet  az,  aki  bevett  valami-
lyen  drogot?  Mert  én  még  nem  pró-
báltam. 

—  Hát a z t . . .  azt  ki  kell  próbálni.  
—  És?  
—  Mondjam  azt,  hogy  valaki  ve-

gyen  be  30  darab  gyógyszert,  azt'  
próbálja  ki?  

—  Milyen  

—  Hát  nem  olyan  szar.  Az  olyan,  
ha  bevesz  30  darab  gyógyszert,  
mintha  berúgott  volna.  

—  És  akkor  még  rá  kell  inni  vala-
mit? 

—  Nem  muszáj  akkor  már.  Van  
aki  ráiszik,  de  azt  nem  muszáj.  Any-
nviból,  hogyha  ráiszik,  akkor  előbb  
hát. 

—  Miért  veszi  be?  
—  Mért  veszi  be ?  Megmondom.  

Sok  azért,  mert  két  forintér  ugyibár  
meg  lehet venni  a gyógyszert,  és  nem  
kell  venni  szeszt.  Es  a  gyógyszer,  az  
ugyanúgy  bekábít,  mint  egy  ital.  

—  És  "nem  félnek?  
—  Nem.-
—  Azok,  akik  beveszik?  
—  Hát  biztos,  hogy  nem  félnek.  

Nincs  mitől  félni.  Én  "is  mér  vettem  



be, ós nincs mitől félni. Egy  brigádba,  
ahova  járok,  sokan  csinálták,  illető-
leg  a  narkót,  ós  egyik  se  halt  meg.  
Illetve  már  olyanformán  nem  haltak  
meg,  hogy  a  felest  ide  belőtték  a  vé-
nába. 

—  Feles  mit?  Féldeci  szilvapálinkát  
belőtt  a  vénába?  

—  Be.  

CS. ATTILA  lakásán;  a  fiú  tetoválá-
sait  mutatja.  

—  Mik  vannak  beütve?  
—  Elmondom:  Főnix,  V.  K.,  az  

Virág  Katit  jelent,  Hajni,  Ati,  Kar-
thágó,  Apám,  öt  pont  . . .  Beatricse.  

—  Apám,  az  miért  van  beütve?  
—  Apám,  az  azért  van  beütve,  

azért,  mert  az  egy  igaz  ember  volt.  
Az  az  igazságot  akarta  ugyanúgy,  
csak  nem  érte  el.  Mert  ő  megmondta  
nekem:  fiam,  ha  nagy  leszöl,  soha  
nem  lesz  igazságod.  Esetleg  egyet  el-
érsz,  hogy  börtönbe  kerülsz.  És  ki-
jött  az  igaza.  Mert  már  benn  is  vol-
tam  börtönbe,  és  intézetbe.  A  Kar-
thago,  az  meg  azért  van  beleütve,  
mert  megénekelte  "az igazságot,  hogy  
énekelte:  Áruló nem leszek soha,  ilyet  
nem  teszek,  amíg  élek.  Tehát  spicli  
nem  lesz.  És  nem  folyamodik  a  ren-
dőrökhöz,  hogyha adnak mondjuk  itt  
van  kétszáz  forint  fiam,  csak  költsd  
el  azért,  hogy  legyen  kajád,  akkor  
inkább,  inkább  meghal,  de  akkor  se  
fog  köpni.  És  ón  vagyok  olyan,  hogy  
képes vagyok  vállalni  a halált, is,  még  
ha  egy  pisztolyt,  vagy  egy  borotvát  
a  nyakamhoz  tennék,  akkor  se  árul-
nám  el  a  legjobb  barátomat,  mint  
például őtet, vagy  a Hullát,  Csótányt,  
Kukát,  vannak  egyes  barátaim,  akit  
nem tudnók  elárulni. Ha  el is  árulnék  
valakit,  az  csak  olyan  lehetne,  aki  
engem  is  beköpött.  

—  És  a  Beatrice?  
—  A  Beatrice  az  meg  azért  van  

szintén  beleütve,  mert  az  is  megéne-
kelte  az  igazságot,  amikor  énekelt,  
hogy  „ A  munkát  soha  nem  szégyell-
tem,  a  két  kezem  adta  a  kenyeret,  

mégis  sokan  naplopónak,  csavargó-
nak  neveztek."  És  ez  így  igaz.  Mert  
ón  hiába  dolgoztam,  már  volt  olyan,  
hogy  elmentem dolgozni,  akkor  is  azt  
mondta  a  rendőr,  hogy  mit  csinálsz,  
csövezel?  Hát,  mondom,  nem  lássa,  
hogy  be van írva, hogy dolgozom.  Azt  
mond ja . . .  de  akkor  is  azt  mondta,  
hogy  csövezek.  Meg  Beatrice  énekelt  
egy  számot,  az  Aluljáró  fiát.  Vagy  
például  azt, hogy  a  Farkaskölyök.  Mi-
kor írta, hogy  „Egyszer  volt,  hol  nem  
volt,  a  külvárosi  tengeren  is  túl,  ólt  
egyszer  egy  farkaskölyök,  hallgasd  
meg  történetét.  Elunta  a  szülei  me-
séjét,  a meddő  vitatkozást.  Elszökött  
otthonról,  végre,  hogy  elkezdjen  egy  
új  mesét,  elment  a  városba,  metróra  
szállt,  az aluljáróba  kergette  a  sintér,  
mert  kutyának  nézték.  Jó pénzért  el-
mehetett  volna  ugatni  egy  ház  körül.  
De  rákapott  az  italra  ós  úgy  érezte,  
szabadon  él,  mert  jól  nevelték.  Úgy  
érezte, szabadon  ól."  

KATZIBA  ANTAL  (a  BM.  alosz-
tályvezetőjei:  —  Nagyon  sok  vo-
natkozásban  bizonytalanság  érezhe-
tő  a  drogellenes  küzdelemben  —  
borzasztó  ez  a  fogalmazás.  Dehát  
ezeknek  a  gyerekeknek  a  meg-
mentése,  segítése  érdekében  folyta-
tott  munkában  még  mindig  érezhető  
az  a  bizonytalanság,  ami  a  jelenség  
fogadósát  jellemezte.  Tehát  hosszú  
időn keresztül úgy hatott, hogy  a  tár-
sadalom,  mikor  ez  a  jelenség  fölbuk-
kant,  nemigen  tudott  vele  mit  kez-
deni.  Ezért  aztán  szokták  most  mon-
dani,  hogy  későn  hozták  nyilvános-
ságra,  későn  tudott  erről  a  társada-
lom, sokóig  hallgattunk  róla  —  és  en-
nek megvan  a maga oka.  Sőt,  a  maga  

„A  Hullát,  Csótányt,  Kukát,  vannak  
egyes  barátaim,  akiket  nem  tnánék  

elárulni"  (Cs.  AttUa)  

okai.  És  ezen  még  az  sem  enyhít,  
hogy  elsőkónt  erről  a  Belügyminisz-
térium  beszélt.  Én  még  emlékszem  
arra  a  Hírháttér  adósra,  ahol  ugye  
mindnyájunk.  . .  minden  ifjúságvé-
delmi  rendőr  nagy  tanítómestere,  
Mészáros József  elvtársunk,  aki  azóta  
nyugállományba  vonult,  ő  beszélt  er-
ről  a  dologról  először.  És  eléggé  nyíl-
tan,  eléggé  részletesen,  és  eléggé  drá-
mai  módon  fölhívta  a  társadalom  fi-
gyelmét. 

—  Hát  ezt  csak  egymás  között  kell  
hozzátenni,  hogy mivel  a rendőrség  adja  
az  engedélyt,  hogy  lehet  erről  beszélni,  
hát  először  maguknak  adták  meg.  

—  A  rendőrség  erre  nem  ad  enge-
délyt,  a rendőrség..  .  

—  Na  jó.  
—  Ez  rendőri  probléma.  
—  Jó,  dehát...  
—  Magunk  között  vagyunk.  
—  ...  nem  a  rendőrség  verekedte  ki  

azt,  hogy...  
—  De.  De!  Ezt  Mészáros  József,  

mikor  úgy  látta  —  tudom,  mert  ott  
voltam,  ennek  a  riportnak  a  születé-
sénél —,  tehát  mikor Mészáros  József  
úgy  látta,  hogy  ez  a  probléma  most  
mór  megérett  arra  súlyában,  behatá-
rolhatóságóban,  hogy  ezt. most  mór  
közölni  kell  a társadalom  közvélemé-
nyével  azért,  hogy  kérjük  a  segítsé-
gét,  tájékoztassunk,  hogy  védekezni  
tudjanak  ellene,  akkor  ő  kérte,  sőt,  
követelte,  hogy  most  már  ezt  nyilvá-
nosságra kell hozni. Azaz, tessék  meg-
gondolni,  hogy  valaki  ül  egy  zsúfolt  
moziban,  valami  füstszagot  érez,  és  
akkor  elkezd  kiabálni,  hogy  tűz  van!  
Ettől  a  pániktól  összetapossák  egy-
mást. Hót  az  a minimum,  hogy  azért  
meggyőződjünk,  hogy  tényleg  van  
ilyen jelenség?  Hát  mind  a  mai  napig  
kétségeink  vannak  aziránt,  hogy  mi-
lyen hatókörben  létezik  ez ? Most  tes-
sék  elképzelni  a  tíz  óv  előtti  állapo-
tot ! Mondom,  nem enyhíteni  akarom  
azt  a társadalmi  zavarodottságot,  azt  
a zavart, ami ezt a jelenséget  fogadta,  
ós  nem  utólag  akarom  magyarózni  
egy  tíz  évvel  ezelőtti  tájékoztatás-
politika  bizonyítványát.  De  tény,  
hogy  azért,  mikor  ez  a  kezdeti  jelen-
ség,  mikor  ez  a  jelenség  fölbukkant,  
mint  új,  mint  kezdeti  jelenség,  akkor  
nagyon  sokan  ezzel  a  dologgal  nem  
voltak  tisztában.  

—  Miket  tetováltatsz  még  magadra?  
CS. ATTILA:  Már  semmit.  Ha  ez  
megvan,  semmit.  

—  Kész?  
—  Kész.  
—  Mit  terveztél  még,  hogy  miket  üt-

tetsz  be?  
—  Már  semmit  nem  —  mondtam.  

Már semmi  nem lesz beleütve.  Egyet,  
egy  SS-karszalagot,  de  azt  nem  csi-
náltatom  meg,  mert  lebeszéltek  róla,  
hogy  ne csináltassam. Egy olyat  akar-
tam a hátamra, vagy  egy f u . . .  á,  nem  
mondom  el,  mert  ebből  csak  balhém  
lesz. 



—  Miért  akartad?  
—  Van  egy  olyan  dolog,  amit  bele  

akartam  verni,  ha  azt  elmondanám,  
akkor  kurva  nagy  balhém  lenne.  

—  És  miért  akartad, beleverni? 
—  Mert  bele  akartam,  mert  mond-

juk annyit éreztem, hogy az egy rend-
szert  akart csinálni,  egy  társadalmat,  
egy  egész náci  uralmat,  egy  társadal-
mat,  tehát,  hogy  egy  társadalom  le-
gyen,  ne legyenek  különféle  emberek.  
Meg,  hogy  csak  egyhelyüvó  tartoz-
zanak.^ 

—  És  az neked jó  lett  volna?  
—  Gondolom.  Talán.  
—  Az  milyen  lett  volna?  
—  Ezt  ugye  nem  tudom.  De  azt  

tudom,  hogy  ő  egy  rendszert  akart  
megcsinálni,  és  az az egy rendszer,  az  
létre  is  jöhetett  volna.  Mert  például,  
már  beszélünk  így  a Hitlerről,  a  Hit-
ler  egy  társadalmat  akart,  hogy  ne  
legyen  ilyen  ország,  meg  olyan  or-
szág, legyen nácizmus.  Mert azt  akar-
tam  a hátamba  verni.  Hitler  képét  és  
egy  katonát,  aki  fogja  a  zászlót,  a  
náci  német  zászlót,  a  hátamon.  Meg  
lehetett  volna  csinálni.  Csak  aztán  
nem csináltam.  Mert  lebeszéltek  róla.  

—  Milyen  társadalom lett volna  az?  
Szóval  miért  lett volna  az neked jó ? 

—  Nekem ?  Mert  ott  egy  ember,  
egy  társadalom  létezett  volna.  

—  Mindenki  egyenlő  lett  volna?  
—  Körülbelül,  majdnem,  hogy  

egyenlő  lett  volna.  Például  majdnem  
egyenlő  lett  volna.  Mert  hogyha  
egyet  csinálhatnék,  akkor  azt  csinál-
tam  volna,  kimennék  Amerikába  a  
hippik  közé.  Mert úgyis  majd  egyszer  
lesz  egy  hippitalálkozó.  

—  És  vannak  többen,  akik  szerint  
az  a fajta  társadalom,  amire  gondolta-
tok,  az  egy  igazságosabb  társadalom?  

—  Igen.  Például  ő  is gondolta  már  
úgy?  Nem?  (A  tetoválást  végző  ci-
gány  fiúra,  Csokira  mutat.)  Hogy  a  
hippik,  azok  igazak.  Mert  például  a  
punkokat  nem szeretem,  mert  azokat  
utálom,  mert  azok  a punkok  keltik  a  
feltűnést.  . .  

—  Én  most  nem  a  hippikra  gondol-
tam,  hanem  még  a  nácizmusra.  Hogy  
sokan  lehetnek-e,  akik  szerint  az  egy  
igazságosabb társadalom ? 

—  Hát  én  azt  nem  tudom,  hogy  
igazságosabb-e  vagy  nem?  De  mond-
juk,  annyit  tudok. . .  már  erre  nem  
tudok  válaszolni.  De  viszont  annyit  
tudok| hogy  egy  társadalom,  az  igaz  
társadalom,  az Amerikában  van,  meg  
a  hippik,  azok  összetartanak.  

—  Nem  jön  össze  a  Hitler  és  a  hip-
pizmus. 

—  De  majd  a  hippik  is  egy  társa-
dalmat  akarnak  ugyanúgy.  Egyet  
akarnak  a  hippik  is:  a  szabadságot.  
Mert  tehát  mondjuk  egy  rendszert  
akarnak  —  hippik  is az  egész  világba  
elérni,  az  az  egy  rendszer  legyen  a  
béke,  ez  a szöveg  csak,  hogy  béke.  

—  Hitlerről  hol  hallottál?  
—  Erről  nem  beszélek  —  ezt  meg-

mondom.  Ezt  úgyse  fogom  elmon-
dani  senkinek.  

* 
NAGY  FERÓ  (a  Beatrice  együttes  
vezetője):  —  Jézusom,  milyen  prob-
léma van!  Mert óriási,  ez nagyon  így.  
És akkor elkezdek gondolkodni,  hogy  
akkor  ón  is  megyek  vele  Ricsóre,  
vagy  megyek  vele  P.  Mobilra,  vagy  
nem  tudom  mi.  Vagy  megnézem,  
hogy  él  a gyerekem ? És  azt  mondja,  
hogy:  „Heil  Hitler,  fater."  Hogy  va-
lami  baj  van  vele.  El  kell  mennem  
megnézni,  hogy  honnan  tanulta  ezt.  
Tehát  mi  az  alapvető  gond.  Hol  té-
vedtem,  én,  mint  szülő ? És hogy  mit  
tudok  segíteni?  —  Hát  azt  nem  tu-
dom,  érted,  mert  végső  soron  az  ón  
hibám  is.  De  ón  csak  egy  ember  va-
gyok,  a  társadalom  hibája  is,  hogy  
itt  fasiszta  ideológiák  terjednek.  De  
mitől  van ?  Hiszen  az  valószínűleg  
attól  van,  hogy  rendetlenség  van  a  
világba,  nincs  igazán  rend,  nincs  
fehér  meg  fekete. . .  És  ez  a  gyerek  
ebben elvész, hiszen hát ő nem jogász, 
ós  nem  tudja  megállapítani,  hogy  
merre,  mit,  miért  csináljon ?  Mert  ha  
érzi  azt  némelyik,  hogy  állj,  v i . . . ,  
mint  a  katonaságnál,  áll  vigyázzba,  
és  ha  magyar  vagyok,  és  ha  izé  ma-
gyarok,  akkor  az  izé,  és  az  marha  jó,  
ezt  kell  fújni  végre,  én  magyar  va-
gyok. 

—  En  meg ettől félek.  Nem  a magyar 
vágyóktól,  hanem  az  egy-kettő,  kövér  
jobbra,  sovány  balra, fekete  előre.  ..  

—  Igen  persze.  
—  Ettől  kicsit  félek.  
—  De  figyelj  ide,  ón  jobban  félek  

attól, akik ezt létrehozzák. És hogyha 
itt  születik  meg  ez  nálunk,  akkor  én  
valamitől  nagyon  félek.  Hogy  a  fe-
nébe'  van,  mikor  erről  szó  sem  volt,  
hogy  ez  legyen.  És  ha  ez  van,  akkor  
sajnos  egészen  egyénre  le  kell  bon-
tani  ezt  a  problémát,  akkor  igenis  el  
kell  menni,  hogy  ez  mitől  jön ?  Most  
nem  agyonnyomni  kell  azt  a  dolgot,  
hanem  gyorsan  meg  kell  szüntetni  a  
létrehozó.  . .  valahol  az  oktatásban,  

a  televízióban,  a  rádióban,  az  újság-
ban,  a  koncerten  a  Feróval,  minde-
nütt  annyi  baj  van.  Ezek  közül  vala-
melyik  csak  jót  csinál ?  Meg  kell  
nézni, hogy  mi az, ami segít ?  Valahol  
baj  van.  Valahol  baj,  mert  a  gyerek,  
nem  tudom. . .  Ő  nem  tudja  rende-
sen, hogy  mi a fasizmus ? Avval  is baj 
van,  nem  nagyon  tudja.  Ha  valamit  
tud,  azt  úgy  egymás  között  tudják,  
hogy  az  valami  szar,  az  öreg jött,  kis  
bajuszos,  svábul . . .  És  azért  csak  
gondolj  bele,  hogy  azért  milyen  lát-
vány  az, hogy  a televízión  látja  azért  
ezt,  hogy  kijön  egy  manus  és  azt  
mondja:  . . . . ejnundcvancig,  ziben  
und ja.  . .  És  hogy  egyszerre  mit  tu-
dom én, százezer ember üvölt. Ez  kell  
neki,  végre  egyszer  mondhatnák  
együtt  azt,  hogy  je.  De  nem  lehet.  
Nem  lehet,  hogy  je-t.  Össze-vissza  
vagyunk  zavarva,  se je,  se nó,  semmi  
nincs — érted ? —, se igen, se nem. És 
akkor megyünk, jövünk, kijön a Feró, 
üvölt  az  de  mégis  valami  
történik.  Aztán  üssem  agyon.  Mi  se  
nagyon vagyunk, senki nincs.  Helyet-
tem  a  Dolly  Roll,  Csintalan  pala-
csinta  —  érted ?  Most  gondold  el,  
Csintalan  palacsin-csin-csin  —  teli  a  
poci.  Figyelj,  hát  csodálkozol  azon,  
amikor  azt  mondja  a  gyerek,  hogy  
Hejl . .  .  Hát  muszáj  mondjon  vala-
mit,  ilyen  hülyeség  után.  
* 

EGY FIŰ  a Róbert  Károly  Kórház  be-
járatánál:  — Én '84-ben  itt  feküdtem  
benn  a  kórházban,  itt  szoktam  rá  az  
orvosságra.  Hidrocodeinre.  . . 

—  Itt  szoktattak  rá?  

„Ml  se  nagyon  Tagyunk,  senki  sines.  
Helyettem  a  Dolly  Roll,  Csintalan  

palacsinta,  érted?"  (Nagy  Feró)  



—  Igen.  Hát  fiatal  srácok  benn  
voltak többen,  narkósok,  akik  mond-
ták, hogy  van jobb  a sziputól. Hát  jó,  
mint  ón  is,  mindenbe  belementem,  ós  
kipróbáltam. És.  . . változatosság  jött  
az  életembe.  Azt  hiszem,  egyik  rossz-
ból  a  másikba  be.  Végül  is  nem  volt  
annyira  rossz,  mert  elég  hosszú  ideig  
csináltam  még  utána  az  orvosságo-
zást.  Sőt,  piáltam  orvosságra.  

—  De  úgy  injekciós  tűvel  is  adtál  
magadnak,  vagy  csak  pirulákkal?  

—  Öt  vagy  hat  alkalommal,  nem  
tudom pontosan. Az elsőt itt  kaptam,  
azt is tudom,  a kórházban. Egy  fiatal  
sráctól.  És  utána  még  vagy  három-
szor  szúrtam  én  saját  magamat.  És  
nem,  semmi  olyan  különösebb  érzés  
nem  volt  tőle.  Szóval  az  orvosság  az,  
ami  inkább  feldobott,  olyan  jó  han-
gulatom  volt,  hülyeségeken,  amin  
nem  lehetett  nevetni,  azon  is  nevet-
tem.  Meg  ehhez  hasonlók.  És  hallu-
cináltam,  meg  minden.  Szóval,  vol-
tak  jó  pillanatok,  voltak  rossz  pilla-
natok. 

—  Aztán?  
—  Aztán  jött  egy  olyan  időszak,  

amikor  két  lezüllés  között  volt  idő-
szak,  amikor  nem  csináltam  semmit.  
Nagyon  keményen  küzdöttem  azért,  
hogy  ne csináljam, mert nem akartam 
csinálni. Akkor voltam  18 éves,  akkor  
elhatároztam,  hogy  nem.  Tudod,  
hogy  elég  hosszú  idő  telt  el  addig,  
mire  egy-két  hónapot  ki  tudtam  
hagyni.  De  utána  megint  ugyanott  
kezdtem,  ahol  abbahagytam.  Vagy  
piával  vagy  orvossággal.  És  akkor  
a  rendőrség  elől  jöttem  be  végül  is  
a  kórházba.  

—  Mi  volt,  ami  miatt  a  rendőrség  
üldözött? 

—  Hát  volt  a  recepthamisítás,  
hamis recept kiváltása. Meg ehhez ha-
sonló dolgok.  Mikor megbuktunk,  ak-
kor  rendőrség  elől  elfutottam,  meg  
ehhez  hasonló  dolgok  voltak.  Már  
a  munkahelyemről  elvittek  avval  az  
indokkal,  hogy  lányokat  vetkőztet-
tem le, meg ehhez hasonló  dolgok.  

—  Ez  is  indok  volt?  
—  Ez  indok  volt  arra,  hogy  az  

egész  magánéletemet  egy  jegyző-
könyvbe  le  tudják  gépelni.  Mert  szó-
val  addig  ütöttek,  amíg  el  nem  
mondtam  az  egész  életemet.  '81-től.  

—  Ezek  a  metélések  a  kezeden?  
CS.  ATTILA:  Az  rég  volt,  intézetbe  
volt.  Meg  mikor  be  akartak  vinni  
a  rendőrök.. .  

—  Hány  darab  van?  
_ —  Sok.  Mert  mikor  be  akartak  

vinni  a rendőrök,  akkor  falcoltam  be,  
hogy  ne vigyenek  el, így elvittek  kór-
házba,  és  a  kórházból  másnap  kien-
gedtek,  összevarrták.  Volt,  amikor  
mondtam, hogy  nem  kell  összevarrni.  
Volt olyan  orvos,  aki olyan  állat  volt,  
hogy  érzéstelenítés  nélkül  akarta  
varrni,  akkor  nem  engedtem,  nem  
engedtem.  Itt  ezt  a  Sugárnál  vágtam  
be,  amikor  bevittek,  elkaptak  lejmo-

,,Azt  mondták,  hogy  van  Jobb  »  sziputól.  
É s . . .  változatosság  Jött  az  életembe:  
azt  hiszem,  egyik  rosszból  a  másikba  be"  
(Egy  iiú  a  Róbert  Károly  Kórházban)  

láson,  és mondhattam  én  a  rendőrök-
nek,  hogy  kajára  szedtem,  mert  éhes  
vagyok,  mert  nincs  mit  ennem.  Nem  
érdekelte  őket.  Menj  dolgozni!  Mon-
dom : miért ? te  adsz nekem munkát ? 
Beviszel, hogy dolgozzam ? Akkor  azt  
mondták,  hogy  még  én  vagyok  a  
szemtelen V Azt'kaptam  a  pofonokat,  
meg ilyent.  . .  Mondtam, hogy  vigyen  
el  dolgozni.  Ha  elvisz  dolgozni,  föl-
vetet  egy  céghez,  akkor  elmegyek.  
Mert magának  van olyan szava,  hogy  
elvigyen  dolgozni,  hogyha  magával  
beállítok,  fölvesz  a  cég,  mert  azt  ő  is  
tudja.  Nagyon  sok  embert  igaz,  hogy  
nem  vesznek  föl?  Mikor  azt  mondja  
az  ember,  hogy  vigye  be  egy  rendőr,  
akkor  még  a  rendőr  van  megsér-
tődve,  hogy  szemtelenkedünk  vele.  
Holott  nem  volt  igaz,  mert  mikor  ki-
jöttem  a X I .  kerületből,  hogy  kihoz-
tam  a  Hajnit,  ott  is  azt  beszéltem  
az  ÜTI-vel,  az  ügyeletes  tiszttel,  aki  
ott  kiengedte,  meg  az  előadójával,  
hogy  nézzék,  segítsenek  abba,  hogy  
a Hajni elmenjen dolgozni. Akkor  mit  
mondtak ? Hogy  hát ez nem  a mi  dol-
gunk.  Mondom,  de  utána  maguk  fog-
ják  lecsukni,  hogy  nem  dolgozik.  
Meg  aztán  voltak  egyes  dolgok,  hogy  
például  bevittek,  mondjuk,  rendőrök  
elvertek,  nem  tudták,  hogy  hol  van  
a penge ? Volt egy nagyon jó csizmám, 
aminek  a  sarkát  lehetett  állítani,  ott  
volt  benne  előre  elkészítve  a  zsilett-
penge,  már  akkoriban  úgy  voltam  
vele,  mindig  volt  nálam  egy  ekkora  
fél  penge  eldugva,  ha  bevisznek,  ak-
kor  már  jövök  is  ki.  Ha  úgy  voltam  
vele.  De  le  nem  csukhatnak.  Mert  
azt  nem  hagytuk . . .  És  nagyon  sok  
barátom  volt  így,  aki  azt  csinálta,  
hogy befalcolt, azért, hogy ne vigyék el. 

—  Mi  az,  hogy  befalcolt?  
—  Elvágja  a  kezét.  Tehát  az  ereit  

elvágja.  És  itt  volt  olyan,  aki  pél-
dául  azt  megtette . . .  hát  volt  egy  
barátom,  aki  meg is halt, hogy  a nya-
kát  vágta  el,  de  bebizonyította,  hogy  
nem  kerül  be  börtönbe.  Az  igazság  
akkor  is kijön,  még hogyha  a  törvény 
nem  is.  És  ilyenkor,  ilyen,  mondjuk  
már  elég  szar  annak  a rendőrnek,  aki  
benn  van,  mert  azért  előveszik  őt  is,  
hogy  miért  volt  ez?  Miért  hagyta,  
hogy  megcsinálja?  Ez  miatt.  Mert  
nagyon  sok  embert,  én  úgy  tartom,  
hogy  ártatlanul  visznek  el  KMK-ért,  
mert  azt  egyik  se  nézi,  hogy  nem  ve-
szik föl. Legalább lenne olyan Magyar-
országon,  nemcsak  Pesten,  egész  Ma-
gyarországon  meglenne  az,  hogy  egy  
céghez,  ha  valaki  bemegy,  ós  ki  van  
írva  nagy  betűkkel,  hogy  fölvétel.  . . 
Mert  ón  már  csináltam,  hogy  elmen-
tem  a lánnyal,  nem akarták  fölvenni,  
letépkedtem  a táblát  és kiírtam,  hogy  
nincs fölvétel.  

KISSZÉKELYI  ÖDÖN  (pszichológus-
főorvos):  —  A  Fővárosi  Tanács,  a  
Budapesti  Fővárosi  Tanács  művelő-
dési  és  egyószségügyi  osztálya  közö-
sen  létrehozott  egy  kooperatív  bi-
zottságot,  amelynek  én  alapító  tagja  
voltam.  Egyébként  ez  maga  már  egy  
rendkívüli  jellemző  valami,  hogy  mű-
velődósügyi  és  egészségügyi  —  tehát  
nem fordítva.  Tehát nem az  egészség-
ügy lépett előbb, hanem a művelődós-
ügy;  ennek  a  kooperációs  bizottság-
nak,  koordinációs  bizottságnak  mint-
egy  12-14 állandó tagja  volt.  Néhány  
pszichiáter  főorvos,  tanácsi  vezetők,  
tisztviselők,  képviseltette  magát  a  
KISZ,  a  pártszervezet,  és  az  Állami  
Hjúsági  Bizottság.  Sőt,  az  Állami  
Ifjúsági  Bizottság  alárendeltségében  
működtünk.  És hót  ez  jellemző  volt  
az akkori időkre, mindent  bizalmasan  
kellett  jelentenünk.  Minden  értekez-
letünkről  jegyzőkönyv  készült,  amit  
bizalmasan terjesztettek  fel az  Állami  
Ifjúsági  Bizottságnak.  

—  Hogy  nehogy  valaki  elolvassa?  
—  Hát  hogy  ne  terjedjen  —  vagy  

mit  tudom  ón  pontosan ? Engem  kü-
lönösképpen  nem  zavart,  én  annak  
örültem,  hogy  egyáltalán  van  egy  
szerv  végre,  egy  hivatalosnak  nevez-
hető  szerv.  Ennek  a  bizottságnak  a  
vezetője  a  Fővárosi  Tanács  művelő-
dési  főosztályának  a  helyettes  veze-
tője  volt.  Tehát  egy  illetékes  ember,  
aki  rendkívül  jóindulatú  volt,  aki  
tulajdonképpen  mindent  meghallga-
tott.  Tenni nem sokat tettünk. Irtunk 
egy  körlevelet  az  iskolákba,  hogy  
amennyiben  drogvisszaélő  fiatallal  
találkoznak,  akkor  mi  a  teendő;  de  
ezt  kötelezően  adta  ki  a  Fővárosi  
Tanács,  tehát  kötelező  érvényű  volt  
minden  iskolai  hallgató  számára.  
Mondanom  sem  kell,  hogy  nem  telje-
sítették  az  iskolák.  Mivel  erre  is  rá  
volt  írva,  hogy  „bizalmas",  az  igaz-



gatók  berakták  a  páncélszekrénybe,  
és  bár  szerepelt  ott  egy  ilyen pont  is,  
hogy  minden  pedagógus  előtt  ismer-
tetni kell. Nem ismertették. Ezt  azért  
tudom,  mert  igen  sok  iskolában  jár-
tam ezekben  az időkben,  ahol  előadá-
sokat  tartottam  a  pedagógusok  szá-
mára.  És  meglepődve  tapasztaltam,  
hogy  a  pedagógusaink  nem  ismerték  
azt,  amit  mi  a  körlevélben  leírtunk.  
Tehát. .  .  

—  A  drogellenes  küzdelem  az  titkos  
volt? 

—  Titkos  volt.  Ha  nem is  volt  em-
bargó, az illetékes pártszervek  évekig,  
évekig  vitatkoztak  arról,  hogy  lépje-
nek-e  vagy  ne  lépjenek,  nyilvános-
ságra  hozzák,  ami  van,  vagy  ne  hoz-
ták  nyilvánosságra.  Végül  is  az  a  
döntés  született,  hogy  nem  hozzák  
nyilvánosságra.  Tehát,  ha  nem  is  
született  egy  olyan  elhatározás,  hogy  
embargót  vezetünk  be,  lényegében  
embargó  volt.  Sőt,  bizonyos  fokig  
még  ma is az  van.  

Az  FTC  Üllői  líti  stadionjában,  az  
állószektorban,  Fradi—Vasas  meccs.  
Fradi-gól;  a  szavalókórusban  Cs  
Attila:  „Buzi-Vasas,  Buzi-Vasas".  
CS. ATTILA:  Nem kívánt  ember  vol  
tam,  és  ezért,  hogy  nem  voltam  kí  
vánt  ember,  intézetbe  dobtak.  Bead  
tak  intézetbe,  azt'  ott  kezdődött  az  
élet. 

—  Hány  éves  voltál,  mikor  legelő-
ször  beadtak?  

—  Kicsi  voltam.  
—  Csecsemő  ?  
—  Majdnem.  
—  És  miért  nem  kívántak?  
—  Nem  tudom  ezt  egyedül,  de  azt  

úgysem  nyilatkozom,  azt  anyám  
tudná.  A  másik  fele,  azt  pedig  állí-
tom,  hogy  ott  az  intézetbe  volt  egy-
két  igaz  barátom,  például  az  Indián,  
ki egy  nagyon  nagy  gyerek  volt,  meg  
ott v o l t . . .  ezek igaz emberek  voltak.  
Ezek  az igazságért  küzdöttek.  

—  Milyen  igazságért?  
—  Hét  olyan  igazságért,  hogy  az  

embereknek  meglegyen  a  szabad  
akaratuk.  Tehát,  ami  nekik  rossz,  
azt  el tudják  mondani,  és  azon  lehes-
sen  segíteni,  más  problémáján  is,  ne  
csak  a  magukén  hanem  egyes  embe-
rekén. Hogy  például  ez nem jó,  akkor  
kéne  változtatni,  ós  legyen,  aki  meg-
hallgassa  őket,  mert  például,  ide  ki-
jönnének,  biztos,  hogy  elmondanák  
a  véleményüket,  hogy  ne  haragudjál,  
ez  a  lakás  nem  jó,  mert  víz  nincs  
benne,  meg  ilyen  —  hogy  segítsen  az  
állam rajtuk.  És  ne az, hogy  az  állam  
elhagyja.  Mert  például,  amit  egyszer  

. beszéltünk,  van  ez  a  szocializmus,  
hogy  bejött,  akkor  a  szocializmusnak  
legyen  meg  az  elve,  hogy  az  embere-
ken  segít.  De  viszont,  ha  nem  akar  
segíteni, akkor  a szocializmus  mondja  
meg,  hogy  nézd,  nem  akarunk  segí-
teni.  Mert  nem  egy  állami  gondozot-
tat  kidobnak,  utána  leszarják,  hogy  
mi  van  vele.  Mint  például  engem  ki-

dobtak  293  forinttal,  '84-ben  lett  az,  
jobban  mondva  '83-ban  először,  hogy  
lett  egy  bejelentett  lakásom,  állandó,  
úgy  hogy  nem  az  intézet  által.  Nem  
az intézet  által lett meg  a lakás.  

—  És  hova mentél  az  intézetből?  
—  Egy  albérletbe.  De  először  csö-

veztem  össze-vissza,  lépcsőházakba,  
pincékbe,  szárítóba.  Csöveztem  hő-
központba.  Akkor  egy  várba,  barlan-
gokba.  Szóval  voltunk  úgy,  hogy  
a  Blahán  meg  volt  számozva  a  pad.  
És  akkor  a  pad  meg  volt  számozva,  
hogy  ez  a  pad  a  tiedé,  az  az  enyém,  
ós  akkor  más oda  nem  feküdhetett.  

—  Hányas  pad  volt  a  tied?  
—  Hát  az  enyém  az  ott  volt,  köz-

vetlen  a  vízcsapnál,  az  én  padom.  És  
akkor  én ott  aludtam.  

—  Mennyi  ideig?  
—  Volt  olyan,  hogy  két  hétig  ott  

aludtunk,  utána  a Délibe  kimentünk.  
Ott  a  Délibe  lett  egy  nagyon  jó  kis  
vonat,  amit  elterveztünk,  az  a  mi  
lakásunk.  Tehát  ez  egy  olyan  dolog  
volt,  a  IX-es  vágány,  hogy  Siófok—  
Nagykanizsa,  siófoki  volt.  

—  Miért  nem  mentél  haza?  
—  Mert  nem  mehettem.  Nem  me-

hettem  haza.  Hát  az  anyámék  kirúg-
tak,  akkor  hol. . .  kiskoromba  inté-
zetbe  adtak,  akkor  az  már  azt  jelen-
tette,  hogy  ón  már többet  nem  mehe-
tek . . .  ott  az anyámnál.  Nem  viccből  
dobott  ki  az  anyám.  Mikor  egyszer  
fölmentem  hozzá  betegen,  hogy  en-
gedjél  be.  Nefn  volt  tényleg  hova,  
nem  tudtam  kihez  menni,  lázas  vol-
tam.  Akkor  is azt mondta,  takarodjál  
innen,  legyél  a  világ  csavargója,  csi-
náld  azt,  amit  az  apád.  Kijöttem  az  
intézetből  gipszes lábbal  csövezni.  Ez  
az  egy  elég'kemény  dolog  volt.  Mert  
hát  például  a  Délibe  volt  egy  dolog,  
ami miatt nem mentem be a kórházba 
nehogy  zűröm  legyen  belőle.  Letört  
a  gipsznek  a  sarka,  mert  pont  egy  
vonatba  aludtunk  a  Délibe  a  Kalóz-
zal,  más nem,  a Matróz,  mondják  úgy  
is, hogy  Kalóz,  azzal  aludtam,  és  egy  
manus  rámejtette  a  bőröndöt.  Hát  
jól  fájt  a  Iában,  meg  vérzett.  Leszed-
tük  a  gipszet,  bekötöztem  a  lábam,  
levágtuk,  mi  magunk.  És  akkor  fog-
tam,  mert  m o n d o m . . .  

—  Úgy  engedtek  el  gipszes  lábbal  
az intézetből ? 

—  Intézetből  már úgy  engedtek  el,  
hogy  tudták,  hogy  műtétem  lesz,  és  
nem  gondolt  rá  senki,  hogy  utána  
hova  megyek.  Mikor  megoperáltak,  
bementem  az  intézetbe,  és  gipszre  
kaptam  a  fölruházást,  már  gipszes  
volt  a lábam. De  nagy  nehezen  kihar-
colva.  Erre  mit tudtunk  csinálni,  mi-
kor  a  Délibe  rámejtettók  a  bőröndöt,  
fölugrott  a Kalóz,  azt'  leütötte  a  ma-
nust.  Többet  nem  tudott  tenni.  Töb-
bet  nem tudott  tenni,  csak hogy  leüti  
a  manust.  

FIATAL  PÁR  a  Moszkva  téren,  egy  
pad  támláján  üldögélve:  —  Szeret-
nénk  elmenni  egy  albérletbe,  csak  az  

az  igazság, hogy  sehova  nem  vesznek  
föl,  mert  nagy  a  hasam.  

—  Ahol  meglátják,  hogy  terhes.  
Hát  már  nem  aktuális,  éppen  kiad-
tuk. Két napja  kiadtuk.  

—  Akkor vannak olyan helyek,  ami  
jó,  kiadó,  háromezer  forint,  meg  mit  
tudom  ón  és  még olcsó. .  .  

—  Azt meg le kell fizetni  két-három  
évre előre. 

—  Hetvenezer  forintokat  meg  hon-
nan  pengessek  en  ki ?  Hát  ha  annyi  
pénzem  volna,  akkor  befizetnék  egy  
szükséglakásra. 

—  Neked  mi  a  foglalkozásod?  
—  Nekem  jelen  pillanatban  

KMK-s,  szóval  munkakerülő  vagyok,  
papíron.  Mert  én  nem  megyek  állami  
vállalathoz mégegyszer, mocskos  húsz  
forintért  nem  fogok  egész  nap  tróge-
rolni.  Ugyanazt  csinálom,  amit  más,  
aki  keres érte 40—50 forintot, én  nem  
megyek  ennyiért  melózni.  Inkább  el-
megyek  itt  reggel  a  maszekokkal  ós  
dolgozok  ezekkel.  Mindegy,  itt  is  
trógermunka  van,  de  itt  600  forinto-
kat  kapok  egy  napra.  És  amikor  már  
nincs  kedvem  tarhálni,  meg  minden,  
akkor  elmegyek  mindig  melózni.  

—  És  gyűjtötök  pénzt  valamire?  
—  Nem gyűjtünk pénzt, mert  nincs  

értelme mire gyűjteni. Mire gyűjtsünk 
pénzt í 

—  Milyen  mániáid  vannak?  
—  Nekem  az autó  a  mániám.  
—  Autó?  Es  van  autód?  
—  Nincs.  
—  Miben  éled  ki  ezt  a  hobbit?  
—  Lopok.  
—  Mit?  
—  Megmondom  őszintén,  lopok.  

Elmegyek,  elviszek  egy  autót,  me-
gyek  vele két  kört,  aztán  otthagyom.  
Ebbe  tudom  kiélni.  Mert  annyi  pén-
zem  soha  a  büdös  életbe  nem  lesz,  
hogy  legyen  egy  normális  autóm.  
Meg  amíg  nincs  lakásom,  a  gyerekem  
nem tudom  hová  vinni,  meg  nem  tu-
dom  fölnevelni,  addig  nem  is  gondo-
lok  ilyenre,  hogy  autóra.  

- É s  a rendőrséggel  nincs  baj?  
—  De  van.  Csütörtökön  lesz  a  tár-

gyalásom,  harmadikán.  
—  Hol?  
—  Markó  utcában.  
—  És  milyen  tárgyalás?  
—  Hát  lopás  vétségével..  .  szóval  

föltörtem  24 autót,  de  nem  vittem  el  
belőle  az  égvilágon  semmit.  Aztán  
a  haverjaim  voltak  olyan  jópofák,  
mert  ón  jól  be  voltam  rúgva,  voltak  
olyan jópofák, hogy  jöttek  utánam  és  
végig  kifosztották  az  autókat.  És  
hogy  minden  autót  ón  nyitottam  ki,  
meg  minden,  ezért  ón  lőttem  az  első-
rendű vádlott.  Most kapok egy  három  
évet érte. 

—  És  ezzel  már  számoltatok,  hogy  
neki  akkor  be  kell  vonulni?  

—  Én  számoltam  vele,  de  ón  meg  
pipa  vagyok,  hogy  én  nem  fogok  be-
vonulni.  Akkor  fogok  bevonulni,  ha  
megfog  a  rendőr  és  bevisz,  én  amúgy  
nem  megyek  be.  Nekem  a  szabadsá-
gom,  az  mindennél  többet  ér,  az  egy  
olyan  dolog,  hogy  . . .  



—  Na  de  elítélnek  három  évre!  
—  Elítélnek,  hét  az  nekem  nem  

sokat számít, én mindig azt csináltam, 
amit  én  akarok.  Engem  nem  érdekel,  
hogy  a bírónő  mit fog  mondani,  hogy  
öt  óv  vagy  tíz,  nem  érdekel,  mert  
akkor megyek  be, mikor  bevisznek.  

—  Na  dehát  előbb-utóbb  elkapnak.  
—  Előbb-utóbb  elkapnak.  Na  de  

annyira tudom, hogy  mindegy.  Mind-
egy,  most öt  hónapot  kapok  vagy  há-
rom  évet,  tíz  évet.  Mert tudom,  hogy  
benn  vagyok  háromnapokat  sokat,  
mert  ezek  a. . .  rendőrök  bevisznek,  
tudom,  hogyha  három  nap alatt  vagy  
ötször  kihívják  hozzám  az  orvost,  
mert  abszolút  nem  bírom  a  bezártsá-
got.  Nem  tudok  egy  szobában  nyu-
godtan  meglenni.  Egyszerűen  nem  
tudok.  Nem  tudom,  bedilizek  vagy  
nem  tudom  mi  lesz  addigra.  És  
tudom,  hogy  ezt  a  három  évet,  ezt  
úgyse fogom kibírni.  . . 

—  Mindattól függetlenül, hogy ilye-
neket  csinált,  attól  függetlenül  szere-
tem.  Ha  nem  szeretném,  nem  vállal-
tam  volna  a gyereket  sem.  

—  Attól  nem  félsz,  hogy  a  gyerek  
állami  gondozásba  kerül?  

—  Nem.  Mert  kézzel,  foggal,  kö-
römmel  harcolni  fogok  ez  ellen.  

—  Abba  nem megyek  bele, ha  kell,  
akkor  ölni  fogok  érte,  de  azért  
m a j d . . . 

—  Hát  de  te  börtönben  ülsz...  
—  Inkább  éjt  nappallá  téve  dol-

gozni  fogok,  akkor  sem  engedem,  
hogy  a  gyerekem  állami  gondozásba  
kerüljön. 

—  Hát  olyan  nincsen.  Én  ismerek  
nagyon  sok  zaeist,  aki  ide  lejár  a  
Moszkva  térre,  mert  tényleg,  a  
Moszkva  térnek  a  fele  azok  közül  ke-
rül  ki,  az  intézetisek  közül.  Én  tu-
dom,  milyen  életük  van,  én  soha  éle-
temben  nem  voltam  intézetbe,  nem  
is  akarok  menni.  De  tudom,  milyen  
életük  van,  ós  nem  akarom,  hogy  a  
gyerekem  ugyanezt  végigjárja.  

„Lejöttünk  megenni  egy  hot-dogot,  
és  azóta  itt  vagyunk"  (Fiatal  pór  

a  Moszkva  téren)  

—  Mit  hallottál  például?  
—  Tudom,  hát  itt  nézem őket,  hót  

mind  szipuznak,  isznak  mind,  mind,  
egyszerűen  mennek,  lopnak,  csalnak,  
betörnek.  És  nem  azért  csinálják,  
hogy  izé,  mert  mit tudom  én,  van  tíz  
normális  gyerek,  egy  olyan  bekerül  
közéjük,  aki csinálja,  mind  belemegy,  
mert mondván,  őnekik úgysincs  jövő-
jük,  meg  minden, őnekik  tökmindegy  
a börtön,  ós belemennek.. .  És egyéb-
ként  is  hát,  borzasztó  anya  nélkül,  
szeretet  nélkül  felnevelkedni,  az  egy  
olyan  moslék  dolog,  hogy  az  szörnyű.  
Hát  ha  nincs  más,  akkor  kifizetem  
CSÉB 150-emet, mert kötöttem CSÉB 
150-et, aztán, mikor kiléptem  a  meló-
helyről,  akkor  izé,  akkor  ugye  nem  
fizettem, meg  minden, dehát ha  nincs  
más,  akkor  meg  tudom  ón,  kifizetem  
az  utolsó  két  hónapot,  itten  aláfek-
szek  a  villamos  alá,  arra kap  akkor  a  
gyerekem  450 ezer forintot,  hát  ebből  
már  csak  nem  rakják  zaciba.  

—  Ezt  nem  teszed  meg.  
—  Ha már nincs más. De abba  nem  

megyek  bele,  hogy  elvegyék  tőlem  a  
gyereket.  Ezen  vesztünk  össze  az  
apósommal  is,  mert  a  gyerek  még  
meg  se  született,  és  mór  kijelentette,  
hogy elintézi, hogy állami  gondozásba  
kerüljön.  Mert  ugye  ismer  ezt,  meg  
a z t . . . 

—  Kimondottan  ezt  akarják  
—  . . .  gyámhatóságnál,  meg  min-

den. 
—  Mondtad,  hogy  részegen  törted  fel  

az  autókat.  Iszol?  Kábitózol?  Gyógy-
szerezel? 

—  Hát  amíg  őt  nem ismertem,  ad-
dig  szipuztam,  gyógyszereztem.  Ad-
dig  mindent  csináltam, amit  lehetett.  

A d d i g . . .  addig  nagyon  tró  életet  él-
tem.  Aztán,  amikor  őt -megismertem, 
akkor rendbejött  minden,  dolgoztam,  
minden,  szóval  hogy  lakásunk  volt,  
m e g . . .  Nem  tudom  aztán,  mikor  itt  
összeharcoltunk  az apósomókkal,  mi-
kor  kidobtak  minket,  akkor  nem  tu-
dom . . .  lejöttem  ide,  és  itt  marad-
tam.  Nem  tudok  mit  mondani.  

—  Mit  csináltál?  
—  Lejöttem  ide  és  ittmaradtam.  
—  Lejöttünk  megenni  egy  hot  do-

R"t. 
—  És  azóta  itt  vagyunk.  

A  Fővárosi  Tanács  VB.  
Átmeneti  Munkásszállásán:  

—  Hogy  hívják  ezt  a  helyet?  
BANGA  JÁNOS,  gondnok:  —  Hát  mi  
úgy  nevezzük,  hogy  „fapados".  Mi-
után  ilyen berendezés  van,  hát  igazá-
ból  férfi  l-es  szoba.  

—  Kinek  van  ez  a  szoba?  
—  Hát  a  rászorultaknak,  akiknek  

ténylegesen  nincs  hova  menni  éj-
szaka.  Akkor  ide  irányítja  a  rendőr-
ség  őket,  vagy  pediglen  hát  mér  egy-
másnak  átadják  munka  közben,  
hogyha  találkoznak,  hogy  ide  lehet  
jönni  aludni.  

—  Hány  hely  van?  
—  16  férőhely  van  ebben  a  helyi-

ségben. 
—  És  az  egész  városban?  
—  Nincs  több.  
—  És  az  egész  országban ? 
—  Hát  nem tudok.  Csak  ezt.  
—  Hányan  voltak  a  legtöbben  itt?  
—  Hát  a gyakorlatom  folytán  volt  

már  olyan,  mikor  negyvenen  voltak  
bent,  téli  napokon,  ebben  a  helyiség-
ben. 

—  Egymás  hegyén-hátán?  Hogyan?  
—  Agy  alatt,  ágyon  ketten,  hár-

man, ültek egymás mellett,  és így  töl-
tötték  el  az  éjszakát.  

—  Hány  embernek  kellene  hely  ön  
szerint? 

—  Hát  szerintem  legalább  olyan  
80—100  férőhelynek  kellene  lennie,  
hogy  nyugodtan  itt  ezek  az  emberek  
tudjanak  pihenni.  

—  Ezt  Ön  mióta  tudja?  
—  Hat már t ö b b . . .  közel húsz éve. 
—  Mondta  valakinek?  
—  Hát  mondtam,  hát  persze,  be-

szédtéma  volt  ez,  és  az  is,  hogy  ez  
kicsi,  kevés,  de  nincs  más  lehetőség.  

—  Mit  mondtak?  
—  Hát  semmit  nem  mondhatnak,  

ha  egyéb  nincs.  Csak  ezzel  kell  be-
érni. 

—  Mennyi  ideje  lakik  itt,  aki  leg-
régebb  óta  lakik  itt?  

—  Ismerek  olyanokat,  akik  tíz  éve  
idejárnak. 
VALAKI:— ' 73 óta.  . . '73 óta van itt. 

—  Azt  mondja  '73  óta,  mint  itt  
kiderült. 

—  Hót  nem  t u d o m . . .  az  14  éve.  
—  Bentlakó  is  volt  itt,  hét  azóta  

idejár.  Nem  állandóan,  mert  volt  ki-
tiltva  is  innen  is. Úgyhogy. .  .  

—  Miért  vizesek  ezek  a  fekhelyek?  



„Mindig  volt  nálam  egy  ekkora  léi  penge  
eldugra,  ha  berlsznek,  mír  jövök  is  ki"  
(Cs.  Attila)  

hivatalos  nyilvánosságban  nem  lehe-
tett  használni.  A  sajtóban,  az  ón  em-
lékezetem  szerint,  a  szegénység  szót  
először  '81-ben  írták  le,  méghozzá,  
azt  hiszem,  interjú  keretében,  a  Hu-
szár  Istvánnal  készített.  . .  vagy  ké-
szült  interjú  keretében  Huszár  hasz-
nálta ezt a szót, hogy szegénység.  Egy 
óriási  áttörésnek  számított,  mert  ad-
dig  vagy  semmiről,  vagy  pedig,  hát  
valamilyen  fedőszóval  emlékeztek  
meg  a  szegénységről,  vagy  semmi  
ilyesmiről  nem  beszéltek.  A  legutóbbi  
fedőszó  az:  a  halmozottan  hátrányos  
helyzet  volt  —  vagy  fedő  kifejezés,  
mert  nem szó. Nagyon  erős  hajlandó-
ság  ól  —  a  tapasztalatom  szerint  —  
a  társadalomban  arra,  hogy  ne  ve-
gyen  tudomást  a  szegénység  létezé-
séről,  vagy  hogy  a  problémákért  a  
szegényekre  tolja  a  felelősséget:  te-
hát  magukat  a  szegényeket  tegye  fe-
lelőssé  a  szegénységért.  Ennek  szá-
mos oka van. . .  Barátaimmal —  hány  
évvel í  hét  évve l . . .  nem  —  ki-
lenc  évvel  ezelőtt  megpróbáltunk  in-
formálisan  szervezni  valamilyen  kicsi  
mozgalmat,  ami  arra  irányult,  hogy  
a  minden  értelembem  rászorult  né-
pesség  problémáiról  tudomást  szerez-

„Esetleg  egyet  elérsi,  hogy  
börtönbe  kerülsz..  . "  

építése  során,  ez  azt  tartalmazta,  
hogy  a  szegénység  a  szocializmusban  
megszűnik,  hiszen  ez  egy  igazságos  
társadalmi  rend.  Tehát,  ha  szegény-
ség létezik,  akkor ez csak  a  szegények  
saját hibájából létezhet. Ennek  a pro-
pagandának  az  iránya  csak  a  leg-
utóbbi . . .  mondjuk,  hogy  öt,  hat  év-
ben  változott  meg,  és  erőteljesebben  
a  legutóbbi  két  évben.  A  70-es  évek-
ben  azt  a  szót,  hogy  szegénység,  a  

—  Hát  mert  le  vannak  slagozva,  
ós hát  még  biztos,  ami  biztos  alapon,  
ez  úgy  van,  hogy  mászkálhatnak  
néha rovarok  is,  azért  ezt  akadályoz-
zák  ezek  a  vizes  terek . . .  

—  Hát  hogy  fekszik  le,  ha  az  ágy  
vizes? 

—  Hát  letörli  az  illető  valamivel.  
Hót  vesz  egy  újságpapírt  és  letörli  
magának. 

—  Ez  a  viz  azért  van,  hogy  megful-
ladjanak  a  tetvek?  

—  Hát  esetleg  azért  is.  Mert  vegy-
szeres.  Ú g y h o g y . . .  

—  Arra  meg  már  nincs  egy  rongy,  
hogy  letörölhessék?  

—  Hát  nem  akarja  átalakítani  
most  ennek  a szobának  az életét.  Hát  
nem,  hót  nagy  hirtelen  ez  jutott  
eszembe. 

—  Egy  rongy ?  Hát  egy papírral  is  
le  lehet  törülni.  M i . . .  szándékosan  
nem  töröljük  le.  Este,  mikor  bejön-
nek,  akkor  letörlik.  

—  Értem.  Minél  tovább  áll  rajta  a  
víz,  annál  több bogár fullad  meg...  

—  Annál  biztosabb.  Annál  bizto-
sabb. 

—  Hát  ez  is  egy  szempont.  
—  Mert  a  rovar  is  olyan,  hogyha  

kellemes  a fészke,  akkor  szívesen  ott-
marad. 

SOLT  OTTILIA  (szociológus):  
—  A  szocializmus  ideológiája,  öniga-
zolása  abból  állt  hosszú  évtizedeken  
keresztül,  hogy  a  szocializmus  auto-
matikusan  felszámolja  a  szegénysé-
get.  Az  a propaganda,  amelyik  a  sze-
génységgel  kapcsolatban  élt,  külön-
böző  hangsúlyokkal,  a  szocializmus  



„ A  legutóbbi  fedSszó  a  halmozottan  
hútráuyos  helyzet  volt"  

zenek  azok  az  emberek,  akik  közvet-
lenül nem érintkeznek  ezekkel  a réte-
gekkel,  és  hogy  valamilyen  módon  
segítsenek  is.  Hát  ez  ugye  többéves  
tapasztalat.  S  hogy  mi  lett  ennek  a  
kezdeményezésnek  a  sorsa?  Ez  a  ta-
pasztalat  tanított  meg  arra,  hogy  
iszonyú  ellenállásba  ütközik  a  társa-
dalom  részéről  ennek  a  kérdésnek  a  
tudomásulvétele,  ós  a  felelősségválla-
lás.  Meg  kell  mondanom,  hogy  nem  
tudom  ezert  elítélni  a  társadalom  
többségét.  Nagy  vívmánynak  tekin-
tette  az  emberek  legtöbbje,  hogy  sa-
ját  magával  törődhet.  Tehát  tulaj-
donképpen  a  Kádár-korszaknak  a  
nagy  újítása,  és  a  nagy  vívmánya,  
ami  általános  megelégedést  váltott  
ki,  az  volt,  hogy  az  emberek  maguk-
kal  törődhetnek.  Hogy  nem  kell  ma-
gukat szégyellni  azért,  mert ők  ós csa-
ládjuk  boldogulni  akarnak.  Most  eh-
hez  képest  ez  egy  következő  lépés  
lenne,  liogy  ne  csak  magukkal  törőd-
jenek.  És  hát  erre  a  lépésre,  azt  hi-
szem,  nem jutottunk  el.  

RATKÓCZY  ÉVA  (pszichiáter):  
—  Itt,  Budapesten  ismerkedtem  meg  
igazán  a  nagyon  durva  fizikai  erő-
szakkal,  amit  ezeken  a gyerekeken  a  
rendőrségen  elkövetnek.  Természete-
sen,  hogy  nem  voltam  jelen,  én  ma-
gam  sem  vagyok  szemtanú,  ós  végül  
is  hazudhat  is  az  a  fiatal,  de  annyira  
jó  kapcsolatban  voltam  velük,  hogy  
nem  hiszem,  hogy  okuk  lett  volna  
arra,  hogy  ilyen  mesékkel  sajnáltas-
sák  magukat.  A  fizikai  nyomokat  ón  
láttam,  és hót elmondták,  hogy  rend-
kívül  durván  bántalmazzák  őket,  de  

eszembe  sem  jutott  a  rendőrségnek  
jelentést  tenni.  Hát  ilyen  esetem,  
nekem,  mikor  Budapesten  kezdtem  
dolgozni,  a  serdülőrendelésen,  akkor  
volt kettő-három,  és akkor én tényleg 
mindent  megtettem  a  kezelésükért.  
Aztán  eljutottam  egy  olyan  pontra,  
ahol  már  valamilyen  más  eszközzel  
lehetne  segíteni.  És  kiderült,  hogy  
innen  nincs tovább.  Na  most  ezek  az  
esetek,  őszintén  szólva  engem  eléggé  
megviseltek. És tulajdonképpen  most  
már  szinte  vigyázok  arra,  hogy  
ilyenbe  ne  fogjak  bele,  ne  vállaljak  
ilyen  esetet.  Hisz  nincs értelme,  hogy  
ilyen  helyzetbe  kerüljek  ismét.  Tehát  
pusztán  a  saját  szórakozásom  vagy  
sikerélményem  kedvéért  foglalkozzak  
velük.  Ezeket  a  súlyos  eseteket  nem  
lehet elvállalni úgy, hogy  utána  nincs  
hova  tovább  adni.  Tehát  a  kórházi  
kezelés  után  szükséges  lenne  egy  ön-
ellátó,  együttélő  közösség,  lelkes  em-
berek  vezetésével,  ahol  ezeket  a  cse-
csemőkori  érzelmi  traumákat  meg-
tanulják  túlhaladni  ezek  az  emberek.  

—  Az  akkor,  egészen  durván  fogal-
mazva,  végül  is  egy  álszent dolog,  amit  
Önök  művelnek.  Mert  nem  gyógyítják  
meg  őket,  csak  átmenetileg  a  tüneteik  
megszűnnek,  de utána,  amint  magukra  
maradnak,  ugyanúgy  visszaesnek.  Te-
hát nem  vált  ellenállóvá  a  szervezetük.  

—  Ez  így  van.  

TOPOLÁNSZKY  ÁKOS  (református  
lelkész):  —  Ezek  a  fiatalok  teljesen  
magóra  maradott  fiatalok,  akik  . . . 
akiknek  minden  kapcsolata  össze-
tört,  mindenhonnan  kirepültek,  és  
most  élnek  a  társadalomnak  a  pere-
mén.  Ott,  ahol  harcban  állnak  a  tár-
sadalommal,  rendőrséggel,  egyálta-
lán  a  teljes  állami  adminisztrációval.  
És  ezzel  nem  tudnak  igazóból  meg-
harcolni, ezekkel  a problémákkal  nem  
tudják  igazán  felvenni  a  versenyt,  s  
ez  számukra  annyit  is  jelent,  hogy  

kitaszítottan,  gyűlölten.  Erre  ők  
sokszor  gyűlölettel  válaszolnak.  Az  a  
tapasztalatom,  hogy  örülnek  egy  
olyan helynek,  ahol  ők  is  kimondhat-
ják a saját szeretetéhségüket  —  talán  
velünk  szemben  —,  ahol  elmondhat-
ják,  hogy  ők  komolyabban  mások  
szeretnének  lenni,  hogy  őket  félre-
ismerik,  hogy  ők  nem  bűnözők,  ha-
nem  egyszerűen  csak  maximum  sze-
rencsétlenek. De mindenképpen  olyan  
emberek,  akik  azért többet  képzeltek  
ós reméltek az eletüktől, mint  ameny-
nyit  elértek.  

—  Bibliaóra  után vagy előtt,  kapnak  
meleg levest, le tudnak itt feküdni,  vagy  
csak  bejönnek  arra  a fél  órára?  

—  Ez  nem  félóra,  hanem,  mond-
juk,  négy  vagy  öt.  És  van  tea,  süte-
mény  —  egy  kedves  református  cuk-
rász adakozásóból  —  minden  kedden  
és pénteken. És egyébként is  megpró-
bálunk  valami  kis  élelmiszert  össze-
hozni,  ami  persze  jól  jön,  mert  na-
gyon  éhesek  is  tudnak  lenni.  Aztán  
itt,  mondjuk,  találnak^ruhát,  ha  mór  
mindenük  rongyos.  Agyat,  szállást  
nem  tudunk  biztosítani,  de  nagyon  
szeretnénk  egy  ilyen  menedékházat  
is  létrehozni.  

—  Nincs  pénz?  Vagy  valamilyen  
formális  oka  van?  

—  Nincs  pénz.  Nincs  pénz.  
—  Mekkora  lenne  ez  a  ház?  Mek-

korának  kéne  lenni?  
—  Hát  úgy  tízezer  embernek.  

SZABÓ  JÁNOS  (katolikus  pap):  —  
Kezdtem  gondolkodni,  hogy  mit  le-
hetne itt csinálni?  Azután  elkerültem  
különböző  helyekre  az  országba,  és  
hát  különböző  nehéz  emberekkel  is  
kapcsolatba  kerültem.  Volt  egy  kis-
lány, akinek.  . .  egy  éjjel  betelefonált  
a  barátnője,  hogy  menjek  ki,  mert  
rosszul  van  a lány.  És  hát  kimentem  
hozzá,  ós  tényleg  láttam,  hogy  bor-
zasztó  rossz  állapotban  van.  Beültet-
tem  a  kocsimba,  elvittem  egy  kór-
házba.  Egy  pesti  kórházba,  itt  Pes-
ten.  És  tudtam  azt,  hogy  tulajdon-
képpen  az  egészségügyben  se  megol-
dott  ez  a  probléma  még.  De  egysze-
rűen  egy  beteg  embert  hova  vigyen  
az  ember,  mint  kórházba?  Életve-
szélyben  volt  ez  a lány,  már  nem  ka-
pott levegőt.  És elviszem a  kórházba,  
fölköltöm  este  az  ügyeletes  doktor-
nőt — jó  késő éjjel  volt már —, és hót 
mondja,  hogy  ő  nem tud  a  problémá-
val  foglalkozni;  elmondtam  először,  
hogy  ne  kezdje  máshol,  tudja.  . .  ne  
kezdje  a  kislánynak  a  vizsgálatát  
máshol,  tudja,  hogy  miről  van  szó.  
És  azt  mondja,  hogy  hát  ő  nem  ért  
ehhez,  hanem  hívjuk  a  pszichiátert.  
Behívtuk  a pszichiátert,  a pszichiáter 
velem  kezdett  beszélgetni.  Először  
elkérte  a  személyi  igazolványomat.  
Az  kint  volt  a parkolóban,  a  kocsim-
ban,  vagv  háromszáz  méterrel  ar-
rébb,  akkor  ki  kellett  mennem.  De  a  
lány fetrengett. És mondtam,  az isten 
áldja  meg,  doktor  úr,  csináljon  ezzel  



az  emberrel  valamit,  ez  meghal.  De  
velem foglalkozott.  És  éreztem,  hogy  
ő  se  fogja  a  problémáját  megoldani  
ennek a lánynak.  Szóval ezt csak  arra  
mondtam,  hogy  mennyire  nincs  meg-
oldva  még  ez  a  dolog,  vagy  nem  volt  
megoldva  az  egészségügyben.  Akkor  
egyszer  a  pszichiáter  megszólal,  
h o g y . . .  néz  rám  és  azt  mondja:  
tudja,  egy  kicsit  paranoiás  vagyok,  
nem  maga  adta  a  drogot  ennek  a  
lánynak  ?  Ismerem  én  magát  —  
mondja  nekem.  Te  jó  isten  —  mon-
dom  —,  hát  itt  tartunk?  Mondom  
neki,  doktor  úr,  hát  az  ég  áldja  meg,  
hát  ez  a lány  meghal,  csináljunk  már  
vele  valamit.  —  Várjon,  várjon,  vár-
jon,  ismerem  ón  magát.  —  Úristen!  
—  mondom.  Na  mindegy.  Hát  aztán  
nagynehezen  fölvitte  az  osztályra,  
fölmentem  én  is.  A  kislány  irtó  rosz-
szul  lett.  De  a  megoldás  mindössze  
annyi  volt,  hogy  másnap  vagy  har-
madnap  jöttek  értem  a  rendőrök.  
Mert  meggyógyítani  vagy  megoldani  
a problémáját  nem tudta  az  a  szeren-
csétlen,  de  azt  tudta,  hogy  hova  kell  
szólni.  Szóval  aztán  beszélgettem  a  
rendőrökkel,  ós  hát  az  tényleg  egy  
intelligens  fickó  volt,  aki  kijött,  aki  
beszélgetett. Tehát föltételezték, hogy 
én  adom  a  drogot,  tehát  itt  tarta-
nánk ?  Hogy ón adom  a drogot  a gye-
reknek?  És  hogy  hát  heroint  meg  
nem  tudom m i t . . .  Szóval  itt  tartott  
az  egészségügy  ezelőtt  három  évvel.  

—  Ahhoz,  hogy itt bármilyen  meg-
oldás  történjék,  ahhoz  szükség  lenne  
egyrészt  az  egészségügyre,  másrészt  
pedig  különböző  szervezetek  által  
fönntartandó  rehabilitációs  házakra.  
Tehát  az  egészségügy  végezné  a  gyó-
gyításnak  az  első  fázisát,  ami  egy  
ilyen  elvonás,  az  elvonási  tüneteket  
átsegítő  fázis,  ós  a  második  fázisban  
—  amiért  már  évek  óta  kilincselek  és  
verem  az  asztalt  —  hogy  legyenek  
Magyarországon rehabilitációs  házak.  
Egy  tanya,  ahol  öt-hat  gyerek  össze-
jön,  ahol  dolgozhatnánk,  ahol  lenne  
velük  két-három  ember,  aki  foglal-
kozhatna,  beszélne  velük.  

—  És  miért  nincsenek  ilyen  házak?  
—  A  reformátusok  vásároltak  

egyet  valahol  itt,  Pest  mellett.  Az-
után,  ha  jól  tudom,  a  pünkösdiek  is,  
illetve  a  baptisták  is  próbálkoztak  
ezen  a területen.  Nem  tudok  jelentős  
eredményről.  Külföldön  ezt  minde-
nütt jól  csinálják.  

—  És  így  csinálják?  Tehát  házak  
vannak? 

— így  csinálják.  Én  elég  sokfelé  
jártam  külföldön,  Nyugat-Európá-
ban is, ós idehaza . . . .  illetve  Keleten,  
Lengyelországban.  És  hát  ez  eléggé  
közismert,  a  Monár-féle  megoldás,  ez  
a  Marék  Kotánski  Magyarországon  is  
többször  járt,  aki  tanyákat,  ilyen  
Monár-központokat,  lakóközössége-
ket  létesített,  és  egészen. . .  egészen  
szigorú,  egészen  jól  szervezett  reha-
bilitációs  házakat,  elég  jó  eredmény-
nyel  —  ha  jól  tudom,  40—50  száza-
lékos  hatásfokkal  meggyógyulnak  itt  
az  emberek.  Én  szerettem  volna,  

hogyha  ez  Magyarországon  is  meg-
valósulhatna.  Hát  mindig  ezt  akar-
tam. . . .  Volt  Szegeden egy  összejöve-
tel,  ott  volt  Marék  Kotánski,  meg  
egy csomóan.  És hát ott  ón is úgy  pár  
szót  hozzászóltam.  Azt  mondtam,  
h o g y . . .  hogy  hát  ebből  most  már  
Magyarországon  jó  sok  ember  megél.  
Most  ez  a  divat,  hogy  narkó.  . .  Azt  
mondta  valaki,  hogy  a  vízcsapból  is  
narkó folyik  Magyarországon.  És  egy  
csomó  embernek  ez  most  üzlet.  Meg  
nem tudom én, egy csomó  állás,  hiva-
tal  meg  szervezés,  hogy  utaznak  az  
emberek  Párizstól  kezdve  akárhová.  
És  egyetlen  egy  embert  nem  tudom,  
hogy  meggyógyítottunk-e  már  ebben  
az  országban ? Hány  milliót  rávertek  
már  erre  az  ügyre?  És  itt  nem  gyó-
gyultak  még  meg  emberek.  És  az  
igazából,  aminek  történnie  kellene,  
megvalósulnia  kellene,  az  nem  való-
sult  még  meg.  Nincs egy  normális  re-
habilitációs házunk. Miért nincs ? 

—  Sokan  mondják  azt,  hogy  az  egy-
ház  hittérítésre  használja  fel  a  drogo-
sokkal  való  bánásmódot.  

—  Igen  —  Én  azt  ügy  hallottam  
megfogalmazni,  hogy  az  egyháziak  
drogosokkal  való  foglalkozása,  az  
ideológiai  befolyásolást  jelent.  Tehát  
azok,  akik  velünk  találkoznak,  azok  
előbb-utóbb  kénytelenek  lesznek  
majd  azt hinni,  amit  mi hiszünk,  úgy  
gondolkodni,  ahogy  mi  gondolko-
dunk,  vagy  úgy  élni, ahogy  mi  élünk.  
Minden  ember,  aki  velem  találkozik,  
akivel én leülök  beszélgetni,  akár  hit-
beli  kérdésekről,  akár  pedig  ilyen  
drogos . . .  Szóval  minden  emberrel  
úgy  ülök  le,  hogy  nem  akarom  bele-
beszélni  a  saját  meggyőződésemet.  

„A  pszichiáter  Telem  kezdett  beszélgetni.  
ElSször  elkérte  a személyi  Igazolványomat"  
(Szabá  János  katolikus  pap)  

Egy  drogosba  se.  De  én  szükségkép-
pen  azt tudom  adni,  amit  ón  birtoko-
lok.  És  nem  tudok  úgy  gyógyítani,  
vagy  nem tudok  úgy  segíteni  máson,  
ahogy  az  egészségügy,  vagy  egy  
pszichológus,  vagy  egy  pszichiáter  
segít. Namost az is  kérdés,  vagy  az  is  
kérdés  bennem,  hogy  mi  a  jobb ? 
Tehát,  hogyha  egy  drogos  gyerek  
netántán  a  velünk  való  találkozás  
kapcsán,  egyháziakkal  vagy  keresz-
tény  ifjakkal való  találkozás  kapcsán  
megtér,  és  utána  lesz  katolikus,  pro-
testáns  vagy  bármilyen  keresztény  
ember,  és  próbál  keresztényi  értékek  
szerint élni, a m i . . .  hét  legyen  drogos  
inkább,  vagy legyen . . .  legyen  vallá-
sos ? Melyik jobb ? 

—  A  büntetótörvénykönyvben  nem  sze-
repel  büntetendő  cselekményként  a  ká-
bítószer-  és  kábítószer jellegű  szerek  fo-
gyasztása.  A  Legfőbb  Bíróság  1987  
tavaszán  mégis  úgy  döntött,  hogy  bün-
tetendő cselekmény  e szerek  fogyasztása.  
Hogy  lehet  ez?  Mit  csinált  ezzel  a  bün-
tető  jog?  
SZABÓ  ANDRÁS  (egyetemi  tanár,  
kriminológus) :  —  Azt  csinálta,  hogy  
öngólt  lőtt.  Tudja,  hogy  nincs  haté-
kony  kezelési  módszere  a  kóros  kábí-
tószer  élvezetnek;  begyűjti  a  maga  
hatáskörébe  a  narkósokat.  Begyűj-
tötte,  és akkor ott  áll előtte  tehetetle-
nül, mert a büntetőjog  kényszerintéz-
kedésébe  nincs  mit  gyógyító  módon  
beépíteni.  Ugye?  A  kényszergyógy-
kezelés azt jelentené, hogy ha  akarod,  
ha  nem,  meggyógyítalak,  mert  meg-
tudlak  gyógyítani  —  pillanatnyilag  
nem tudjuk  gyógyítani,  marad  tehát  
a  kényszer. 

—  Hogy  került  az intézet  élére?  
MIKUS  GYULA  (a  Bokréta  uteai  
Nevelő Otthon igazgatója): —  Nagyon  
sok  öngyilkossági  kísérlet  volt  itt  
egyidőben,  mert  a gyerekek  akasztot-
ták magukat,  vágták magukat.  Azért,  
mert  a  megoldás,  amit  itt  alkalmaz-
tak  a kábítószeres  és bűnöző  fiatalok-
kal  szemben,  az  kizárólag  a  zárás  
volt,  vagy  egyszemélyes  fogdákba,  
vagy  közös  izolációba.  És  a  gyerekek  
tulajdonképpen  úgy  érezték  —  na-
gyon  helyesen  —,  hogy  zárással  ós  
tiltással  nem  lehet  ezt  a  problémát  
megoldani,  ós  az  agresszió  agressziót  
szül.  Na  most  abban  az  időben,  ami-
kor  itt  a  gyerekek  reakciói  hirtelen  
élesek  voltak,  akkor  engem,  mint  
pszichológust  kiküldtek  ide,  eseteket  
megvizsgálni.  És  ón  akkor  rádöbben-
tem,  hogy  nekem  tulajdonképpen  itt  
a helyem,  ebben  a katlanban  —  hogy  
úgy  mondjam —,  mert  hát  itt  renge-
teg  összecsapás,  feszültség  volt,  ren-
geteg  éles  szituáció,  amelyeknek  
nagy része, meg kell mondanom,  hogy  
megszűnt.  Fizikai  kényszer  nélkül  
megszűnt.  Itt  nincsenek  gyakorlati-
lag  most  éles  összecsapások.  Nagyon  



„Örülnek  egy  olyan  helynek,  ahol  
kimondhatják  a  szeretet-éhségüket"  
(Topolinszky  Ákos  református  lelkész)  

Janlcura Péter  felvételei  

nehéz  helyzetek  vannak,  de  megold-
juk  ezeket  agresszió  ós fizikai  erőszak  
nélkül. Nem kell alkalmaznunk  fizikai  
erőszakot.  Na  most én azt  szeretném,  
ós sok helyen mondtam, hogy  akár ki-
gyógyult  volt  gyógyszeres,  akár  gyó-
gyulóban  levő  narkós,  akár  valami-
féle idegbetegsógből  kigyógyuló  fiatal  
számára  ilyen  telepeket  lehetne  létre  
hozni  országszerte,  talán  minden  me-
gyében,  ilyen  kis  mikrotelepeket.  
Ahol,  a  lengyelországi  Monár-tanyák  
rendszeréhez  hasonlóan,  ezek  együtt  
dolgoznának,  vigyáznának  egymásra,  
segítenék  egymást,  hogy  ne  essenek  
vissza.  Dehát  a  visszaesés  veszélye  
nagyon  nagy.  

—  Ez  kihez  tartozik,  kinek  kellene  
ezt létrehozni ? 

—  Én  szerintem  nagyon  aktív  sze-
repet  vállalhatna  az  Állami  Alkohol-
ellenes  Bizottság,  vagy  az  Állami  
Drogellenes  Bizottság.  "De  létrehoz-
hatnak  egyházak  is  ilyen  házakat.  

—  De  a  drog-programban  ez  nem  
szerepel? 

—  A  drog-programban  erre  utalá-
sok  történnek.  

—  Pénz  van  rá?  
—  . . .  utalások.  Én  azt  hiszem,  

h ° g y  gyakorlatilag  mindenre  lenne  
pénz.  Iszonyatos  drága  a  jelenlegi  
gyermekvédelmi  rendszer.  Az  intéz-
ményes  gyermekvédelemben  17 000 
állami  gondozottra  több  milliárd  fo-
rintot  fordítunk,  és  nem  kellene  eny-
nyit  fordítani.  Ézeket  az  egészséges  
gyerekeket  ki  kellene  adni  nevelő-
szülőkhöz,  sokkal  olcsóbb  volna.  És  
ezen  a pénzen  lehetne  csinálni  speciá-
lis  rehabilitációs  házakat.  Én  szerin-

tem  nem  kellene  egyetlen  új  fillér  se  
ehhez, hogyha a gyermekvédelemre  ós  
az  ifjúságvédelemre  jelenleg  rendel-
kezésre  álló  pénzeket  racionálisabban  
használnák fel.  

—  De  nem  lehet  hozzányúlni  ehhez  
a  szervezethez,  mert  akkor..  .  

—  Hát  hozzá  lehet  nyúlni,  csak  
ezt  a szervezetet  védik  azok,  akik  ezt  
a  szervezetet  így  megcsontosították,  
ós ilyen  mozdulatlanná  tették.  

—  És  onnét  kerülnek  ki  az  állami  
gondozottak. 

—  És  onnét  kerülnek  például  ide  
ezek az állami gondozottak,  akik  dro-
gosok,  akik  homoszexuálisok,  akik  
alkoholisták.  Mert  én  vagyok  a  vég-
állomás.  Tehát  nem  igazán  eredmé-
nyesek  ezek  a  nevelőotthonok  —  
tisztelet  a  kivételnek.  A  világon  ina  
mindenütt  már  egész  kis  mikrotele-
pek  vannak,  ós  családokban  nevelik  
a  gyerekeket,  nem  nevelőotthonok-
ban,  és  különösen  nem  gyerekváro-
sokban. 

LÓSKA  SZILÁRD  (az  Állami  Alko-
hol-  és Drogellenes Bizottság titkára):  
Ez  egy  összetett,  átfogó  probléma.  
Számtalan  részintézkedésnek  az  ösz-
szehangolását  igényli.  Erre  vagyunk  
mi  hivatva.  Készül  ez  a  prevenciós  
központ,  éppen  a  tervei  a  napokban  
kerültek  a  kezembe,  amit  egy  biz-
tosítóval,  a  Hungária  Biztosítóval  
kívánunk  kialakítani,  ahol  életkor  
szerint,  társadalmi  csoportok  szerint  
adhatunk  tanácsokat. . .  különböző  
intézményeknek  kezelhető  ajánlato-
kat,  megelőző  programokat.  Azt  hi-
szem,  hogy  ez  is  egy  fontos  eleme  
a  munkának,  hogy  szakszerűen,  ne  
egy  ötszáz  oldalas  könyvet  adjunk  
a  pedagógusnak  a  kezébe,  akinek  
a  feladata  az,  hogy  az  ilyen  típusú  
problémákra  a  választ  megadja.  Ha-
nem  adjunk  egy  nyolcoldalas  kis  le-
porellót,  meg  egy  olyan  videófilmet,  
amivel  elmélyedhet  a  problémában,  
és  tudja  azt,  hogy  ha  egy  ilyennel  
találkozik eredetiben, akkor  felismeri,  
akkor  tanácsot  tudjon  adni,  ilyenkor  
tudja  azt,  hogy  hol  működnek  ezek  
az  intézmények,  ahol  ezt  a  tanácsot  
megkaphatja. 

—  Hány  barátod halt  meg?  
A RÓBERT KÁROLY KÓRHÁZI FIŰ: 

—  Hat.  
—  Hogy  haltak  meg?  
—  Szipuzás  közbe.  
—  Hogyan  ?  
—  Hát," 'kezdeném  Csigával.  Egy  

koncertre  mentünk  Törökszent-
miklósra.  Nylontasak  mindenkinek  
a  kezébe.  Leszálltunk  a  vasútállomá-
son,  és  mentünk  volna  a  koncertre.  
Kilépett  ós  egy  autó  elütötte.  Szipus  
állapotba.  Kocsonyi  Géza.  Sajnos,  6  
Szolnokon halt meg a vasútállomáson. 
Ott  dolgozott  a  vasútnál  utoljára.  
Beszipuzott,  fölmászott  ós  megfogta  
a  vezetéket.  Égési  sérülésekkel  kór-

házba szállították.  Ott halt meg, benn 
a  kórházba.  Ungvári  Pisti,  akinek  
senkije  nem  volt,  a  faterja  itt  lakik  
Pesten,  az  anyukáját  nem  ismeri,  
nagyanyjánál  lakott,  elhajtotta,  eh-
hez  hasonló  dolgok  voltak.  S  ő  Szol-
nokon  a  művelődési  házba  halt  meg,  
illemhelyen  bent, szipuztak. . .  szipus  
tasakot találtak nála, és  töményitalos  
üveget,  amibe  tömény  szesz  volt.  
Tóth  Józsi,  az  a  Skála  Áruházba  dol-
gozott.  Az  nem  tisztázódott  végül  is,  
milyen  körülmények  között  halt  meg  
a  szigeten,  ahova  elég  sűrűn  lejár-
tunk  szipuzni.  Szipuzás  közbe,  de  
hogy  milyen  körülmények  között,  
hogyan,  azt  nem  tudja  senki,  azt  hi-
szem.  Éper,  a  cirkuszosnál  dolgozott  
utoljára,  egy  mutatványosnál,  utált  
dolgozni,  és  ment,  ment,  szipuzott,  
és  azt  is  elütötte  egy  személyautó,  
Szolnok  mellett,  nem  tudom,  Ábony  
környékén,  valahol,  nem tudom  pon-
tosan. 

—  Tudod,  hol  van  eltemetve?  
—  Igen,  tudom.  Hát  hogy  elte-

metve,  nem  mindegyik  eltemetve  
van,  hanem  égetve  lett,  és  egy  ilyen  
kis  urnába  van  betéve.  Hát  van,  aki  
ott,  ahol született, ott  van  eltemetve,  
van  aki  más  temetőbe,  éppenséggel  
ahol  meghalt  ós ott  a tanács  eltemet-
tette,  inert  nem  volt  senkije.  

—  Visz  valaki  virágot  a  sírjukra?  
—  Általába szoktunk.  Hogyha  me-

gyek  Szolnokra,  általába  mindig  ki-
megyek  a  temetőbe,  ós  cseréljük  a  
virágot.  Hát  nem  mindig,  de  amikor  
van  időm, ott  járok,  akkor  mindig  ki  
szoktam  menni  a  temetőbe.  

—  Mindegyikhez  ?  
—  Nem,  akinek  tudom,  hogy  

h o l . . .  hol  van, azoknak. Tehát  a  Ba-
lázs  Józsinak,  az  Nagyköribe,  ott  
halt  meg,  a  Tiszaparton  szipuzott  
lent,  és belefulladt  a  Tiszába.  

—  Ez  hányadik?  
—  Hatodik,  ez  volt  a  hatodik,  

ő  ott  halt  meg  a  Tiszaparton  szipus  
állapotba  belefulladt  a  Tiszába.  És  
például  oda  elég  sűrűn  ót  szoktam  
járni  Nagyköribe,  kimegyek  a  teme-
tőbe.  viszek  virágot  a  sírjóra.  És  
k á r . . .  sok  hülye  feliratot  olvastam  
a  sírokon.  Akit  hamvasztottak,  Csi-
gát,  annak  is,  egyik  alkalommal  
mentem a temetőbe, vittem a  virágot,  
ós  mi  volt  írva  a  kis  kőre,  ami  ott  
volt?  Hogy  „Csörögi  Attila,  élt  18  
évet,  meghalt  szipuba"  —  utólag  rá-
írták,  hogy  szipuba,  krétával.  Ez  az,  
amit  szerintem,  hogyha  egyszer  vala-
kiről  jót  nem  tudok  mondani,  akkor  
rosszat  nem  mondok  vagy  nem  írok  
semmit  a  s í r . . .  vagyis  az  emlékére,  
vagy bármire,  emlékkövére.  

—  Lemostad?  
—  Letöröltem.  Le,  papírzsepivel.  

Odatettem  a  virágot,  felbontottam  
egy sörösüveget, kiöntöttem egy csepp 
sört  az  emlékére,  és  megittam,  to-
vóbbálltam.  Azt hiszem,'hogyha  nem  
innék, képtelen lennék rá, kimenni.  . .  
a  temetőbe,  hogy  most  virágot  vi-
szek  és  akkor  kész,  hátat  fordítok,  
eljövök. 



Csak  egy bűne van 
A  Dunánál  

A szociográfia legjelentősebb tel-
jesítményei  ma  filmen  szület-
nek.  A  film  átvette  a  husza-

dik  századi  magyar  irodalom  legna-
gyobb  hatású vállalkozásának  hagyo-
mányait,  s  a  dokumentarista  művé-
szet  eszközeivel  eljut  a  valóság  azon  
régióiba, amelyekbe  az  utóbbi  évtize-
dekben a tudomány  ós a politikai  köz-
tudat  nem  jutott,  nem  juthatott  el.  
Ehhez  persze sokfelől  kap  ösztönzést,  
támogatást,  forrásanyagot  —  külön-
böző intézetekben partizánkodó kuta-
tóktól  az  irodalmi  mélyinterjú  nagy-
szerű  művelőin  át  elszánt  újságírókig  
—,  de  a  filmesek  érdemeit  ez  nem  
csökkenti.  Ellenkezőleg:  fogékonysá-
gukra  és  felelősségtudatukra  vall.  

Schiffer Pálra különösen jellemző  a  
mindig  expedícióra  kész  tájékozó-
dási  hajlam,  a  felfedező  út  előtti  in-
formációgyűjtés,  „készletezés"  iz-
galma. Nyomon követhető  ez a Cséplő 
Gyuri,  A  pártfogolt,  a  Földi  paradi-
csom  megformálásában  vagy  leg-
utóbbi  műve, a —  méltatlan  utóéletű,  
pedig/mert  a  mai  magyar  valóság  
egészére  jelképes  erővel  rávilágító  —  
Kovbojok  szerkezetében,  amelybe  a  
rendező  a  maga  alkotói  habitusát  is  
belekomponálta.  Új  filmje,  A  Duná-
nál  talán  minden  eddiginél  elmélyül-
tebb  kutatás,  csoportmunka  ered-
ménye:  Magyar  Bálint  szociológus-
nak  ós  munkatársainak  Dunapatajon  
ós  környékén  gyűjtött  dokumentu-
maira,  interjú-anyagára  épül.  

Hót ember  beszél az életéről,  s  köz-
ben  hétféleképpen  elmond  egy  törté-
netet  —  a  faluét,  az  1956  őszéhez  
vezető  s  az  akkor  zajló  eseményekét.  
A film konstrukciója  — ezt a szót kell 
használnunk  —  klasszikusan  szép:  
akár  egy  múlt  századi  nagyregény-
ben,  úgy  tűnnek  föl  sorban  s  jönnek  
egyre közelebb hozzánk hőseink, más-
más  helyszínről,  más-más  múlttal  és  
jellemmel,  hogy  azután  közös  drámá-
jukból  más-más  sebekkel  ós  tanulsá-
gokkal  kikerülve  hagyják  el  a  szín-

Mi  magyarok  elég fejlettek  voltunk  
ahhoz,  hogy fényképezzünk,  de elég 
fejletlenek  ahhoz,  hogy legyen  mit  

fényképezni. 
( Ágh  Attila)  

teret.  Ugyanakkor  az  apró  mozzana-
tok,  a  rímelő  és  feleselő  részletek  szi-
multán  tömörséggel,  bravúros  rit-
musban  peregnek  előttünk,  s  így  a  
krónika  egészének  méltósága,  nagy  
formátuma  zaklatott  narráción  ke-
resztül  jut  érvényre.  Ez  a  pontosan  
eltalált  s  végig  kifogástalanul  hasz-
nált  dramaturgia  Schiffer  és  stábja  
tehetségén  fölül  azt  is  példázza,  mi-
lyen  kiforrott  eszközökkel  jutott  el  
mára  a  magyar  filmszociográfia  oda,  
hogy  nem  pusztán  jelenségeket,  ha-
nem  sorsokat  mutasson  föl  „talált  
lelkekből". 

A hét  ember  kiválasztása,  a  minta-
vétel  körültekintő,  egy  ötvenes  évek-
beli  falu  társadalmának  keresztmet-
szetét adja: az elöljárói tisztséget  vál-
laló,  első  generációs  parasztpolgáj-;  a  
falura  visszahonosodó  katonatiszt;  a  
szegényparasztból  lett  párttitkár;  a  
falusi  lumpenrétegből  a  mindenkori  
hatalomhoz  csapódó  „kispárttag";  a  
falusi  iparosmester;  a munkásból  lett  
falujáró pedagógus és a parasztgazda, 
kiszámíthatatlan  kuláklisták  ós  is-
métlődő  téeszesítések  szenvedő  ala-
nya.  Úgynevezett  „egyszerű  paraszt-
ember"  tehát  csupán  egy  van  a  sze-
replők  között,  ám  ez  az  arány  indo-
kolt.  A  negyvenes  évekre  a hat  és fél 
ezres lélekszámú Dunapataj  —  amint  
Erdei  Ferenc  nyomán  Juhász  Pál  és  
Magyar  Bálint  írják  —  „már  nem  
paraszttársadalom,  mert  elszakadt  a  
paraszti  hagyományoktól,  és  közös-
sége  nem  zárt",  ugyanakkor  csak  
„fólpolgári  társadalom,  mert  minden  
polgárosodás  mellett  tovább  élnek  a  
korábbi  társadalmi  rend  formái".  Ez  
a  nyitottabb  szerkezet,  a  kisparaszti  
vállalkozói  kultúra,  a  nagyszámú  
iparos-  ós  kereskedőréteg,  az  intenzív  
egyesületi  élet,  az  erős  presbitérium  
a  mezővárosi  felemelkedés  útját  je-
lezte,  igen  sokféle  csoport  mozgásá-
val.  A fordulat éve  után azonban  eze-
ket  a  mozgásformákat  befagyasztva  
új erők jelentek meg a faluban, s Kör-

mendi  Józsi  bácsi  —  rövid,  Paraszt  
Párt-szervező  lelkesedós,  majd  gyors  
csalódás  után  —  egészen  kiszorul  a  
politikai  színtérről;  ettől  kezdve  af-
féle rezonőr-szerep jut  neki.  (Más  kér-
dés,  hogy  a  film  e  szerep  szomorkás  
iróniáját-öniróniáját  nagyvonalúan  
kamatoztatja,  ós  képes  arra,  hogy  
egyetlen  öregember  szuverén  böl-
csességén  át  a  mindig  kiszolgáltatott  
többség  állandó,  számonkórő  jelen-
létét  érzékeltesse.)  

Az  56 előtti  erjedési folyamatban  s  
56  őszén  tehát  Patajon  a  drasztiku-
san  megszakított,  korábbi  érdekkép-
viseleti  formák,  reflexek  küzdelme  
folyt  egy  totálisan  központosított,  
torz  irányítási  rendszer  helyi  formái-
val,  reflexeivel.  Ez  a  küzdelem  azon-
ban nem feketék ós fehérek sakkjátsz-
mája  volt;  funkciók,  pártállások,  ak-
tákban  rögzíthető  adatok  csupán  
megbélyegezhetik  a  résztvevőket,  a  
valódi  Inozgatórugókat  s  társadalmi  
hasznosságukat  a  legellentmondáso-
sabb  szituációkban  kell  megkeres-
nünk.  Éppen  az  1956.  után  izgatás-
ért  elítélt  Kiss  István  mondja  a  
pataji  párttitkárról  —  a filmben  saj-
nos  el  nem  hangzó  interjúrészlet-
ben  — :  „A  dunapataji  párttagok  
nagy  része  csak  párttag  volt,  nem  
kommunista.  Igazi kommunista  párt-
tag,  olyan,  mint  a  Dór  Laci,  aki  az  
igazság,  a  becsület,  az  őszinteség  ós  
tisztakezűsóg  útját járja, olyan  kevés  
volt."  Arról  a  Dér  Lászlóról  van  szó,  
aki  nagy  bátorsággal  emberek  tucat-
jait  vette  le  a  kuláklistáról.  Taba  
János  azért  látta  el  a  tanácstitkári  
tisztet,  hogy  a  beszolgáltatások  irra-
cionális  követelései  közt  segítsen  el-
igazodni,  s nem  a túlteljesítés  ember-
telen  mámora  vállaltatott  vele  akkor  
erkölcsileg  kompromittált  funkciót.  
Egy  külső  mechanizmus  személytelen  
szolgájaként  végrehajtani  minden  
utasítást  —  könnyebb  lett  volna  
(könnyű  volt):  hétfőn  ezt,  kedden  
akár  az  ellenkezőjót.  Akadtak  tehát,  
akik  egyfajta  köztes  szerepet  vállalva  
igyekeztek  az  új  struktúrában  jog-
talanul  sérült  érdekeket  védeni.  Azt  
mondhatjuk,  hogy  ezeknek  az  embe-
reknek  az  esetében  az  ötvenes  évek  
küzdelme a személyiség belső terepein 
(is)  folyt,  aminek  feltérképezése  a  
filmszociográfiának  ugyanúgy  vállalt  
feladata,  mint  a  külsődleges  esemé-
nyek  rekonstruálása.  (Ma,  amikor  a  
közlóspolitika  többet  visel  el  a  sze-
mélyes  meggyőződés  „botrányos"  
megfogalmazásaiból,  a  családi  vagy  
társas  élet  kifejezésformáiból,  Ma-
gyarország  felfedezése  során  egyre  
mélyebbre  merészkedünk  az  indivi-
duum  gondolat-  és  érzés világába,  s  
bár manapság sem mulasztjuk  el óva-
tosságra  inteni  magunkat  a  magán-
történelem  óhatatlan  szubjektiviz-
musával  szemben  —  gyakran  alap-
talanul,  ritkábban  joggal  hivatkozva  
úgymond tudományosan feldolgozott,  
illetve  hivatalosan  deklarált  té-
nyekre  —,  a  közelmúlt  e  birtokba-
vételének,  a  személyes  információk  



beavatás-élményének  jelentősége  már  
kétségbevonhatatlan.) 

A  filmbéli  beszélgetésekből  kide-
rül:  az  emberek  összességében  ponto-
san  érezték  e  belső  vívódások,  mér-
legelő  indulatok,  a  kompromisszu-

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS 

A  Dunánál  —  magyar,  1987.  Magyar  Bálint  és  
Schiffer  Pál  dokumentumfilmje.  Kép:  Balog  
Gábor  éB  Káplár  Ferenc.  Zene:  Nóvák  János.  
Dramaturg:  Simő  Sándor.  Vágó:  Rigó  Mária.  
Hangmérnök:  Traub  Gyula.  Gyártó:  Hunnia  
Stúdió. 

.  .hogy  ne  pusztán  jelenségeket,  hanem  
sorsokat  mutasson  föl  talált  telkekből"  
(Körmendi  József,  egykori  Paraszt  Párt-
titkár) 

Buray  Ztuzta  felvitele  

mok  értékét,  s  különbséget  tettek  a  
hatalmaskodás  és  a  kényszerűség,  a  
tisztességtelenség  ós  a  tehetetlenség  
között.  Másként  bírálták  el  a  velük  
együtt  megoldást  kereső  adószedőt  s  
másként  azt  a  pórt  nevében  fellépő  
hivatalnokot,  aki  a  felderített  ter-
mónykészletekből  tíz  százalók  juta-
lékot  kapott,  vagy  azt  a  tanácstagot,  
aki  a  rekvirált  holmikat  fillérekért  
megszerezhette  —  az  utóbbiaknál  
joggal  érezhette  a  nép,  hogy  nem  vi-
lágnézeti öntudat,  hanem a konclesők 
nyereségvágya  sújtotta.  56  őszén  te-
hát  Patajon  a  mindenkori  hordalók  
—  nagyrészt  épp  a jelszót  váltó  lum-

penekből  állt  —  szinte  azonnal  elszi-
getelődött.  Az  az  átmeneti  bizony-
talanság,  amely  a  helyi  gyors,  októ-
beri konszolidációt  megelőzte,  érthető;  
ahogy  Dér  László mondja:  „Abba  az  
időbe'  még  a  Rákosi  Mátyás  sem  
tudta,  hogy  mit  kell  csinálni,  meg  a  
Gerő  Ernő  sem,  hát  akkor  ilyen  
Kothenz  Béla  vagy  ilyen  Dór  Laci  
mi  a  francot  tudott  volna  csinálni?  
( — )  Mindenki  próbált  valamit  igaz-
gatni."  Hamar  fölelevenedett  a  gaz-
dakörökből  megőrzött  parasztpolgári  
szellem  és  az  ügyintézés  józan  racio-
nalitása.  Ma  úgy  mondanánk,  hogy  
„a  politikai  intézményrendszer  de-
mokratizálódott  és magába építette  a  
korábbi  hagyományok  pozitív  voná-
sait"  —  ám, tudjuk,  az  56 végi  orszá-
gos  konstellációban,  a  harminc  év  
előtti  világpolitikai  viszonyok  közt  a  
pataji példa  másként értékelődött,  az  
ott  megszerzett  szuverén  tekintély  is  
integrálhatatlan  s  egyúttal  tűrhetet-
len  volt.  

„Magának  csak  egy  bűne  van,  az,  
hogy szeretik a községben" — mondta  
a  karhatalom  századosa  Kiss  Ist-
vánnak. 

A  lezajlott  drámából  itt  a  szemben 
álló  felek  útjai  egyaránt  a  külső  vagy  
belső  emigráció  irányába  vezettek.  
A  rákosista  politika  meggyőződéses,  
tehát  becsapott  híve,  a  „népnevelői"  
munka  vélt  eredményeit  egy  pillanat  
alatt  összeomlani  látó  iskolaigazgató  
egész  addigi  élete  értelmét  veszti.  
Míg  Kiss  Istvánnak  évszázadok  óta  
felgyűlt  szellemi  és  erkölcsi  tőke  tar-
tást,  az  idő  igazságot  szolgáltat  —  a  
brosúrák  megtévesztettje  benső  
támasz  nélkül  marad.  A  lepkegyűjtő  
szenvedélybe,  lelkének  önmaga  előtt  
is  ismeretlen  tartalékaiba  menekülő  
ember  a  film  talán  legszebben  fölvá-
zolt portréja.  S ahogy  ez a  szenvedés-
történet  hozzásorolódik  a  Körmendi  
Józsi  bácsik,  Kiss  István-ok  megpró-
báltatásaihoz,  úgy  válik  A  Dunánál  
—  Patajon  és 56-on túli  keserves  mo-
dellé. 

Napjainkban  mifelénk  a  korszel-
lem  olykor  a  tabuk  döntögetésében  
véli  megtalálni  önmagát.  Eközben  
—  a dolog  természetéből  adódóan  —  
új  tabuk  állnak  föl.  Schiffer  Pál  és  
Magyar  Bálint  filmje  sok  érzékeny,  
kényes pontot  érint  —  ez  lesz a szen-
zációja.  Az  érdeme  azonban,  mely  
hosszabb  távra  szóló,  sokkal  inkább  
az,  hogy  a  mindennapok  embere,  „a  
sokaság  fia",  akit  századunk  jelsza-
vai,  szólamai,  hivatkozásai  eltakar-
tak  az utódok  elől,  végre  bemutatko-
zik.  S  ez  a tabuk  nélküli  világ  felé  az  
első  lépés.  



A  falusi  
színtér 
A  szociológus  
szemével 

Az  alábbi  írás  megállapításai  két  
dunamelléki  —  a  kalocsai  és  
dunaújvárosi  —  járásban,  ki-

váltképp azonban Dunapatajon  (1981  
óta  folytatott  kutatásaim  során)  
szerzett  tapasztalataimon  alapulnak.  
Mint  ahogy  ezek  képezik  Schiffer  
Pállal  1985—86  fordulóján  készített  
filmünk  (A  Dunánál)  gerincét  is.  

Filmünket  párhuzamos  életrajzok-
nak  is  nevezhetnénk,  hiszen  a  benne  
szereplő  hót pataji  polgár  sorsa  az  el-
múlt  négy  évtized  magyar  történel-
mének  adja  hót  —  egymásra  felel-
gető,  egymással  vitázó  —  olvasatát.  
Hőseink  egy  szűk,  átlátható  közös-
ség,  az  egykori  mezővárosi  tartást  a  
református  gazdatársadalmában  ele-
venen  őrző  Dunapataj  tagjai,  akik  a  
film  —  s  egyben  a  magyar  történe-
lem  —  sorsdöntő  időszakában  egy  
történet  különböző  érdekeltségű  játé-
kosai.  1954-re  „érkezik  meg"  vagy  
„tér  vissza"  valamennyi  szereplőnk  
Dunapatajra,  s  '56  októberében  ke-
rülnek  „helyzetbe",  hogy  aztán  '56  
novemberétől  fokozatosan  kikerülje-
nek  egymás  „látóköréből".  Jelenleg  
már  csak  kisebb  részük  él  Dunapa-
tajon. 

A  városi—pesti  eseményekkel  való  
párhuzamosságok,  illetve  különbsé-
gek,  a  falusi  események  saját  törté-
netének  megértéséhez  hasznosnak  tű-
nik  az  október  23.  és  november  4.  
közti időszakot három szakaszra  bon-
tani. 

Az  első  szakasznak  október  23-át  
és  az  azt  követő  egy-két  napot  te-
kinthetjük.  Ez  a  falusi  téren  kívül  
zajlik, s mint annyi  más  „történelmi"  
esemény,  ez  is  klvülről-felülről  éri  a  
falut.  A  pesti  események  hatására  el-
tűnik  a  védőernyő  a  helyi  hatalmi  
szervek  feje fölül, ám e hatalmi  váku-
umot  még  csak  felemás,  bizonytalan  
módon  érzékelik.  (Szeinerédi  István  

iskolaigazgatót  „váratlanul  érik  az  
események";  Dér  László  párttitkár  
pedig  úgy  gondolja,  hogy  „ez  csak  
egy  pesti  incidens".)  

A  második  —  talán  legrövidebb  
szakasz  —  valamikor  október  25.  ós  
26.  táján  zajlik  le  egy-két  nap  alatt.  
Ennek  tartalma  a  hatalmi  vákuum  
tudatosodása  a  falu  számára,  és  a  
helyi  hatalom  tényleges  összeomlása.  
Ekkor  válik  a telefon hatalmi  eszköz-
ből  újra puszta  technikai  játékszerré,  
mikor  a  segélykérő  szóra  már  sem  
„megnyugtató"  pártutasítások,  sem  
kisegítő  rendőrségi  vagy  ÁVH-s  ala-
kulatok  nem  várhatók.  (Mint  ahogy  
Dér  László  párttitkár  is  azt  a  taná-
csot  kapja  a  járási  pártbizottságtól,  
hogy segítsen a „tömegnek".)  Ugyanis  

„ A *  S elégedetlenségük  rend-
is  readsierteremtö  módon  jelenik  meg"  
(Kothem  Béla  agitalosmester)  

ezzel párhuzamosan  — többnyire  egv  
tömegdemonstráció  keretében  —  zaj-
lik  a  hatalom  helyi  szimbólumainak  
az  eltávolítása:  bizonyos  szobrok,  
emlékművek  ledöntése,  csillagok,  vö-
rös  zászlók  eltávolítása,  a  begyűjtési  
iratok  elégetése...  

Ekkor  rejtőzik  el  Dér  László  ós  
Szemerédi  István,  míg  Taba  János,  a  
községi  tanácstitkár  a  helyén  marad.  

Ezt  követi  a  harmadik  szakasz,  
melyet  rendszerint  egy  falugyűlés  
vezet  be.  Ezen  közfelkiáltással  vagy  
a  közvetlen  demokrácia  más  mód-
szereivel  megválasztják  a  Nemzeti  
Bizottságot,  ezt  követően  megalakít-
ják a Nemzetőrséget stb. Vagyis  „kon-
szolidálják  a  forradalmat"  ós  kiépí-
tik  új  intézményeit.  

E három szakasz a magyar falun nem-
csak  esemónytörtónetileg  különíthető  
el,  hanem  az  egyes  periódusokban  
egészen  más  és  más  rétegek  viszik  a  
prímet,  s  válnak  szinte  kizárólagos  
meghatározóivá  az  éppen  adott  szi-
tuációnak. Ebből  a szempontból  alap-
vetően  különbözik  a  pesti  színtől,  
ahol  —  ha eltérő  súlyokkal  is —  de  a  
legkülönbözőbb  rétegek  állandó  sze-
replői  az  eseményeknek.  

Először  is  a  harc  nem  a  falun  kez-
dődik,  s  még  csak  részben  sem  ott  
vívják  meg.  A  falu  egyrészt  a  rádión  
keresztül,  másrészt  vasutasok  ós  in-
gázó  munkások  révén  értesül  a  tör-
téntekről. 

A  második  szakasz  meghatározó  
elemei  a  falu  részben  földhöz  jutta-
tott  napszámos  vagy  egykori  cseléd  
rétegei,  valamint lumpen elemei, akik 
közül  szép számmal  verbuválódtak  a  
begyűjtési  apparátus  „fizikai  dolgo-
zói"  csakúgy,  mint az MDP-ben  vagy  
megkapaszkodó  vagy  abból  a  későb-
biekben  kiszoruló  „kispárttagok".  
Mindkét réteg  közös élménye  a  csaló-
dottság  érzése  volt.  Akár  azért,  mert  
azon  a  néhány  juttatott  holdon  kóp-



telenek  voltak  megkapaszkodni,  s  
1951—52-re  egységnyi  területre  eső  
beszolgáltatási  ós  adóterheik  elérték,  
sőt  meghaladták  a  kulák-terhek  
1948—49-es  szintjót,  miközben  híján  
voltak  igaerőnek  és  gazdasági  felsze-
relésnek.  Akár  azért,  mert  a  hatalmi  
hierarchia  aljára  történő  besorolásuk  
jelentős  többségük  számára  nem  
hozta  meg  áz  általuk  remélt  előnyö-
ket,  kiváltságokat.  Ez  utóbbi  réteg,  
s  egyben  a  „hőbörgők"  jellegzetes  
figurája  a  napszámosként  '45-ben  a  
kommunista  pártba  lépő,  később  a  
begyűjtési  apparátus  „fizikai  dolgo-
zójakónt"  tevékenykedő,  de  a  párt-
ból  '54-ben  kizárt,  aspirációiban  csa-
lódott  Mádi  Kálmán.  

E  két réteg  közös  vonása  csak  ere-
dendő  szegénységük  volt,  és  ingerült-
ségüket, agresszivitásukat ugyan más-
más  gyökerű,  de  egyaránt  mély  
frusztrációjuk  okozta.  Mindkét  réteg  
hamis csekket kapott —  az oly  régóta  
óhajtott  önálló  gazdálkodó  illetve  
kisapparátcsik  létre  —,  amit  egyikő-
jük  sem tudott  beváltani.  

Ezzel  szemben  a  harmadik  —  a  
Nemzeti  Bizottságokhoz  kötődő  —  
szakasz  eseményeinek  meghatározói  
és hordozói  már  nem a földhöz  jutta-
tott  napszámos  és  cselédrótegek,  sem  
az  alsó  szintű  apparátus  „kiszanált"  
tagjai  (Mádi  Kálmán),  hanem  a  kö-
zéprétegek:  a  Nemzeti  Bizottság  el-
nökének  Kothenz  Bélát,  egy  több-
generációs  asztalos-iparos  család  leg-
ifjabb  mesterét,  titkárává  pedig  a  
közópparaszti  származású,  '54  óta  
tanácstitkár  Taba  Jánost  választják  
meg. Ekkor  kerül  a testületbe a '45-ig 
segédjegyzőként  tevékenykedő,  mó-
dos  gazda  fia,  Kiss  István  is.  Törté-
nelmi  tapasztalataik  alapján  többen  
inkább távol  tartják  magukat  ettől  a  
„nyavalyától",  mint  például  a  Nem-
zeti  Parasztpárt  egykori  helyi  veze-
tője,  Körmendi  József.  

Nekik  nemigen  voltak  illúzióik,  
különösen  1948-at  követően  nem.  ő k  
nem  beváltatlan  ígéretek  csalódott-
jai,  hanem  túlélési  stratégiák  óvatos  
mesterei.  A  falusi tér legfőbb  sajátos-
sága,  hogy  új,  megszilárdult  intéz-
mények  képviselői  nem  megteremtik  
mozgásterüket,  hanem  konszolidál-
ják,  berendezik  azt.  „Harcos  forra-
dalmi  "élményük  ós tudatuk  nincs  is,  
s  ez  meghatározó  különbség  a  pesti  
színtérhez  képest.  Annak  ellenére,  
hogy  együttérzéssel  fogadják  a  pesti  
események  hírét,  az  ő  elégedetlensé-
gük  nem  artikulálatlanul  ós  puszta  
negáeiókónt  ömlik  a  politikai  színre,  
hanem rend-  ós  rendszerteremtő  mó-
don jelenik meg:  az egyesületi  hagyo-
mányokon  felnőtt,  nem  is  olyan  ré-
gen  még  a  legkülönbözőbb  olvasó-
körökhöz,  egyletekhez  tartozó  közép-
paraszti  és  iparos  rétegek  (Taba  Já-
nos,  Kothenz  Béla,  Kiss  István)  a  
„déjá  vu"  természetességével  ve-
zénylik  le  az  új  intézmények  létre-
hozását,  s  a  bizonyos  vezető  poszto-
kon  történő  személycseréket.  

„Engedni  a  külsü  kénysxernek  —  érthető  
és  megbocsátható.  Túllicitálni  bún,  
a  lain  elárulása"  (Dér  László  egykori  
MDP-titkár) 

Abból  az  alapvető  tényből,  hogy  a  
falu  számára  politikai  változások  kí-
vülről-felülről  érkeznek,  s  hogy  a  
konszolidáló,  intézményteremtő  kö-
zéprétegek  amolyan  rendpárti  „for-
radalmárok",  néhány  további  követ-
kezmény  is  adódik.  

Nem  foglalkoznak  országos  ügyek-
kel,  nagypoÚtikéval.  Ha  a  társada-
lom  valamilyen  szegmensére  igaz,  
hogy  a történelmet  csak  elszenvedik,  
hogy  az  a  fejük  fölött  zajló  felhőjá-
ték,  melynek  eredményeképpen  néha  
süt,  de  inkább  csak  esik,  akkor  az  a  
falura  kiváltképp  igaz  (különösen  az  
'56-ot  megelőző  évtizedben).  A  pesti  
események  teret nyitottak  számukra,  
s  ezért  szolidárisak  a  „fentiekkel".  
Éveken  ét  rekviráltak  tőlük  élelmet  
„idegen  hatalmasságok",  s most  nem  
tudják  másképp  kifejezni  szolidaritá-
sukat,  mint  azzal,  hogy  önként  gyűj-
tenek,  szállítanak  és  adományoznak  
élelmet  a  városnak.  Más  típusú  kap-
csolat  lehetősége,  igénye  fel  sem  me-
rül  bennük.  

Ezzel szemben helyi  ügyeket  intéz-
nek,  szerveznek.  A  falut  ekkor  még  
egyéni  gazdaságok  dominálják,  ter-
melő  üzemeik  nincsenek,  s így  termé-
szetszerűleg  nem  is  alakulnak  mun-
kástanácsszerű  intézmények.  Maga  a  
falu  mint  közösség  válik  önigazgató  
egységgé.  Mondhatnánk:  személyi  
politikát  folytatnak,  hiszen  az  új  in-
tézmények  vezetőinél  a  személyes  
hitel  vélik  talán  a  legfőbb  politikai  
garanciává.  Amilyen  esetleges,  s  csak 
szociálisan determinált,  hogy  kik  vál-
nak  a  második  szakasz  hangadóivá,  
olyannyira  nem  véletlen  a községi  in-
tézmények  új  vezetőinek  személye,  
kik  semmi  mással  nem  hitelesíthetik  
magukat  választóik előtt,  mint addigi 

sorsukkal.  Kothenz  Béla  '56  előtt  
nincs  vezető  közéleti  funkcióban,  
Kiss  István  elbocsátott  jegyzőként  
sem hagyja  magát  besúgónak  beszer-
vezni  az  ÁVH  által,  Taba  János  pe-
dig  54—56  között  megpróbál  eleget  
tenni  a  faluval  szemben  támasztott  
felső  elvárásoknak,  de  nem  hajlandó  
túllicitálni.  Tipikus  közvetítő  fiugra,  
aki  erődemonstráló  akciók  helyett  
inkább  alkudni  próbál  a falu  mérték-
adó  rétegeivel.  

Csak  ennek  a  személyes  hitelnek  a  
bázisán  válik  lehetővé, hogy  egyfajta  
látens  —  nem  valamikori  politikai  
pártvonalakat  követő  —  koalíciós  
politika  érvényesüljön  a  Nemzeti  Bi-
zottságok  összetételében  ós  gyakor-
latában. 

A  helyzet  konszoüdálása  nyomán  
még  az  MD1'-tagság  képviseletének  
biztosításóra  is  történik  néhány  kí-
sérlet  (például  Kothenz  Béla,  a Nem-
zeti  Bizottság  elnökének  részéről).  
Ezzel  egyrészt  elismerik,  hogy  a  falu  
tisztában  van  vele:  az  MDP  tagsága  
jelentős  részben  markánsan  elkülö-
níthető  rétegeket  takar,  s  így  ők  is  
képviseletre  „jogosultak";  másrészt  
egy  józan  mámor  napjait  élik:  kere-
sik  az  együttműködést  a  korábbi  ve-
zetés  nem  teljesen  kompromittáló-
dott tagjaival, holott  erre semmi  sem  
kényszeríti  őket.  Rendet  teremtenek  
saját  demokratikus  normáik  szerint,  
de  nem  ítélkeznek.  

A  Nemzeti  Bizottság  ugyanakkor  
nemcsak  a  volt  vezetés  népszerűtlen  
tagjait  védelmezi,  ós  garantálja  sér-
tetlenségüket,  de  a  Nemzetőrség  ré-
vén  megakadályozza  —  ha  kell  —  a  
boltok, feltörését, a raktárak,  begyűj-
tött  termények  szóthordásót.  Nem  
mintha  egy  percig  is jogosnak  tartot-
ták  volna  a  termékek  elosztásában  
érvényesülő  diszkriminatív  elveket,  a  
begyűjtés  módját,  vagy  éppen  a  be-
szolgáltatandó  termények  mennyisé-
gét. De számukra  is nyilvánvaló  volt,  
hogy  a javak „spontán  újraelosztása"  



jogbiztonság  és intézményi  garanciák  
nélkül  csak  ellenkező  előjelű  folyta-
tása  lett  volna  az  eddigi  állami  gya-
korlatnak:  rablás.  Bármily  érthető  is  
az  indulat,  így  újra  csak  nem  azok  
részesednének  e  javakból,  akiket  az  
tényleg  megillet  —  fejezi  ki  a  falu  
konszolidált  közhangulatát  például  
Körmendi  József.  

Az  érdemtelen  vezetők  felelősségé-
nek  csakúgy,  mint  a  jogtalanul  be-
gyűjtött  termények  sorsának  az  el-
döntése  a falu  szerint  már  nem  pusz-
tán helyi, hanem országos szintű  kon-
szenzust igényel.  S ennek  megfelelően  
várják,  hogy  „lesz  majd  egy  függet-
len  bíróság,  és döntsön az"  ezekben  a  
kérdésekben  (Kothenz  Béla,  Taba  
János). 

A  falu  nemcsak  elszenvedi  a  törté-
nelmet, de nagyrészt idegenek,  „vidé-
kiek"  által szenvedi  el. Nem  véletlen,  
hogy  a  hatalom  összeomlása  után  
mindenekelőtt  a  „vidékiek",  idege-
nek  bújnak  el,  vagy  inkább  lógnak  
meg  a faluból. így  a pesti  származású  
iskolaigazgató,  Szemerédi István.  Dér  
László,  a volt párttitkár  viszont  való-
színűleg feleslegesen ijedt meg,  hiszen  
kevésbé  dörzsölt  kiadásban,  mint  
Taba  János,  de  ő  is  a  józan,  liberális  
vezető  típusát  testesítette  meg.  Pél-
dául  '54-ben  nem  kis  személyes  koc-
kázat  árán  mentesített  számos  „ér-
demtelenül"  kuláklistára  került  pa-
rasztot  a  besorolás  alól.  Az  '56  októ-
beri  hirtelen  jött  ijedelem  élménye  
viszi  majd  november  4.  után  a  kar-
hatalom soraiba, s végleg el a faluból.  

Októberben  még  a  rendőrség  „vi-
déki"  tagjait  is kivonják,  míg  a  hely-
beli  rendőrök  rendszerint  maradnak:  
mindenki  tudja  —  fent  ós  lent  egy-
aránt —,  hogy  a  helyiek  inkább  szót  
értenek  a  helyiekkel.  

Ritka  történelmi  pillanat:  a  falu  
magára  marad,  végre  a  maga  ura.  
S  pillanatokon  belül  a  helyzetnek  is.  
Az események leghosszabb,  harmadik  
szakaszában  nem  elvakult  indulatok  

„ . .  .az  alsó  szintű  apparatus  »kiszanált«  
tagjai"  (Midi  Kálmán)  

Buray  Zsuzsa  felvételei  

vezérlik,  hanem  mérlegel!  Nem  lehet  
eléggé  túlbecsülni annak a  ténynek  a  
jelentőségét,  hogy  a  község  addigi  
vezetőinek  a  megítélésében  nem  a  
hatalmi  pozíció,  funkció  puszta  bir-
toklása  bizonyult  meghatározónak  
—  mint  ahogy  az  előfordult  számos  
esetben  a személytelenebb  városi  kö-
zegben  —,  hanem  a szóbanforgó  sze-
mély  korábbi  magatartása.  Sőt!  
A  megértés  kiterjedt  szinte  minden  
olyan cselekedetre, amit nem  lehetett  
túllicitálásnak  tekinteni.  Engedni  a  
külső  kényszernek  —  érthető  és  meg-
bocsátható.  Túllicitálni  —  bűn,  a  
falu elárulása.  Míg az előbbi  nem szá-
monkórhető  a falu örök  reálpolitikára  
kónyszerített  morálja  szerint,  az  
utóbbi  annál  inkább.  

E  mórlegelő  magatartás  eredménye  
követhető  nyomon a kalocsai és duna-
vecsei  járás  1956.  november  21-i  ós  
december  4-i  jelentéseiben,  melyek  a  
községi  tanácsi  garnitúrában  '56  ok-
tóber  23-a  után  bekövetkezett  válto-
zásokról  adnak  számot.  Huszonöt  
községben  a  tanácselnökök  közül  12,  
a  tanácselnök-helyettesek  közül  csak  
4,  míg  a  tanácstitkárok  közül  9  he-
lyére  került  új  személy.  Négy  köz-
ségben  változatlan  maradt  a  tanácsi  
vezetés,  miközben  mindössze  egy  
községben  cserélődött  ki  mindhárom  
vezető!  S  ha  meggondoljuk,  hogy  a  
tanácselnök-helyettesek  között  volt a 
legkisebb  az  idegenek  aránya,  érez-
hetjük,  hogy  mennyire  nem  esetlege-
sek  az  egyes  funkciókban  tapasztal-
ható  „cserólődósi  ráták"  különbsé-
gei.  (Azért  beszélek  cserélődésről,  
mert  ezek  a jelentések együttesen em-
lítik  az  elmenekült  ós  leváltott  veze-
tők  adatait.)  

'56  november  4.  után  ugyanolyan  

rajtuk  kívülálló  adottságként  élik  át  
a  nagypolitikában  beállt  változáso-
kat,  mint  másfél  héttel  korábban.  
Ekkor  kezdődik  el  hőseink  diaszpó-
rája.  Dór  László  szovjet  tankba  ül,  
hogy  néhány  napig  Pesten  segédkez-
zék  a  rendteremtésben.  Szemerédi  
István,  aki  a  szovjet  tankok  meg-
jelenését  „második  felszabadulás-
ként"  éli  át,  a  patajiakban  csalódva,  
másutt szeretné „újra kezdeni".  Taba  
János  viszont  úgy  gondolja,  hogy  
„a  forradalomnak  vége,  nemcsak  
Pesten,  hanem  Patajon  is",  s  mivel  
„ebben  a  munkában,  ami  ezután  kö-
vetkezik"  nem  kíván  részt  venni,  el-
hagyja  az  országot  és  Amerikában  
telepszik  le.  

De  az  ostrommal  és  a  döntő  fon-
tosságú  pesti  színtér  megtisztításával  
elfoglalt  új  központi  vezetés  egy-egy  
—  az  október  23.  előtti  állapotok  
helyreállítására  felszólító  —  rendelet  
kibocsátásán  kívül  lényegében  érin-
tetlenül  hagyja  a  falut,  s  egyelőre  
megelégszik  az  ellenállás  gyéren  elő-
forduló látványos, demonstratív  meg-
nyilvánulásainak  a letörésével.  A falu 
azonban  most  is  többnyire  saját  
ügyeit  intézi:  a  Nemzeti  Bizottság  a  
helyén  marad,  s  november  folyamán  
a  helyi  szintű  hatalmi  vákuumban  
megtartott  választáson  szinte  zök-
kenőmentesen átalakul tanáccsá. Kiss 
István  lesz  a  tanácselnök,  Kothenz  
Béla  pedig  vb-tagként  működik  to-
vább.  A járási tanács még meg is erő-
síti  őket,  csakúgy,  mint  a  Nemzeti  
Bizottságokból  másutt  is  újjáalakult  
helyi  tanácsokat.  Sőt,  néhány  eset-
ben  fellépnek  egyes,  október  23-a  
előtti  népszerűtlen  községvezetők  
visszatérési  szándókával  szemben.  Az  
intézmények folytonosságát fenntartó 
átalakulás  több  okból  is  simán  zaj-
lott  le.  Egyrészt  az  új  kormány  hall-
gatólagos elismerésnek tekintette  már  
a  csendet  is.  Másrészt  a helyi  szinten  
a  Nemzeti  Bizottságoknak  a  taná-
csokkal  megerősítést,  megújított,  le-
gitimálást  nyert  vezető  garnitúrája  
nem  kompromittálódott  '56  októbe-
rében, hiszen saját tudata szerint sem 
csinálta,  hanem  „csak"  konszolidálta  
azt.  „Társadalmi  megbízatása"  most,  
1956  végén  sem  az  országos  ügyekre,  
a  „nagypolitikára"  vonatkozott,  ha-
nem  a  falu  integritásának,  önrendel-
kezésének  a  lehetőségekhez  képest  
maximális  biztosítására.  S  hogy  e  
„megbízatásnak"  csak  egy-két  hó-
napig  tudtak  eleget tenni,  az  —  mint  
már  annyiszor  a  falu történetében  —  
most  sem  rajtuk  múlt.  Hőseink  '56  
novemberétől  egymás  után  lépnek  ki  
abból  a  térből,  melyben  még  szemé-
lyes,  közvetlenül  drámai  kapcsolat-
ban  álltak  egymással,  hogy  filmünk  
további  részében  már  újra  csak  kü-
lönálló  sorsuk,  megpróbáltatásaik,  
közvetettebb  tanulságain  keresztül  
„vitázzanak"  egymással.  

MAGYAR  BÁLINT  



A  popkrisztus  pokoljárása  

Napjainkban  van  a magyar  mozikban  látható  „filmtermés"  
és  van egy  párhuzamos  filmművészet.  
A  Filmvilágnak  nincs  mozihálózata.  Képzeletbeli  vetítőnk  
azért  nekünk  is  lehet,  ahol  —  időnként  —  
„műsorra  tűzünk"  egyet-egyet  a  magyarországi  
moziműsorból  kimaradt  filmek  közül.  

Akritikusok  olykor  nagyot  té-
vednek  egy-egy  mű  megítélé-
sében.  Náluk  nagyobbakat  

csak  az  esztéták  tudnak  tévedni.  
Híres eset volt például, amikor —  úgy  
1805 táján  —  egy  bécsi  úr  „elviselhe-
tetlen  kakofóniának"  nevezte  Lud-
wig  van  Beethoven  egyik  szimfóniá-
ját. 

A  híres  esetek  számát  szaporította  
eggyel  1971-ben  az  akkor  43  éves  
Stanley  Kubrick  kilencedik  játék-

filmje,  az  Anthony  Burgess  angol  író  
regényéből  készült  Mechanikus  na-
rancs. 

A  kritika  —  és  a  közönség  —  egy  
része  háborgott.  Clayton  Riley  pél-
dául  a  The  Sunday  New  York  Times  
hasábjain  „bűnösen  felelőtlen  és  os-
tobán  naiv"  vállalkozásnak  nevezte.  
Voltak  olyanok  is,  akiknek  dühe  az  
évek  múltával  sem  csillapult.  Robin  
Wood  még  1980-ban  is  így  írt  egy  
filmlexikonban:  „A  legocsmányabb  

Mechanikus  narancs  

film, amit valaha láttam."  A  felzúdu-
lást  csak  fokozta,  hogy  —  mint  az  
más  jeles  fantasztikus  alkotásokkal,  
például  George  Orwell  1984  című  
regényével  vagy  Eugéne  Ionesco  Az  
orrszarvú című színdarabjával  is meg-

„Néhány  éve  a  10-es  értized  tfi  
legjelentősebb  filmje  közé  sorolták"  

(Malcolm  McDowell)  



esett  —  egyesek  antifasiszta,  mások  
antikommunista  szatírát  láttak  
benne. 

Nem  mindenki  érezte  azonban  er-
kölcsi  vagy  politikai  felfogásában  
megbántva  magát,  mert  különben  
aligha  lehetett  volna  a  film  hét  or-
szágra szóló  kasszasiker,  melyet  nagy  
nyugat-európai  városok mozijai ma is 
műsorukra  tűznek,  s amelyet  néhány  
éve  a  Les  Nouvelles  littéraires  nevű  
előkelő  francia  irodalmi  folyóirat  (40  
jelentős  személyiség  véleménye  alap-
ján)  a  70-es  évek  tíz  legjelentősebb  
filmje  közé  sorolt.  

S noha szinte bármilyen  állítást alá 
lehet  támasztani  tekintélyekre  való  
hivatkozással,  elég  valószínűnek  lát-
szik, hogy jelentős  műalkotásról,  fon-
tos  filmről,  határkőről  van  szó  —  
egyszersmind  olyan  filmről,  amelyet  
eddig  egyetlen  szocialista  országban  
sem  mutattak  be:  szállongó  híreszte-
lések szerint maga a rendező  zárkózik  
el  az  ót  ostromló  kelet-európai  film-
vásárló  intézmények  kérésének  telje-
sítésétől. 

Kubrick  magányos  alkotó,  akinek  
mind  a  mai  napig  sikerült  megőrizni  
viszonylagos  anyagi,  erkölcsi  és  poli-
tikai  függetlenségét  —  ebben  is  ha-
sonlít  egyik  nagy  elődjére,  Orson  
Wellesre,  aki egyébként  1965-ben  így  
nyilatkozott  róla:  „a  mai  fiatalok  
közül  ő  az  egyetlen  óriás".  

Főbb  rendezői  erényei  egyik  leg-
jobb  ismerője,  a  francia  Michel  
Ciment  szerint  gyermekkori  szenve-
délyeiből  táplálkoznak:  a zenéből  rit-
musórzéket,  a  fényképezésből  arány-
érzéket tanult,  s a sakkozás során fej-
lődött  ki  vonzalma  az  elvont  speku-
lációk  iránt.  

Egyik magyar elemzője,  Csantavéri 
Júlia  szerint  Kubrick  ,,a  valóságot  
olyannak fogja  fel,  mint  egy  tragikus  

A film rövid  tartalma 
A  cselekmény  Angiiéban  játszódik  a  közeli  Jö-
vőben.  Alez  DeLarge  és három  hasonszőrű  cim-
borája,  Dim,  Pete  és  Georgie,  a  lakótelepi  csel-
lengő  tiatalok  szokásos  életét  éli.  A  Korova  
bárban  kábítószerrel  kevert  tejet  fogyasztanak,  
majd  nekiiudulnak  az  éjszakának.  A  négy  fel-
hangolt  ámokfntő  félholtra  ütlegel  egy  részeg  
csavargót,  megütközik  egy  rivális  banda  tag-
jaival,  akik  egy  elhagyott  mulató  színpadán  
egy  lányt  készülnek  megerőszakolni,  majd  csel-
lel  behatol  a  szélsőbaloldali  nézeteket  valló  
Író,  Mr.  Alexander  villájába.  A  férfit  nyomo-
rékká  verik, feleségét  megerőszakolják.  Másnap  
Alez  —  hivatásos  pártfogója,  Deltoid  úr  láto-
gatása  után  —  két  lánnyal  ismerkedik  meg  egy  
drugstore-ban.  Kövid  szezuális  szórakozásra  
hazaviszi  őket.  A  tejbárban  tett  újabb  láto-
gatás  után  elagyabugyálja  cimboráit,  akik  vi-
tatni  merték  vezéri  szerepét.  A  banda  ezután  
újabb  portyára  indul.  Alez  belopődzlk  a  pop-
art  műveket  gyűjtő  macskás  nő  házába.  A  nő,  
aki  időközben  értesítette  a  rendőrséget,  rátá-
mad  Alezre,  a  fiú  azonban  az  egyik  faliikus  
műtárggyal  halálra  sújtja.  

Alezet  elkapja  a  rendőrség.  14  évi  börtönre  
Ítélik.  A  fogságban  olvas,  művelődik,  hosszú  
beszélgetéseket  folytat  a  káplánnal  a  jóságról,  
amely  —  a  pap  szerint  —  „döntés  kérdése"-

játszmát,  ahol  a játszó  felek,  partne-
rek és ellenfelek kommunikációs  kép-
telensége  szüntelenül  agresszióhoz  
vezet,  a  racionalitás  minduntalan  
irracionalitásba  fordul,  s  a  küzdelem  
szinte  eleve  kilátástalan."  (Filmvi-
lág,  1983/5.)  Valóban:  a  rendező  
szinte valamennyi filmje azt példázza, 
mennyire  ki  van  szolgáltatva  az  em-
ber  két  hatalmas  erejű  ösztönnek  —  
a  nemiségnek  és az erőszaknak  —  s  a  
nemes  emberi  szándékok  vereségót  
rendszerint  fergeteges  humorral,  vad  
iróniával  ábrázolja.  Különösen  érvé-
nyes  e  megállapítás  Kubrick  egyik  
legszarkasztikusabb  filmjére,  a  Me-
chanikus  narancsra,.  

Búcsú 
a  virággyerekektől  
Mint  említettük,  a  film  korszakha-
tárt jelez.  1971-ben  készült, egy olyan 
pillanatban,  amikorra  már  véglegessé  
vált  (bár  még nem volt  mindenki  szá-
mára  nyilvánvaló)  a  hatvanas  évek  
nagy  utópisztikus  illúzióinak  csődje.  
„Vízöntő  kora"  nem  a  „make  love,  
not  war"  szelíd  jelszavával  köszön-
tött  be,  hanem  a  vietnami  háború  
atrocitásaival;  s  a  beatnikek,  hippik  
zen-buddhizmustól  és  enyhe  drogok-
tól  mámoros  szeretet-hitvallása  into-
leráns,  álmaoista  krakélerségbe  for-
dult  át,  hogy  az  1968-as  diáklázadá-
sokban  érje  el  tetőfokát.  Aztán  ez  a  
lárma  is  elcsitult,  Wilhelm  Reich  és  
Herbert  Marcuse  hosszúhajú,  top-
rongyos  tanítványai  megnyiratkoz-
tak, öltönyt húztak és elkezdtek hiva-
talba  járni.  

Az  állapotos  Sharon  Tate-et  bru-
tálisan meggyilkoló Manson-banda  az  
induló  évtized  antihős-prototípusa  

A  fiú  kétévi  fogs&g  után  önként  jelentkezik  
arra  a  különleges  kezelésre,  melyet  a  kormány  
szolgálatában  álló orvosok  dolgoztak  ki  a  bűnö-
zés  és az erőszak  visszaszorítására.  Alez  a  keze-
lés  eredményeképpen  megundorodik  az  erő-
szaktól,  s  —  mellékesen  —  kedvenc  passziójá-
tól,  „Ludwig  van"  IX .  Szimfóniájának  zené-
jétól  is.  Az  agymosás  után  szabadlábra  helye-
zik. 

Alez  hazamegy,  de  szülei  a szobáját  már  rég  
kiadták.  A  folyóparton  búslakodik,  amikor  az  
öreg  csavargó  felismeri,  és  társaival  együtt  rá-
támad.  Két  rendőr  érkezik  a  helyszínre:  Alez  
egykori  oimborái,  akik  elérkezettnek  látják  az  
időt  arra,  hogy  leszámoljanak  vele.  A  szörnyen  
összevert  Alez  Mr.  Alexander  otthonához  von-
szolja  magát.  Az Író részvétet  színlel  a  kormány  
„aljas  mesterkedéseinek"  újabb  áldozata  lát-
tán,  de  sátáni  bosszút  forral:  zenével  gyötri  
Alezet,  s  éppen  „Ludwig  van"  I X .  szimfóniá-
jának  hangjaival.  Alex  öngyilkosságot  kísérel  
meg,  és  kiugrik  a  padlásszoba  ablakán.  A  kép  
elsötétül.  Alez  kórházban  tér  magához,  ahol  
sebeiből  és  jámborságából  egyaránt  kigyógyít-
ják.  Semmi  akadálya,  hogy  segítsen  a  minisz-
ternek  kormánya  megrendült  népszerűségét  
helyreállítani.  A  zenét  is  újra  tudja  élvezni:  
tökéletesen  meggyógyult.  

(nem véletlenül  válik  a gyilkos  a non-
fiction  irodalom  egyik  vezéralakjává  
Truman  Capote  Hidegvérrel  vagy  
Norman  Mailer  A  hóhér  dala  című  
művei  nyomón  előbb  Amerikában,  
majd  Nyugat-Európában).  A  hetve-
nes  évek  uralkodó  mozgalma  az  el-
lenkultúra,  vezető  művészeti  irány-
zata az erőszakos pop art, s az új  kor-
szak  teoretikusai  (Charles  A.  Reich,  
Theodore Roszak)  a jóléti  társadalom  
szabadidő-filozófiáját  teszik  vizsgá-
lódásuk tárgyóvá.  A Max Weber  által  
elemzett,  munkacentrikus  protestáns  
etika csúfos  vereséget szenved  az ösz-
tönök  szabad  kiélését  valló,  öröm-
elvű,  a  szórakozás  nyújtotta  élveze-
teket  életcélnak  tekintő  (erre  nagy-
ipari  eszközökkel  manipulált)  fiatal  
átlag-amerikaiak  tömeg-személyisé-
gón. 

A  Mechanikus  narancs  máig  érvé-
nyes,  csúfondáros  búcsú  a  jámborság  
illúziójától;  keserű  szatíra  egy  olyan  
hipokrita  társadalomról,  mely  az  erő-
szakosakat  integrálja,  a  szelídeket  
eltapossa.  Karinthy  látnoki  erejű  
humoreszkje  a  félelemnélkülivé  ope-
rált agyú  emberről  csak  a század  het-
venes éveiben, a génsebészet hajnalán 
kerül  megfogható  közelségbe,  s  foko-
zódik  le  fantasztikus  ötletből  meg-
valósulás  előtt  álló  eshetőséggé  (iro-
dalomban-filmen  ekkor  tűnik  fel  
McMurphy  és Charlie Gordon  mint az 
emberi  intelligencia  orvosi  úton  való  
manipulálhatóságának  két első  „áldo-
zata").  Anthony  Burgess  —  és  
Stanley  Kubrick  —  hőse  az  orvosi  
kezelés  hatására  anti-gólemrnó  válik,  
jótét bábbá,  míg ebből  is ki nem gyó-
gyítják.  Korunkban,  az  emberiség  
végpusztulásával  fenyegető  tudomá-
nyos-technikai  forradalom  korában  
—  ezt  sugallja  a  Mechanikus  narancs  
példázata  —  a  meghasadt  személyi-
ségben ellenkező  előjelet kap a jó  ós a 
rossz:  az  ördögi  Jekyll  doktor  rán-
gatja  dróton  a  derék  Mr.  Hyde-ot.  
Sőt,  még  ennél  is  bonyolultabb  a  
helyzet,  hiszen  Alex:,  ez  az  ellen-Vad-
ember  mindkét  (rossz  ós  „ jó " )  meg-
testesülésében  egyaránt  a társadalom 
terméke  —  ós  végső  soron  áldozata.  

A  visszavett  
Beethoven 
Thomas  Mann  Doktor  Faustus  című  
regényében  a  főszereplő,  Adrian  Le-
veKÜhn  zeneszerző  azt  vallja,  hogy  
egy  olyan  világ,  amely  létrehozta  a  
koncentrációs táborokat,  méltatlanná  
vált  a  magasztos  művészet  befogadá-
sára,  ezért  „visszaveszi  a  IX .  Szim-
fóniát"  az  emberiségtől.  E  műnek  
(pontosabban a zenemű IV. tételének,  
az  Öröm-ódának)  fontos  szerep  jut  
Kubrick  filmjében.  Ez  Alex  számára  
a  szimbolikus  ösztönkiólós  kiváltó  
motívuma:  ez  a  zene  az  ő  képzeleté-
ben hol  erotikus, hol  agresszív  képek-
kel  társul,  s  mintha  szobájában  a  
négy  táncoló  popkrisztus  is  Beetho-



„Alex  nem  XIX.  sxáxadl  kritikus"  
(Mirlim  Karlln  és  Malcolm  McDowell)  

ven muzsikájára ropná.  S amikor  a  
Ludovico-terápia  során  —  erőszakra  
képtelenné kondicionálják, a filmeken 
vetített  hitleri  szörnyűségekkel  
együtt  a  kísérőzenétől  (az  Öröm-ódá-
tól)  is  megundorodik.  Ezt  használja  
majd  ki  Alex  korábbi  áldozata,  s  
nevéből  ítélhetően  alteregója,  Mr.  
Alexander,  a  nyomorékká  vert  író:  a  
IX .  Szimfóniát  bőgeti  a  fülébe  bosz-
szúállás  gyanánt.  S  bár  Alex  nem  
X I X .  századi  kritikus,  mégis  „elvi-
selhetetlen  kakofóniának"  érzi  a  
nemrég  még  mámorosan  élvezett  
zengzeteket,  s  gyötrelmében  öngyil-
kosságot  kísérel  meg.  Mr.  Alexander  
maszkja  is  a  nagy  bécsi  klasszikus  

zeneszerzőt  idézi  (akinek  poszter-
képe Alex  szobáját  díszítette).  A  mű-
vészetnek  (jelesül:  a  zenének)  mint  
fenséges  princípiumnak  ugyanolyan  
megkérdőjelezése  ez,  mint  volt  Tho-
mas Mann regényében,  csak itt  a gro-
teszk  látvány  nyelvén,  közvetlen  
megjelenítő  erővel  elmondva.  

A  színe-visszája,  oda-vissza  zenei  
jellegű  szerkesztésmód  egyébként  a  
film  alapvető  kompozíciós  eszköze.  
A  cselekmény  három,  nagyjából  
egyenlő  időtartamú  részre  oszlik,  
akárha  a  zenei  klasszicizmus  szoná-
tatótelének  formai  szabályait  kö-
vetné.  Az  első  rósz  a  vad,  bűntudat-
mentes,  romboló  ösztönöket  mutatja  
be,  főbb  motívumai  —  a  csavargó  
elpáholása,  Mr.  Alexander  házának  
feldúlása,  a haverok  móresre  tanítása  
ós  a  csalód  megcsúfolása  —  fordított  
előjellel  és  fordított  sorrendben  tér-
nek  vissza a'befejező,  harmadik  rész-
ben.  A  második,  középső  rész  hely-

színe  a  börtön,  illetve  a  Ludovico-
klinika  (erős  áthallással  a  Ludwig  és  
a  Ludovico  nevek  között),  témája  
pedig  a  „szociális  moduláció":  Alex  
énjének  áthangolása,  zenei  nyelven  
szólva  ez  a  szonótatétel  középrésze,  
amelyben  a  legtöbb  hangnemi  válto-
zás szokott  bekövetkezni.  

A  torzítás  
esztétikája 
Kubrick,  aki  e  filmjében  azt  ábrá-
zolja,  hogyan-torzulnak  el  az  ösztö-
nök  ós  az  érzelmek  egy  torz  társada-
lomtól,  esztétikai  alapelvvé  emeli  a  
torzítást  mint  a  hitelesség  fő  eszkö-
zét.  Eltorzítja  a  képet:  a  jelenetek  
nagy  részét  rövid  gyújtótávolságú,  
nagy  látószögű  objektívvel  veszi  fel,  
amitől  a testek-arcok-tárgyak  alkotó-
elemei  szokatlan,  irreális  arányokba  
rendeződnek.  Gyakran  alkalmaz  alsó  
vagy  felső  gépállást  (Mr.  Alexander  
arca  vagy  Alex  talpnyalási  jelenete),  
kibillentve  a  nézőt  kényelmes  egyen-
súlyi  helyzetéből.  Eltorzítja  a  fényt:  
a  sűrűn  alkalmazott  oldalvilágítás  
természetellenesen  meghosszabbítj a 
az  árnyékokat.  Eltorzítja  a  színeket  
(például  a Korova  tejbár  pszichedeli-
kus  víziójában),  de  eltorzítja  a  hang-
élményt  is  (például  amikor  a  Beetho-
ven-szimfónia  részlete  Moog-szinte-
tizátoron  szólal  meg).  Végül  pedig  el-
torzítja  a  nyelvet  is  (Alex  ós  társai,  
„drug"-jai  furcsa,  angol—orosz  ke-
veréknyelvet,  „newspeak"-et  be-
szélnek,  „cselovek,  malcsik,  gye-
vocska,  jazik,  golova",  mondják  —  
talán  ez  a  furcsaság,  egyébként  még  
Burgess  leleménye,  is  közrejátszha-
tott  abban,  hogy  egyes  kelet-európai  
méltatok  kommunistaellenességet  
véltek  felfedezni  a  filmben).  

Az  irreális,  de  hiteles  atmoszféra  
megteremtésének másik eszköze Kub-
ricknál  a  jelenetek  színpadszerű  be-
állítása,  a  mozgások  pantomimmé-
tánccó  stilizálása  (ilyen  a  legtöbb  
verekedés,  de  ilyen  az  álomszerű  zá-
rójelenet,  amikor  Alex  az  elegáns  
nézőközönség  szemeláttára  szeretke-
zik).  Alex  fantáziaképei  általában  
Hollywood-paródiák  (a  Drakula-ví-
zió, Krisztus  kálváriája  vagy  a Ludo-
vico-terápia  közben  mutatott  vere-
kedős jelenet). A mesterkéltsóget van-
nak  hivatva  fokozni  a  maszkok  
(Alex  és  cimboráinak  farsangi  mas-
karái a hangsúlyozottan fallikus, nagy 
orral),  Kubricknak  egyébként  is  az  a  
felfogása, hogy  az ember igazi  jelleme 
fokról-fokra megmutatkozik,  a  „belső 
maszk"  a  felszínre  tör  a  személyiség-
ben.  Más  motívumok  (Alex  kígyója  
az  obszcén  női  poszteren,  a  macskás  
nő  lakásának  egyes  berendezési  tár-
gyai, például a pónisz-szobor) is hang-
súlyozottan  díszletszerűek,  a  szex  és  
az  erőszak, Erósz  és  Thanatosz mély 
belső  összefüggését  jelképezik  (nem  
véletlen, hogy  Alex  épp egy  fallosszal  
gyilkol). 



Narancs 
és  kerekdedség  
A  „Mechanikus  narancs"  elő sem for-
dul a filmben (a film alapjául  szolgáló  
regényben,  Anthony  Burgess  művé-
ben ez annak a regénynek  a címe, me-
lyen  Mr.  Alexander  dolgozik),  de  a  
narancs mint konfiguráció mégis nagy 
mértékben  befolyásolja  a filmet  (úgy  
is,  mint  metafora:  úgy  is,  mint  szer-
kesztési  elv).  

A film egyik francia elemzője, Jean-
Loup  Bourget  számos,  kerekdedsé-
get,  gömbölyűséget  idéző  motívumot  
mutat  ki  a filmben: ilyen  a  oimborák 
kalapja,  ilyenek  a  biliárdgolyók,  
ilyen  a börtönudvaron  felfestett fehér 
kör, mely  a rabok sétájának előírt  út-
vonalát  jelzi,  de  „narancs-jellegű"  a  
„meghámozott",  vagyis  ruhájából  a  
megerőszakolási  jelenetben  kihámo-
zott  Mrs. Alexander  is,  ós természete-
sen  ilyenek  a  meztelen  női  mellek  is.  
A torzított  idődimenzió  ellenére  (me-
lyet  Kubrick  még  a  lassított,  illetve  

„ A  jó  és  a rossi  Krisztusokat  
egyaránt  megfeszítik"  

gyorsított  felvételek  halmozásával  
tovább  fokoz),  a  cselekmény  kompo-
zíciója  is  kört  ír  le,  hiszen  —  mint  
említettük  —  a  harmadik  rósz  motí-
vumai  az első  rósz motívumait  ismét-
lik  meg fordított  sorrendben.  

Az elemzés  végére maradt  a legfon-
tosabbnak  látszó  kórdós:  kicsoda  is  
valójában  Alex,  bűnös-e  vagy  áldo-
zat? 

Agressziója  miatti  pokolraszállásá-
ban  Alex  amolyan  mai  popkrisztussá  
válik,  aki  magára  veszi  a  világ  bű-
neit.  Hiába  nyilatkozta  a  rendező,  
hogy „Alex lényünk természetes,  vad,  
bűntudatmentes  oldalát  testesíti  
meg",  ez  legfeljebb  az  első  rész  
Alexóre  áll.  Kubrick  filmjének  ma  is  

FÁBER  ANDRÁS  

Clockwork  Orange,  angol,  1971.  Rendező  Stan-
ley  Kubrick.  írta  Anthony  Burgees  regénye  
nyomán  Stanley  Kubrick.  Kép:  John  Alcott.  
Zene:  Rosaini,  Purcell,  Elgar,  Rimszkij-Kor-
azakov,  Beethoven  és  mások.  Szereplök:  Mal-
colm  McDowell  (Alex),  Patrick  Magee  (Mr.  
Alexander),  Adrianne  Corri  (Mra.  Alexander),  
Carl  Ducring  (Dr.  Brodaky),  Miriam  Karlin  
(a  macskás  hölgy),  Michael  Bates.  Gyártó:  
Warner  Bros.  

érvényes  tanulsága,  hogy  egy  mani-
pulatív  társadalom  viszonyai  között  
menthetetlenül  elveszett  ember  az,  
aki  gáttalanul  ki  akarja  élni  ösztö-
neit,  de  az  is,  aki  ezen  ösztönöket  el-
nyomja  magában.  Az  egyén  minden-
képpen  veszít:  akár  agresszió-hiper-
trófiája,  akár  agresszió-deficitje  van:  
e vesztesek népesítik  be Stanley  Kub-
rick  egész  filmes életművét.  A jó  és a 
rossz  krisztusokat  egyaránt  megfe-
szítik:  erről  szól  a  Mechanikus  na-
rancs  groteszkül  szörnyűséges  példá-
zata  is.  



Elvetemült 
figurák 

Beszélgetés  Stanley  Kubrickkal  

—  Az  ön  filmjeiben  az  állam  rosz-
szabb,  mint  a  polgárai,  de  a  tudósok  
még  az  államnál  is  rosszabbak.  

—  A  tudomány,  potenciálisan  leg-
alábbis,  veszedelmesebb  az  államnál,  
mert  a  hatása  sokkal  tartósabb.  
Itt  nem arról  van szó, hogy  magában  
a  tudományban  látom  a  rosszat  
csupán  arról,  hogy  ezt  a  tudományt  
ellenőriznie  kell — méghozzá értelmes 
módon  kell  ellenőriznie  —  a  társada-
lomnak.  A  Los  Alamos-i  kísérletezé-
sek  idején,  amikor  az  első  atombom-
bát  kidolgozták,  a  fizikusok  egyik  
csoportja  attól  félt, hogy  az  első  rob-
banás  egész  láncreakciót  fog  beindí-
tani,  és az  a láncreakció  majd  elpusz-
títja  az egész  világot.  Az  volt  a  véle-
ményük,  hogy  azonnal  abba  kell  
hagyni  minden  kísérletezést.  Egy  
másik,  befolyásosabb  csoport  viszont  
amellett  kardoskodott,  hogy  nem  
lesz  láncreakció,  ós  hogy  igenis  foly-
tatni  kell  a  kísérleteket.  Ha  néhány  
tudós  (csupa hozzáértő,  lelkiismeretes  
ember)  nem zárja  ki  a  világ  elpusztí-
tásának  lehetőségét,  már  ez  is  éppen  
elég  lett  volna  a  kísérletek  azonnal  
felfüggesztésére.  De  nem  hallgattak  
rajuk,  ós  ez  a  tény  az  én  szememben  
nyugtalanító  példája  annak,  meny-
nyire  félresöpör  a  tudomány  minden  
óvatos  megfontoltságot,  mihelyt  
szenvedélyesen  rávetheti  magát  egy  
csábító  ötletre.  

—  Mintha  filmjét  valamiféle  trilógia  
részének  szánta  volna,  mely  a  jövőről  
szól. Gondolt erre? 

— Nem. Amikor kezembe veszek egy 
könyvet, megpróbálok annyira nyitott 
lenni,  amennyire  csak  lehetséges.  Va-
gyis  nem  elemzéssel  kezdem  az  olva-
sást,  a  könyvet  én  csak  így  tudom  
megítélni. Van valami, ami még  a leg-
nagyobb  rendezők sem tudnak,  neve-
zetesen  az,  hogy  mit  érez  az  a  néző,  
aki  először  látja  a  filmjüket.  Óriási  
a szakadók  a rendező  között,  aki a fil-
met megcsinálta,  és a néző között,  aki  
először  látja.  Szerencsére,  sohasem  

választottam olyan történetet, amely-
től  később  csömört  kaptam  volna.  
Azt  hiszem, egy  ilyen csalódást  nehe-
zen tudnók  kiheverni.  

—  Ön  a  nyelv  iránt  is  érdeklődik.  
A  Lolita  is  és  a  Mechanikus  narancs  
is  olyan  könyv,  amelyekben  igen  fontos  
a szavakkal való  játék.  

— Én nem a nyelv  miatt  figyeltem 
fel  a  könyvre.  Persze,  tetszeni  tet-
szett  a  nyelve,  de  csak  amolyan  rá-
adásként;  engem  a  jellemek,  a  cse-
lekmény,  az  eszmék  ragadtak  meg  
a  könyvben.  A  regényben  szinte  tö-
kéletesek  Burgess  dialógusai.  A  neo-
logizmusok,  a mondatfűzés,  a hétköz-
napi  szavak  használata,  mind-mind  
hozzájárul  annak  az  érzésnek  a  meg-
teremtéséhez,  hogy  a  közeljövőben  
vagyunk,  nem  a  jelenben.  Persze,  
hogy  érdekel  a nyelv,  de nem  a nyelv 
áll  az  érdeklődésem  fókuszában.  Per-
sze,  a  nyelv  is  lehet  nagyon  értelmes  
és  nagyon  fantáziadús,  én  mégis  sze-
retnék  egyszer,  ha  módomban  áll  
majd,  olyan  filmet  készíteni,  amely-
ben  egyetlen  szó  sem  hangzik  el.  
Olyan  filmre  gondolok,  amelyben  
költői vagy  zenei módon  használnánk  
a  képeket,  ahol  inkább  implicit  kép-
sorok  kapcsolódnának  össze,  nem  
pedig  explicit  verbális  kijelentések:  
mindez  elképzelhető,  bár  egyelőre  
nem  foglalkozom  egy  ilyen  film  gon-
dolatával,  de  ha  valaha  is  készülne  
ilyen  film,  azt  hiszem,  maximálisan  
kihasználná  a mozi lehetőségeit.  Csak  
akkor  válna  el  a  mozi  gyökeresen  
minden  más  művészeti  formától.  De  
eddig  még  senki  se  csinált  olyan  fil-
met,  amelyben  csakis  a filmművészet 
kifejezési  eszközei  szolgálnák  a  kom-
munikációt.  Annyi  bizonyos,  hogy  
a  'legerősebb  jelenetek,  amelyekre  
visszaemlékszik  az  ember,  sohasem  
azok,  amelyekben  beszélnek,  hanem  
a zenével  kísért, dialógus  nélküli  kép-
sorok . . . 

—  A  Mechanikus  narancs  Ale:re  
egyszerre  pozitív  és  negatív  figura...  

— Én  nem  mondanám,  hogy  pozi-
tív.  Inkább  amondó  vagyok,  hogy  
valamiféle  lelki  azonosulást  vált  ki  
a  nézőben.  Nekem  éppen  ez  tetszett  
meg  a  könyvben:  annak  a  figurának  
a  különös  valószerűsóge,  aki  persze,  
elvetemült,  ós mégis, tudattalan  szin-
ten,  saját  személyiségünk  bizonyos  
vonásaira  emlékeztet  bennünket.  

—  önt  vonzzák  az  efféle  elvetemült  
figurák? 

—  „Inkább  vagyok  uralkodó  a Po-
kolban,  mint  szolga  a  Paradicsom-
ban"  —  mondja  Milton  Sátánja.  
A  gazfickók,  mi  tagadás,  mindig  iz-
galmasabbak,  mint  a  jóravaló,  derék  
emberek. 

—  ön  hogyan  magyarázza  Alex  
vonzóerejét? 

—  Alex  a  mi  tudattalanunk  meg-
személyesítője,  az  álom  meg  a  jelké-
pek  szintjén.  A  tudattalanban  min-
denki  számtalan  gyilkosság  ós  nemi  
erőszak  elkövetője.  Akik  szeretik  
a  filmet,  átérzik  ezt  az  azonosulást.  
Akik  utálják,  nyilván  képtelenek  
magukat  elfogadni  olyannak,  ami-
lyenek.  Nem  csoda,  hogy  mindenféle  
esztelen  vádakkal  halmoznak  el,  azt  
állítják,  hogy  a  film  rossz  hatással  
van a nézőkre. Minden okunk  megvan  
rá, hogy gyűlöljük III.  Richárdot,  de  
hiába,  nem  tudjuk  megakadályozni,  
hogy  ne  csodáljuk  is  abban  a  fél-
álomban,  amelyben  végignézünk  egy  
filmet vagy  egy színdarabot:  ón  min-
dig  is IIL  Richárdhoz  hasonlítottam  
Alexet.  Tudatosan,  persze,  egyiket  
sem csodáljuk.  

—  Nem  veszélyes  az  efféle  csodálat?  
—  Énszerintem  teljesen  alaptalan  

az  az  állítás,  amely  szerint  elaljasítja  
az  embert,  ha  mindezt  átérzi  valami  
álomszerű  állapotban,  vagy  mert  
azonosította  magát  egyik-másik  hős-
sel,  hogy  valamiképpen  kiélje  saját  
agresszív  ösztöneit.  

Michel  Cimént  

Ádám  Péter  fordítása  



Alkímia 
Dél 

Victor  Erice,  ez  a  nálunk  teljesen  
ismeretlen  spanyol  rendező  
valószínűleg  titkos  alkimista.  

Tizenkét  évenként  készít  filmet.  
Az  elsőben  még  Franco  életében  
a Franco  utáni  korszak  filmművésze-
tére  nyitott  ablakot.  A  méhkas  szel-
leme  (1973)  úgy  különbözött  minden  
addigi  s  azóta  született  spanyol  film-
től,  hogy  hasonlítgatni  is  felesleges:  
nincs  olyan  igényes  írás,  mely  a  töb-
bivel  együtt  tárgyalhatná.  S  vigyáz-
nunk kell  a közhelyes,  klisé-szerű frá-
zisokkal  is:  Erice  filmje  nem  „nyit  
ablakot", semminek sem „előfutára"; 
korszakolásba  nemigen  fér  bele,  alig-
ha  címkézhető.  Ott  van  képsoraiban  
a  diktatúra sok hosszú éve,  de  annyi-
val  több,  annyival  mélyebb  és  szebb  
Erice  mindkét  filmje  az  aktualitás  
táplálta  publicista- mozgóképeknél, 
amennyire  az  emberi  tragédiák  iga-
zabbak  a  politikai-históriai  történé-
seknél.  „Victor  Erice  magányossága"  
— adta írásának elméül egy Párizsban 
élő spanyol  kritikus. Joggal:  ez a ren-
dező  az  esztétikum  ritka  film-mániá-
kusa,  akinek  pályája  és  műve  a  gyö-
keresen  más stílustörekvések  ellenére  
is  Huszárik  Zoltánéra  emlékeztetheti  
a magyar  nézőt.  

A  méhkas szelleme  1940-ben  játszó-
dott  egy  isten  háta  mögötti  község-
ben, ahol háború utáni csendbe  zárva  
élnek  az  emberek,  s  ahol  egy  kislány  
a mozivásznon lótott jóságos szörnye-
teg,  a  mesebeli  Frankenstein  láttán  
sejti  meg,  hogy  azt  is  lehet  szeretni,  
akit  mindenki  gyűlöl,  hogy  a  világ  
nagyobb,  mint  eddig  hitte.  Egy  nap  
elbujdosik.  De  nem  történik  semmi:  
megtalálják  és  minden  marad  a  régi-
ben. 

A  történet  folytatódik,  a  történet  
kicsit  ismétlődik.  1957-ben  vugyunk  
a  Dél  kezdetekor.  Még  mindig  ama  
háború  után.  Erice  kitűnően  érzékel-
teti  a  történelmi  idő  súlyát,  de  vará-
zsosabb, hogy  mégis időn  kívül  élnek  
a hősei: saját életük nem naptári  évei-

maszélmények,  a  mindennapi  filmes  
kisrealizmus  közelít.  De  épp  csak  kö-
zelít,  mert  a  befejezés  karcolhatatla-
nul  szép  ós  hibátlan.  Egy  üres  étte-
rem,  a  lassan halottá  csendesülő  apa,  
a  lány  és egy  szál piros  rózsa.  Felidé-
zik  a kislány  első  áldozását,  mikor  az  
istentagadó  férfi  mégis eljött  a  temp-
lomba,  s  mikor  utána  otthon  táncolt  
is a kislánnyal.  De Estrellát  már  nem  
érinti  meg  ez  az  emlék.  A  rózsát  is  
a  pincértől  kéri  el,  s  magára  hagyja  
apját,  aki  csendesen  hallgatja  a  kü-
lönterem  esküvői  vidámságát.  „Ak-
kor láttam utoljára"  —  halljuk  a tár-
gyilagos  narrátorhangot.  

Ericót  meg  sem  kísérti  a  hamis  
melodráma.  Fájdalmát,  ha talán  nem  
is  békévé,  de  tisztánlátó  fegyelemmé  
oldotta  az  emlékezés.  Soha  konokab-
bul csendes filmet,  mint az övé.  Erice  
megalkotta  a  Csend  spanyol  filmmű-
vészetót,  s  hogy  milyen  rendkívüli  
stilizáeiós  eszköz  ez,  csak  akkor  döb-

„Mindig a győztesek mondják meg,, 
ki a jó, ki a rossz"  (Omero Anlonutll 

és Sonsoles Arangucren) 

ben.  A  Dél:  az  elvesztett  szülőföld,  
elvesztett  fiatalság.  Talán  az  egykori  
boldogság  színhelye az apának,  s] bol-
dogság  ígérete  lányának.  

Szánandó,  törtónelem-tiporta  férfi  
az  apa.  Szülővárosából  talán  politi-
kai,  talán  személyes  okokból  idegen,  
északi  vidékre  költözött  (úgylehet:  
száműzött)  orvos.  De  félisten,  va-
rázsló  kislánya szemében.  Különleges  
csoda-ingával járja a mezőket, az inga 
vizet,  ásványkincseket  jelez.  Ez  az  
apa alig szólal meg, kislánya a családi 
titkokról  délről  látogatóba  jött  ven-
dégektől  hall  valamit,  egy  mókás  
nénitől,  aki  valaha  apjának  dajkája  
volt,  s aki arról mesél, hogy ott  Délen  
az apa a vesztesek  közé került, s hogy 
mindig  a győztesek  mondják  meg,  ki  
jó, ki rossz. 

„Minden  vágyam  az volt, hogy  fel-
nőjek . . . "  halljuk  a kislány  narrátor-
hangját.  A  Dél  az állandósuló  gyerek-
kor  filmje,  a  felnőttség  elérhetetlen  
ígéretének  filmje.  Az  aranymetszés  
tiszta arányaival építkezik.  Rövidebb  
második  részében  Estrella  már  ka-
maszlány.  Még  gyerekkoróban  látta  
apját,  amint  mélabúsan  jön  ki  egy  
moziból,  s  hosszan  levelet  ír  a  kávé-
házi  asztalnál.  Délre  ír  levelet,  talán  
egy  színésznőnek,  akibe  még  mindig  
szerelmes.  Estrella  arra  is  emlékszik,  
hogy  apja  olykor  elmenekült  hazul-
ról,  vonatjegyet  váltott,  aztán  még-
sem utazott  el, csak hallgatta  a Délre 
induló  vonat  távolodó  zakatolását.  
A  szürke  élet  szürkén  fog  elmúlni,  
s  örökké  idegenben.  A  kamaszlány  
már nem isteníti  apját,  a  nagy  titkok  
kicsivé fakultak. Ez  a rövidebb  máso-
dik  rész  öt-tíz  percig  jellegtelenebb-
nek  látszik,  kevéssé  torokszorítónak,  
mint  az  első  volt.  Sokat  látott  ka-



benünk  rá,  ha  más  spanyol,  vagy  
olasz vagy francia filmre tévedünk  be.  
A latin  kultúra patetikus  és teátrális,  
a  szavak  szép  mámorában  ég,  fürdik  
az  igékben.  Persze  a mindennapi  élet  
is ilyen  (hogy  miért  kiabálnak  a  spa-
nyolok, miért az emelt  hanghordozást  
tartják  természetesnek,  erről  érdekes  
esszét  is  olvashattunk  Goytisolótól.)  
De  Sica  némely remekműve  volt  csu-
pán  csendes,  például  a  legszebb,  az  
Umberto D.  (A  sorompók  lezárulnak).  
Bresson  ugyancsak  a  hallgatáséval  
került  az  egész  francia  film  fölébe.  
Victor  Erice  is  a csendnek  rendeli  alá  
művészetét.  Spanyol  filmben  ezzel  
olyan különös hatást ér el, mintha egy 
svéd  filmben  állandóan  harsognának.  
(Ilyen  hatása  lehetett  Alf  Sjöberg  
Égi  vándorának,  melyben  a  Sátán  or-
dítozva  szánkón  érkezik  a  behava-
zott  Jeruzsálembe.)  A  Dél  csaknem  
végig  mozdulatlan  kameraállásból  
készült, ritmusát, lélegzetvételét  nem  

a  gépmozgás,  hanem  az  elsötétedés-
kivilégosodás  avíttnak  tetsző,  itt  ter-
mészetes  váltakoztatása  adja.  Ezt  a  
csendet  közvetíti  az  operatőri  munka  
is,  a  világítás,  a  színhasználat.  Mivel  
nagyrészt  belsőben  játszódik,  megnő  
a  tárgyak  szerepe:  egy  aranylánc,  
egy  könyv,  egy  függöny  vagy  inga-
óra, itt ezek, itt ők is az emberi  dráma 
részesei.  Nincs  avitt  filmnyelv,  min-
dent  a  stílus  őszintesége,  a  stilizáció  
személyes hitele dönt el.  

Politikáról,  történelmi  fordulatok-
ról ebben  a filmben csak a vidám  dél-
vidéki  dajka-asszony  szól,  ő  is  mese-
szerűen.  Mert  a  Dél  nagyobb  dolgok,  
mélyebb  és  öpökóvalóbb  tragédiák  
históriája,  nem  a történelemé.  A  tör-
ténelem  ugyan  „átvérzi"  az  ember  
életének  külső  burkát,  s  a  „győzte-
sek"  reménytelenné rontják egy  vagy  
több  nemzedék  életét,  de  szenvedé-
sünk,  életünk  és  halálunk  kulcsa  
mégsem  diadalmasan  dübörgő  dísz-
szemléikben  keresendő.  A  gyerek-
kori  emlékek  időtállóbbak.  Az  a  fi-
nommívű  inga,  mérőón,  mellyel  az  
apa  csodákat  művel,  s  melyet  halála  
után  ereklyeként  tisztel  a  kamasz-
lány,  maradandóbbnak  bizonyul  
majd,  mint a históriai  parancsszavak.  

Erice  állítólag  hosszabb  filmet  ter-
vezett.  Ennek  végén  Estrella  eljutott  
volna  a  nagy  déli  városba.  Mivel  

„ . .  .csak  hallgatta  a  Délre  Induló  vonat  
távolodó  zakatolását"  

(Sonsoies  Aranguren  —  középen)  

a  producernek  elfogyott  a  pénze,  
előbb  kellett  befejeznie  a  forgatást.  
A  spanyol  film  krónikásai  legalábbis  
ezt  állítják,  de  ne  higgyünk  nekik.  
S ha igaz is,  annál rosszabb  a tények-
nek.  Most  a film  a kép  váratlan  elsö-
tétülésóvel  zárul.  Estrella  éppen  cso-
magol.  „Talán  majd  én  is  megisme-
rem  apám  szülővárosát"  —  mondja  
a  narrátorhang.  

A  Dél  így  ezzel  a  befejezéssel  re-
mekmű.  Alkimisták  szolgálatukba  
fogják  a  rossz  véletleneket,  s  bármi-
ből aranyat  állítanak  elő.  

BIKÁCSY  GERGELY  

Dél  (El  Sur)  —  spanyol—francia,  1983.  Ken-
dezte:  Victor  Erice.  Irta:  Adelaida  Garcia  Mo-
rales  elbeszélése  nyomán  Jósé  Luis  Lopez  
Linares.  Kép:  Jósé  Lois  Alcaine.  Szereplők:  
Omero  Antonutti  (Angustin,  az  apa),  Sonsoles  
Aranguren  (Estrella,  3  évesen),  Iciar  Bollan  
(Estrella,  15  évesen),  Lola  Cardona  (Júlia,  az  
anya),  K&faela  Aparicio  (Milagros),  Maria  Caro  
(Casilda),  Francisco  Merino  (A  szerelmes).  
Gyártó:  Elias  Querejete.  Feliratot.  



A  vakációzás  
nehézségei 
A  zöld  sugár  

,,Jönne,  jönne  már  /  a  kor,  melyet  
a szív vár".  Eric Rohmer új filmjének 
mottója  Arthur  Rimbaud-tól  véte-
tett.  A  filmcím  —  Zöld  sugár  —  
kamaszkorunk  kedves  íróját,  Jules  
Vernét  idézi.  Azt  az  írót,  kinek  nép-
szerűségét  mi sem bizonyítja  jobban,  
mint hogy ma is átmagyarított  nevén,  
„vernegyulaként"  él az olvasók szívé-
ben;  irodalmi  lenézettségét  pedig  az  
a  tény,  hogy  még  az  igen  széles  látó-
körű  Szerb  Antal  sem vélte  móltónak  
fölvenni  az  irodalomtörténetébe.  
Eric Rohmer  számára  azonban  a sza-
badságálmodó  kamasz-zseni,  Rim-
baud  ugyanolyan  fontos,  mint  az  ál-
modozó  vernegyula,  Pascal  ugyan-
annyira,  mint  egy  felületes  csevely  
valamely  párizsi  bisztróban,  filmjei  
jellegzetes  helyszínén.  Aligha  ama  
közkeletű  ós  divatos  banalitás  jegyé-
ben,  mely  a  kultúra  fogalmát  —  ké-
nyelmes  védekezésképp  —  partta-
lanná  tágítja,  inkább  azért,  mert  
Rohmer  számára  mindezek  egyként  
fontos jelek  és tudósítások  valami  meg-
ragadhatatlan,  kultúrán-túli  állapot-
ról,  melyhez  korunk  művésze  közel-
férkőzni  igyekszik,  s  amelyet  —  
a  nyelv  csődjét  beismerve  —  felüle-
tesen  lényegnek  vagy  Igazságnak  
szoktunk  nevezni.  E  tartomány  a  
nyelv  határain  kívül  terül  el,  ezért,  
hogy  e szemléleti  probléma  a  modern  
művészetekben  egyre  nyilvánvalób-
ban  nyelvi  problémává  válik.  A  
művészek  egy  része  megszabadulni  
igyekszik  a  nyelvi  konvencióktól  
—  végső  soron  magától  a  nyelv-
től,  mint  konvenciótól  —  s  az  el-
hallgatás,  a  csönd  felé  tör.  E  ma-
gatartást  szépen  ós  érzékenyen  fog-
lalta  össze  Susan  Sontag  nevezetes  
esszéjében,  A  csönd  esztétikájában.  
Más  művészek  óppenhogy  a  bőbeszé-
dűsóggel,  a  túlbeszóltsóggel  fordítják  
fonákjára  a  nyelvet,  lesnek  be  függö-
nye  mögé.  Cage,  Beckett,  Pilinszky  
az  első  típusba  tartozik:  a  modern  
filmművészek  közül  elsősorban  Ro-

bert  Bresson sorolható  közéjük.  Roh-
mer  a fecsegő,  a frivol  művészek  csa-
ládjának tagja,  akárcsak  Kari  Kraus,  
Jean-Luc  Godard,  Tandori  Dezső  
vagy  Esterházy  Péter.  Gyakran  em-
legetik  —  joggal  —  Robert  Bresson  
szellemi  rokonaként,  holott  tökélete-
sen  ellentétes  habitusú  filmkészítők.  
Bresson  filmjei  súlyosak,  tömörek  és  
hallgatagok.  Rohmerói  frivolak  és fe-
csegők. Mindkét  művészet  építőanya-
ga az egyszerűség, a banalitás és a for-
mai fegyelem. E felosztás — mely  sze-
rint  e két  szélsőség  a divatos  nagyot-
mondás, a gondolati  ós képi túltupíro-
zás árja fölött kezet nyújt  egymásnak  
—  természetesen  csak  viszonylagos,  
hiszen  Rohmer  szellemi  ősei  között  
a  francia  morálfilozófusok,  Blaise  
Pascal  ós  a  divatos  szerelmi  giccsek  
szerzői  ugyanúgy  föllelhetők,  miként  
Bresson felmenői között  az  evangélis-
ták,  a  misztikusok,  Dosztojevszkij  
ós Simoné Weil. Közös azonban  kette-
jükben  a szinte  mérnöki  precizitással  
kidolgozott  stílus  —  melynek  alap-
pillére  a  szigorú  formai  önkorláto-
zás —,  s  az  a  fajta  tudatos,  nagylvű  
életmű-építkezés,  mely  a  múltszázadi  
nagy  francia  elbeszélők  mintájára,  
az  egyes  filmeknek,  ciklusoknak,  az  
életmű  egésze  felől  tekintve,  újabb  
jelentést  ad.  Az  egyszerű,  banális  
történetekből,  a  stiláris  puritaniz-
musból  így  születik  meg  —  lassan  
érlelődve,  rétegről-rótegre  rakódva  
—  a  nagy Jorma. 

Rohmer  nem bízta  a filmtudorokra 
művei kategorizálását:  maga osztotta 
ciklusokba  filmjeit.  Első  —  immár  
lezárt  —  nagylélegzetű  filmciklusá-
ból,  a  Morális  példázatokból  egyetlen  
filmet sem léthatott  a honi  publikum.  
Olyan megkerülhetetlen  remekművek  
tartoznak  e  sorozatba,  mint  a  Férfi-
gyűjtő,  az  Éjszakám  Maudnál,  a  
Pauline  a strandon,  a Claire  térde ós az 
0.  márkiné.  A  második  ciklussal,  a  
Komédiák  és  közmondásokkal  már  
elnézőbb volt a magyar filmforgalma-

zás;  három  késői  darabját  is  bemu-
tatták : A pilóta feleségét,  a  Teliholdas  
éjszakákat  és most A  zöld sugárt.  Apró  
ínyencfalatok  a mesterien  elrendezett  
bőségtálról,  melytől  eddig  oly  gondo-
san  távoltartottak  minket  a  szellemi  
egészségünkért  aggódok.  Borongani  
persze  fölösleges,  hiszen Rivette,  Go-
dard,  sőt,  maga  Bresson  sem  járt  
sokkal  jobban.  Az  ő  filmjeik  értékén  
ez  persze  nem  változtat:  a  hiány  
minket szegónyít.  Örüljünk  inkább,  s  
ízlelgessük  a  Rohmer-filmek  külön-
leges,  finom  zamatát,  mintha  köny-
nyű  délszaki  bort  kóstolgatnánk,  
mely  vógülis  megtréfál  bennünket:  a  
fejünkbe  száll  és  megszédít.  

A  zöld sugár, mint csaknem  minden  
Rohmer-mű,  a  szerelem  keserveiről  
szól.  Meg  arról,  micsoda  gond,  ha  
nincs  partner,  akivel  elmehetünk  va-
kációzni.  Pedig  lenne  hova  menni,  
lenne  miből,  csak  épp  —  kivel?  Ifjú  
hősnőnket  szeretője  épp  elhagyta,  
barátnője pedig  lemondta  a  tervezett  
közös nyaralást.  Márpedig  vakációzni  
kell:  ha  Párizsban  töltené  a  szent  
vakáció  heteit,  az  beérne  a  végleges  
vereség  bevallásával.  Ismerkedni  
csak  nyaralás  közben  lehet,  nyaralni  
viszont  valakivel  kell  menni,  egyedül  
nem  szabad.  Nem  kevésbé  súlyos  
gondok  ezek  a  létfilozófia  alapkérdé-
seinél : egy  lány  sorsáról,  boldogságá-
ról  van szó. Igen: „a  szabad idő  hasz-
nos  eltöltése"  —  ez  minden  Rohmer-
film  fő  szólama.  A  rendezőt  nem  ér-
dekli az az időszak, mikor —  „mintegy  
járomba  fogva"  —  dolgozunk  vagy  
egyéb  módon  hasznos,  célirányos  
tevékenységet  végzünk, ő t  a  valóban  
szabad  idő  érdekli,  amikor  nincs  más  
dolgunk,  mint  hogy  önmagunkkal  
kezdjünk  valamit,  minden  kötöttség-
től  mentesen,  szabadon.  Ezért,  hogy  
a  Rohmer-filmek  kedvenc  időszaka  
a  nyár  vagy  a  víkend.  A  Teliholdas  
éjszakák  négy  hétvége  történetét  me-
sélte  el:  minden  epizód  pénteken  kez-
dődött,  amikor  a  hősnő,  a  munkaidő  
végetórtével,  reményekkel  a  szívóben  
vágott  neki  a szombatnak  és a  vasár-
napnak.  Csak  egy  odavetett,  laza  
képsorból  értesültünk  róla, hogy  nem  
szabad  idejében  valami  tervezőirodá-
ban  dolgozik.  Iroda-félében  kezdődik  
A  zöld  sugár  is:  hősnőnk  itt  értesül  
róla,  hogy  barátnője  lemondta  a  ter-
vezett  közös  tengerparti  vakációt.  
Ezt  az  alig  egyperces  epizódot  leszá-
mítva  nem  látjuk  a  lány  munkahe-
lyét a filmen. Ettől kezdve csak egyet-
len  dologról  van  szó:  a  vakációról.  
Vagy  úgy,  hogy  hősnőnk  különböző  
társaságokban  a nyaralást  tervezgeti,  
vagy úgy, hogy  éppen nyaral.  A  film-
ben  -  mint minden  Rohmer-műben  -
igazából nem történik semmi: hősnőnk 
beszélget,  fiúkkal  ismerkedik,  stran-
dol,  visszatér  Párizsba,  majd  ismét  
elutazik.  Rohmer  filmjei  feltűnően  
eseménytelenek.  Akkor  talán  a  ma-
gasröptű  párbeszédek  azok,  amelyek  
lekötik  figyelmünket?  Aligha.  E  fil-
mek  hősei  könnyedén  és  semmitmon-
dóan  fecserésznek.  Ráadásul  vógig-



beszélik  az  egész  filmet,  mely  lénye-
gében  társalgásokból  áll  össze.  Roh-
mer  világosan  elkülöníthető  jelenet-
tömbökre  tagolja  A  zöld  sugári:  az  
epizódok  előtt  felirat  közli  velünk  a  
pontos  dátumot,  s  azt,  milyen  nap  
van.  Minden  epizód:  egy-egy  beszél-
getés.  Hősnőnk  először  egy  öregúr  
lugasában  eseverészik,  természete-
sen  a  vakáció  hasznos  eltöltéséről.  
A  bácsika úgy  véli,  nem  kell  elmenni  
sehová,  jobb  Párizsban  maradni,  sé-
tálni,  kirándulni ott  is lehet,  ráadásul  
ő  nem szeret  utazni,  fél  is  a  víztől  —  
mondja  szégyenlősen  elmosolyodva.  
Következő  nap,  következő  párbe-
széd :  hősnőnket  csalódja  Írországba  
hívja,  tartson  velük,  de  ő  inkább  na-
pozni,  úszni,  barnulni  szeretne  a ten-
gerparton.  Harmadik  nap:  barátnői  
társaságában;  habkönnyű  fecsegés,  

csilingelő,  jókedvű  kacarászás.  Men-
jen  egyedül  a tengerhez,  ajánlják,  ott  
úgyis  megismerkedik  majd  valakivel,  
az a legjobb hely  az ilyesmire, lám M. 
is  ezt  tette,  azóta  is  együtt  vannak.  
Aztán,  ki  tudja,  miért,  hősnőnk  el-
sírja  magát.  „Nem  érdekel  a  nyara-
lás"  —  hüppögi.  

Aztán mégis elmegy nyaralni, egyik 
barátnője  cherbourgi  házába,  ahol  
vendéglátóival  megvitatja  a  húsevés  
hátrányait,  s azt, miben  különböznek  
a  virágok  az  állatoktól.  „Mégis,  mit  
szeretnél  csinálni?"  —  érdeklődnek  
vendéglátói.  „Igazán  semmit  —  
mondja  rendíthetetlen  mosollyal.  —  
Nekem  elég,  ha  csak  sétálgatok".  
„Mint  egy  növény"  —  motyogja  be-
szélgetőtársa.  „Növény  volnék ?í'  —  
tűnődik  el  hősnőnk.  Aztán  elsétál  az  
erdőbe,  s  a szélfútta fák között  ismét  

„Mintha  tranzitutas  lenne  saját  
lakóhelyin"  (Marie  Riviere  

is  Biatrlee  Kornand;  
Lisa  Heredia)  

elsírja  magát.  Hozzá  hasonlóan  suta  
és boldogtalan  fiúkkal folytat  megej-
tően  suta  diskurzust,  az  ismerkedés-
ből  persze  nem  lesz  semmi,  s  a  lány  
váratlanul  ismét  sírvafakad.  Aligha  
véletlen, hogy  a legkomolyabb  beszél-
getést  egy  nyolc  év  körüli  kislánnyal  
folytatja:  ő  az,  akinek  a  leginkóbb  
kiöntheti  a  szívét  fiúkról,  szerelem-
ről,  egyedüllétről.  Majd  visszamegy  
Párizsba,  ahol  tovább  töpreng,  ho-
gyan  tölthetné  szabadsága  maradé-
kát.  „Szabin  vagyok,  átutazóban",  
mondja  barátnőjének,  akivel  véletle-
nül  összefutott  a  bisztróban,  mintha  

tranzitutas  lenne  saját  lakóhelyén.  
Megint  kerít  egy  házat,  ezúttal  Biar-
ritzban,  strandra  jár,  a  tengerparti  
sziklákon  sétál,  nézi  a  sziklóknak  
ütődő  és  szétrobbanó  tarajos  hullá-
mokat,  melyeknek időtlen  nyugalmá-
hoz  képest  milyen  nevetségesen  kis  
ügynek  tűnik  az  ő  csöndes  magánya.  
Újabb nap, újabb párbeszéd. Ezt  nem 
ő folytatja, hanem egy  kiránduló  tár-
saság,  melybe  a  parton  belebotlik.  
A téma:  A  zöld sugár,  Verne  regénye,  
melynek  láthatóan  mindenki  lelkes  
híve.  Fehérszakállú  öregúr  hosszan  
magyarózza,  hogy  a  pengevékony  
zöld fény, a lebukó  nap utolsó  sugara,  
csak  nagyon  tiszta  időben  látható.  
Aki  megpillantja,  a  legenda  szerint  
olvashat az érzésekben. De jó  is volna 
olvasni  mások  érzéseiben,  s  nem  ki-
szolgáltatva  lenni  a  fecsegés  konven-
cióinak  —  gondolhatja  hősnőnk,  ki  
hisz  a  kártyában,  a  zöld  sugárban,  a  
macskában,  s  mindenféle  titokzatos,  
remónytkeltő  jeladásban. Aztán csüg-
gedten ismét  Párizsba indul,  a  pálya-
udvaron  azonban  meglát  egy  fiút,  
visszatér  vele  a tengerpartra,  átölelik  
egymást,  a nap  éppen  lemenőben  s  a  
horizonton  felragyog  a  zöld  sugár  —  
mire  a  lány,  ki  tudja  hányadszor,  
ismét  elsírja  magát.  A  fiú  értetlenül,  
sután  vigasztalja.  

„Nincs  semmi,  ami  jobban  megza-
varta  volna  a filmesek  agyát,  mint  a  
•filmszerűsége"  —  írja egyhelyütt Je-
les  András.  Eric Rohmer  filmjei  kihí-
vóan  nem  filmszerűek.  Nem  történik  
semmi,  a kamera többnyire  áll,  a sze-
replők  pedig  beszélnek,  beszélnek..  .  
Eric  Rohmer  még  hisz abban  —  kor-
szerűtlen  álláspont  —,  hogy  két  em-
ber  beszélgetése  a  filmvásznon  lega-
lább  olyan  izgalmas  és  érdekes,  mint  
akármely  gyilkosság  vagy  autós-ül-
dözés. Ráadásul nem is valami magas-
röptű  csevelyről  van  szó, hanem  köz-
napi  fecsegósről.  E  beszélgetések  iz-
galma  nem  szellemi,  hanem  érzéki.  
Maga  a  beszélgetés  a fontos:  az  apró  
kacagások, elharapott félmondatok,  a  
kéz  ós  a  fej  árulkodó  mozdulatai.  
Ezekből  a jelentéktelen  pillanatokból  
formálódik  ki  lassan  és  ellenállhatat-
lanul  a  létezés  megragadhatatlan  
szentsége.  Rohmer,  akár  valamely  
miniatúra-festő,  aprólékos  precizitás-
sal rakja fel a vászonra  a színeket,  éri  
tetten  a  köznapiság  tünékeny  for-
máit.  Mily  tanulságos  és  megdöb-
bentő  tartózkodó,  türelmes  kamerája  
segítségével  bepillantani  —  mintegy  
kívülről —  mindennapjainkba!  

BÁRON  GYÖRGY  

A zöld  sugár (Le  rayon  vert)  —  francia,  1985.  
Irta  és  rendezte:  Eric  Kohraer.  Kép:  Sophie  
Maintigneux.  Zene:  Jean-Louis  Valér.  Szerep-
Ifik:  Marie  Kiviére  (Delphine),  Vincent  Gau-
thier  (Jacques),  Dominique  Kiviére  (Domi-
nique),  Béatrice  Romand  (Béatrice),  Erio  
Hamm  (Édouard),  Carita  (Lena),  Michael  La-
bonrre  (Michel),  Marc  Vivas  (Pierrot).  Gyártó:  
Film dn  Loaange.  Feliratot.  



A  KLIP  ŐSE 
Marcel  L'Herbier  művének  újjászületése  

Prizs,  London,  Bologna,  Trieszt,  
Stockholm,  Madrid  utón  Buda-
pestre  is  eljutott  az  1924-ben  

készült  Marcel L'Herbier film, A  szív-
telen  asszony  (l'Inhumaine)  restau-
rált,  újrazenósített  filmváltozata.  Az  
Uránia  filmszínházban  tartott,  élő-
zenével  kísért  bemutatóra  a  Restau-
rer  —  recréer?  (Restaurálás—  újra-
alkotás?)  című, francia—magyar  kul-
turális  rendezvénysorozaton  került  
sor. 

„Lesújtó,  hogy  milyen sok film  ve-
szett  el,  mivel  a  szakemberek  véle-
ménye  szerint  joggal  gondolhatjuk,  
hogy  az  1895.  (tehát  a  filmművészet  
megszületésének  hivatalos  dátuma)  
óta  készített  filmeknek  csaknem  a  
fele  eltűnt."  —  olvasható  A  szívtelen  
asszony  restaurálását  irányító  Franz  
Schmidtnek, a Bois d'Arcy  Filmarchí-
vum igazgatójának  előadásában.  

Megdöbbentő  adat,  amely  magya-
rázatul  szolgál  a  filmrestaurálás,  a  
pusztulásnak  indult  régi  kópiák  meg-
mentése  iránt  néhány  év  óta  világvi-
szonylatban  megnövekedett  érdeklő-
désre. 

Patric  Brunie,  a  La  boite  h  images  
filmvállalat  tulajdonosa,  a  filmres-
taurálási munkálatainak producere  —  
mint minden  külföldi  díszbemutatóra  
—,  a  budapesti  előadásra  is  ellátoga-
tott. 

A  filmbemutató  után  a  francia  
filmrestaurálás  helyzetéről,  a  felbe-
csülhetetlen  kulturális  értékek  meg-
mentésének  esélyeiről  beszélgettünk.  

—  Első  kérdésünk elvi jellegű.  Mi.  a  
francia  filmrestaurálás  fő  szempontja:  
az,  hogy  a  kópiát  minél  eredetibb álla-
potban  visszaállítsák  (esetleg  még azon 
az áron  is,  hogy töredékes marad),  vagy  
az,  hogy  kikozmetikázott  állapotban,  a  

mai  ízlés  szerint  tálalják  a  nagyközön-
ség  számára?  

—  Én  azt  hiszem,  hogy  a  francia  
filmrestaurálásra inkább  az első  meg-
oldás a jellemző;  az amerikaiak  „koz-
metikáznak".  Hogy  a  film  kommer-
ciális értékét növeljék,  kiszínezik  még  
az  eredetileg  fekete-fehér  kópiákat  is  
és kísérőzenével látják el a néma, vagy 
addig  csupán  zongorakísérettel  vetí-
tett  filmalkotásokat.  A  szívtelen  asz-
szony  kópiájának  kiszínezése,  vala-
mint  a  kísérőzene  hozzáadása  nem  
ilyen  jellegű  eljárás  a  részünkről.  
Marcel  L'Herbier  eredeti,  1924-es  
kópiája  is színezett  volt.  

A  mi  restaurálási  munkánk,  amely  
a  Párizs  melletti  Bois  d'Arcy  Film-
archívumban  készült,  történeti  és  
technikai  jellegű  volt.  A  film  színezé-
sét emlékezetből  és részben  a rendező 
visszaemlékezései  alapján, a nyolcvan 

A  SZÍVTELEN  ASSZONY  
Az  elmúlt  években  újjávarázsolt  filmek,  Abel  Gance  
Napoleonic,  Griffith  Türelmetlensége,  Wiene  Dr.  Caliga-
rija,  Lang  Metropolisa,  Eizenstein  Patyomkin  páncélosa  
meggyőzhettek  minket  arról, hogy  a filmművészetben  is  
óriások  vállán  állunk.  

Marcel  L'Herbier  szimbolista  költőként,  Oscar  Wilde  
tanítványaként  kezdte  pályafutását,  amíg  az  első  világ-
háborúban  filmes tudósítóvá  nem  lett.  (Kortársai  vagy  
munkatársai  a mitikus  '20-as  évek  jeles  képzőművészei,  
filmesei  voltak:  Francis  Picabia,  René  Clair,  Man  Ray,  
Marcel  Duchamp,  Eric  Satie, Jean  Cocteau,  Hans  Rich-
ter,  és  még  sorolhatnánk.)  Egyik  legfontosabb,  közvet-
len munkatársét a festő  Fernand  Légér volt,  aki  A  szívte-
len  asszony  „protomodernista"  képsorait  kubo-futurista  
díszlet-  és látványvilágát  kezdeményezte,  megtervezte  a  
film plakátját  és  felépítve  a  film  legszirnbolikusabb  en-
teriőrjét, a laboratóriumot a „Style mecanique" szellemé-
ben.  A laboratóriumban  a filmen a geometrikus  elemek-
kel,  elektromos  villámokkal  telített  géperdő-térben  a  
szerkezetek  és  a  munkaruhába,  védőmaszkba  bújtatott  
alkatrészemberek  mechanikus  happeningje  jön  majd  

létre.  Légér  filmes  tapasztalatait  önálló  vállalkozásban  
is  kamatoztatta;  még  az  1924-es  évben  befejezte  a  Me-
chanikus  balett című  kisfilmjét,  a francia avantgard  igazi  
gyöngyszemét.  Ebben  az  időben  írta  forradalmi  lendü-
letű  filmesztétikái  traktátuinait,  amelyekben  az  avant-
gardtól  átitatott  kísérleti  filmeket,  de  még  Chaplin  bur-
leszkjeit  is  a festők  és a költők  bosszújának  tekintette  a  
konvencionális-narratív  filmkészítés  kétévtizedes  ural-
mával  szemben,  dicsőítve  a szövegkönyv sutba dobását,  
a griffith-i gyors  montázst,  a premier  plánt.  

L'Herbier  a film elkészítéséhez  a kezdő  lökést  Maeter-
linck  feleségétől  ós  múzsájától,  Georgette  Leblanctól  
kapta.  Az  ismert  színpadi  színésznő  ós  énekesnő  New  
Yörk-i  koncertkörútjáról  visszatérve  néhány  ottani  üz-
letember érdeklődését tolmácsolta, akik olyan filmet sze-
rettek volna látni,  amely tükrözi az aktuális, francia mű-
vészeti  tendenciákat.  L'Herbier  hasonszőrű  újítók  kis  
csapatával  vállalkozott  a feladatra  és mindössze  két  hót  
alatt  leforgatta  a filmet.  A  film színtere  egy  Párizs  mel-
letti  műteremben  négy  díszlettervező  fantasztikus  mun-
kamegosztásában  valósult  meg:  Légér  mellett  Alberto  
Cavalcanti  (egy  év  múlva  kísérleti  filmrendezőként  de-
bütált,  majd  az angol  dokumentumfilm-iskola  kialakítá-
sában  vett  részt)  a  medencés,  art decós  szalont;  Claude  



éves Jean Dreville készítette,  aki már 
hatvan  évvel  ezelőtt  is  részt  vett  a  
film létrehozásában.  A  színdramatur-
giának rendkívüli  a jelentősége  ebben  
a  filmben.  Dreville  az  utolsó,  labora-
tóriumi  jelenetet  kockánként,  ecset-
tel színezte ki. Elképzelheti, hogy  mi-
lyen  hatalmas  munka  volt  ez!  A  film  
eredeti  zenéjót  Darius  Milhaud  sze-
rezte,  ez  a  partitúra  azonban  elve-
szett.  Az  új  zenét  Jean-Christophe  
Desnoux,  egy  tehetséges,  fiatal  zene-
szerző  komponálta.  

—  Az  átlag  magyar  mozinézőnek  
nem  sokat  mond  Marcél  L'Herbier  
neve.  Milyen  helyet foglal  el  a  francia  
filmtörténetben  ?  

—  Külföldön  talán  nem  is  érzéke-
lik  kellőképpen,  milyen  fontos  sze-
repe van Marcel L'Herbier-nek a fran-
cia filmtörténetben.  (3 volt az IDHEC 
(Filmművészeti  Főiskola)  megalapí-
tója, valamint elnöke a Francia  Film-
tudományi  Intézetnek  (Cinómathé-
que).  Azért  is vált  korának  szimbólu-
mává,  mert  egyformán  jelentős  volt  
művészként  ós  a  filmkészítői  mester-
ség  szempontjából.  Nálunk  éppen  
ezért  mindenki  szereti  és  becsüli  őt,  
a  kommunistáktól  a  legfelsőbb  arisz-
tokráciáig.  Ki  kell  emelnem,  hogy  
L'Herbier  rendkívül  gondosan,  fi-
gyelmesen  irányította  a  főiskolát.  
Ugyanakkor  A  szívtelen  asszonnyal  
az  elsők  között  alkotott  maradandót  
a francia  filmművészetben.  

—  Egyetlen  kópia  maradt csak  fenn  
a  fűmből?  

—  Még  a rendező  életében  (L'Her-
bier  1979-ben halt meg) találtunk  egy  
dubnegatívot,  amelyről  —  a  rendező  
irányításával  —  sikerült  lehúzni  egy  
fekete-fehér  pozitív  kópiát,  a  Franz  
Schmidt  vezette  Bois  d'Arcy  Film-
archívumban.  A  kópia  nem  volt  túl  
jó  minőségű,  ennek  ellenére  1986-ban  
sikerült  rekonstruálni  a  színeit.  
A  filmnek  megváltoztattuk  a  ritmu-
sát,  vagyis  a  másodpercenkénti  18  

Marcel  L'Herbier  

kockát  áttettük  másodpercenkénti  
24  kockára.  Talán  egy  kicsit  ellent-
mondásos,  vitatható  eljárás,  hogy  a  
mozgás  ritmusát  maivá  tettük  —  
innen  a jelentősége  annak  a  ténynek,  
hogy  a  filmhez  mai  zenét  illesztet-
tünk.  Ez  alapján  már  sikerült  egy  
tökéletes  kópiát  lehúznunk,  ezt  a  
filmográfusok  segítségével  főcímmel  
láttuk  el,  hiszen  az  is elveszett,  majd  
Jean-Christophe  Desnoux  zenéjével  
néhány  hangos standard  kópiát  gyár-
tattunk. így tehát a mostani  közönség  
már  a végeredményt  láthatja,  a tech-
nikailag  restaurált,  zenével  ellátott  
filmet.  A  Franz  Schmidt  vezette,  kö-
rülbelül  12 fős  team  nagyon  jó  mun-
kát  végzett,  hiszen  az  az  egyetlen  
dubnegatív,  ami  előkerült  a  filmből(  

rettenetesen rossz állapotban volt, s a 
hosszantartó,  alapos  restaurálási  
munkának  hála,  a  pozitív  kópia  na-
gyon  korrekt,  élvezhető.  

De  ez  főleg  a  képek  tartalmának  
köszönhető,  hiszen  egy  fantasztikus,  
csodálatosan  szép,  modern  világ  ele-
venedik  meg  szemünk  előtt.  L'Her-
bier filmje még ma, hatvan év  múltán  
is  tökéletesen  aktuális.  Nemrég  
mondta  nekem  Dreville,  hogy  ez  a  
film a  klip  őse.  

—  Mennyi  idót  vesz igénybe  a  film  
restaurálása? 

—  A  restaurálás  kezdete  vissza-
nyúlik  arra  az  időszakra,  amikor  
L'Herbier  még élt, ugyanis, mint  már  
elmondtam,  egy  fekete-fehér  kópia  
restaurálását  még  ő  kezdte  el  barát-
jával,  a  Bois  d'Arcy  Filmarchívum  
igazgatójával.  Ennek  a  fekete-fehér,  
néma kópiának a restaurálása  nagyon  
hosszú  időt  vett  igénybe,  ennek  elle-
nére már ez a kópia  is járta  a  világot.  

Ügy  mondhatnánk,  hogy  véletlen,  
hogy  a  hatalmas,  feldolgozásra  váró  
anyagból  éppen  ezt  a  filmet  válasz-
tottuk  ki.  Az  Univers  de  la  Science  
(Tudomány  világa)  estélyt  adott,  
amelyen  beszélgetéssel  egybekötve  
bemutatták  A  szívtelen asszonyt.  Félő  
volt,  hegy  a  csaknem  2  és  fél  órás  
némafilm  próbára  teszi  a  közönség;  
türelmét,  ezért  felkérték  Jean-Chris-
tophe  Desnoux-ot,  hogy  készítsen  
zenei  vázlatot  a  bemutatóhoz.  Tehát  
minden  itt  kezdődött.  Az  estélyen  
részt  vett  a  rendező  unokaöccse  és-
lánya is,  akik úgy találták, hogy  a  26  
éves  zeneszerző  tökéletesen  ráérzett  
L'Herbier  szellemére.  

Ezután  a  rendező  egykori  munka-
társainak,  barátainak  a  segítségével  
megindult  az  aprólékos  rekonstruk-
ció.  Először  is  a történeté.  A  munká-
latokban  részt  vett  a  rendező  lánya  
is,  pedig  először  nagyon  félt  hozzá-
nyúlni  ehhez  a filmhez,  hiszen  ennek  
kudarca  nagyon  megtörte  az  apját,  

Autant-Lara  (fiatal  építész,  pár  óv  múlva  már  népszerű  
játókfilmrendező)  a  gauguin-es  télikertet,  Robert  Mal-
let-Stevens  (szintén  építész)  pedig  a  Bauhaus-os  ópü-
letkülsőket  tervezte  meg.  A filmet  tehát a  különböző  kép-
zőművészeti  stílusok  keveréke  határozza meg.  A  szecessziós  
illetve  avantgard  stílusú  kosztümök  és  maszkok  illesz-
kednek  az  enteriőrökhöz,  a  szereplők  karakteréhez  ós  a  
szituációkhoz.  Még mielőtt túlságosan  belebonyolódnánk  
a  film  stíluseklektikájának  ismertetésébe,  A  szívtelen  
asszony  története  röviden  a  következő:  az  ünnepelt  
avantgard  énekesnő  (a nem különösebben  fotogén  Geor-
gette Leblanc játssza) estélyt  ad,  amin  a  nemzetközi  in-
telligencia  gyűlik  össze  és  a  fanatikus  „humanista",  a  
„Mongólia"-szimpatizáns,  valamint  a  despota,  Djorah  
de Nopur.  A  művészetének  rideg  bástyái  közé  zárkózott  
nőt  az  úriemberek  úgy  igyekeznek  meghódítani,  hogy  
mindenféle,  őt  a  sikerért  kárpótló  vágykópekről  beszél-
nek  neki.  Ekkor  érkezik  meg  Bugattiján,  megkésve,  
Einar Lorsen,  a kísérletei  misztériumában  élő  skandináv  
mérnök  és  feltaláló.  Felölti  dandy  külsejét  és  félénken  
elrebegi  szerelmi  vallomását,  mire  a  válasz  csak  hideg  
gúnyolódás.  Az  „Új  Ádám"  elszánt  és  ezért  revansot  
vesz:  megrendezi  saját  halálos  balesetét  a  Szajna-par-
tdn. A vetélytársak  ós a párizsiak a jógszívű asszonyt vá-

A  szívtelen  asszony  
korabeli  plakátja  

L'Herbier  éa  Georgette  
Leblane, 
lilmje  eimsierepllje  

Cárion  karikatúrája  
a  rendelőről  



aki  évekig  nem  is  tudta  kiheverni  a  
rossz  fogadtatást.  Ráadásul,  mivel  
saját maga volt a producer is, a bukás 
anyagilag  is  tönkretette.  

—  Ilyen  nagyot  bukott a  film?  
—  A  filmet  1925-ben  mindössze  

négyszer  mutatták  be  Párizsban;  
mindannyiszor  hatalmas  botrányok,  
rendbontások  kisérték  az  előadást.  
A film után az emberek  összevereked-
tek  az  utcán.  A  korabeli  közönség,  a  
filmkritikusok, de még a filmrajongók 
is  félreértették  a  filmet.  A  félreértés  
talán  abból  adódott,  hogy  a  forgató-
könyv  nem  hasonlítható  a  hagyomá-
nyos  irodalmi  narrációjú  forgató-
könyvekhez,  inkább  olyan,  mint  egy  

.opera  szövegkönyve.  Tehát  még  a  
filmrajongók többsége  is eleve elhibá-
zottnak  tekintette.  Véleményem  sze-
rint  nem  az,  ugyanis  a  forgatókönyv  
egyértelműen  arra  törekszik,  hogy  a  
film  képzőművészeti  dimenzióit  jut-
tassa  érvényre,  egyfajta  képzőművé-
szeti  parabola.  Marcel  L'Herbier  
filmjének  alcíméül  a  következőt  vá-
lasztotta:  „Jelenkori  tündérmese".  
Az  volt  az  elképzelése,  hogy  a  filmes  
hagyományokkal  és  a  hagyományos  
filmtörténettel  szakítva,  képzőművé-
szeti  tündérmesét  hozzon  létre.  

í  —  A  bukás  titán  hogyan  alakult  a  
film  sorsa?  

—  A  hatalmas  botrány  ellenére  
világkörüli  útra  indultak  vele  az  
alkotók.  A  stáb csoportokra  bomlott,  

és  más-más  tagok  kísérték  az  egyes  
kópiákat  az egyidőben,  a világ  külön-
böző  részein  rendezett  bemutatókra.  

A  filmet  megtapsolták  Madridban,  
gyűlölték  Londonban,  megint  másutt  

szerették,  tehát  A  szívtelen  asszonyra.  
minden  közönség  másképpen  reagált.  

—  És  a  mostani  vándor-bemutató  
során  milyen  a  közönség  fogadtatása?  

—  Az  1986-os  bemutató-sorozat  
ilyen szempontból  hasonló volt,  azzal  
a különbséggel, hogy  a zene  általában  
mindenütt  sikert  aratott.  Madridban  

ezer  ember  látta,  és  nemigen  tudott  
mit kezdeni  vele.  Szépnek, de  nagyon  
ellentmondásosnak  érezte.  Ezzel  
szemben  a  stockholmi  közönség  fo-
gadtatása  egyszerűen  fantasztikus  
volt.  A  fiatalok  fel  akarták  venni  a  
zenét,  tapsoltak,  éljeneztek.  

L'Herbier  könyvében,  a  La  téte qui 
tourne-bem  olvasható  egy  szép  mon-
dat,  amit  már  nagyon  idősen,  fél  év-
vel  a  halála  előtt  írt  magányában:  
„Csak  egy  tanácsot  adhatok  a  fiatal  
filmeseknek:  vessék  meg  a  pénz  ha-
talmát!  Talán  egy  nap  a  dolgok  a  
visszájukra  fordulnak,  és  azokat  az  
embereket,  akiket  egykoron  lebecsül-
tek  és  megtagadtak,  el  fogják  is-
merni."  Ez  a  jóslatnak  is  beillő  gon-
dolat  tökéletesen  beigazolódott,  hi-
szen  a  Desnoux  zenéjével  kísért,  res-
taurált  filmet  párizsi  világpremierje  
utón  esténként  háromezer  ember  te-
kintette  meg,  és a film hatalmas  dia-
dalt  aratott.  A  fiatalok  tetszésnyil-
vánításként  úgy  fütyültek  és  kiabál-
tak, mintha rock-koncerten  lennének,  
felrohantak  a  színpadra,  úgy  ünne-
pelték  a  filmet.  

Ez  a  film  a  fiataloké.  A  szívtelen  
asszonyt  készítő  stáb átlagéletkora  28  
év  volt.  Nem  tudom,  Önöknél  hogy  
van,  de nálunk,  Franciaországban  ál-
talában  csak az idősebb generáció  jut  
filmkészítéshez.  L'Herbier  mór  hat  
fontos  filmmel  a  háta  mögött  még  
mindig  csak  35  éves  volt,  amikor  ezt  
a  maga  korában  rendkívül  magas  
költségvetésű  filmet  elkészítette.  

—  Milyen  cégek,  vagy  kik  finanszí-
rozták  A  szívtelen  asszony  restaurálá-
sát? 

—  A restaurálás hatalmas  összegbe  
került,  éppen  ezért  a  költségekből  
több  intézmény,  vállalat  is részt  vál-
lalt.  Először  is  a  Kulturális  Miniszté-
rium,  a  Georges  Pompidou  Központ,  
a  Filmarchívum,  a  Damiens  Stúdió,  
vagy  az én filmvállalatom,  a La  boite  
a  images,  de  a  sort  folytathatnám.  

Ere  Francig  a  L'Herbier  rendezte  
F,Murádéban  (1931)  

A finanszírozókhoz sorolhatnánk  akár  
az  Air  France-ot  is,  amely  ingyen  
vállalta  a  külön  e  filmzenéhez  szer-
kesztett,  több  tonnás  szintetizátor-
nak,  a  percuphone-nak  a  szállítását.  

—  Hány  film  restaurálását  végzik  
évente  a  Filmarchívumban?  

—  Pontos számot  nem tudok  mon-
dani,  hiszen  a  restaurálásra  fordított  
idő  függ  az  egyes  kópiák  állapotától,  
és ez minden esetben változó.  A  Film-
archívum  állományóban  jelenleg  kö-
rülbelül  95  ezer  filmcím  van  regiszt-
rálva,  ez  körülbelül  720  ezer  teker-
cset  jelent.  A  szakértők  véleménye  
szerint a valaha is készített filmeknek 
körülbelül  a  fele  veszett  el  technikai  

doljók, okolják  a szerencsétlenség  miatt.  A díva fellépte-
kor a Théátre des Champs-Élysóes-ben  szabadjára  eresz-
tik indulataikat.  A mérnök végül leleplezi magát ós labo-
ratóriumi  titkaiba  is bevezeti  Claire  Lescot-t,  akit  meg-
babonáz  az  ott  látható  „videophone".  A  távolbalátó  
rádiószerű  készülék  egzotikus  tájakra  közvetíti  az  éne-
kesnő éteri hangját, sőt, az őt hallgató embereket is meg-
mutatja  a képernyő.  A  feltünedező  életképek,  Daumier-
hez  méltó  groteszkek,  a  szuperasszonynak  mégis  igazi  
beteljesülést  jelentenek.  A  közönség  újabb  meghódítá-
sára  készen  a  színházba  siet.  Közben  a  féltékenységtől  
tébolyult  maharadzsa  ármányt sző:  a rajongóival  elfog-
lalt  művésznő  várakozó  kocsijába  mórgeskígyót  rejt.  
A laboratórium  felé száguldó autóban így éri utol a halál  
a  kegyetlen  szfinxet.  A  futurista  mérnök  azonban  kísér-
letet  tesz,  és  kipróbálja  csodamasináját.  Az  elektromos  
gépezet (rajta gondosan felirat: „Le  danger de la mort!") 
feléleszti  a  femme  fatale-t,  mi  több,  benne  a  szerelmes  
nőt. 

L'Herbier  filmjét  a  kortársak  inkább  az  intellektuális  
utópiák,  mint a giccses ponyvák  közé sorolták.  Elhitték,  
hogy  amolyan  „tündérmesét"  látnak,  amely  egy  új  kor-
szak  „mechanikus  szimfóniája".  A  játék  melodramati-
kus  fordulatait  persze  akkor  sem  vehették  túl  komo-

lyan.  Itáliában  Futurizmus:  egy  szenvedélyes  dráma  
1950 ben  címmel  hirdették.  

A  szívtelen  asszony  sok  szempontból  emlékeztet  a  
Metropolisra,  a  német  film  utópikus  alkotására.  A  két  
mű  azonban  ellentétes  ideológiákból  építkezik.  L'Her-
bier  az  embert  technicizólódó  életterére,  kinetikus  és  
kommunikációs  eszközeire bízza. „Korunk hőse",  a mér-
nök,  képes arra, hogy  humanizálja  az „élettől  elidegene-
dett"  művészetet.  Fritz  Lángnál  ezzel szemben  a  totáli-
san  elgópiesedett  világ  dekoratív  elemévé  válik  az  em-
beri lény. Itt  a tudós inkább  alkimista, aki megteremti  a  
rombolás  géniuszát.  Az  élő  csak  prototípusa  a  gépasz-
szonynak. 

A  szívtelen asszony  a gép apoteózisa  az avantgard  gép-
kultuszának,  a  futurista  művészek  deklarálta  „kreatív  
erő  misztériumának"  szellemében.  

Sem a '20-as, sem az '50-es évek  nem igényelte  a prog-
resszív  kultúrát  konstruáló  civilizáció  ennyire  optimista  
ós  elitisztikus  modelljét,  mint  ahogyan  A  szívtelen  asz-
szonyban  megjósoltatott.  

HUDRA  KLÁRA  



problémák  (megőrzési,  tárolási  gon-
dok,  az  anyag  bomlása  stb.),  vala-
mint  az  emberi  gondatlanság  miatt.  
Ez  óriási  mennyiség,  hatalmas,  soha  
nem  pótolható  veszteség,  hiszen  en-
nek  nagy  része  kiváló  alkotás  volt.  
Ráadásul  megnehezíti  a  filmek  szá-
montartását,  összegyűjtését  az  a  
tény  is,  hogy  jó  részük  jogai  magán-
kézben  vannak.  Franciaországban  
nincs  megnyugtató  módon  rendezve  
a filmek jogainak  a kérdése.  Bertrand  
Tavernier  vezetésével  nagy  harc  fo-
lyik  nálunk  a  rendezők  jogainak  az  
elismertetéséért.  A  zeneszerzők  ren-
delkeznek  az  általuk  szerzett  zene-
művek  jogaival,  míg  a  filmrendezők  
nem.  Tavernier  egy  ankéton  el-
mondta,  hogy  a  csődbe  ment  produ-
cerek  vásárokon  remekművek  dub-
negatívjait  adják  el  kilóra,  ezer-
ezerötszáz  frankért!  

Ezek  között  azután  sok  az  olyan,  
amely  így  örökre  eltűnik.  Semmi  és  

ETC  Francis  A  távollévő  lélek  
című  filmben  

Philpppe  Hérlat  és  Eve  Francis  
az  Eldorádóban  (1921)  

senki  nem  védi  Franciaországban  a  
filmrendezők  jogait.  Éppen  ezért  fel-
becsülhetetlen  értékű  a  Bois  d'Arcy  
Filmarchívum  munkája,  hiszen  a  
filmrestaurálás  kapcsán  a  filmek  jogi  
helyzete  is  előtérbe  került.  1980  óta  
működik  már  egy  nemzetközi  szö-
vetség is az UNESCO  támogatásával,  
amely  szervezett  formában  próbálja  
megmenteni  az  enyészettől  egyete-
mes kultúránk  értékeit.  . . 

A  szívtelen  asszony  magyarországi,  
élőzenei  bemutatójára  eljött  a  res-
taurált  változat  zeneszerzője,  Jean-
Christophe  Desnoux  is,  hiszen  ő  
játssza  a  kísérőzene  zongoraszólamát  
és ő tanította be a magyar  zenészeket.  
Először  a  párizsi  Iparművészeti  Fő-
iskolán  végzett  tanulmányokat,  ahol  
jelenleg  is  videótechnikus.  Később  
zeneszerzést  tanult,  majd  bérzongo-
ristaként dolgozott  Franciaországban  
ós  Martinique  szigetén.  Kabarékban  
lép  fel,  festészeti-zenei  performance-
okon  vesz  részt,  kísérőzenét  szerez  
rövid-  ós  videófilmekhez:  még  csak  
31  éves,  máris  kalandos  életút  áll  
mögötte. 

—  Tudjuk,  hogy  az  1925-ös  párizsi  
ősbemutatón  is  zenekar  szolgáltatta  
A  szívtelen  asszony  kísérőzenéjét.  Ki  
szerezte  az eredeti  filmzenét?  

—  Darius Milhaud komponálta.  De  
ellentétben  az  enyémmel,  amely  vé-
gig,  az  egész  film  során  hallható,  az  
ő  kísérőzenéje  csak három,  körülbelül  
5—6  perces  zenedarabból  állt.  Ha  
hihetünk  a  legendának,  az  első  han-
gok akkor csendültek fel először,  ami-
kor  a filmből  már több,  mint egy  óra  
eltelt.  A  dráma  csúcspontján  üstdo-
bok  és dobpergés  kísérte  a  reményte-
lenül  szerelmes  mérnök  autójának  
lezuhanását  a  szikla  tetejéről.  A  má-
sik két zenei betét  az utolsó  laborató-
riumi  jelenet  során  volt  hallható.  
A  maga  korában  rendkívül  eredeti  
ötlet  volt  az,  hogy  Milhaud  a  kísérő-
zenét  ütőhangszerekre  ós  zenekarra  
komponálta.  Ez  a  partitúra  sajnála-
tos módon  elveszett,  ugyanis  az  ame-
rikai  bemutatóra  elküldték  az  egyet-
len (!)  kézzel  írott  példányt,  és  a  cso-
magot szállító hajó elsüllyedt. Ugyan-
akkor  fennmaradtak  Milhaud-nak  
más  szerzeményei  (amelyek  hallatán  
az  embernek  az  az  érzése,  hogy  azok  
bármely  némafilmhez  illenének),  így  
tehát  a  stílusra  vissza  lehet  követ-
keztetni. 

—  ön  tehát Milhaud  stílusában  pró-
bálta megkomponálni  a  kísérőzenét?  

—  Nem törekedtem sem arra, hogy 
hasonlítson  rá,  sem  arra,  hogy  attól  
gyökeresen különbözzön.  Mivel  a film 
saját  kora  képzőművészeti  tenden-
ciáit  próbálta  visszatükrözni,  az  ón  
elképzelésem  az  volt,  hogy  a  néző  e  
csaknem  2  ós  fél  órányi  zenében  a  
kortárs  zene  egész  történetét  felfe-
dezhesse. 

A  kísérőzene  a  húszas  évek  zenei  
világából  indul  ki,  majd  fokozatosan  BARABÁS  KLÁRA  

egyre  modernebb  lesz.  Az  elején  erő-
teljesen  érezteti  hatását  L'Herbier  
kedvenc  zeneszerzőjének,  Debussy-
nek  a  művészete,  később  egyre  több  
a  satie-s  mozzanat.  (Érdemes  meg-
jegyezni,  hogy  a  film  forgatásakor,  
1923-ban  többször  is  megfordult  
Satie  a  Joinville-i  Stúdióban.)  Majd  
a  Fats  Waller  és  Bix  Beiderbecke  
inspirálta jazz-betéteken  keresztül  el-
érkezünk  a  komputerzenéhez.  A  Fer-
nand  Lóger  tervezte  laboratórium, je-
lenetében  egy  különös  hangszer,  a  
percuphone  hallható.  Ezt  a  húros-
ütős,  mechanikus  szintetizátort,  
amely  különös  keveréke  a  szövőszék-
nek  és  az  elektronikus  tamtamdob-
nak,  megszólaltatója,  Patrice  Moul-
let  tervezte  direkt  ehhez  a  filmzené-
hez.  A  kísérőzene  tehát  nem  rekonst-
ruált,  hanem teljesen  eredeti  alkotás.  
Természetesen  nem  minden  előadás  
élőzenei  bemutató,  a  hanganyagot  
rögzítettük,  létezik  2—3  fényhangos  
kópia  is  A  szívtelen  asszonyból.  

—  A filmben  két  „avantgardosított"  
ukrán  népdal  is  elhangzik,  amit  Buda-
pesten  Csengery  Adrienn  adott  elő...  

—  Milhaud  kísérőzenéjében  nem  
szerepeltek dalok. Ezt az ötletet maga 
a  film szolgáltatta,  hiszen  A  szívtelen  
asszony  egy  énekesnő  történetét  me-
séli  el.  A  főszereplő,  Georgette  Leb-
lanc  (Maeterlinck  élettársa  és  az  
Arséne  Lupin  szerzőjének  lánya),  
maga  is  korának  egyik  híres  dívája  
volt.  Ukrán  népdalokat  azért  válasz-
tottam,  mert  a filmben látható,  hogy  
az  énekesnőt  balalajka  kíséri.  Akko-
riban  Franciaországban  rendkívül  
divatosak voltak  az orosz, ukrán nép-
dalok, táncok.  Az  Orosz  Balett  a  film 
forgatása  idején  rendszeresen tartott 
előadásokat  Párizsban,  hihetetlen  
népszerűségnek  örvendtek.  A  nagy  
énekesnők  pedig  világkörüli  turnéik-
ról  magukkal  hozták  azoknak  az  or-
szágoknak  a  dalait,  ahol  megfordul-
t a k . . . 

—  Hogyan  kapta  a  megbízatást,  
hogy  zenét  szerezzen  A  szívtelen  asz-
szonyboz  ?  

—  Val-De-Marne-ben  van  egy  Tu-
domány és Technika a Filmművészet-
ben  elnevezésű  fesztivál,  amelynek  a  
díszbemutatóján  öt  évvel  ezelőtt  ez  
az  alkotás  szerepelt.  (E  film  lényege  
ugyanis  a  tudomány  apológiája,  hi-
szen  egy  futurista  látomásban  mér  
megjelenik  a  televízió,  valamint  egy  
olyan  gép  is,  amely  képes  érzelmileg  
átalakítani,  sőt,  a  halálból  vissza-
hozni  embereket.)  Készítettem  tehát  
egy  zenei  vázlatot  zongorára,  amit  
meghallgatott  a rendező lánya, Marie-
Ange  L'Herbier  is.  Nagyon  el  volt  
ragadtatva  ós  azt  nyilatkozta,  hogy  
apja  tökéletesen  ilyen  szellemben  
képzelte  el  a  kísérőzenét  és a film tu-
lajdonképpen  csak  most,  hatvan  év-
vel  később  készült  el  igazán. . .  



A CSONKA  FILMEK  
DOKTORA 

Beszélgetés  Szilágyi  Attilával  

AFIAF  (Filmarchívumok  Nem-
zetközi  Szövetsége)  pár  évvel  
ezelőtt  érdekes  kísérletet  vég-

zett annak megállapítására,  hogy  mi-
lyen  színvonalú  filmrestaurálási  
munka  folyik  az  egyes  országokban,  
ki  milyen  technikai  színvonalon  ké-
pes  átmenteni  a  régi  filmek  kópiáit.  
A  Drake  of  England  című  film  nitro-
kópiáját  29  darabba  vágták,  ebből  
egyet  megkapott  a  Magyar  Filmar-
chívum  is.  A  lemásolt  anyagok  meg-
tekintése  után több  külföldi  szakem-
bernek  az  volt  a  véleménye,  hogy  a  
magyar  produktom  a  8—9.  helyen  
áll. Tisztes középszer,  a magyar  szak-
emberek  mégis  elégedettek  az  ered-
ménnyel.  Elégedettek,  sőt  büszkék,  
hiszen  nálunk  a  filmrestaurálási  
munka  olyan  mostoha  körülmények  
között  folyik,  hogy  a  versenyben  
részt  vett  konkurrens  filmarchívu-
mok  el  sem  hinnék,  hogy  ilyen  be-
rendezéssel,  ilyen  szűkös  pénzügyi  
keretek  mellett  valaki  egyáltalán  be  
mer  nevezni  a  komoly  műszaki  ós  
személyi állományt felvonultató film-
restaurátor-csoportok  versenyébe.  
A  kopírgóp,  amelyen  a  magyar  ver-
senykópiát légyártották,  a harmincas 
években  készült.  A  vágóasztalok,  
szinkronasztalok,  több  egyéb  beren-
dezés  a  Mafilmből,  a  Pannónia  Stú-
diból,  illetve  a  Filmlaboratóriumból  
—  leselejtezés  útján  —  kerültek  a  
Filmarchívumba.  A  tűzveszélyes  nit-
rófilmek  átmásolására  a  kulturális  
kormányzat  körülbelül  5,5  millió  fo-
rintos évi keretet biztosít;  filmrestau-
rálásra,  a  meglévő  kópiák  védelmére,  
rendbehozatalára  nem  különül  el  ke-
ret  a  Magyar  Filmintézet  költség-
vetésében. 

—  Sajnos,  Magyarországon  nincs  
szervezett  filmtechnikai,  filmrestau-
rátori  képzés  —  mondja  Lengyel  
Miklós,  a  Magyar  Filmintézet  Film-
technikai  Osztályának  vezetője.  —  
A  Színház-  ós  Filmművészeti  Fő-
iskolán  az  operatőrök,  vágók  termó-

szetesen  kapnak  műszaki  képzést,  de  
ők  már hivatásuknál  fogva  is  a gyár-
tás felé orientálódnak.  Evek  óta  nem  
indult  tanfolyam  a  filmtechnika  
„szürke  műszaki  hada"  számára,  pe-
dig  nagyon  időszerű  volna.  

Régi  filmekről  lévén  szó,  olyan  
szakemberekre  lenne  szükségünk,  
akik  a  film  kezdetétől  a  legmoder-
nebb  filmtechnikáig  átfogó  műszaki  
ismeretanyaggal  rendelkeznek.  Na-
gyon  kevés  ilyen  ember  van.  A  film-
restaurálásban  gyakorlatilag  csak  
megszállottakra  számíthatunk,  akik  
hosszú  évek  szakmai  gyakorlatával  a  
hátuk  mögött,  megfelelő  szervezett  
képzés híján önszorgalomból,  részben  
autodidakta  módon  sajátították  el  a  
szakmát." 

A megszállott filmrajongó, akire töké-
letesen  ráillik  a  fenti  jellemzés:  Ma-
gyarország  egyetlen  hivatásos  film-
restaurátora:  Szilágyi  Attila.  Négy  
évtizedes  filmes  múlt  áll  a  háta  mö-
gött.  A  filmszakma  legkülönbözőbb  
területein dolgozott:  volt  mozigépész,  
vezető  szerelő  a Filmtechnikai  Válla-
latnál,  dolgozott  a  Filmgyár  hang-
osztályón,  a  Filmlaboratóriumban.  
Tíz  éven  keresztül,  üzemi  balesetéig,  
a  Filmarchívum  műszaki  vezetője  
volt,  jelenleg  filmrestaurátor.  1947-
től  amatőrfilmes,  mintegy  félszáz  
filmje  közül  több  díjat  is  nyert  New  
York-i,  cannes-i  ós  egyéb  amatőrfil-
mes  fesztiválokon.  Az  Országos  Mű-
szaki  Múzeum  szakértő  tanácsadója,  
filmtechnikai  relikviákat,  eszközöket  
gyűjt. Négy  kiállítást szervezett,  töb-
bek  között  a kaposvári  mozitörténeti  
kamarakiállítást,  amely  hat  év  óta  
tart  nyitva.  Szerencsés  embernek  
mondja  magát,  hiszen  munkája  és  
hobbija  ugyanaz:  a  film.  

—  Hogyan  lesz  valakiből  ma  Ma-
gyarországon filmrestaurátor  ?  

—  Amikor  az  első  filmrestaurálási  
munkálatokat  végeztem,  még  nem  

létezett ez  a munkakör.  1961-ben  egy  
Vanek  nevű  kávéháztulajdonos  ma-
góngyűjtő  hagyatékából  a  Filmtudo-
mányi  Intézetbe  került  18  Lumiére-
film,  többek  között  a  magyarországi  
millenniumi  ünnepségekről  forgatott  
filmritkaság.  A  gyártási  év  óta  eltelt  
66  esztendő  során  a  kópiák  állapota  
olyannyira  megromlott,  hogy  kézbe-
vételkor  pattogva  töredezett  széjjel.  
Ezek  közül  a  kópiák  közül  —  abszo-
lút kisipari eljárásokkal  —  tizenhatot  
sikerült  átmentenem.  Emlékszem,  
egy  gépházi  rolnizóasztalon  dolgoz-
tam,  hiszen  akkoriban  még  olyan  be-
rendezések  sem  voltak,  mint  mosta-
nában.  Tapasztalataimat  leírtam,  ós  
egy-egy  pozitív  kópia  kíséretében  el-
küldtük  több  filmarchívumba.  Hogy  
a  restaurálást  ilyen  autodidakta  mó-
don,  mindenféle  útmutatás  nélkül  el  
mertem kezdni, ahhoz jelentősen  hoz-
zájárult az a tény, hogy  amatőrfilmes  
voltam, tehát ismertem a filmes alap-
anyagokat.  Ezt  a  munkát  csak  hal-
latlan  türelemmel,  szeretettel  ós  tisz-
telettel  lehet  végezni.  

—  Mióta  folyik  a  Magyar  Film-
archivumban  szervezett  formában  a  
filmrestaurálási  munka?  

—  Hogy  az  ón státusom  létrejöhe-
tett,  az  Nemeskürty  Istvánnak,  a  
Magyar  Filmintézet  és  Filmarchívum  
előző  igazgatójának  köszönhető.  Sok-
szor elmondta és leírta, hogy  a  kópia-
védelem  szempontjából  az  utolsó  
percben  vagyunk.  Ha  nem  vigyá-
zunk,  soha  nem pótolható  nemzeti  ós  
egyetemes  értékek  mennek  veszen-
dőbe.  1984-ben  nevezett  ki  hivatalo-
san  is  filmrestaurátornak.  

—  Milyen  filmeket,restaurált?  
—  Szinte kizárólag  az  1929  és  1944  

között  készült  hangosfilmekkel  fog-
lalkozom,  ezek  vannak  a  legelhanya-
goltabb  állapotban.  A  háború  sajná-
latos  módon  a  kópiaállományt  is  
megtizedelte.  1944-ben  a  központi  
anyagot  és  a  filmkölcsönzők  kópiáit  
a  budafoki  borospincékbe  szállítót-



ták,  ahol  azok  át is  vészelték  az  ost-
romot.  Amikor  a  Vörös  Hadsereg  
hadizsákmányként  magával  vitte  
óket,  szállítás  közben  tűz  keletkezett  
és  nagyon  sok  néma-  és  hangosfilm  
megsemmisült.  Talán  érzékelteti  a  
veszteség  mórtékét  az  az  adat,  hogy  
az  összes  magyar  némafilmből  csu-
pán  körülbelül  tizenhárom,  s  hat  rö-
vid  maradt  meg  teljes  épségben  ós  
ezen  kívül  néhány  töredék.  A  meg-
maradt  anyagot  azóta  a  Szovjet  
Filmarchívumból  visszakaptuk.  De  
magángyűjtőkről  is  mesélhetnék  
anekdotákat,  például  hogy  miként  
kapott  telitalálatot  a  kedves,  öreg  
óbudai  kéményseprő,  Weiser  Nándor  
tekintélyes magángyűjteménye  ós ho-
gyan  pusztult  el  annak  jórésze.  De  a  
veszteségekórt  okolhatók  még  a  há-
ború  előtti  kalmár-szellemű  filmköl-
csönzők  is,  akik  a  lefutott  filmek  
kópiáit  kilóra,  fillérekért  értékesítet-
ték. 

—  Van-e  valamilyen  adat  arról,  
hogy  ebből  az  időszakból  mennyi  ma-
gyar film  veszett el  örökre?  

—  Egy  kis  bizakodással  hadd  
mondjam  azt,  hogy  remélem,  nem  
vesztek  el  örökre  azok  a  filmek  sem,  
amelyeknek  a  sorsáról  jelenleg  sem-
mit  sem tudunk.  Éppen  most  is  úton  
van  felénk  egy  amerikai  magángyűj-
tőtől  12  háború  előtti  magyar  film,  
köztük  rendkívül  fontos  alkotások-
kal.  Szinte nem múlik  el úgy év,  hogy  
egy-egy  régi  magyar  film  elő  ne  ke-
rülne  magyar  vagy  külföldi  magán-
gyűjtőktől. Ráadásul külön szerencse, 
hogy  az elmúlt évtizedek  során  —  fő-
lég,  amíg  nem  volt  Filmarchívum  —  
a  magángyűjtők  jobban  vigyáztak  a  
filmekre,  mint  az  állami  intézmé-
nyek,  amelyeknek  ez  a  feladata  lett  
volna.  Egy  hónappal  ezelőtt  került  
elő  például  A  pogányok  (rendező:  
Martonffy Emil) című, 1936-os film is. 

—  Miből  áll  konkrétan  a  filmres-
taurátor  munkája?  

—  A filmrestaurátor feladata,  célja  
az,  hogy  az  elöregedett,  illetve  meg-
rongálódott  filmet  alkotórészeiből  lu-
indulva  fizikailag  és tartalmilag  meg-

„ s  szétrohadó  filmtekercs  a tiroló  dobozt  
Is  elmillasztja"  

Szilágyi  Attila  felvétele  

közelítően  eredeti  állapotába  vissza-
állítsa,  hogy  kopírozható  legyen.  
A  mechanikai  sérülések  következté-
ben  sokszor  élvezhetetlen  a  kép  és  a  
hang.  Ilyen  esetben  polírozással,  fo-
lyadékos  kezeléssel  megpróbáljuk  el-
tüntetni  a  karcokat,  szennyeződóse-
ket. 

A  restaurátor  szoros  kapcsolatot  
tart  fenn  a  filmográfussal,  illetve  
filmtörténósszel.  Gondosan  ügyelnie  
kell  arra,  hogy  a  megsemmisült,  pó-
tolhatatlan  jelenetek hiányából  eredő  
értelemzavaró  részek  megvágása  ne  
másítsa  meg  a  művet.  Ha  szükséges,  
igénybe  veszi  a  könyvtárakat,  ha  
van,  a  forgatókönyvet,  vagy  a  kora-
beli  folyóiratokat  hívja  segítségül.  

—  Konkrét  példát  tudna  arra  mon-
dani,  hogy  mit  tesznek,  ha  egyes  rész-
letek  hiányoznak  a  filmből?  

—  Vannak  olyan  filmek,  amelyek-
ből  esetleg  egész  felvonások  is  hiá-
nyoznak  —  10—-15 perc  —  mégis  be-
mutatjuk,  mert  jelentős  színészek  
játszanak  benne  (és az idősebb  nézők  
szeretik nézni fiatalságuk bálványait), 
vagy  mert a rendezője fontos.  Hozzá-
forgatni  a  filmhez  nem  lehet,  kipó-
tolni  lehetetlen,  hiszen  a  színészek  
vagy  meghaltak  már,  vagy  megöre-
gedtek,  meg minden egyéb szempont-
ból is képtelenség  volna a több  évtize-
des  mozgófilm,  kiegészítése.  Igyek-
szünk úgy összeállítani  a filmet,  hogy 
ne  maradjon  benne  semmilyen  za-
varó  momentum.  Az  1941-es  Bob  
hercegből  (rendező:  Kalmár  László)  
például  hiányzik  egy  egész  felvonás  
a  film  közepe  táján,  egy  báljelenet.  
A  film  enélkül  kerül  vetítésre,  a  né-
zőnek  még sincs hiányérzete,  ettől  a  
történet  még  nem  vált  csonkává.  
Vagy  vegyük  Bárdos  Artúr  Én  vol-
tam című filmjót, amely  1936-ban  ké-
szült  Bulla  Elmával  a  főszerepben.  
Sajnos,  a  háború  során  az  első  két  
felvonás  elveszett,  most  mindjárt  
a  harmadik  felvonással  kezdjük  a  
film vetítését.  

—  És  ez  nem  értelemzavaró ? 
—  Szerencsére  egyáltalán  nem.  

Még csak egy utolsó inzertre sem volt  
szükség,  olyan  hosszú  volt  a  cselek-
mény  felvezetése.  A  film  kapott  egy  
új főcímet. Három óv alatt  körülbelül  
félszáz  filmhez  készítettem  új  főcí-
met,  ugyanis  a  leggyakrabban  a  régi  

filmekni.  - vagy  a főcíme, vagy  a  vége  
tűnik el.  A  főcímek alá  természetesen  
zenét  is  kell  „kreálni".  Régi  hangle-
mezekről,  filmzenékből  korabeli,  a  
film  hangulatinak  megfelelő  zenét  
keresek,  mert  az  sem  mindegy,  hogy  
hogyan  van  egy  film bevezetve.  Sok-
szor  előfordul  az  is,  hogy  a film  vége  
csonka,  esetleg  az  egész  utolsó  felvo-
nás  hiányzik.  Van  olyan,  amit  éppen  
emiatt  be  sem  tudunk  mutatni.  Ha  
egy filmnek hiányzik az első felvonása 
és egy  inzerttel  utalok  arra, hogy  ad-
dig mi történt, az még, azt hiszem, el-
fogadható.  De  az,  ha  másfél  órán  ke-
resztül  megy  a  film  és  a  végére  oda  
van  biggyesztve  egy  inzert,  hogy  
„a  fiatalok  kéz  a  kézben  indultak  
a  boldogabb  és  szebb  jövő  felé"  és  
ezzel  vége,  bekapcsolják  a  terem vilá-
gítást,  ennél  bosszantóbb  dolgot  el  
sem tudok  képzelni...  

—  Ilyen  esetben  a  film  ,,megment-
hetetlen",  vagyis  nem  kerülhet közönség 
elé? 

—  Minden  film egyedi  eljárást-igé-
nyel,  nem  szolgálhat  támpontul  az  
előzőleg  restaurált  száz  film.  Nem  
egy  olyan  filmünk  van,  ami  fut  a  
filmklubokban,  a  Filmmúzeumban,  
annak  ellenére,  hogy  a  vége  hiány-
zott.  Lehet,  hogy  csak  egy  semleges  
képről,  vagy  egy  félmondatról,  né-
hány  szófoszlányról  van  szó.  A  film  
közbenső  jeleneteiből ilyenkor  vissza-.  
dublézok  bizonyos  jeleneteket,  de  
csak passage-képeket;  —  esetleg  kép-
kimerevítést,  fotóbeépítést  alkalma-
zok,  de  ez  nem  igazán  szerencsés  
megoldás. 

—  ön  tehát  a  leírások  alapján  is-
meri  a  történetet,  és  a  hiányzó  részleté-
ket  meglevő  képek  segítségével  igyek-
szik  pótolni.  Bizonyos  esetekben  nem  
jelenti  ez  a film  meghamisítását?  

—  Nézze,  ha  azt  mondom,  hogy  
pótolom  a  film hiányzó  végét,  akkor  
általában  fél  percnyi,  egy  percnyi  
hiányzó  részre  gondolok.  Most  pél-
dául  van  egy  Hacsek  és  Sajó  epizód,  
ahol  a  dialóg  hosszabb,  mint  a  kép  
—  éppen  a végénél.  Most  ez  a  kérdés  
is  megoldásra  vár.  Ügy  érzem,  nem  
hamisítom  meg  a  filmet,  hiszen  ide-
gen  anyagot  nem  vágok  hozzá,  a  cse-
lekmény  értelmét  nem  változtatom  
meg.  Semmin  nem tudok  változtatni,  
de  nem  is  akarok.  Isten  ments!  Na-
gyon  idegenkedem  attól  a  megoldás-
tól,  hogy  a  film  végére  inzertet  te-
gyek.  Pedig  sok  csonka  filmünk  van,  
amelyben  kitűnő  színészek  szerepel-
nek  és  a  megmaradt  részek  olyan  
szellemesek,  hogy  talán  még  csonka  
állapotban is érdemes lenne őket  vetí-
teni.  Lelki  beteg  vagyok,  ha  eszembe  
jut  Bán  Frigyes  kitűnő,  1942-es  
filmje,  Az  ötös számú  őrház.  Hiányzik  
az utolsó három perce,  pótolhatatlan.  
Nagyon boldogok lennénk, ha ez vala-
honnan  előkerülne.  Természetesen  
vannak  gyengébb  darabok  is,  de  eze-
ket  is  bemutatjuk,  hiszen  mindegyik  
része  a  magyar  filmtörténetnek.  

—  Ha  már  az  eredetiség  kérdésénél  
tartunk,  az eredetileg kiszínezett  kópiá-



kat  miért fekete-fehér  verzióban  mutat-
ják  be?  

—  Az  igazság  az,  hogy  a  némafilm  
soha  nem  volt  fekete-fehér,  mindig  
volt  rajta  egy  alapszín.  Vagy  virazsi-
rozták,  vagy  kockáról  kockára  borz-
ecsettel  kiszínezték  (hihetetlen  nagy  
munka  volt!),  vagy  színes  korongot  
helyeztek  a  vetítőgép  objektívje  elé.  
De ma már nehéz kideríteni, hogy  mi-
lyenek  is  voltak  ezek  a  színek.  A  szí-
nezés nem szerepel  sem a leírásokban,  
sem  a  cenzúralapokon  sehol.  Csak  
következtetni  tudunk  például  arra,  
hogy  a  burleszkeket  általában  na-
rancssárgás-barnásra  virazsirozták.  

—  Milyen  minőségű  gépeken,  mi-
lyen  körülmények  között  végzi  a  mun-
káját? 

—  Anyagi  nehézségeink  miatt  csak  
a  Filmgyárból,  a  Pannónia  Film-
stúdióból  ós  a  Filmlaboratóriumból  
kiselejtezett gépekhez tudtunk hozzá-
jutni.  Szegény  ember  vízzel  f ő z . . .  
A  legtöbb  műveletet,  a  folyadékos  
tisztítást,  vegyszerezést  manuálisan,  
a  kezelőnők  "segítségével  végezzük.  
Jelenleg  45—50  keskeny  kópiával  is  
dolgozom,  amelyek  technikai  selej-
tek,  de  mégis  ót  kell  kopíroznunk,  
meg  kell mentenünk  őket.  Az  anyag  
olyan  szennyes  volt,  hogy  benzinben  
is  ót  kellett  mosnunk.  Ezt  látva,  a  
laboratórium  szakembereinek  még  
a  szájuk  is  tátva  maradt.  Hiába,  ők  
csak  új  anyaggal  dolgoznak,  nincse-
nek  hozzászokva  ilyen  sérült  anyag-
hoz.  Hosszú  évek  tapasztalatai  alap-
ján  észrevettük,  hogy  egyes  szennye-
ződések  olyan  makacsak,  hogy  még  
a  legmodernebb  ultrahangos  beren-
dezések sem tudják  őket  eltávolítani,  
óm  mi  közönséges  hypóval  nagyon  
jó  hatásfokot  tudtunk  elérni.. .  

—  Munkájának  hatásfoka  mennyi-
ben függ  a  körülményektől?  

—  Jártam  a  Lengyel,  a  Kelet-
Nómet  és a Román  Filmarchívumok-
ban,  mindenütt  sokkal  jobban  állnak  
nálunk,  mind  műszaki,  mind  anyagi  
vonatkozásban.  Az  NDK-ban  a  res-
taurátorok  mellett  komoly  vegyósz-
mérnök-gárda  áll  a  filmrestaurálás  
szolgálatában,  nem is  beszélve  a sok-
kal jelentékenyebb  felszerelésről. Ter-
mészetesen  valamennyien  óriási  bó-
zisanyaggal  rendelkeznek.  

Nézze,  minőségileg  mi  is  sokkal  
jobb  eredményt  tudnánk  elérni,  ha  
nem  Orwo-anyagra  dolgoznánk,  
amely  mór  az  előhívás  pillanatótól  
zsugorodik,  vagy  ha  olyan  eszközök  
állnának  a  rendelkezésünkre,  mint  
például  a  kelet-német  kollégáknak.  
Nem  is  beszélve  arról,  ha többen  len-
nénk . . .  A  filmrestaurálásban  az  
eredmény  csapatmunkán  alapszik.  
Többek  között  a hiányzó filmek,  ada-
tok  beszerzésében,  a  tisztításban,  a  
kopírozósban is közreműködnek  mun-
katársaim, a team-munka óhatatlanul 
szükséges. 

BARABÁS  KLÁRA  

N Y O N 

Kiküldött  munkatársunk  
beszámolója 

Hers  Frank:  As  utolsó  Ítélet  

AZ  EZREDIK  
KÉP 

Ha  valamely  film-  vagy  televíziós  
szemle  programja  alig  kínál  

megragadó  mozgóképi  hatásokat,  s  
emiatt  a  jelenlevők  „magányos  tö-
meggé"  egyesülnek,  amelyben  min-
denki  merőben  tenyészeti  jellegűnek  
érzi  a  szakma  fesztiválrajzását,  ez  
nem  varrható  egyszerűen  a  program  
összeállítóinak  a  nyakába.  Az  ő  fel-
adatuk  a  jelen  évtizedben  többnyire  
hálátlan,  engedjenek  bór  nagy  vagy  
még  nagyobb  teret  a  videóproduktu-
moknak.  Mégis,  ha  a  szervezők  kellő  
irtózattal  gondolnak  a  mondott  ve-
szélyre,  s így  nem  csupán  a  lebonyo-
lítás  színvonalát  viselik  a  szívükön,  
egy-egy  filmhét  ma  is  felidézheti  azt  
az  értékes  (impulzív)  ábrándképet,  
amely  szerint  még  mindig  van  esély  
arra, hogy  a film művészete  kibonta-
kozzék.  Nyon  fesztiválján  például  
(ez  a svájci  kisváros a Francia-Alpok-
kal  szemben,  a  Genfi-tó  partján  fek-
szik),  ahol  őszönként  mutatnak  be  
válogatásokat  a  világ  újabb  doku-
mentumfilmjeiből  és  videóriportjai-
ból,  évről  évre  érdemes  végignézni  a  
vetítéssorozat  egészét,  már  csak  
azért  is, mert  a nyoni  igazgatóság  so-
hasem  dermed  holmi  „évi  termés"  
bűvöletébe:  a  versenyen  kívüli  vetí-
tések  itt soha nem  mellékesek.  

A  hagyományos  nyoni  igyekezet-
nek  tavaly,  mondhatni,  a  széljárás  is  
kedvezett:  az  elmúlt  másfél  év  szov-
jet  dömpingje  filmfesztiválok  sorát  
mentette  meg  a túlságos szellemi  sze-
lídségtől.  Nyonba  három  balti  film-
stúdió:  a  tallinni  (észt),  a  rigai  (lett)  
és  a  vilniusi  (litván)  küldte  el  össze-
sen negyvenhat filmjét, amelyek  közt  
alig  akadt  érdektelen.  E  retrospektív  
összeállításból  az  is  kiderült,  hogy  
Juris  Podnieks,  a Könnyű-e  fiatalnak  
lenni?  rendezője  a hetvenes  évek  vé-
gén  sem  készített  rosszabb  filmeket,  
mint a jelenben, sőt egyik  korai  etűd-
jével  kétségkívül  remekelt.  A  fekete-
fehér,  35  mm-es  nagy  kamerával  for-
gatott,  snittek  és  beszédhangok  nél-
küli  Tízpercnyi  élet  alapötlete  nem  
meglepő,  a  megvalósítás  azonban  ki-
vételes  erejű.  Gyerekarcokat  nézünk  
tíz  percen  ót,  a  gyerekek  felfelé  bá-
mulnak,  az  őket  megvilágító  szín-
padra,  ahová  mi  egy  pillanatra  sem  
tekinthetünk  fel.  A  zene,  amit  hal-
lunk,  nem  a  film,  hanem  a  színielő-
adás  (talán  bábjáték)  kísérőzenéje,  
amely a Jó és a Rossz küzdelmét érzé-
kelteti, félreérthetetlen  drámaisággal.  
„A  kamera"  kiválaszt egy  öt-hatéves  
kisfiút, az ő arcán időzik  a legtovább, 
figyelve,  amint  ez  az  arc  néha  a  fe-
nyegetettség  vagy  az  iszony,  néha  
pedig  a  remény,  a  megkönnyebbülés  
vagy  a  nagy  öröm  természetes  emb-
lémájává  alakul,  örökös  váltakozás-
ban.  Mivel  ezek  az  egymásba  tűnő  
érzelemábrák  nem  pantomim-mester-
munkák,  hanem egy  ember  korai,  ép-
eredeti  állapotónak  önkéntelen  jelen-
ségei,  a néző  eleve  nem formálhat  ró-
luk  véleményt:  marad  a  meztelen  
—  ós lemeztelenítő  —  élmény.  



Nyon  versenyében  tavaly  öt  szov-
jet  riportázs  vett  részt.  A  fődíjat  
ezek  egyikp,  a  lett  Herz  Frank  és  
Andris  Seleckis  munkája  nyerte.  Az  
utolsó  ítélet nem  csupán  azzal  aratott  
sikert,  hogy  készítői  „kellemetlen  
témát  választottak"  és  hogy  volt  
intelligenciájuk  és hitük  kutató  (nem  
pedig  oktató)  szándékkal  megköze-
líteni  témájukat.  Ugyanennyire  fon-
tos,  hogy  mindezt  olyan  magától-
értetődően  tették,  mintha  töretlen  
hagyományt folytatnának,  mintha az  
elmúlt  évtizedek  szovjet  dokumen-
tumfilmezésétől  mi sem állt volna  tá-
volabb,  mint  a  hivatalos  elvárások-
hoz  igazított  didaxis.  Ez  a  film  sem-
milyen módon  nem igazodik  dogmák-
hoz, úgy sem tehát, hogy meghirdetné 
ezek  ellenkezőjót.  A  rendezőt  éppen-
séggel  a  dogmáktól  ós  a  hétköznapi  
szokvány-nézetektől  független  igaz-
ság érdekli,  amikor egy  fiatal  halálra-
ítélt  bűnének  indítékait  próbálja föl-
deríteni.  1984  májusában  lelőtték  
Riga  egyik  közéleti  alakját,  egy  asz-
szonyt.  Ahogy  mind  többet  tudunk  
meg  a gyilkosról  (s  a rigai  bérkaszár-
nyák  életéről,  a rendőrséggel  kemény  
harcban  álló  feketepiacról  és így  to-
vább),  egyre  inkább  érezzük,  milyen  
kevés  is  az,  amit  tudunk,  mintha  a  
feltáruló  valóság  mögött  egy  másik  
hullámzana,  s  a gyilkosság  teljes  ma-
gyarázata  ott  bújna  meg.  

Nyonban  eddig  sohasem  díjaztak  
magyar  filmet,  most  megtört  a  jég:  
Gulyás  Gyula  ós  Gulyás  János  
J«onzó-tetralógiájának  itt  bemuta-
tott  része  az  egyik  ezüst-díj at  kapta,  
megosztva  egy  négyórás  angol  videó-
sorozattal  (Küzdelem  Lengyelor-
szágért 1900—1979).  Az  Én  is  jártam  
Isonzónál  I.  világháborús  magyar  
veteránjait  sokáig  kissé  bizonytala-
nul  figyelte  a  közönség.  A  legtöbben  
nem  tudták  eldönteni,  mint  véleked-
jenek  a  szereplők  esemóny-magyará-
zatairól,  keserű-savanyú  megjegyzé-
seiről  ós  egymás  közti  civódásairól,  
de  az  utolsó  jelenetsor  szinte  minden  
nézőt  meghatott.  Ilyesmi  ritkán  for-
dult  elő;  a  verseny  oknyomozó  film-
jeit  általában  csak tisztességükért  fo-
gadta  elismerő  taps,  filozofikus  vagy  
lírai  tartalmuk  többnyire  jelentékte-
len  volt.  Igaz,  együttvéve  olyan  bő-
séggel  nyújtottak  furcsa  (mégis  nyil-
ván  jellemző)  információkat  a  világ-
ról,  hogy  e  munkák  szerencsés  össz-
hatása  valamely  műalkotásóhoz  ha-
sonlított:  úgy  zavarta  meg  a  nézők  
fogalmait,  hogy  a  káosz  érzetével  
szemben  erőt adott.  Pedig  magukban  
az  egyes  információkban  nem  sok  
örömét  lelhette  a nyoni  közönség.  Az  
utolsó  szó jogán  például  —  a  quebeci  
Jacques  Godbout  rendezése  —  mont-
reáli  utpaképek  és  értelmiségi-nyilat-
kozatok  segítségével  a  Kanadában  
dúló  terrorizmusról  tájékoztat.  (Itt  
fegyvert  ragadtak  a  pacifisták  is:  az  
úgynevezett  Szilánk-csoporttal,  a  
splinterekkel  szemben  a  hadiipar  el-
keseredett  védekezésbe  szorult.)  

A  brazil  Geraldo  Sarno nyolc  ország-
ban forgatott Isten  tüze című filmje az 
eretnek  „vörös  egyház"  térhódításá-
ról  szól,  de  lenyűgöző  tömegjelenetei  
mindenekelőtt  Latin-Amerika  nyo-
morúságáról  vallanak,  lelkesítő  fel-
hangok nélkül. —  A kanadai  terroriz-
mus,  vélnénk,  igen  vékonyka  szála-
kon  kapcsolódik  Mexikó  vagy  Peru  
archaikus  problémáihoz.  A  világ  
küszködésének  formagazdag  nyoni  
panorámájában  azonban  a  kicsava-
rodott  és  szakadozó  helyi  összefüg-
gések  mögött  átfogóbbak  ós  szívó-
sabbak  válnak  kivehetővé.  

Ehhez  a  fajta  élményhez  a  nyoni  
látogató  sűrítetten  is  hozzájuthatott.  
Frédéric Mitterrand  és Patrick  Jeudy  
művében —  Mi,  a Rapho-ügynökség  —  
40 percen át sokszáz független állókép 
zuhog  egymásra:  fotográfiai  remekek  
az elmúlt ötven évből,  a világ  minden  
tájáról.  (Filmről van  mégis szó,  mert  
ennek  a  megkomponált  állókép-soro-
zatnak  a hatása nem  választható  el  a 
filmvászon-méretektől  és  a  képváltá-
sok  finom  pillanatszerűségótől.)  Mi  
köze a dolgoknak egymáshoz ? —  kér-
dezhetjük  szédelegve  a  kétszázadik  
kép  után,  melyek  mindegyike  mottó  
lehetne  egy-egy  filmhez.  Az  ezredik-
nél  már  nem  szédülünk:  jobban  lá-
tunk.  A  Mi,  a  Rapho  egyetlen  töké-
letlensége  az  elbűvölt  jubileumi  kí-
sórőszöveg, ami a Rapho-fotoügynök-
séget ünnepli.  A Raphót  a  harmincas  
években  egy  magyar  emigráns,  Radó  
Károly alapította, azóta már művész-
fotósok  egész  serege  dolgozott  az.  
ügynökségnek:  Mitterrand  ós  Jeudy  
roppant  értékű  kollekcióból  válogat-
tak. 

A  versenyprogram  legélénkebb  ré-
szét  érthető  módon  a  portrómfifaj  
filmjei  jelentették,  együtt  azokkal,  
amelyek  szűkkörű  közösségek  életé-
ről készültek. Utóbbiak közül  a  Néma  
mint  egy  hal,  a  belga  Boris  Lehman  
hátborzongató  iróniájú,  mégis  szere-
tetteli rendezése emelkedett ki, amely 
egy  rituális  zsidó  halvacsora  esemé-
nyeit követi,  a bevásárlástól  a lakoma 
végóig.  Ennél  csak  a  francia  Annie  
Tresgot  csaknem  háromórás  filmjót  
kísérte  nagyobb  siker,  ez  az  Actor's  
Stúdió-t,  a  világhírű  New  York-i  szí-
nósziskolát  mutatja  be,  olykor  lapos,  
olykor  figyelemreméltó  jelenetekben.  
Különösen  a  diplomaosztás  képsora  
emlékezetes:  mivel  a  frissen  végzet-
tek  neve  egészen  a  kihirdetés  pilla-
natáig titok,  a szerencsés  növendéke-
ket  hirtelen  éri  a  boldogság,  szinte  
megvakulnak  tőle.  Egy  huszonéves  
lány  ordítva  toporzékol,  egy  negy-
venes  férfi,  akiből  most  vált  hivatá-
sos  színész,  reszkető  kézzel  babrál  
magán,  majd  körmeire  mered.  
A  Halló,  itt  az  Actor's  szereplőinek  
zárt  világában  megvalósul  egyfajta  
teljesség,  ezért  akár  el  is nézhetjük  a  
film  rajongó  tónusát,  amely  ugyan  
kissé kirívó  volt  Nyonban,  a  higgadt  
hangvételű,  de  annál  meggyőzőbb  
munkák  között.  Nem  mintha  ezek-
ben  csupán  paranoid  csodabogarak  

vonultak  volna  fel:  A  fehér  majom  
címszereplője,  az  ausztrál  Brian  Gore  
atya  például  igazán  vonzó  megszál-
lott. Ez  az állandó  vitalitású,  medve-
szerű,  ősz  pap  a  filippinó  nyomorte-
lepek patrónusa és örökösen  vándorló  
miséztetője, szívbőljövően  világi gesz-
tusokkal.  (A  filmet  Curtis  Levy  ké-
szítette.)  A  hajlékonyság  királynője,  
a  gumitestű  Lorna  Chester  viszont  
—  aki rivalda-emlékeinek  pietisztikus  
áhítatában  él  —  vöröslő  hajjal  ós  a  
nyomort  nem  ismerve  is  halálosan  
szomorú.  Az  NDK-beli  Jörg  Foth  
Rock'riroll}án&k  főszereplői  éppen-
séggel  vidámak,  de  ez a vidámság  ta-
lán  még  siralmasabb.  A  Rock'n'roll  
tanúsága  szerint  Berlin  ifjúsági  klub-
jaiban  ma  különös  becsben  áll  az  
Elvis-zene,  és ezt  a zenét itt „Judy  és  
Dean"  érzi  a legjobban.  Táncfiguráik  
még  akadozóak,  de  már  nagyszabá-
súak.  A  táncospárt  dübörgő  sikereik  
színhelyein  látjuk  a  leggyakrabban;  
táncolnak,  majd  zihálva  sietnek  a  
teremből kihúzódó kamera („a  sajtó")  
után.  Tánc  közben  még  elviselhetők,  
de  mint  interjúalanyok,  pokoli  lát-
ványt  nyújtanak  fontoskodó  szem-
meregetéseikkel,  és kacsintós,  mámo-
ros  kacagásaikkal.  Még  sűrűbben  kö-
vetik  egymást  a  lidérces  komikumú  
pillanatok  a  belga  Manu  Bonmariage  
riport-burleszkjóben,  amely  azonban  
mégis  kevésbé  nyomasztó  mű,  sőt,  
különös  kedvre  hangol.  A  Halló,  
rendőrség?  minden  jelenete  Charleroi-
ban  —  főként  az  iparváros  utcáin  és  
munkáslakósaiban  —  játszódik,  ahol  
a  rendőrség  rendkívül  összetett  nép-
segítő  szerepet  tölt  be.  Tagjai  maguk  
sem  tudják  már,  minek  tekintsék  
magukat;  rendőrök  is,  de  akarva-
akaratlanul  bírókká  is  kell  válniuk,  
sőt, olykor szociális gondozókká  vagy  
családpszichológiai  terapeutákká  is.  
Naponta  kétségbeesett  telefonok  so-
kasága  indítja  útnak  őket,  hol  kira-
boltakhoz,  vagy  egymást-gyilkolók-
hoz, hol pedig a város valamelyik  szo-
rongó  magányosához,  szónoklatra  
készülő  eszelőséhez,  meg  elkeseredett  
anyákhoz,  akiknek házasságtörő  a fia 
vagy  a  lánya.  A  rendőrök  bizonyta-
lankodva  bár, de rendíthetetlenül  vo-
nulnak  ide-oda  a  reménytelenség  sű-
rűjében,  mintha  átéreznék  Borges  
gondolatát,  amely  szerint minden  na-
punk  meglepetések  szövedéke,  s  az  
üdvösség  nem  más,  mint  ez.  A  Halló,  
rendőrség?  seregnyi  figurájára  (a  ve-
lük  szinte  összenőtt  helyszínekkel  
együtt)  külön-külön  is  mind  emlék-
szünk,  talán  mert  az  ötvennél  több  
nyoni versenyfilm közül ez támaszko-
dik  a  legközvetlenebbül  a  véletlenre,  
s  ekópp  a  valóság  kezemunkájára.  
Emberi  helyzetekre,  amelyek  bár  
rögtön  felfoghatóak,  de  amelyeket  
éppen  így  —  a  maguk  elemeiben  és  
színeiben  —  soha  senki  el  nem  kép-
zelt. 

ARDAI  ZOLTÁN  



T O K I Ó 

Kiküldött  munkatársunk  
beszámolója 

A televízió-  ós  rádióadások  to-
vábbítására  épült,  nevezetes  

Tokió-toronyról  sokszor  leírták  
már,  hogy  hat  méterrel  maga-
sabb  az  Eiffel-toronynál,  de  az  talán  
kevésbé  ismert,  hogy  középső  szint-
jén  egy  kiállítóteremben  tökéletesen  
felszerelt, televíziós  műterem áll  a lá-
togatók használatára, elsősorban  per-
sze  a gyerekek  örömére,  valódi,  moz-
gatható  tévé-kamerával,  monitorok-
kal.  Kisfiúk,  arcukon  a  professziona-
lista  öntudat  kifejezésével,  fölényes  
biztonsággal  tartják  a  felvevőgép  
karját,  követik  a  mamát  az  optiká-
val,  s  a  látvány  rögtön  megjelenik  
a  képernyőkön.  A  kép  új  nemzedéke  
feltehetően  már  az óvodában  túl  van  
az  első  aktív  rácsodálkozáson.  

Itt,  Japánban,  a  miniatürizált  
audiovizuális  technika  makromenny-
országában nyeri el valójában csábító-, 
fenyegető  értelmét  a  második  Tokiói  
Nemzetközi  filmfesztivál  alkalmából  

Vu  Tian-ming:  Régi  kút  

CIVILIZÁCIÓS 
VIRÁGOS-
KERT 

tartott  tanácskozás  címe:  „Cine-
topia  '87.  Javaslatok  a kép  eljövendő  
korszakához."  Japán,  mint  az  évez-
redes múltú  vizuális kultúra ós a képi 
reprodukció  új  világhatalma,  méltán  
feljogosítottnak  érezhette  magát,  
hogy  megrendezze  saját  nemzetközi  
filmszemléjét,  az  érdeklődés  fókuszá-
ban  érthetően  inkább  európai,  ame-
rikai  alkotásokkal.  Az  európai  meg-
hívott  számára  persze  kevéssé  prak-
tikusnak  tetszik,  hogy  a  többezer  
kilométeres távolságban francia, cseh-
szlovák vagy szovjet filmeket nézzen: 
a  japán,  kínai  vagy  dél-koreai  pro-
dukcióknak  nagyobb  a  vonzereje.  

A  távcső  megfordításának  kettős  
effektusát  éljük  át.  A  felhőkarcoló-
hengerre  festett,  széltől  felkapott  
szoknyájú,  egzotikusan  szőke  Mari-
lyn  Monroe  a  nyugati  mozimítosz  
barbár  istennőjekónt  magasodik  a  
Shibuya  városnegyed  ember-  ós autó-
áradata  fölé,  fantasztikusabb,  mint  
a  kilencedik  századi  klasszikus  japán  
mesevilág  kozmoszából  érkező  Hold-
bóljött  hercegnő, Kon Ichikawa filmjé-
nek hősnője. 

A robbanásszerű technikai  fejlődés,  
a  jólét  váratlan  tömegdrámája  ós  a  
hagyományos  értékek közötti  feszült-
ség  —  hogy  az  agyongyötört  kifeje-
zést  használjuk  —  identitásválsága  
a japán  filmeket is  megérintette.  

Azt  a  civilizációs  virágoskertet,  
termelékenységi  paradicsomot,  ame-
lyet  a  kelet-európai  szegény  perspek-
tívából  oly  napsütöttnek  vélünk,  ko-
rántsem  látja  ilyen  meleg  fényekben  
a  művészek  új  nemzedéke.  Ezt  per-
sze  a  vigasztalás  hátsó  szándéka  nél-
kül  mondjuk,  nem  is  a  „savanyú  
a  szőlő"  kétes  érzelmeitől  indíttatva.  
A  legkülönbözőbb  műfajú  filmek  be-
szélnek  a  féktelenül  teljesítmény-
központú,  túlszabályozott  életforma  
okozta  neurózisról,  a  menekülés-
vágyról, amely  a véletlenszerűen  egy-
más  mögé  sorakozott  komikus,  tra-
gikus vagy akár misztikus  történetek  
vissza-visszatérő  motívuma.  

8hinji  Sohmal: Ragyogó nő 



Hiroshi  Koshiyama  hasonló  című  
regényéből  készült  a  Ragyogó  n<5,  az  
első  tokiói  fesztiválon  a  magyar  
Gothár  Péterrel  és a török  Ali  Ozgen-
türkkel  együtt  a  Fiatal  Filmesek  
Díjával  kitüntetett  Shinji  Sohmai  al-
kotása,  amely  a  maga  kissé  extrém,  
barokkosai!  kacskaringós  előadás-
módú, példamese tanulságú  változata  
ugyanennek  a  témának.  A  távoli  
faluból  a  fővárosba  került  burnbur-
nyák  vadember  a  Tokió  környéki  
szeméttelepen,  a technikai  civüizáció  
jelképes  hulladékéban,  kidobott  tele-
víziók,  rádiók,  hűtőszekrények  ron-
csai  között  bóklászik,  miközben  egy  
aranyiamé  ruhájú  fiatal  nő  szirén-
hangon  operaáriát  énekel.  A  démoni  
nagyváros az erkölcsi romlás leheletét 
árasztja,  bábuvá  alázza  az  egyént,  
a  régi,  ódivatú  ideálok  tragikomikus  
elmehóborodottságnak  tetszenek.  Vé-
gül  mindez  a  lázálom  semmivé  fosz-
lik,  az  operaénekesnő-jelölt  leveti  
aranyruháját,  a  falusi  óriás  leveti  
francia gyártmányú,  piros  öltönyköl-
teményétj  s  a  vidéki  élet  idilli  képei-
vel zárul,a film: művelik földjüket, ós 
vidám,  apró  gyerekek  ugrálják  körül  
őket.  Sohinai  fantáziajátéka  talán  
nem  legelmésebb  kifejezése  a  moder-
nizáció  megváltó  hatalmát  tagadó,  
egyre  erősödő  életérzésnek,  de  min-
denesetre  jellemző  példája.  

Amikor  1970-ben  Mishima,  a  No-
bel-díjra  jelölt,  világhíres  író,  nemze-
téhez  intézett  megdöbbentő  figyel-
meztetésként  az  ősi  szertartás  sza-
bályai  szerint  harakirit  követett  el,  
az  aktust  közvetlenül  megelőző  nyil-
vános  szónoklatában  már  megfogal-
mazta  ezt  a konfliktust:  „Azt  látjuk,  
hogy Japán  megrészegszik  a  jóléttől,  
ós  elmerül  a  tunyaságban...  Vissza  
fogjuk adni régi arcát, ós közben  meg-
halunk.  Lehetséges,  hogy  minden-
képpen  élni  akartok,  ós  elfogadtok  
egy  világot,  ahol  a  szellem  már  
halotti.  . . "  Azóta  csaknem  húsz  év  
telt  el,  s  a  szélsőségesen  jobboldali,  
konzervatív  nézeteket  valló,  tehetsé-
ges  író  véresen  színpadias  gesztusa  
mintha  jelt  adott  volna  a  gazdasági  
fejlődést  fetisizáló  jövendő  korszak  
kritikus  értékelésére,  felkiáltójelként  
magasba  emelt  kardja  nyomóba  a  
gondolatok  új  serege indult.  Ami  ak-
koriban  az önpusztító  szenzációóhsóg  
európai  tudattal  alig  átélhető  őrüle-
tének  tetszhetett,  mára  a látnoki  erő  
mártíriumává  emelkedhet.  Ami  ak-
koriban  a  modernizáció  retrográd  
szemszögű,  torz  kísórtetkópének  mi-
nősülhetett,  mára-gondolkodási  köz-
hellyé  sokszorozódott.  Anélkül,  hogy  
igazi  rálátásunk  lehetne  az  összefüg-
gésekre,  az  itt,  ott  és  amott  föl-
csipegetett  mai  japán  filmélrnónyek  
ilyen  értelemben  csengenek  össze.  
S  talán  az  sem  véletlen,  hogy  a  már-
már emberen  túli  racionalizmus  min-
dennapi  uralmáról  —  mintegy  ellen-
pontként  —  többnyire  a  realizmus  
talajától  elszakadó,  erősen  stilizált,  
időnként  az  irracionalizmussal  in-
cselkedő  művek  születnek.  

Ez  az  irracionalizmus  néz  vissza  
ránk  a  dél-koreai  Lee  Chang- ho 
Férfi  három  koporsóval  című  filmjé-
ből  is.  Szürrealista  stílusban  előadott  
történet  az  özvegy  fiatalemberről  
—  aki  felesége  hamvait  szét  akarja  
szórni  szülőföldjén  az  ország  túlsó  
felén  —,  különös  találkozásairól  
ugyanazzal  a  nővel  különböző  sze-
mélyekben,  mígnem  útban  vissza,  
Szöul  felé  a  végre  megtalált  lényt  
egy  álomszerű  ördögűző  szertartáson  
a  vallási  rituálé  során  megszállja  a  
sámánszellem.  Gazdasági  csoda  ide,  
gazdasági  csoda  oda,  Lee  Chang- ho 
tehetséges filmjót átjárja a megnevez-
hetetlen  szorongás,  az  ország  ketté-
szakítottságának  azonosságzavart  
okozó  rossz  közérzete.  

Kevéssel  a „négyek  bandája"  bukása  
után  az olaszországi  Pesaro  fesztivál-

Bernardo  Bertolucci:  Az  utolsó  császár  

jón  őszinte  kíváncsiságból,  és  így  
utólag  visszatekintve,  talán  némi  
mazochizmusból,  végignéztem  hu  
szonöt  kínai  játékfilmet.  Túlhangsú  
lyozott  ideologikum,  állandó  emelke  
dettsóg  —  mintha valaki  szakadatla  
nul  a magas  cót  tartaná  ki —,  tiszta,  
átszellemült  mosoly  ragyogta  be  eze-
ket  a  műveket,  s  mert  ez  a  mosoly  
olyan  híven  reprodukálta  önmagát,  
volt  benne  valami gyanút  keltő  elem.  
A  kirakójáték  végeredménye  így  is  
nagyon  érdekesnek  bizonyult,  a  való-
ság  megszépítésének  belső  logikája  
végül  öntörvényű,  sajátos  rendszerré  
állt  össze.  Annyi  óv  után,  Tokióból  

visszatekintve  mintha  maga  a  Nagy  
Fal  választaná  el  a régi  és  a most  lá-
tott  filmeket,  jelezve  mindazt  a  ha-
talmas  szellemi  változást,  ami  azóta  
Kínában  végbement.  

A  fesztivál  nagydíjas  művének  
a  kínai  Régi  tóinak  a rendezője  az  a  
Vu  Tian-ming,  akit  a  hszieni  stúdió  
vezetőjeként  u,  fiatalokat  előtérbe  
állító,  megújuló  kínai  filmművészet  
vezéralakjaként  tartanak  számon  
(lásd  a  Filmvilág  1987/12.  számát).  
Ez  a film  az  emberi  erőfeszítés  páto-
szát  sugározza  anélkül,  hogy, egy  pil-
lanatra is patetikus  volna, nagyon tá-
voli gondolattársításként  Hemingway  
Az  öreg  halász és  a  tengerének  diadal-
mas  kudarcával  rokonítható.  A  Régi  
kút  a  hegyek  között  megbúvó  fa-
lucska  neve,  amely  évszázadok  óta  
nem  jut  vízhez,  noha  már  125  kutat  
fúrtak  az  idők  folyamán,  s  köztük  
nem egy ötven méternél is mélyebbet. 
Egy  értelmiségi fiatalember,  aki  meg-
csömörlött  a  városi  élettől,  visszatér  
falujába,  s  azzal  az önmagának  is  bi-
zonyítani  akaró  belső  dühvel,  hogy  
kézzelfogható  értelmet  adjon  életé-
nek, megpróbál  vizet fakasztani a ko-
nok  földből.  A  fesztivál  legjobb  férfi-
alakításának  díjával  kitüntetett  fő-
szereplő, Zang Ji-mu egyébként a ren-
dező  előző  filmje,  a  Nagy  sárga  föld  
operatőre volt. Vu Tiang-ming a nagy-
díj  átvételekor  szép beszédet  intézett  
a  közönséghez,  amelyben  hangsú-
lyozta, hogy  a kitüntetésért nem csak 
a Kínai Népköztársaság, de Tajvan  és  
Hongkong népe nevében is köszönetet 
kell  mondania.  Aki  otthonos  a  poli-
tika  nyelvében,  valószínűleg  értékeli  
a szavak  újszerűségét.  

A  Fiatal  Filmek  versenyében  vetí-
tett A  tél utolsó napja,  Vu Zi-niu mun-
kája  intim,  bensőséges  hangvételével  
tűnt ki. Három ismeretlen ember,  egy  
fiú,  egy  lány  és  egy  nagyobbacska  
gyerek  találkozik  véletlenül  össze  a  
Góbi  sivatag  hómezőjén;  ki-ki  meg  
akarja  látogatni  hozzátartozóját  a  
büntetőtáborban.  A  film  a  rabokat  
erkölcsi  előítéletek  nélkül,  a  maguk  
tragikusan  megkövült  makacsságá-
ban,  sérült  személyiségekként  ábrá-
zolja,  de  az  őröket  is  a  társadalmi  
szereposztáson  túlmutató,  emberi  di-
menziójukban  mutatja.  Egyikük  azt  
mondja  az  elítéltnek:  „Maga  a  bün-
tetés  letöltése  után  kiszabadul,  de  
nekem  itt  kell  leélnem  az  életemet."  

Az  európai  szemlélet és a kínai  tör-
ténelem  nagyszabású  találkozása  
Bernardo  Bertolucci  versenyen  kívül  
bemutatott  több  mint  két  ós  félórás  
filmje,  Az  utolsó  császár.  A  hatalmas  
freskót  Bertolucci  három  évig  for-
gatta  az  eredeti  helyszínen  Kínában;  
a  lenyűgöző  látványosságú,  kifino-
multan  dekoratív  képek,  s  a  történet  
jelzésszerűen  tömörített  dramatikus  
elbeszélőmódja  magába  sűríti  mind-
azt  a feszültséget, amely  az olasz  ren-
dező  erős,  eredeti  tehetsége  és  a  feje-
delmi  költségvetésű,  nemzetközi  szu-
perprodukció  kívánalmai  közötti  erő-
térben  szükségszerűen  jelen  van.  



A  film  Pu  Ji,  az  utolsó  kínai  csá-
szár  önéletírásán  alapul,  aki  1908-
ban,  háromévesen  került  a  Mennyei  
Birodalom  trónjára,  és  1967-ben  a  
népi  Kínában,  a  pekingi  botanikus  
kert  egyszerű  kertészekónt  halt  meg.  
A  két  dátum  között  a  valószínűtlen  
élet  ós  a huszadik  századi  történelem  
valószínűtlen  fordulatai.  Noha  a  
gyermek  császárt  már  hatéves  korá-
ban  megfosztják  uralkodói  hatalmá-
tól  —  1912-ben  Kína  köztársaság  
lesz  —,  tizennyolc  esztendős  koráig  
mégis  a  Tiltott  Város  vastag  falai  
között,  a 9999 szobás dinasztikus  me-
sepalotában,  mint  valami  valóságon  
kívüli,  szivárványos  légbuborékban  
tölti  életét,  1500 eunuch  lesi  szempil-
lája  legkisebb  rezdülését  is.  Majd,  
amikor  1924-ben  két  feleségével  
együtt  kiűzik  az  ősi  székhelyről,  a  
nyugati  aranyifjak  jelmezébe  öltöz-
ködik  át.  A  japánok  1931-ben  meg-
szállják  Mandzsúriát,  s  ő  elfogadja  a  
felajánlott báb-császár szerepet.  A  vi-
lágháború  befejeztével  éveket  tölt  
szovjet  börtönben,  a  Kínai  Népköz-
társaság  kikiáltásakor  átadják  Mao-
Ce-tung  Pekingjének.  Átszállításakor  
megpróbálja  ereit  felvágni,  de  mivel-
hogy  fenséges  kezeivel  eddig  még  
semmit  sem  csinált,  kísérlete  szánal-
mas kudarcba fullad.  A  kínai  börtön-
ben,  ahol  fizikai  megsemmisítése  he-
lyett  szelleme  átnevelésére  töreked-
nek,  társai  fűzik  be  a  cipőjét,  mert  
még  ezt  sem  próbálta  soha  egyedül.  
Tíz óv múlva,  a kulturális  forradalom 
idején szabadul,  s a történelem  kaján  
fintoraként,  mint  szabad  polgárnak,  
látnia  kell,  hogy  börtönbeli  átneve-
lőjót  nyakában  szégyentáblóval  hur-
colják  a lelkesült  vörösgárdisták.  

Bertolucci  —  talán  Pirandello  kö-
vetőjeként  —  a szerep  felől  értelmezi  
Pu  Ji  különös  sorsát,  „utazásként  a  
sötétségből  a  világosságba,  egy  em-
ber  átalakulásaként,  aki  —  miként  a  
kínaiak  mondják  —  sárkányból  kö-
zönséges  emberré,  császárból  pol-
gárrá  változik."  Kicsi,  magányos  
gyermekként  felvezetik  a  többszáz-
miiliós  birodalmi  színház  ragyogó  
színpadára;  a császárság  bukásával  a  
nézőtér  kiürül,  a  dinasztikus  színmű  
rituáléja még egy ideig gépiesen  lélek-
telenül  folytatódik  a  fényüket  vesz-
tett  díszletek  között.  Pu  Ji  még  egy-
szer  főszerepet  kap  a  japánok  dilet-
táns  darabjában,  de  ez  az  alakítás  a  
történelmi  közönség  előtt  bukásra  
ítéltetett.  Bertolucci  szerint  a  szerep  
és  a  valódi  ember  csak  az  élet  utolsó  
felvonásában  fedi  egymást,  ámbár  a  
nézőben  mindvégig  marad  némi  két-
ség  a  végső  átéltsógét  illetően.  

A  rendező  egy  interjúban  Coc-
teau-ra  hivatkozik:  „A  mitológiát  
jobban  kedvelem  a  történelemnél,  
mert a történelem az igazságból  indul  
ki ós a hazugság  felé tart,  a  mitológia  
a  hazugságból  indul  ki  ós  az  igazság-
hoz  közelít.  Tehát  valóságos  szemé-
lyekről  lóvén  szó  —  filmemben  nem  
szerepelnek képzelt figurák —,  engem  
Pu  Ji  mítosza  érdekel  leginkább.  Nó-

Harry Hook:  A  konyhafiú  

hány  történész  persze  bosszankodik  
majd.  Az  alapanyag  ugyan  törté-
nelmi,  de  ón  képzeletbeli  történelmi  
regénnyé,  vagy  ha úgy  tetszik,  törté-
nelmi  melodrámává  próbáltam  átfor-
málni:  elbeszélő  vagyok,  nem  pedig  
történész." 

A  történelmi  melodráma  talán  va-
lóban  a  legpontosabb  műfaji  meg-
jelölés  Bertolucci  filmjére;  a szem  el-
kápráztatása,  a históriai  mesóskönyv  
kissé  leegyszerűsített,  és  túlságosan  
is  hatásos  jelenetei,  az  ellentétek  
szélső  pontjai  közé  feszített  érzelmek  
könnyen  magyarázhatósága,  titok  
nélkülisége,  a  téma  regényességének,  
a  képek  egzotikumának  mesteri  ki-
aknázása  feltehetően  világsikerré  
avatja  a  produkciót.  

A gyermek mint áldozat  a társadalmi 
hierarchia  felnőttekre  szabott  társas-
játékában,  a  kínai  császárdráma  fő-
motívumai között is szerepel, az angol 
Harry  Hook  Kenyában  játszódó  
filmjének,  A  konyhafiúnak  pedig  ez  a  
központi  témája.  Nincs  az  a  véres  
tragédia,  amely  elborzasztóbban  áb-
rázolná  a  háború  okozta  társadalmi  
és  lélektani  deformációt,  mint  Tar-
kovszkij  Iván  gyerekkora  vagy  Ros-
sellini  Németország,  nulla  év  című  
filmjében  a  gyerekhősök  természet-
ellenes  koraórettsóge.  Az  erkölcsi  
botrány,  ahogy  a  felnőttek  világa  a  
sorsáért még nem felelős gyermek  fej-
letlen  vállára  helyezi  a  saját  társa-
dalmi  vagy  nemzetek  közötti  konf-
liktusait,  mindennél  szemléleteseb-

ben,  érzelmileg  átólhetőbben  fejezi  ki  
az  abszurdumot.  

A  rendkívül  intelligens  kenyai  
bennszülött  fiú  —  akit  a  független-
ségi  mozgalom  szélsőséges  erőszak  
módszerei  ellen  szót  emelő  apa  meg-
gyilkolása  után  az angol  rendőrfőnök  
házába  fogad,  a  néger  szakács  mellé  
kisegítőnek  —,  végigszenvedi  a  fel-
nőttekre  szabott  erkölcsi  választások  
mindén  kínját,  rémületét.  Fehér  gye-
rekbarátja  ós  saját  népe  iránti  szoli-
daritás  között  vergődve,  mindent  
értve  és  mégis  értetlenül  lesz  a  nálá-
nál  hatalmasabb  erők  értéktelen  já-
tékává,  s  végül  élete  is áldozatul  esik  
a  véres  összetűzésnek.  A  diploma-
munkán  kívül  ez  Harry  Hook  első  
filmje;  légkörteremtő  tehetsége,  az  
ábrázolás  egyszerre  gyengédséget  és  
iróniát  sugárzó  összetettsége,  a  meg-
értésnek  és  a  kritikus  szemléletnek  
egybejátszása,  anélkül,  hogy  nélkü-
lözné  a  morális  állásfoglalás  indula-
tát,  méltán  nyerte  el  a  Fiatal  Filmek  
versenyében  az  első  díjat.  (Az  előző  
tokiói  fesztiválon  a  Fiatal  Filmek  
egyik  díjával  kitüntetett  Gothár  
Péter  új  művét,  a  Tiszta  Amerikát  
versenyen  kívül  mutatták  be.)  

S  hogyan  látja  „a  gyerek  és  a  há-
ború"  témáját  John  Boorman,  az  
érett  mester?  A  Remény  és  dicsőség  
cím  az  ismert  hazafias  dalra  utal  iro-
nikusan.  Az  önéletrajzi  fogantatású  
történet  legfőbb  jellemzője  az  időbeli  
távolság,  amely  a gyerekkori  háborús  
élményeket  ós  az  azóta  eltelt  évtize-
deket  elválasztja  egymástól.  A  sze-
mélyes  tragédiát  át  nem  élő,  szeren-
csés  középosztálybeli  kisfiú  a  máso-
dik  világháború  bombázásaitól  súj-
tott  Londonban  a  légvédelmi  reflek-
torok  pásztázását  az  égen,  az  össze-
omlott  házak  gyomrából  előtáruló  
rejtelmeket,  a  háború  különös  és  új-
szerű szertartásait,  a családi élet belső 
eseményeit  mind-mind  izgató,  ro-
mantikus  kalandként  érzékeli.  Öre-
gedő  férfi  emlékezik  a  gyerekkor  el-
vesztett paradicsomára,  s a mulandó-
ság,  a  visszahozhatatlanság  erősödő  
tudata  a  nosztalgia  kedvességével  ós  
humorával  láttatja  a  múlt  elmosó-
dottnak  hitt  képeit.  Boorman  gyer-
mek-perspektívából  nézett  díszlet-
ként  felépítette  az  egykori  londoni  
utcát,  ahol  szüleivel  és  testvéreivel  
lakott,  s  ez  a  művi  közbeavatkozás  
szándékoltan  stilizálttá  teszi  a  rea-
lista  eszközökkel  ábrázolt  eseménye-
ket.  Ebben  az  idő-  és  térjátékban  a  
háború  valahol  messze  van,  a  meg-
szépítő  mítosz  alagútjának  távoli  
végén. 

Itt,  Japánban,  a  személyes  szen-
zációkónt  megélt  idő-  és  térjátékban  
éppen  az  volt  a  legmegdöbbentőbb,  
hogy  az  emberi  lét  belső  kontinensei  
milyen  közel  esnek  egymáshoz,  már-
már  azt  képzelhetjük,  hogy  a  föld-
részek  összeérnek.  

LÉTAY  VERA  



MARINA VLADY 

Egyszercsak elkezdődik  az  anekdo-
tázás,  a  viccmesélés,  tetszelegve  
ismételgetsz  egy-egy  szellemes  

fordulatot, de ha nincs  is semmi  poén  
a  történeteidben,  akkor  is  hahotázik  
mindenki,  olyan  jól  adod  elő  őket,  
annyi  művészi  erővel,  hogy  a  legegy-
szerűbb  sztori  is  vígjátékba  illő  jele-
nettó  válik.  Először  ón  is  nevetek,  
sőt, újabb  sztoriért rimánkodom,  sze-
retem  nézni,  ahogy  fellobban  a tűz  a  
szemedben,  átpirosodik  az arcod,  sze-
retem  hallani,  ahogy  kifigurázod  az  
ismerőseidet,  . . .szeretem  nézni,  
ahogy  kiül  az  arcodra  a  lázas  izga-
tottság.  Rögtön  ezután  kezdődik  a  
figyelmesség  időszaka,  csupa  előzé-
kenység  vagy,  csupa  udvariasság,  
lucullusi  lakomákat  rendelsz,  töme-
gesen  hívod  vacsorára  a  barátaidat,  
azt  akarod,  hogy  tele  legyen  a  lakás,  
egész  este  sürögsz-forogsz,  vodkás  
üveggel  a kézben,  egyre töltesz  a ven-
dégeknek,  szinte  leitatod  őket.  Fel-
csillan  a  szemed,  amikor  a  vodkát  
belecsurgatod  a  poharakba,  ós  szinte  
fájdalmasan  nézed,  hogy  ürítik  ki  
őket.  Nem sokkal  ezután  mohón  sza-

golgatni  kezded  a poharat, majd  eljön  
a  pillanat,  amikor  bele  is  kortyolsz,  
csak  megkóstolod,  hogy  milyen  az  
íze,  mondogatod.  Mindketten  tisztá-
ban  vagyunk  vele,  hogy  az  előjáték  
befejeződött. 

Elkezdődik  a  tragédia.  Egy-két  
napi  kapatosság  után  —  ez  alatt  az  
idő  alatt  mindenképpen  meg  akarsz  
győzni,  hogy  te  is  éppen  úgy  ihatsz,  
mint  bárki  más,  és  hogy  egy-két  po-
hár amúgy  sem árthat,  hiszen te  már  
megoldottad  a  problémát,  már  meg-
gyógyultál  —  a  ház  kiürül:  eltűnnek  
a vendégek,  az ünnepnek vége, de ha-
marosan  te  is  eltűnsz.  

Közös  életünk  legelején  nemegy-
szer  tévesztett  meg  ez  a  komédia.  
Mindig  ugyanaz  a  kérdés  fogalmazó-
dott  meg  bennem:  

—  Ha  érzed,  hogy  kezdesz  vissza-
csúszni,  miért  nem  állsz meg,  amikor  
még  van  rá  idő,  még  a  végzetes  idő-
pont  előtt?  

De  a  kérdésre  csak  évekkel  később  
adod  meg  a  világosan  megfogalma-
zott  választ:  

—  Mert  ón gondolatban  már akkor 

részeg.vagyok, amikor még el se kezd-
tem  az  ivást,  mert  olyan  az  egész,  
mint  egy  krízis,  lappang  néhány  na-
pig,  aztán  egyszer  csak  kitör,  vissza-
fojthatatlanul.  Mert  valójában  beteg  
vagyok.  Akkor  kezdődik  az  egész,  
Marina,  amikor  elutazol  Moszkvából,  
és főleg amikor hosszú időre utazol  el.  

Aztán  sorra  vesszük,  hányszor  kel-
lett  váratlanul  visszajönnöm,  sokszor  
egy-egy  forgatás  vagy  turné  kellős  
közepén  szakítva  félbe  a  munkát,  
otthagynom  csapot-papot,  hányszor  
kellett  magukra hagyni  a gyerekeket,  
olyankor  is,  amikor  szükségük  lett  
volna  a  jelenlétemre  meg  a  gon-
doskodásomra. 

Mihelyt  eltűnsz,  akár  Moszkvában  
vagyok,  akár külföldön,  megkezdődik  
a  hajsza.  Elő  kell  hogy  kerítselek,  
bármi  áron.  Ha  nem hagyod  el  a  vá-
rost,  néhány  óra  alatt  megtalállak.  
Hiszen  tudom,  hogy  merre  kell  ke-
resni.  Segítenek  a  barátok  is,  tudják,  
hogy  az  idő  ellenünk  dolgozik,  hogy  
gyorsan kell cselekedni. Ha  vesztemre  
kések  néhány  napot,  és  ha  volt  rá  
időd,  hogy  hajóra  szállj  vagy  repü-
lőre, már sokkal  nehezebb  a  dolgunk.  
Néha  magadtól  is  visszajössz,  mint  
azon  a tavaszi  éjszakán.  

Egyedül  vagyok  a külvárosban  bé-
relt lakásban, már megenyhült  az idő, 
az  építkezés  melletti  üres  telek  való-
ságos  sártengerré  változik.  A  házból  
kimenet  deszkapallókon  egyensúlyo-
zunk a nyálkás pocsolyák fölött. Nem 
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alszom,  ós  amikor  megszólal  a  bejá-
rati  csengő,  szaladok ajtót  nyitni.  

Valóságos  agyagember  áll  az  ajtó-
ban,  de  felém  nyújtja  kezét.  Vastag,  
barna  földréteg  borítja  a  talpától  a  
feje  búbjáig,  a  híg  sár  lassan  csöpög  
róla  a padlószőnyegre,  csak a  világos-
szürke  szempár  fénylik  az  arc  raga-
csos  maszkjában.  Aztán  az  ábrázat  
megelevenedik,  elneveted  magad,  
csak  úgy  ráz  a nevetés,  annyira  élve-
zed,  hogy  rámijesztettél,  ós  elmagya-
rázod,  hogy  tegnap  este épp  hazafelé  
tartottál,  amikor  beleestél  egy  mély  
gödörbe, ós hiába erőlködtél, nem tud-
tál  kimászni,  végül  egy  járókelő  hú-
zott ki,  ha történetesen  nem esik  meg  
rajtad  a  szíve,  egészen  biztosan  ott  
fagysz  meg  a  hidegben.  Egyszerre  
fergeteges  jókedved  támad,  amiért  
itt  vagy  ós  élsz,  ós  tetejébe  kijóza-
nodva  a  több  órás  kényszerű  gim-
nasztikától,  hogy  én  is  elkacagom  
magamat,  miközben  vastag  sugárban  
eresztem rád a melegvizet a fürdőkád-
ban. 

De  általában  később  bukkanok  
nyomodra,  amikor  már  az  ivócim-
boráidat  is  nyugtalanítja  az  állapo-
tod.  Kezdetben  büszkék  rá,  hogy.  a  
társaságodban  lehetnek,  hogy  éne-
kelsz  nekik,  a  lányoknak  hízeleg  a  
figyelmességed,  minden  vágyad  pa-
rancs:  mindegy,  hogy  mi  a  foglalko-
zásuk, az életkoruk, hogy  gazdagok-e  
vagy  szegények,  fizetnek  neked,  hoz-
zád  szegődnek.  Akadnak,  akik  min-
denhová követnek, te pedig  magaddal  
cipeled  őket  az  esztelen  tivornyákba.  
De  mindig  eljön  a  pillanat,  amikor  
kimerülten  és  kijózanodva,  egyszerre  
ráeszmélnek,  hogy  az  ivászat  rém-
álommá  változott.  Mert  egyre  zabo-
látlanabb  leszel,  mert  a  kötözködő  
természeted  félelmet  kelt  bennük,  
mert  az  üvöltéseid  már  csak  hörgó-
sek.  Ilyenkor  értesítenek  engem,  ón  
pedig, néhány jóbaráttal együtt,  min-
dig  ugyanazokkal,  érted  megyek. . .  

Egyszer  az  értesítés  egy  távoli  
városból  jön,  Szibéria  legmélyéről,  
máskor  egy  kikötőből,  ahol  a  hajó,  
amelyen  utazol,  megállt  egy  napra.  
Ha  külföldi  létemre  odamehetek,  
máris  indulok.  Ha  nem,  várom,  hogy  
a  barátok  visszahozzanak.  De  csak  
most jön a hőseposz legnehezebb része, 
Bezárkózom  veled,  úgy  kezdem  el  a  
leszoktatást.  Eltelik  két  nap,  ordíto-
zások,  nyöszörgések,  könyörgések  ós  
fenyegetőzések  közepette,  két  nap  
toporzékolás,  felháborodás,  elkesere-
dés,  két  nap gyomorgörcs,  hányinger,  
lüktető  fejfájás.  Minden  üveget  ki-
ürítek,  de  ha  véletlenül  ottfelejtek  
valahol  egy  kis tiszta szeszt  vagy  köl-
nit,  sohase  tudom,  sikerül-e  idejében  
odarohanni,  mielőtt  azt  is  magadba  
döntőd.  Lassan  megnyugszol,  elbó-.  
biskolsz,  de  ón  ott  virrasztok  mellet-
ted,  olykor  felébresztelek,  mert  iszo-
nyú  álmok gyötörnek.  Végre  elalszol,  
és ón is pihenhetek néhány órát. Rém-
fór,  mert  alighogy  felébredsz,  meg-
kezdődik  a  második  szakasz,  ós  az  
keményebb  az elsőnél is. Ezt  nevezed  

erkölcsi  másnaposságnak.  Fizikailag  
már  nem  szenvedsz,  de  ahogy  kitisz-
tul  a  fejed,  mórleget  csinálsz.  Ami  
gyakran  iszonyú.  Elmaradt  előadá-
sok,  Ljubimov  dühöngése,  az  elher-
dált pénz,  elveszett  vagy  elajándéko-
zott  ruhák,  púpok  ós  sebek  (amikor  
egyszer  hasbadöfted  magad,  a  penge  
a  májat  súrolta),  a  szótdúlt  lakás,  a  
sebesült  haverok,  akik  egy  kocsiban  
ültek  veled  amikor  részegen  karam-
boloztál,  a  félbehagyott  munkám,  a  
szorongás,  amit  átéltem,  ós  az  a  sok  
durva szó, amit  a fejemhez  vágtál. . .  

Vissza  kell  adnom  az  önbizalma-
dat,  és  legyűrve  magamban  a  hara-
got,  meg  kell  hogy  bocsássak  neked.  
Mert  szégyelled  magad,  és  amíg  nem  
ölellek  ót,  nem ringatlak  el, mint  egy  
gyereket,  rettenetesen  el  vagy  kese-
redve.  . .  

A  fiatalember,  aki  a  bejáratnál  fogad  
bennünket,  csupa  verejték.  Mi  is.  
Mint  minden  moszkvai  hivatalt,  a  
házasságkötő  termet  is  olyan  veszet-
tül  fűtik,  mint  a  gőzfürdőket.  Mind-
ketten  garbóban  vagyunk,  a tiéd  ég-
színkék  színű,  az  enyém  drapp.  Mór  
levettük  a  télikabátot,  a  sálat  meg  a  
sapkát  is,  de  legszívesebben  derékig  
levetkőznénk.  De  az  ügyintéző,  mi-
közben  a  zegzugos  alagsori  folyosó-
kon  kalauzol  bennünket,  az  ünnepé-
lyes  hangjával  figyelmeztet:  csak  
semmi  ostobaság!  Pedig  minden  
olyan komikus, alig néhány nap telt el 
azóta,  hogy  megtudtuk  a  szertartás  
időpontját. Egy kicsit meglepett  min-
ket,  hogy  olyan  gyorsan  engedélyez-
ték ezt a házasságot.  A két tanú, Max 
ós  Szeva  is  meg  van  hatva,  alig  tud-
tak  elkéredzkedni  a  munkahelyükről,  
én  meg  hajnalban  keltem,  hogy  kész  
legyek  az  ünnepi  ebéddel,  mert  azon  
a  kis  rezsón  minden  odakozmál,  
ugyanis  néhány  hete  egy  szűk  lakás-
ban  húzzuk  meg  magunkat,  a  lakás  
egy  táncdalónekesnőó,  de  ő  most  tur-
nézik  valahol.  Megpróbáltam  arróbb  
tolni  a  bútorokat,  abban  a  remény-
ben,  hogy  több  lesz  a  hely,  de  hiába,  
hatnál többen  se így,  se úgy  nem  fér-
nek  el  a  lakásban.  

Addig  érveltél,  vitatkoztál,  amíg  
sikerült  lebeszélned  róla  a  kövér  höl-
gyet,  hogy  ne  a  díszteremben  adjon  
össze  bennünket,  virágokkal,  zené-
vel, fényképésszel ós miegymással, ha-
nem  az  irodájában.  Ami  végképp  
meggyőzte,  olyan  érv  volt,  amelyre  
igazság  szerint  egyikünk  sem  gon-
dolt.  Nem  az,  hogy  híres  személyiség  
vagy,  ón  pedig  külföldi,  ós  hogy  sze-
rényen  szeretnénk  házasságot  kötni,  
meghitt  körülmények  között.  A  hely-
zet  illetlensége  döntötte  el  a  kórdóst,  
az,  hogy  neked  is  meg  nekem  is  ez  a  
harmadik házasságunk,  és főleg, hogy 
kettőnknek öt gyerekünk van  együtt-
véve.  A  puritanizmus  mentett  meg  
minket  attól,  hogy  a  nászinduló  dal-
lamára  kelljen  bevonulnunk...  

Végül  leülünk  az  anyakönyvveze-

tőnő  íróasztala  elé,,  négyen  két  fo-
telba.  A  fényképen,  amit  Max  csinál  
rólunk, úgy festünk, mint két  komoly 
diák  valami  előadóteremben,  jóllehet  
neked  csak  az  egyik  fotel  karfája  ju-
tott,  és  túlontúl  képmutató  az  ábrá-
zatunk.  Titokban  adnak  össze  ben-
nünket,  de  nem  kíméletesen:  

—  Hat  házasság,  öt  gyerek,  és  rá-
adásul  mind  az öt  fiú,  hát  hogy  tud-
ták  maguk  így  eltolni  az  életüket?  
És  most  legalább  tudják,  hogy  mit  
csinálnak,  nem  kéne  egy  kicsit  ko-
molyabban  megfontolni  az  ilyesmit?  
Remélem,  ezegyszer  jól  meggondol-
ták  a  dolgot . . .  

A  tíz év  alatt,  amelyet  együtt  töltöt-
tünk,  vódőangyalunk  is  volt,  Lucia,  
de  csak  a  vékony  hangját  ismertem,  
a  hanghoz  tartozó  arccal  sokkal  ké-
sőbb  találkoztam.  Minden  az  első  el-
válással  kezdődött.  Becsuktam  a  bő-
röndöket,  ós  egy  hosszú  ós  fájdalmas  
időszak  után,  amelynek  során  egyet-
len  egyszer  se  láttalak  józanul,  el-
hagytam  Moszkvát.  Akkoriban  vi-
szonylag  hamar  kifogytam  a  türe-
lemből  ós  belefáradva  a  hiábavaló  
küzdelembe,  szinte  menekültem  elő-
led,  ezt  az  üzenetet  hagyva  hátra:  
„Vége  mindennek!"  Milyen  naiv  vol-
tam!  Nemrég  házasodtunk  össze,  a  
házasságlevél  pedig,  úgy  hitted,  fel-
jogosít  rá,  hogy  elfogadtasd  velem  a  
tivornyákat. 

Belevetettem  magam  a  munkába,  
mivel  más  nyugtatószert  nem  isme-
rek.  Már  jónéhány  hete  Rómában  
élek,  amikor  egy  reggel,  épp  a  fod-
rásznál  vagyok,  telefonhoz  hívnak,  
interurbán,  teljesen  elvesztem  a  feje-
met;  lehet,  hogy  a gyerekkel  törtónt  
valami?  „Itt  Moszkva  —  hallom  —,  
kapcsolom  Vlagyimir  Viszockijt!"  
Belehallózok  a  készülékbe,  majd  hir-
telen  a  hangod:  

—  Végre,  csakhogy  megtaláltalak,  
csakhogy  megtaláltunk,  örökké  hálás  
leszek nektek,  drága  telefonoslányok,  
csak  nektek  köszönhetem,  hogy  meg-
találtam  a  feleségemet,  de  most  már  
minden  rendben,  mindent  megma-
gyarázok,  vissza kell jönnöd,  a felesé-
gem  vagy,  csak  te  segíthetsz  rajtam,  
senki  más,  aranyoskáim,  ugye,  hogy  
igazam  van,  mondjátok  meg  neki,  
hogy  szükségem  van  rá,  hogy  nem  
tudok  nélküle  élni,  mondjátok  meg  
neki! 

Zavart  kacarászást  hallok  a  vonal  
túlsó végéről: „Egy-kettő,  meséljétek  
el  neki,  hogyan  próbáltátok  előkerí-
teni. . . " ,  de  meg  se várod  a  választ,  
máris  nyakig  vagy  a  történetben:  

—  Először  is  felhívtuk  az  összes  
római  szállodát,  végre  megtaláltuk  a  
tiedet,  de  nem  voltál  odahaza,  „fod-
rásznál van", de vajon hol ? Ezen  már  
ne  múljék,  felhívtuk  a  fodrászokat,  
sorban  egymás  után,  csakhogy  meg-
vagy  végre!  

Érzem  a  hangodon  meg  az  izga-
tottságodon  is, hogy  már  van  benned  



néhány  deci,  de  amikor  szemrehá-
nyást  teszek  érte,  mielőtt  válaszol-
nál,  a  vékonyka  hang  is  beleavatko-
zik  a  beszélgetésbe:  „Ne  nyugtalan-
kodjék,  napok  óta  keresi  magát,  már  
nem  iszik,  csak  nagyon-nagyon  bol--
dog."  Hát  így  békültünk  ki,  a  tele-
fonoskisasszony  jóvoltából.  

Rengeteget  köszönhetünk  neki,  
hiszen  több  napig  is  távol  voltunk  
egymástól,  minden  évben,  ós  mivel  
jonéhány  nap,  amíg  a  levél  megérke-
zik, a süketnémák párbeszéde  minden  
levelezés;  ha  ő  nincs,  órákat  várhat-
tunk  volna  a  bizonytalan  telefonbe-
szélgetésre.  De  ennek  az  . egyszerű 
lánynak sikerült összehoznia  bennün-
ket,  nem  csak  a  telefonvonal  révén,  
de  gyakran  úgy  is,  hogy  közvetlenül  
beavatkozott  a  vitáinkba.  Hányszor  
megtörtént,  hogy  amikor  dühösen  
üvöltöztem  veled,  egyszer  csak  bele-
szólt  a  telefonba:  „Nyugodjék  meg,  
gondolkodjék  egy  kicsit,  nem  olyan  
súlyos  az  ügy,  egy  óra  múlva  vissza-
hívom."  Hányszor  megtörtént,  hogy  
—  mivel  az ő feladata  volt  a  nemzet-
közi  beszélgetések  „ellenőrzése"  —  
ezt  mondta  érthetetlen  dadogásod  
hallatán:  „Megszakítom  a  vonalat,  
ha  holnap  jobb  állapotban  leszünk,  
megint telefonálunk." Hányszor  meg-
törtónt, amikor fejvesztve  kerestelek,  
és  tűvé  tettem  érted  egész  Oroszor-
szágot,  hogy  végül  őt  hívtam  fel,  és  
ő  lelket  öntött  belém,  majd  néhány  
perc,  és  már  tudtam  is,  hogy  hol  
vagy, hogyan  mehetek oda,  ós mikép-
pen tudlak bezsuppolni.  Neki  köszön-
hetjük,  hogy  az  együtt  töltött  évek  
alatt  úgyszólván  minden  nap  beszél-
hettünk  egymással,  amennyit  csak  
akartunk,  bárhol  voltam  is.  Poliné-
ziában,  New  Yorkban  vagy  Athén-
ben,  mindenütt  tudtam,  hogy  akár-
mikor  felhívhatlak  telefonon.  Ez  a  
lány  volt  a  vékonyka  szál,  amely  jó-
ban-rosszban  összekötött  bennünket,  
egészen  a  legutolsó  beszélgetésünkig.  
A könnyektől duzzadt arcét csak sok-
kal később  láthattam,  amikor  már  az  
ő  cinkosságával  se  tudtuk,  soha  
többé,  újra  megtalálni  egymást. . .  

Ami  a  kiutazó  vízumodat  illeti,  hat  
évet  vártunk,  amíg  be  mertük  adni  a  
sorsdöntő  kórvényt.  Úgy  hittem,  elég  
bizonyítékát adtam a lojalitásomnak: 
ezekben  az  években  nem  egy  szovjet  
barátunkat  hívtam  meg  Maisons  
Lafitte-be,  egyikük  se  maradt  Fran-
ciaországban,  egyikük  sem  adott  a  
sajtónak  szenzációhajhász  nyilatko-
zatokat,  mindegyik  idejében  haza-
utazott,  boldogan,  amiért  —  életé-
ben  először  —  nyugatra  jöhetett.  Te  
is  meghiggadtál  valamelyest,  amióta  
együtt  vagyunk.  Hála  a  köztünk  
meglévő  cinkosságnak,  hála  a  gyors  
közbelépéseimnek,  a  magatartásod  is  

„Hat  házasság,  61 gyerek,  ás  ráadásai  
mind  az  «t  fiú,  hát  hogy  tudták  magák  
Igy  eltolni  az  élethket?"  



nyugodtabb,  az  ivészatok  pedig  nem  
lépik  túl  a  Moszkvában  elfogadott  
normákat. 

Sőt, vannak hosszú időszakok, ami-
kor  egyáltalán  nem  iszol,  sokat  dol-
gozol;  eddig  csak  elismert  tragikus  
színész  voltál,  de  most  a  hírneved  új  
színnel gazdagodik:  filmezni  kezdesz,  
a  közönség  pedig  valósággal  rajong  a  
kétértelmű  (természetesen  negatív)  
figurákért,  akiket  életre  keltesz  a  
mozivásznon  (mert  pozitív  szerephez  
nincs jogod).  Dehát olyan jól  alakítod  
az  elvetemült  gazembereket,  olyan  
élethűen.  Meg  szeretném  neked  mu-
tatni Párizst, szeretném, ha megismer-
néd  az  életemet,  a  barátaimat...  

Hosszú  éjszakákon  át  beszélget-
tünk  erről  a sötétben, elképzeltük,  mi  
mindenhez kezdhetnél  Franciaország-
ban.  Arra  soha,  egyetlen  percig  sem  
gondoltál,  hogy  ott  maradj.  Életbe-
vágó  számodra,  hogy  megőrizzed  a  
gyerekeidet,  az  anyanyelvedet,  a  ho-
vatartozásodat,  mert  szenvedélyesen  
szereted  a  hazádat,  és  mégis,  őrült  
terveket  kovácsolsz.  Légvárakat  épí-
tesz,  arról  beszélsz,  hogy  bejárod  az  
egész  világot,  ós  mindenütt  koncer-
tezni  fogsz,  lemezeket  adsz  k i . . .  
Ezek  a  hagymázas  jóslatok  egytől  
egyig  valóra  válnak,  csak  sokkal  ké-
sőbb. 

Egyelőre  csak  egy  közönséges  ki-
utazó  vízumra  van  szükséged,  mint-
hogy francia állampolgárságú  asszony  
a  feleséged,  és  szeretnéd  Franciaor-
szágban  tölteni  a  szabadságodat.  
Legalábbis  ezt  írtuk  az  útlevélhiva-
talban  beadott  kérvénybe.  

Kínzó  gyötrelemben  töltjük  a  kö-
vetkező  heteket.  Mindent  egy  lapra  
tettünk  fel.  Ha  veszítünk,  ez  azt  
jelenti,  hogy  sohase  válthatod  valóra  
az  álmaidat.  Keménynek  ígérkezik  a  
küzdelem,  és  azt  is  tudjuk,  hogy  jól  
megrágják  a  dolgot,  mielőtt  legfelső  
szinten meghozzák  a döntést.  Telnek-
múlnak  a  napok,  latolgatjuk  az  esé-
lyeinket.  Néha teljesen  le vagy  törve,  
annyira  biztosra  veszed  a  kudarcot,  
máskor  jó  előjelnek  véled  a  hosszú  
csöndet.  Ha  még  nem  döntöttek,  ez  
azt  jelenti,  hogy  akadtak,  akik  pár-
todat  fogták,  akik  melléd  álltak,  ós  
előbb-utóbb  övék  a  győzelem.  Elha-
tározom,  hogy  én  is  lépek  valamit  az  
ügyben,  de  erről  nem  szólok  neked  
egy  szót  sem,  mivel  lassanként  én  
magam  is  kételkedni  kezdek  a  siker-
ben.  A nyári  vakáció  egyre  közelebb,  
és  lehet,  hogy  a  hatóságok  addig  
akarják  húzni-halasztani  a  dolgot,  
amikor  már  nem  tudod  otthagyni  a  
színházat.  Kedvenc  fogásuk  ez  az  
ügyintézőknek,  bármilyen  országban  
éljenek  is.  Majd  szétvet  az  idegesség,  
már  nem  tudsz  írni,  aludni  sem. . .  
Egyik  reggel  kétségbeesve  értesülünk  
róla,  hogy  a  visszautasítás  csak  na-
pok  kérdése.  Egy  névtelen  ós  bátor  
tisztelőd  figyelmeztetett  minket,  aki  
az  útlevólhivatalban  dolgozott.  Egy  
percig  se  várok  tovább,  es,  hála  Lu-
cia  segítségének,  azonnal  felhívom  
Roland  Leroy-t, akit jól ismerek. Ez a 

ragyogó  műveltségű  férfi  többször  is  
megcsodált  téged  a-színházban.  Jóné-
hónyszor  meg  is  hívott  Franciaor-
szágba,  .egyébként  eredménytelenül,  
és  nagyon  szereti  a dalaidat..  .  

Másnap  reggel  különfutár  hozza  
házhoz  az érvényes  útlevelet,  amit  ót  
is  ad, cserébe  a  belső útlevélért. A  ki-
utazó  vízum,  amelyen  még  meg  se  
száradt  a  tinta,  ott  van  a  kezedben.  
Mint  egy  gyerek,  úgy  forgatod,  nem  
hiszel  a  szemednek,  megtapogatod  a  
piros  kartonfedelet,  és  mindent  han-
gosan  felolvasol,  ami  bele  van  nyom-
tatva. Nevetünk,  sírunk.  

Csak  később  tudatosul  bennünk  
valami,  egy  apróság,  amit  el  is  felej-
tettünk,  bár  ennek  az  apróságnak  
óriási  a  jelentősége.  A  futár  —  tiszt  
volt,  ós  —  ahogy  te  mondod  —  a  
„foga  közt"  hozta  az  útlevelet,  mi-
közben  az  emberek  órák  hosszat  áll-

nak  sorba,  amíg  megkapják  a  papír-
jaikat.  A  parancs  felülről  jött,  a  leg-
felső  szintről...  Csak  napok  múlva  
tudjuk  meg,  hogy  Georges  Marchais  
személyesen  telefonált  az  érdekedben  
Brezsnyevnek... 

Bakuban vagyunk, a kikötőben.  Meg-
ígérted,  hogy  műugró  bemutatót  tar-
tasz  a fiaimnak,  és most ott  állsz,  ki-
nyújtott  karral,  merev  tekintettel  
összpontosítva, majd  kis nekifutás, és 
megpróbálkozol  egy  duplaszaltóval.  
A  homlokodat  milliméterek  választ-
ják el a rakodópart betonjától,  elakad  
bennünk  a  lélegzet.  Te  is  megijedtél,  
és  néhány  héten  át  rendszeresen  tor-
názol,  naponta  kétszer,  hosszan,  tü-
relmesen,  addig  dolgoztatod  az  iz-
maidat,  lazítod  az  ízületeidet,  amíg  
csak  bírod  szusszal.  

Harminckilenc  éves  vagy,  és  tes-
ted,  amelyet  úgy  kiuzsoráztál,  már  
nem  olyan  engedelmes,  mint  régen.  
Gyerekkorodban  akrobatának  ké-
szülsz,  de  fiatalemberként  is  rengete-
get  sportolsz,  az  iskolában  meg  a  
moszkvai  konzervatóriumban,  ahol  
tőrvívást,  művészi  táncot  tanulsz.  
Nagyon  tehetséges  vagy.  Valahány-
szor  látlak  a  Tagankában,  mindig  
csodákat  művelsz.  A  Galilei  életében  
egész  monológot  adsz  elő  fejenállva.  
A  Tiz  nap,  amely  megrengette a világot 
című  darabban  többször*  szaltózol  
beszéd  közben,  végül  a  Fugacsov-
b a n . . .  láncra verve  ordítasz,  dobá-
lod  magadat,  az  előadás  után  még  
jóidéig  meglátszanak  a  vörös  csíkok  
a  bőrödön. . .  

Nap  nap  után  elnézem,  amint  tor-
nászol, úgy edzel, mint valami  balett-
táncos,  a  fürdőszoba  nagy  tükrében  
vizsgálod,  hogyan  domborodnak  az  
izmaid,  főleg  arra  a  két  függőleges  
izomnyalábra  vagy  büszke,  amely  
a  hasadon fut össze,  meg is  magyará-
zod,  hogy  ezt  a  legnehezebb  kidol-
gozni  ós megőrizni...  Nem  vagy  ma-
gas férfi, mindössze százhetven  centi-
méter,  de  arányos  testalkatú.  A  lá-
bad  hosszú  és  vékony,  a  medence-
csontod  keskeny,  és a szóles váll  meg-
emeli egy kicsit a termeted,  különben  
zömökebbnek  látszanál  a  csupaizom,  
erőteljes felsőtest  miatt . . .  

Ezért  olyan  a  megjelenésed,  mint  
egy  bokszolóó,  de  kedveled  is  a  bu-
nyót.  Meg se tudnám számolni,  hány-
szor  láttalak  verekedni,  és  többnyire  
olyan  férfiakat  terítettél  le,  akik  
sokkal  erősebbek  voltak  nálad.  De  
a  legszebb  ökölcsapásodat  egy  hóri-
horgas  pasasra  mérted.. .  Az  Aragvi  
étteremben  voltunk,  a  kabátomat  
akarom  felvenni,  amikor  egy  férfi  
megragadja  a  vállamat,  magal  felé  
fordít,  és  ezt  mondja:  „Na  mutasd  
magad,  Marina!"  Be  se  tudta  fejezni  
a  mondatot,  egy  balhoroggal  máris  
felröpíted  a  levegőbe,  a  fehér  már-
vánnyal  burkolt  bejárat  túlsó  végé-
ben  landolt,  majd,  miután  a hátán  is  
elcsúszott  még  egy  darabig,  valahol  

„Ez  a  pasas,  ez  a francia  mindent elcsórt 
tőlem,  pont  úgy  ír,  ahogy  é n . . . "  



a  virágok  között  állapodik  meg.  Két  
tagbaszakad  vadember  volt  a  portás,  
mindkettőnek  leesett  az  álla,  csak  
néztek,  döbbenten,  hol  rád,  hol  a  vi-
rágok  közt  kalimpáló  férfira.  Eltelt  
néhány  másodperc  —  és  ez  alatt  az  
idő  alatt  nemigen  tudtuk,  hogy  mi  
vár  ránk,  mert  ilyenkor  az  a  szokás,  
hogy  rögtön  kihívják  a  milíciát  —,  
majd  mindketten  hahotázni  kezdtek,  
ós  számos  elismerő  vállveregetéssel  
kísértek  ki  az  autóig,  szakértőként  
gratulálva a teljesítményhez... 

Annyival  inkább  fáj,  hogy  ezt  a  
testet, amelyet olyan gondosan  ápolsz  
és  edzel,  ezt  a  hangot,  amelyre  any-
nyira  vigyázol,  a megjelenésed  szinte  
rögeszmós tisztaságát, mindezt  egyet-
len  mozdulattal  megtagadod,  meg-
semmisíted,  tönkreteszed.  

Két napi ivászat után ez  a test  csak  
formátlan tömlő, a hangod ziháló nyi-
korgás,  a  ruhád  csupa  rongy.  Az  
ijesztő  „második  éned"  kerekedett  
felül. 

A konyhában eszünk, de hiába rakom 
a  tányérodra  a  legfinomabb  falato-
kat,  üres  szemmel  meredsz  magad  
elé,  közönyösen  lapátolod  magadba  
az  ételt,  és  szórakozottan  válaszolsz  
a  kérdéseimre;  megértem,  hogy  más-
hol  járnak  a  gondolataid.  Verssorok  
keringenek  a fejedben. És  csakugyan,  
a  vacsora  kellős  közepén  felpattansz,  
ós  odarohansz  az  íróasztalhoz.  Akár  
le is szedhetem az asztalt, többet  nem 
eszel.  Főzök  egy  erős teát,  csöndesen  
odateszem  az  asztalra,  és  becsukom  
magam  után  az  ajtót.  Már  egy  egész  
oldalt  teleírtál  a  gondosan  rajzolt  
betűiddel. 

Órák  hosszat  ülsz ott,  a fehér  falra  
meredve.  Ezen  a  falon,  amelyhez  az  
íróasztalt  odatoltuk,  nem  tűrsz  se  
rajzot,  se  festményt.  Bárhol  lakunk  
is,  az  íróasztalt  sohasem  az  ablak  
előtt  helyeztük  el,  hanem  az  egyik  
zugba,  lehetőleg  a  szekrény  és  a  
könyvespolc  közé. Hogy  mindig  üres,  
sima  és  fehér  legyen  a  tekinteted  
előtt. 

Neked  sohase  elég  a  nap  huszon-
négy  órája,  de  ebből  a  huszonnégy  
órából  átlagban  hármat-négyet  töl-
tesz  az  íróasztal  mellett.  Főleg  éj-
szaka.  Amikor  csak egy szobánk  van,  
ott  szunyókálok  az  íróasztal  melletti  
ágyon.  Később,  a  nagyobb  lakásban,  
a  dolgozószoba  díványán  várom,  el-
elbóbiskolva,  hogy  felolvassad,  amit  
írsz.  Az  a  kiváltságos  pillanat,  ami-
kor  az  éjszakai  csöndben  az  arcomat  
cirógatva  próbálsz  felébreszteni,  és  
vérbe  borult  szemmel,  a sok  dohány-
zástól  rekedt  hangon  felolvasod  a  
legújabb  versedet,  a  legemlékezete-
sebb  élménye  közös  életünknek.  
Ilyenkor  meghatottságot  érzek,  va-
lami  mély  eszmeközösséget,  amiért  
megosztod  velem,  ami  a  legértéke-
sebb  benned,  a tehetségedet.  Amikor  
megkérdezem,  hogy  csinálod,  hogy  
honnét  buzognak  fel  benned  ezek  

a  szavak,  és  hogy  mi  kényszerít  rá,  
hogy  pont  ebben  a  sorrendben  vesd  
papírra  őket,  néha  egyetlen  javítás  
nélkül,  nem  tudsz  mit  válaszolni,  
csak fintorogsz, a válladat  vonogatod  
értetlenül.  „Valahogy  eszembe  jut,  
és kész." Majd hozzáteszed:  „Bizony,  
néha nem könnyű." 

Egyik  cigarettáról  a  másikra  gyúj-
tasz, dühösen dobálod  a papírkosárba 
a gombóccá gyűrt papírlapokat,  liter-
szám  iszod  a  tűzforró  teát,  közben  
a  gitárt  pengeted,  úgy  keresgéled  
a  húrokon  az  új  akkordokat,  aztán  
mozdulatlanul  ülsz  a helyeden,  mint-
ha  megbűvölt  volna  a  lámpa  fehér  
fényköre,  majd  elkáromkodod  ma-
gad, mint egy kocsis, vagy  felnevetsz,  
mert  megvan,  végre  megtaláltad,  
néha  csak  egy  versszak,  semmi  több,  
de ebből  a versszakból bontakozik  ki,  
erre  épül  az  egész,  és  később,  amikor  
kialvatlanul,  dideregve  ébredek  fel  
a  hajnali  ragyogásban,  diadalittasan  
olvasod  fel  az  éjszakai  munka  ered-
ményét.  Máskor  a  dallam  csalja  elő  
a  szavakat.  Ilyenkor  egy  szemhu-
nyásnyit  sem  alszunk  egész  éjszaka,  
mivel  mindig  a  motívumot  játszod,  
dühösen  skandálva  a szavakat,  amíg  
el nem rendeződnek, össze nem fonód-
nak egymással,  ós dal  kerekedik  belő-
lük. Mint egy érzékeny filmlemez, úgy 
rögzíted  magadban  az érzelmeket,  el-
raktározod  az  anekdotákat,  egyetlen  
élményt  sem  hagysz  elkallódni.  Há-
ború,  sport,  száműzetés,  betegség,  
szerelem,  halál,  minden  témából  ki-
csiholod  a  verset,  semmi  sem  idegen  
tőled,  az  írásaid  olvastán  olyan  ér-
zése  támad  az  embernek,  hogy  száz  
életet  óltól  egyszerre.  Az  alvilági  da-
lok  utánzásában pedig  felülmúlhatat-
lan  vagy;  a  tolvajok,  gonosztevők,  
a  társadalom  számkivetettjei  azt  hi-
szik, te is megjártad  a börtönt.  Az öt-
venes-hatvanas  években  komponált  
dalaid  mér  szerves  része  a  büntető-
táborok  népköltészetének,  az öreg  lá-
gerlakók emlékezete szerint még jóval 
a  Forradalom  előtt  írták  a  szövegü-
ket.  . .  

A  Szovjetunióban  az  idő  tájt  min-
denkinek  van  már  magnetofonja,  
mindenki  tud  szerezni  egyet,  ha  más-
ként  nem,  kölcsönbe.  É  csodálatos  
készülék  nélkül  a  nagyközönség  nem  
ismerhette  volna  meg  a  műveidet.  
Mert  a  rádió  meg  a  televízió  sohase  
mutatta  be őket.  Soha egyetlen  sorod  
sem jelent  meg  az újságokban,  folyó-
iratokban.  De  a  magnetofon  jóvoltá-
ból  ezt,  amit  hajnalban  felolvastál,  
amit  aznap  este  már  a  színházban  
vagy  baráti  társaságban  elénekeltél,  
egy hét múlva kórusban  visszhangoz-
zák  Szibéria  legeldugottabb  tájain,  
a  tengerjárók  fedélzetén...  Ország-
járó  útjaidon,  de  külföldön  is,  boldo-

fan  fedezed  fel,  hogy  azokat  a  dalo-
at,  amelyeket  —  úgy  hitted  —  leg-

feljebb  néhány  közeli  barátod  hal-
lott, óriási tömegek ismerik és követe-
lik,  valahányszor  ráadást  adsz  a  kon-
certeden.  Van,  amikor  el  is  felejted  
őket, ilyenkor  a közönség súgja a szö-

veget . . .  Fellépsz  a  párizsi  Élysóe-
Montmartre  színházban,  a  Saint-
Denisben  tartott  költői  esten,  Rómá-
ban,  New  Yorkban,  Los  Angelesben  
meg  a különböző  amerikai  egyeteme-
ken,  Magyarországon,  Bulgáriában,  
Lengyelországban és a Szovjetunióban 
is;  ez  az  egyre  népesebb  hallgatóság  
győz  meg  a  munkád  sikeréről.  Egyik  
nap  kiszámoljuk,  hogy  csaknem  fél  
millió  néző előtt  énekeltél  ezekben  az  
években.. . 

Mindig megdöbbentett, milyen gon-
dosan ügyelsz  az írásaidra.  Még a leg-
válságosabb  időszakban  is,  amikor  
a  lakásban  mindent  ripityára  törsz,  
mindent  elajándékozol,  összerondí-
tasz,  szétszaggatsz,  sőt,  kidobsz  az  
ablakon,  soha  egyetlen  papírlap  se  
tűnik  el az íróasztalodról,  mégha csak 
néhány szót  írtál is rá, semmi  többet.  
Mindent  aggályosan  elteszel  a  színes  
dossziékba,  ós még az itt-ott  hányódó  
cédulák se vesznek el soha. Ha tövitől  
hegyire  felforgatod  is  a  lakást,  akkor  
se  dobsz  el  egyetlen  papírfecnit  sem.  
Mindig  negylelkűen  eltékozoltad,  
amid volt, eltékozoltad  az erődet  meg  
az  életedet,  de  nem  dobtad  ki  soha,  
sohase  tépted  össze  egyetlen  dalszö-
vegedet sem. 

Egy  este  későn  jössz  haza,  és  ahogy  
becsapod  magad  mögött  az ajtót,  ér-
zem, hogy  fel  vagy  dúlva.  A  konyhá-
ból  látom,  amint  az  előszoba  túlsó  
végében ledobod  a  kabátodat,  a  sap-
kádat,  és  öles  léptekkel  felém  in-
dulsz,  egy  könyvecskét  lobogtatva  
a  kezedben.  

— Ez már több a soknál, ez a pasas, 
érted,  ez  a  francia,  mindent  elcsórt  
tőlem,  pont  úgy  ír,  ahogy  ón,  ez  
tiszta  plágium.  Nézd:  ezek  a  szavak,  
a  ritmus,  hát  semmi  se  jut  róla  a  
eszedbe?  Alaposan  áttanulmányozta  
a  verseimet  ez  a gazember,  de  a  for-
dító  is  megéri  a  pénzét,  csöppet  se  
zavartatta  magát!  

El  se tudom  olvasni,  hogy  mi  van  
oda  írva,  olyan  gyorsan  pergeted  
a  lapokat,  majd  fel-alá  rohangálsz  
a  lakásban,  és  —  minden  rímnél  fel-
emelve ujjadat  a levegőbe  —  felolva-
sod  a téged leginkább  bosszantó  soro-
kat.  Kitör  rajtam  a nevetés,  nem  tu-
dom  abbahagyni,  és  csuklások  köze-
pette  végül  elmondom,  hogy  lám,  
mégiscsak  becsülöd  magad  valamire,  
mert  az  a  francia,  akitől  így  dühbe  
gurultál,  nem  más,  mint  a  mi  egyik  
legnagyobb  költőnk,  a  nálad  egy  év-
századdal  idősebb  Arthur  Rimbaud.  
Elszégyelled  magad. Aztán,  nagy  sze-
rényen,  a  híres  versek  szavalásával  
töltöd  az  éjszaka  utolsó  óráit.  

Párizs. Egy udvar mélyén, régi istálló-
ból  átalakított  hodályban  dolgozol  
néhány  napja  az  első  nyugat-európai  
lemezed hangfelvételén. Az ügyet egy-
kettőre  nyélbe  ütöttük.  A  Chant  du  



Monde  huszonöt  dalod  jogáért  elvál-
lalta, hogy  mindent  megszervez,  min-
dent:  a  felvételtől  az annyira  áhított  
nagylemez  terjesztéséig...  Ez  az  
első  alkalom,  hogy  a  tolakodó  zene-
kar  nem  nyomja  el  a  hangodat,  épp  
ellenkezőleg,  a  gitárok  meg  a  bőgő  
csak  kiemeli  sajátos  szövegmondáso-
dat . . . 

Később  Saint-Denis-ben  is  előadod  
néhány  művedet.  Más  alkalommal,  
ez már a L'Iiumanité  ünnepségén  tör-
tént,  te  is fellépsz  a műsorban.  Kész  
őrület,  csaknem  kószázezren  szoron-
ganak  a  gyepen,  a  lábad  előtt.  Ami-
kor megjelensz a hatalmas pódiumon,  
gitárral  a  kézben,  kifütyül  a  tömeg.  
Rock-együtteseket  várt,  nem  pedig  
sanzonénekest.  De  te  csakazértis,  
dühösen elkezded a Far  kasvadászatot,  
a  hangod  öblösen  mennydörög  a  
hangszórókban.  A  tömeg  felmorajlik,  
feléd  fordulnak  az  arcok,  és  néhány  
perc  múlva  feszült  csöndben  fejezed  
be  a  számodat. Meghajolsz,  odajössz  
hozzám  a  fergeteges  tapsvihar  köze-
pette, háttérben a mögötted  hullámzó  
sokasággal,  és  büszkén  mosolyogva  
ezt  mondod:  „Addig  maradhattam  
volna,  ameddig  csak  akarok,  a  mar-
komban  tartottam  ő k e t . . . "  

Moszkvában  gyakran  előveszed  a  
lemezeidet  a rejtekhelyről,  muszáj  el-
dugni  őket,  mert  rengeteget  elcsen-
tek  már tőlünk;  kirakosgatod  a leme-
zeket  a  szőnyegre,  legelteted  rajtuk  
a szemedet,  egyet-egyet  felteszel a le-
mezjátszóra,  és  a  hangod  hallatán  
nosztalgia  fátyolozza  be  a  tekintete-
det: 

— Ez  igen,  miért  nem lehet itt  is  
ugyanilyen  jól  megcsinálni,  hogy  az  
itteni  közönség  is  ugyanilyen  hang-
minőségben  hallhassa  a  dalokat t .  . . 

Ha  az  ember  végighallgatja  azt  
a sokszáz balladát, indulót, lírai motí-
vumot,  amit  komponáltál,  felháboro-
dik  a  gondolatra,  hogy  zeneszerző-
ként sem ismerték  el solia az érdemei-
det.  Ugyanazok  a  hatóságok,  ame-
lyek  hallani  sem  akarnak  költői  élet-
művedről,  zenei  életművedet  is  oszt-
racizmussal sújtják. Mivel nem végez-
tél  konzervatóriumot,  nem  tartanak  
zeneszerzőnek,  mivel  nincs  bölcsész-
diplomád,  nem  tartanak  költőnek  
sem,  ós  mivel  sehol  sem  tudod  közzé  
tenni  a műveidet,  az  írószövetségnek  
se  lehetsz  tagja  stb.  így  zár  magába  
az  ördögi  kör  könyörtelen  logikája.  
A  Szovjetunió  egyik  legismertebb  
sztárja  a  földön  kuporogva,  szomo-
rúan  nézeget  három  lemezborítót,  
amit  kirakosgat  maga  elé  a  sző-
nyegre. 

. . . Egy  reggel, útban Genova  fe lé . . .  
meg  szeretném  neked  mutatni  a  
monte-carloi  Casino  épületét...  Mi-
vel ingujjban vagyunk, félénken meg-
kérdezem  a  portástól,  hogy  körül-
nézhetünk-e  egy  kicsit,  mire  az  mo-
solyogva  feleli,  hogy  akár  játszha-
tunk  i s . . .  

Váltunk  néhány  zsetont,  de  egyi-
künk  se  tudja,  mit  is  kell  velük  csi-
nálni,  te  azért  nem,  mert  a  Szovjet-
unióban  nincs  játékkaszinó,  én  meg,  
az  apám  játékszenveflólye  miatt,  ad-
dig  messziről  elkerültem  az  ilyen  he-
lyeket;  odamegyünk  hát egy-két  asz-
talhoz,  megpróbáljuk  ellesni,  mi  a  
teendő. 

Hirtelen  megüti  a  fülemet,  amint  
ezt mondod  a te érthetetlen franciasá-
goddal:  „három,  három",  majd  az  
összes  zsetonodat  leteszed  az  asz-
talra.  A  játékvezető  odatolja  őket  
a  harmindhármasra,  hiába  mutatod  
kétségbeesetten,  hogy  három,  rosz-
szul  értette,  és  már  késő,  már  meg-
perdítette a rulettet. Tragikus görcsbe 
torzul  az  arcod,  mintha  az  életedről  
volna  szó.  Ugyanazt  az  arckifejezést  
látom  viszont  az  ábrázatodon,  ame-
lyet  Dosztojevszkij  olyan  jól  leírt:  
ebben  a  sötét  hodályban  megszáll  
a  játékszenvedély,  szemben  három  
gondosan  öltözött  aggastyánnal.  Ők  
gépiesen  játszanak,  de te  már  az  első  
alkalommal teljesen elveszted  a fejed. 
A  golyó  ugrik  egyet,  visszapattan,  
még  gurul  néhány  pillanatig,  ennek  
a  kis  időnek  mintha  sohasem  akarna  
vége  szakadni,  majd  megállapodik  
a . . .  harminchármason.  

Fülig  pirulsz  a  boldogságtól,  min-
den  arc  feléd  fordul,  a  játékvezető  
odatolja  eléd  a zsetonokat,  kinyújtod  
a kezed, hogy ezt a zsetonhalmazt  egy  
másik  számra tedd  tel,  de  az  övednél  
fogva  megragadlak,  és  hátra  ránta-
lak.  Dühösen  kapálódzol,  de  erősen  
foglak,  kiráncigállak  a  teremből  ós  
közben  elmagyarázom,  hogy  ilyesmi  
csak egyszer történik,  egyszer,  egyet-
len  egyszer,  hogy  már  első  alkalom-
mal ennyi pénzt nyer az ember. A pénz-
táros  egész  köteg  sokszínű  bankót  
számlál  le  eléd, te  pedig  megenyhül-
ten  lépsz  ki  a  Casinóból,  ós  mint  egy  
virágcsokrot,  úgy  viszed,  kinyújtott  
karral,  a bankjegyeket.  A portás  gra-
tulál,  boldog  vagy,  végre  fellóleg-
z e m . . . 

Másnap  nem  úsztuk  meg ilyen  sze-
rencsésen  a  dolgot.  Las  Vegast  akar-
juk  megnézni,  teljesen  fel  vagy  
dobva,  már  az amerikai  utazás is láz-
bahozott,  hát  még  Las  Vegas,  a  lát-
ványosságok,  a  fények,  a  sivatag,  
a  játék,  másról  sem  ábrándozol,  
amióta  csak  megérkeztünk  az  Egye-
sült Államokba. 

Rekkenő  hőség:  a  kimerítő  nap  
után egyszeresek  ott  találjuk  magun-
kat a pónzautomaták előtt.  Egyébkén  
lépten-nyomon  beléjük  botlik  az  em-
ber,  még  a  vécében  is,  ezen  mindig  
nagyokat  nevetsz.  Elhatározzuk,  
hogy  száz-száz  dollárral  próbálunk  
szerencsét, külön-külön...  De  engem  
nemigen  köt  le  a  játék.  Még  hatvan  
dollár  van  a zsebemben,  amikor  oda-
megyek  a  black  jack  asztalhoz...  
Már  messziről  felismerem  a  háta-
dat. . .  Mihelyt  észreveszel,  szótlanul  
odatartod  a  kezedet,  az  arcod  fakó,  
ós  miután  zsebre  vágod  a  maradék  
dollárjaimat,  ezt  súgod  oda:  

— Jó,  hogy  jössz,  csak  azért  tud-
tam folytatni,  mert találtam  a földön 
ötven  dollárt,  de  már  azt  is  elvesz-
tettem. 

Elhiszem,  mivel  mindig  a  legkép-
telenebb  dolgok  történnek  veled.  
Nem  érzem  jól  magamat,  zavar  a  vi-
selkedésed,  de  mivel  nem  akarom  el-
rontani  az  örömödet,  elindulok  lefe-
küdni,  miután,  bátorításul,  megszorí-
tom  a  karodat. . .  De  alighogy  ki-
nyújtóztatom  az  ágyban  a  fáradt  
lábaimat,  kivágódik  az  ajtó,  felgyul-
lad  a  villany,  szinte  rám  veted  ma-
gad,  eszelősen  forgatva  a  szemedet,  
és  elfúló  hangon,  verejtékes  arccal  
pénzt  követelsz:  

—  Azt,  amit  fólretettél  az  uta-
zásra 1 

Az  ágy  másik  oldalára  menekülök,  
de odaszaladsz: 

—  Azonnal  add  ide!  —  üvöltőd.  
Te,  aki  sohase  emeltél  rám  kezet,  

még  amikor  a  sárga  földig  leittad  
magad, akkor sem, megragadod  a vál-
lamat,  megrázol,  kirángatsz  az  ágy-
ból,  és  a  szekrényhez  lökdösöl,  oda  
zártam  be a kézitáskámat.  Az  erősza-
kos  viselkedés  belőlem  is  erőszakot  
vált  ki,  előveszem  a  kézitáskát,  már  
én is üvöltök,  és az egész tartalmát  az  
arcodba  vágom. Összeszeded  a földön 
a bankjegy-kötegeket,  majd  hanyatt-
homlok  elrohansz,  becsapva  magad  
után  az  ajtót.  Döbbenten  nézek  utá-
nad,  tudom,  hogy  nem  iszol,  de  ak-
kor  honnan  ez  a  veszett  düh ?  Hol  is  
láttam már ezt  az ábrázatot,  ezt a te-
kintetet,  ezt  az  eltorzult  szájat?  
Magamra  kapok  egy  inget,  felhúzom  
a  farmert,  a  lifth ez  rohanok,  hát  
persze,  Monte-Carlo,  a  rulett,  a  har-
minchármas,  s  csokorba  gyűrt  ban-
kók.  Késő!  Ott  ülsz  magadba  ros-
kadva,  lógó  karral. . .  Mindent  el-
vesztettél,  Mindent,  amit  félretettem  
az  utazásra...  

Másnap találkozunk  Joszif  Brodsz-
kijjal,  az  orosz  költők  között  őt  tar-
tod  a  legtöbbre.  Valami  Greenwich  
Village-i  kávéházban  beszéltük  meg  
a  randevút.  Egy  csésze  tea  mellett  
újra  rátalálsz  a  szabadon  csapongó  
beszélgetés  örömére.  Elszavalod  
Brodszkijnak  a  legújabb  műveidet,  
ő  komolyan  meghallgat,  majd  sétára  
invitál  bennünket.  Szereti  ezt  a  ne-
gyedet,  már jónóhány éve, hogy itt ól, 
New Yorkban;  metsző  hideg  van,  vá-
sárolsz  nekem  egy  aranyos  sapkát,  
hogy  ne fázzon a fülem. A lefolyó mel-
lett  halomba  dobált  használt  injek-
cióstűk,  egy  jólirányzott-  rúgással  
szanaszét  röpíted  őket.  Brodszkij  el-
meséli,  milyen  kemény  és  veszélyes  
itt  az  élet,  alig  akaródzik  elhinni,  
olyan  békések  az  utcák.  Majd  meg-
érkezünk  hozzá:  ez  a  szűk  kis  lakás  
—  amelynek  minden  falát  könyves-
polc  borítja,  a padlótól  fel  a  mennye-
zetig  —  olyan,  akár  egy  barlang.  
Kínai  ételekkel  kínálgat,  majd  elsza-
valja  legújabb  verseit,  ezeket  már  
angolul  írta,  búcsúzáskor  pedig  dedi-
kálja  neked  az  utolsó könyvét.  Szólni  
se  tudsz  a  meghatottságtól.  Első  al-



időt.  Három  nap,  és  szalagon  az  
egész.  A  hangot  nem  manipulálják,  
nincs  montázs.  Minden  egyenesbe  
megy, megállás nélkül. Nagyon igyek-
szem,  mégis  dühösen  rómordítasz,  ha  
elrontok  valamit.  Főleg  az  a  nehéz  a  
dologban,  hogy  oroszul  kell  énekelni,  
de  az is zavar, hogy  mindent  azonnal  
felvesznek,  és  ráadásul  teelőtted  
adom  elő  a dalaidat, nem csoda,  hogy  
majd  megőrülök  az  idegességtől,  hi-
szen  tudom,  milyen  fontos  neked  ez  
a lemez. Ha megjelenik,  az  mégiscsak  
hivatalos  elismerése  lesz  a  dalszerzői  
tevékenységednek.  Arról  nem  is  be-
szélve,  hogy  egy  lemez  sok-sok  pénzt  
jelent.  Mi pedig éppenhogy  megélünk  
a  színházi  fizetésedből,  úgyhogy  ka-
póra  jönne  egy  nagyobb  összeg.  De  
mégiscsak  az  a legfontosabb,  hogy  ez  
az  első  alkalom,  amikor  együtt  dol-
gozunk.  Ha  a  lemeznek  sikere  lesz,  
minden  álmunk  valóra • válik.  Tur-
nék,  gálaestek,  filmek:  minden!  Alig  
van  hangom,  rettenetes  fáradt  va-
gyok,  az  idegkimerültség  határán,  de  
azért,  szerencsére,  tudok  énekelni  a  
kitűzött  napokon.  A  zenekar  tagjai,  
nem  kis  büszkeségemre,  a  vonóval  
ütögették  a  hegedűt  az  utolsó  szám  
után,  úgy  tapsoltak  meg,  mint  a  
klasszikus  koncerteken  szokás.  Te  is  
örülsz,  erőteljesen  és  jókedvűen  fe-
jezed be a munkát. A  lemez  elkészült,  
gyorsan  elvégzik,  a  keverést,  minden  
oldalról  lefényképeznek  bennünket,  
hogy  legyen  fotó  a  borítótasakra.  Az  
eredeti  szalag,  amelyet  minden  elő-
vigyázatosság  ellenére  titokban  le-
másolnak,  máris kézről  kézre jár.  En-
nek  következményeként  már  jóval  a  
megjelenés  előtt  tudjuk,  hogy  min-
denkinek  őrülten  tetszik.  Múlik  az  
idő,  egyik  hót  a  másik  után,  egyre  
nyugtalanabbak  vagyunk,  majd  ami-
kor  megelégeljük  a  Melódia  vezetői-
nek  köntörfalazását,  úgy  döntünk,  
magához  a  művelődésügyi  minisz-
terhez  fordulunk  Aki  azonnal  fo-
gad  minket.  Leültet  bennünket  a  ha-
talmas  irodahelyiségben,  szemben  az  
íróasztalával,  és  kezét  összekulcsolva  
megkérdezi,  minek  is  köszönheti  lá-
togatásunkat.  Meghallgatja  a  pa-
naszt,  fogja  a  telefont,  ós  miközben  
mélyen a szemünkbe néz, azt mondja, 
tekintélyt parancsoló hangon:,,A  Me-
lódia  igazgatóját  kérem",  majd  egy  
kis  idő  múlva:  „Ivan  Ivanovics,  mi-
ért  nem  hozzátok  ki  a  Vlady  meg  a  
Viszockij  hanglemezét?",  megint  egy  
kis  idő,  végül:  „Ne  húzzátok  tovább  
az időt",  mondta  és letette  a  kagylót.  

Megkönnyebbülten  hagyjuk  el  a  
minisztériumot,  de  amikor  két  hónap  
múlva  sem  történik  semmi,  minden  
követ  megmozgatunk  egy  újabb  ki-
hallgatásért.  Ugyanis  naivan  azt  
hisszük,  hogy  a  Melódia  igazgatója  
eleresztette  a  füle  mellett  a  felülről  
jött  parancsot.  Amelyet  egyébként  a  
későbbiekben  sem  teljesített  soha . . .  

( Folytatjuk  )  

Ádám  Péter  fordítása  

Az  összes  dugába  dőlt  terved  közül  
alighanem  a  mi  közös  hanglemezünk  
vadított  meg téged  a legjobban.  Több  
hónapi  herce-hurca  utón  a  Melódia  
végre elfogadja a tizenkét  dalt,  az  al-
bum anyagát.  Ami  a témájukat  illeti,  
van  köztük  költői,  de van  hazafias is. 
Nekem  a  következők  jutottak:  egy  
tangó  (ez  egy  nőről  szól,  aki  hiába  
várja  a  férfit  egy  étteremben),  egy  
szving  (ez  meg  két  csodaszép  autó-
ról,  melyek  versenyeznek  egymással  
az  országúton),  ós  négy  tipikusan  
orosz  dal  a  szerelmi  csalódásról,  a  
Volgáról  meg  arról,  hogy  a  háború-
ban  hogyan  várták  vissza  az  asszo-
nyok  a  férfiakat.  Mindez  kedvesen,  
tetszetősen, szovjet ízlés szerint hang-
szerelve ; szóval nem volt benne semmi 
merészség,  semmi  provokáció.  

A  nagyelőadóban  van  a  felvétel,  
zenekísérettel.  Itt,  a  filmforgatások-
kal  ellentétben,  nem  vesztegetik  at  

kalom,  hogy  egy  igazi,  nagy  költő  
magóval  egyenlőnek  ismer  el.  Vajon  
hány  évig  vártól  erre  a  pillanatra?  
Mindig  is  énekesként,  dalszerzőként,  
bárdként,  trubadúrként  könyveltek  
el,  de  a  költők  fennkölt  családja  so-
hase  akart  befogadni.  Moszkvában  
csak  az  nevezheti  magát  költőnek,  
aki  egyetemi  tanulmányokat  végzett  
(mintha  bizony  el  lehetne  sajátítani  
a  költészetet),  és  akinek  már  megje-
lentek  a  művei  (mintha  olyan  egy-
szerű  dolog  volna  a  publikálás}.  
A  hivatalos  költők,  Jevtusenko,  Voz-
nyeszenszkij leereszkedően  mégmoso-
lyognak,  amikor  felkeresed  őket  az  
írásaiddal.  Egyik  se  tartotta  be  soha  
az  ígéretét,  pedig  mindketten  eltet-
tek  egyet-kettőt  a  verseid  közül,  azt  
mondták,  majd  megjelentetik  vala-
hol, de te sohase láttad  viszont  nyom-
tatásban  a  lelkedből  lelkedzett  sza-
vakat. . .  ós  így  a  befolyásos  írószö-
vetség  tagjának  státusát  sem  tudtad  
megszerezni...  Ez  a  státus,  a  meg-
becsülés mellett, számos előnnyel  jár:  
soronkívüli  lakáskiutalás,  a  dolgozó-
szobához  való jog  (ami  nem  kis  fény-
űzés  Moszkvában),  egyszerűbb  a  köl-
tői  estek  szervezése,, beutalókat  kap-
hattál  volna  a  kényelmes  alkotóhá-
zakba  és  könnyebben  utazhattál  
volna  külföldi  turnékra  is.  

Szerencsére  így  is  megszerezted  
mindezt,  a  tehetséged,  a  barátaid  

meg  a  házasságunk  jóvoltából.  És  
ami  a  „megbecsülést"  illeti,  lám,  
a  veled  egyivásúak  legnagyobbika  is  
elismert,  és  a  könnybe  lábadt  sze-
mednél  semmi  sem  beszél  ékesebben  
a  büszkeségedről.  Ezt  a  könyvet  
minden  barátodnak,  minden  látoga-
tódnak  megmutatod,  ez  a  könyv  
mindig  a  díszhelyen  lesz  a  könyvtá-
radban.  És  én  mindig  meghatódom,  
valahányszor  leveszed  a polcról,  hogy  
elolvasd,  újra  meg  újra,  ezt  az  aján-
lást,  amely  költővé  szentelt  fel  téged.  

„Légvárakat  építesz,  arról  beszélsz,  
hogs'  bejárod  az  egész  világot"  
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Leni  Riefenstahl  
memoárjáról 
Leni  Riefenstahlt  sokan  minden  idők  
egyik legjobb  filmrendezőjeként  tart-
ják  számon.  Több  mint  kétes  hírne-
vét  két  olyan  filmmel  alapozta  meg,  
melyeket  a  hitleri  korszakban  készí-
tett:  Az  akarat  diadala  szuggesztív  
beszámoló  a náci  párt  1934. évi  nürn-

bergi  nagygyűléséről,  az  Olimpia  pe-
dig  remek  sportfilm,  amely  az  1936-
ban  rendezett  ós  sokat  vitatott  ber-
lini  olimpia  leglátványosabb  mozza-
natait  idézi  fel.  A  II.  világháború  
vége  óta  Leni  Rilfenstahl  számki-
vetettként  él,  azóta  nem igen  kapott  
rendezői  megbízásokat,  és  néha  még  
ma is  elverik  rajta  a port  egykori  vi-
selt  dolgai  miatt.  Megírta  és  most,  
85  évesen  kiadta  emlékiratait;  a  
könyv  az  Egyesült  Államokban  Me-
moirs  (Emlékiratok)  címen  jelent  
meg  az  Albrecht  Knaus  kiadónál.  
Szerzője  egy  utolsó  kísérletet  tesz  
benne  arra,  hogy  bebizonyítsa  jó-
hiszeműségét,  és  hogy  esetleg  vég-
érvényesen  rehabilitáltassa  magát.  

Addig  azonban  még  várnia  kell.  
Kétségtelen,  hogy  sokirányú  érdek-
lődése  s  adottságai  az  Emlékiratok-
ban minden  oldalról  bemutatásra  ke-
rülnek.  Pályáját  táncosnőként,  szí-
nésznőként  kezdte,  majd  a  Hitler  
alatti, viszonylag rövid, nyugtalan idő-
szakban filmeket rendezett.  A háború 
után  fotócsendéletekkel  foglalkozott,  
majd  afrikai törzsekről  és  a  víz  alatti  
állat-  és  növényvilágról  készített  ra-
gyogó  munkákat.  Am  valószínűleg  
csalódni fognak azok az olvasók,  akik  
arra  keresnek  választ,  hogy  egy  lát-
szólag  hajlíthatatlan  ember  miként  
esett egy fasiszta vezető  csábításának  
csapdájába.  A  könyv  928 oldalából  a  
szerző  mindössze  66  oldalt  szentel  a  
háborús  éveknek:  megpróbálja  kike-

rülni  élete  és  munkássága  e  proble-
matikus  időszakát.  

Ennek  ellenére  az  Emlékiratok  ér-
dekes  olvasmány.  Leni  Riefenstahl  
bőven  idéz  könyvében,  ós  állítólag  
szó  szerint,  olyan  párbeszédeket,  me-
lyeket  Hitlerrel  és  Goebbels  propa-
ganda-miniszterrel  folytatott.  Azt  
bizonygatja:  a  nácik  rákényszerítet-
ték,  hogy  elkészítse  a  Diadalt.  Egy  
ízben  az  akkor  32  éves  rendezőnő  
szinte  könyörgött  Hitlernek,  hogy  
válasszon  mást  helyette,  de  a  náci  
vezér  nyomatékosan  kijelentette:  
„Riefenstahl  kisasszony,  jobban  kel-
lene bíznia önmagában, ön  ezt a mun-
kát  meg  tudja  ós  meg  is  fogja  csi-
nálni."  —  „Ez  úgy  hangzott,  mint  
egy  parancs.  Megértettem,  hogy  nem  
mondhatok  ellent Hitlernek."  —  fűzi  
hozzá  a  rendezőnő.  Az  olvasó  persze  
joggal  csodálkozhat,  hogy  a  szerző  
fél  évszázad  múltán  is  ilyen pontosan 
emlékszik  ezekre  a  találkozásokra.  
„Hitler  olyannyira  meghatározta  a  
sorsomat  —  jegyzi  meg  Riefenstahl  
—,  hogy  szinte  minden  egyes  szóra  
emlékszem  azokból  a  beszélgetések-

Leni  Riefenstahl  Hitlerrel  1937-ben;  
A  rendezőnő  ma,  keiében  önéletrajzi  

könyvével 



bői,  amiket  vele,  illetve  az  őt  körül-
vevő  fontosabb  emberekkel  folytat-
tam." 

Habár  erőtlenül,  de  Leni  Riefen-
stahl  még  mindig  cáfolja  azt  a  régi  
vádat,  hogy  a  Diadal  propaganda-
film  lenne,  illetve  azt,  hogy  ő  a  náci  
vezetés  szolgálatában  állt  volna.  De  
még  ennyi  idő  elteltével  is  nehéz  ezt  
a dokumentumfilmet  szenvtelenül  el-
készített alkotásnak tartani.  A  kezdő-
jelenetben  például  Hitler  repülőgépét  
látni,  amint  az  Nürnberg  felé  szállva  
hasítja  a vastag fehér felhőket.  Olyan  
hatást  ér el ezzel, hogy  a néző  a  bosz-
szú  angyalaként  tekint  a  náci  ve-
zérre,  aki  a  mennyekből  száll  alá,  
hogy  megmentse  Németországot.  Mi-
közben  az  olvasó  azon  morfondíro-
zik,  Riefenstahl  vajon  tagja  volt-e  a  
náci  pártnak,  vagy  hogy  törődött-e  
egyáltalán  a  náci  ideológiával,  az  
írónő  megjegyzi, hogy  őt  megragadta  
Hitler  személyisége.  Szerinte  ennek  
feltehetően  az  volt  az  oka,  hogy  „ón  
mindig  is a szokatlant,  az élet  csodáit  
ós titkait  kutattam."  Ugyanaz  a  ku-
tató szenvedély  vezette őt  az  Olimpia  
elkészítésekor,  ós  később,  a  szudáni  
Nuba  törzs  fényképezése  közben  is,  
melyről  a  Kau  népe  című,  bámulato-
san  szép  könyvében  számol  be.  Nyil-
vánvaló,  hogy  e  két  munkájának  
nincs sok  köze egymáshoz,  és  ennél  is  
kevesebb  kapocs  fűzi  őket  a  Diadal-
hoz.  Ám  kritikusai, sőt egyes tisztelői  
szerint  is  mindkét  művében  a  gyen-
gébbek  felett  érzett  erő  és  hatalom  
primitív  imádata  jelenik  meg,  ami  a  
fasiszta  ideológiára  emlékeztet.  Rie-
fenstahl figyelmen kívül  hagyja  ezt  a  
szempontot,  ós  kitart  amellett,  hogy  
őt  csupán  a  szépség  vonzotta.  „Af-
rika átölelt engem"  —  írja.  „Bennem  
mindörökre  a különösség  ós a szabad-
ság  vízióját  keltette.!'  

A  szerzőre  feltehetően  az  gyako-
rolta  a  legnagyobb  hatást,  hogy  a  
Nuba-törzsbeliek,  akiket  egyébként  
1962  és  1977 között  többször  is  meg-
látogatott,  feltétel  nélkül  elfogadták  
őt.  Riefenstahl  a mai napig  bizalmat-
lan  az  idegenekkel  szemben  és  meg-
lehetősen visszavonult  életet él. Nem-
régiben  azonban  Münchenhez  közel  
fekvő  vidéki  faházában  mégis  inter-
jút  adott  a  Newsweek  munkatársá-
nak,  Debbie  Sewardnak.  Látszott  
rajta,  hogy  sem  félreértett  ártatlan-
nak,  sem  pedig  megrágalmazott  zse-
ninek nem tartja magát.  Hosszú  ideje  
ól  együtt  Csehszlovákiából  származó  
élettársával,  Horst  Kettnerrel,  aki  
korábban  autószerelőkónt  dolgozott  
ós  Riefenstahlnál  körülbelül  40  évvel  
fiatalabb.  Az  egykori  filmrendezőnő  
ma  is  igen  élénk  ós feltűnően  fiatalos  
ember  benyomását  kelti:  az interjúra 
például  magas sarkú cipőben  ós  diva-
tos ruhában  jelent  meg.  

Elmondta,  hogy  manapság  a köny-
nyűbúvárkodás  a  szenvedélye,  me-
lyet  72  éves  kora  óta  űz.  A  Maldiv-
szigetek  körüli  ós  a  Vörös-tengeren  
fellelhető  korallzátonyokról  készít fil-
meket ós fényképeket.  A  Diadalról  ez-

úttal  is  csak  nagyon  keveset  sikerült  
kihúzni  belőle  („Csak  a  kötelessége-
met  teljesítettem"),  ós  keserűen  nyi-
latkozott  kettétört  pályájáról.  Vi-
szont  legalább  olyan  nagy  nosztal-
giával  gondol  vissza  arra  az  időre,  
amikor  18 hónapon  át  megszállottan  
dolgozott  az  Olimpia  vágási  munká-
latain.  (A  filmhez  körülbelül  400  ezer  
méter  nyersanyagot  használtak  fel.)  
„Sok  rendezőhöz  képest  ón talán  ke-
vésbé  törődöm  azzal,  hogy  mennyi  
időt fordítok  a munkámra.  A  lényeg,  
hogy  nagyobb  hatást  érjek  el."  

Leni  Riefenstahl  az  Emlékiratokat  
is  intenzív  munkával  írta  meg.  El-
mondta, hogy  öt  óv  alatt  készült  el  a  
könyvvel,  s az eredeti  kézirat  10 ezer 
oldalt  tett  ki.  Visszaemlékezéseiben  
az  általa  használt  alapvető  filmtech-
nikékat  is  részletesen  ismerteti:  a  
gondosan  beállított  világítást,  hogy  
a szépséget  minél jobban  hangsúlyoz-
hassa,  továbbá  az  alsó  kameraállást,  
hogy  a  fényképezett  személyt  a  le-
hető  legheroikusabb  testtartásban  
mutathassa.  Mégis,  sokan  talán  úgy  
gondolják  majd,  hogy  Leni  Riefen-
stahl  emlékiratainak,  mint  önarckép-
nek  az  összhatása  egy  és  ugyanaz:  
írója  egyszerre  jelentéktelennek  ós  
rendkívülinek  szeretné  láttatni  ma-
gát. 
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(Fésós  András)  

A  tömegmészárlás  
kellékei 
Claude  Lanzmann  filmje,  á  Shoah,  
mely  a  zsidók  második  világháború  
alatti  kiirtásáról  szól,  néhány  kisebb  
franciaországi moziban 1986-ban mér-
sékelt  sikert  aratott.  

1987-ben  azonban  már  a  szélesebb  
francia  közönség  is  láthatta,  mivel  a  
televízió  első  csatornája,  a  TF1  négy  
különálló  részben levetítette  a filmet. 
A  bemutatót  úgy  időzítették,  hogy  
egybeessék  a  lyoni  Gestapo-főnök,  
Klaus  Barbie  perének  utolsó  hetével.  
Annak ellenére, hogy  késő este  adták,  
a  filmet  hozzávetőlegesen  5  millióan  
nézték  meg.  

Habar  a  Shoah  francia  produkció,  
a  filmet  a francia tóvóbemutató  előtt  
már  vetítette  az  amerikai,  az  oszt-
rák,  a  holland,  az  olasz  és  a  nyugat-
német  televízió  is.  

A  Shoah  nagymértékben  különbö-
zik  azoktól  a  filmektől,  amelyek  
Treblinka  vagy  Auschwitz  haláltábo-
rainak  borzalmáról  szólnak.  Holttes-
teket  nem  lehet  látni  a  filmben,  és  
nem  láthatók  benne  egyéb  szörnyű-
ségek  sem.  Lanzmann  részletesen  ki-
kérdezi  a túlélőket  —  nácikat,  zsidó-
kat  éppen  úgy,  mint  a táborok  köze-
lében  élő  lengyeleket —,  ós  arra  tesz  
kísérletet,  hogy  megválaszolja:  ho-

gyan  történhetett  meg  ez  az  elké-
pesztő  méretű  katasztrófa.  

Az  alábbiakban  Catherine  Humb-
lot  beszélget  Lanzmannal  a  filmről,  
amely  11 éven  át  készült,  ós  amelyet  
300  órányi  felvett  filmanyagból  vág-
tak  össze.  

—  Miként  határozná meg  a  filmjét?  
—  A  Shoah  nem  agresszív  mű,  de  

nem  is  vitafilm.  Egy  topográfus  
filmje,  aki  állandóan  az  igazság  nyo-
mában  jár.  

—  Nehézségekbe  ütközött  szemtanú-
kat  találnia,  és  rábírni  őket  arra,  hogy  
megszólaljanak ? 

—  Háromféle  szemtanúval  beszél-
gettünk:  zsidókkal,  lengyelekkel  és  
volt  nácikkal.  Fontosnak  tartom  
megjegyezni,  hogy  a  filmben  feltűnő  
zsidók  nem  a  hagyományos  értelem-
ben  vett  deportáltak  közül  kerültek  
ki,  hanem  speciális  különítmények  
tagjai  voltak  s  a  társaik  haláláról  
tett  tanúvallomásaik  szinte  egyedül-
állóak.  Nem  hitte  róluk  senki,  hogy  
túlélhetik  a  háborút  —  őket  ugyanis  
szabályosan  likvidálták.  Most  nem  
részletezem  azokat  a  történeteket,  
hogy  miként  menekültek  meg  egyen-
ként  ezek  az  emberek,  mivel  a Shoah 
a  halálról  szól.  Egyedül  nekik  van  
joguk  erről  beszólni.  

Az  igazán  nehéz  feladatot  nem  is  
az  jelentette,  hogy  a  nyomukra  buk-
kanjunk  (hiszen  csak  igen  kevesen  
maradtak),  hanem  hogy  megszólal-
tassuk  őket.  Néhányuknál  ez  nem  is  
sikerült,  mivel  elmebetegek.  Mások-
nak  meg  olyan  szívszaggató  élmé-
nyeik  vannak,  hogy  azokat  képtele-
nek  voltak  szavakba  önteni.  Jól  tud-
ták,  hogy  az  emlékezésért  rettenetes  
árat  kell  fizetniük  —  tudniillik  az  él-
mények  újraélését.  Ugyanakkor  
vágytak  is  arra, hogy  beszéljenek.  

Mindezek  figyelembevételével  kel-
lett beállítanom a jeleneteket. A Shoah 
nem  is  annyira  dokumentumjellegű,  
mint  inkább  nem-fikciós  film:  a  fő-
szereplők  —  egykori  élményeik  fel-
idézése  során  —  önmagukat  játsszák.  
A  fodrász,  például,  soha  nem  lett  
volna  képes  beszámolni  az  élményei-
ről, ha nem akkor  beszélgettem  volna  
vele,  amikor  valakinek  éppen  hajat  
vágott;  más  szavakkal,  fel  kellett  
idézni  ugyanazt  a  szituációt,  mely-
ben  ő  a háború  alatt  női  deportáltak  
haját vágta. Ahogyan újra  eljátszotta  
a  régi  mozdulatokat,  úgy  szűnt  meg  
fokozatosan  a szakadék  múlt  és  jelen 
között,  ós  így  újraélte  ugyanazt  a  
helyzetet. 

—  És  hogyan  szólaltatta  meg  a  len-
gyeleket,  akik  a táborok környékén  lak-
tak? 

—  Ez  már nehezebben  ment  és sok 
időt  is  vett  igénybe,  mivel  előbb  a  
hatóságokkal  kellett  tárgyalnom.  Vi-
szont  aranyat  érő  információkhoz  ju-
tottam.  Úgy  tűnt,  mintha  még  senki  
nem  kérdezte  volna  őket  ezekről  a  
dolgokról.  Különös,  hogy  a  németek,  
akik  egyébként  igen  titoktartók  vol-
tak,  éppen  a  lengyelek  elől  nem  lep-
lezték,  hogy  itt  népirtás  folyik.  



A  náci  rendszer  perverzitását  nem  
egyszerűen  a zsidók  megsemmisítésé-
ben, hanem a megsemmisítési  mecha-
nizmus elhallgatásában látom: a nácik 
nem  tudták  elviselni,  hogy  a  tömeg-
mészárlásnak  bármilyen  nyoma  is  
maradjon  utánuk:  nemlótezőnek  kel-
lett  tekinteni,  mialatt  a  kegyetlenke-
dések  tovább  folytatódtak.  A  „holt-
test"  szót  még  csak  megemlíteni  sem  
volt  szabad.  Helyette  a  nácik  olyan  
szavakat  használtak,  mint  „rako-
mány",  „bábu",  vagy  „szemét".  

Ahhoz,  hogy  történelem  legyen,  
kortársak  is  kellenek.  Az  igazi  kor-
társak  pedig  nem  a  tettesek  (nácik),  
vagy  az  áldozatok  (zsidók),  hanem  a  
lengyelek  közül  kerültek  ki.  A  szere-
pük  ezért  fontos  —  számomra  ez  vi-
tán  felül  áll, annak  ellenére, hogy  né-
hányuk  nyilvánvalóan  antiszemita.  

—  És  a  nácik ? 
—  Minden  egyes  beszélgetés  külön  

csoda volt.  Köztudomású,  hogy  a ná-
cik  még  a  háborús  perek  alatt  sem  
beszéltek.  Példának  itt  van  Barbie.  
A  nácik  általában  nem szokták  meg-
engedni,  hogy  bárki  is  filmezze  őket.  
Az  a  néhány  kocka,  ami  a  birtokom-
ban  van,  felbecsülhetetlen  értékű  
bizonyítékokat  szolgáltat.  Ezek  után  
az egyetlen dolgom az volt, hogy  1948  
utáni  címeket  nyomozzak  ki.  Volt,  
aki  már  meghalt,  mások  ismeretlen  
helyre  költöztek.  

Ez  a  munka  elég  nagy  kitartást  
igényelt.  Azzal  kezdtem,  hogy  a  fel-
lelt  volt  nácikat  felhívtam  telefonon,  
és azt  mondtam  nekik, hogy  a  zsidók  
kiirtásáról  készítek  filmet.  Persze,  
azonnal  lecsapták  a  kagylót.  Később  
azzal  próbálkoztam,  hogy  váratlanul  
megjelentem  az  ajtajuk  előtt,  de  ez  
sem  vált  be. így, hát  taktikát  kellett  
változtatnom.  Álnéven  200  levelet  
küldtem  szét,  melyekben  azt  írtam,  
hogy  a Legújabbkori  Történelmi  Ku-
tatóintézetnek  dolgozom.  Kaptam  is  
körülbelül  húsz  választ;  a  válaszolók  
fele hajlandó  volt  találkozni  velem,  a  
másik  fele  pedig  továbbra  is  elzárkó-
zott.  Mindig  szállodákban  beszéltem  
meg velük  a találkozót.  Meglehetősen  
idegölő  munka  volt  úgy  filmezni,  
hogy  a kamera egy táskába,  a  mikro-
fon  pedig  a  nyakkendőm  alá  volt  el-
rejtve.  Ráadásul  egy  vállra  erősített  
pisztoly tokot  is  viseltem.  

—  Hogyan  tudtá rávenni  őket,  hogy  
részletesen  beszéljenek  például  a  gáz-
kamrák  helyéről  és  nagyságáról?  

—  Csak  úgy  ment,  hogy  minden  
morális  szempontot  félretettem,  és  
azt  mondtam:  „Nem  Önökről  szeret-
nék  hallani,  hanem  technikai  vonat-
kozású dolgokról". Ha védekezni  pró-
báltak,  ahogyan  azt  a  tárgyalásaikon  
is  tették  (ők  nem  tudtak  semmiről,  
csak  végrehajtották  az  utasításokat  
stb.), azonnal szóltam, hogy  ez engem 
nem  érdekel.  Majdnem  olyan  helyze-
tet  teremtettem  a  számukra,  hogy  
tanároknak érezhették magukat,  akik 
engem oktatnak.  Szakszerű  és  tartóz-
kodó  voltam,  ráadásul  nem  is  beszé-
lek  valami  jól  németül.  Ez  a  taktika  

végül  hasznosnak  bizonyult,  tudni-
illik  az  ember  nem  fél  olyasvalakitől,  
aki  nem  képes  magát  megfelelően  ki-
fejezni. 

—  A  bemutató  után  Lengyelország-
ban elég hevesen reagáltak a  filmre.  

—  Mindazt,  ami  Lengyelországban  
törtónt,  nem  lehet  röviden  összefog-
lalni.  A  dolog,  még  a  film  forgalma-
zása  előtt,  rendkívül  erős  sajtókam-
pánnyal  indult.  A  lengyel  hatóságok  
még  Franciaországban  is  be  akarták  
tiltani  a filmet.  Aztán,  amikor  a  len-
gyel  tévétől  néhány  hónappal  később  
megkerestek  és  arra  kértek,  küldjek  
nekik  egy  kópiát,  nevettem,  és  azt  
mondtam:  „Miért  is  küldenék?  Ép-
pen  maguk  vonták  kínpadra  a  fil-
met."  Azt  válaszolták,  hogy  egy  fon-
tos  személy  kívánja  megnézni.  Való-
jában  Jaruzelskiről  volt  szó,  aki  mel-
lesleg  úgy  nyilatkozott,  hogy  „a  film  
Lengyelország  egészének  a  tükre."  
így  aztán  mégis  bemutatták  a  filmet  
a  Lengyel  Televízióban,  de  erősen  
megvágva:  csak  azokat  a  részeket  
hagyták  meg,  amelyek  közvetlenül  
érintették  az  országot,  ez  viszont  
eltorzította az eredeti jelentést. A mo-
zikba kárpótlásul  a teljes változat  ke-
rült.  Jelentős  hatása  volt  a  filmnek,  
mintha  az  egész  akkori  időszákról  
rántották  volna  le  a  leplet.  Sokan  
voltak  a  film  mellett,  és  ugyanúgy  
ellene  is.  A  véleménykülönbségek  
egyenesen  politikai  jellegű  nézetelté-
résekhez  vezettek.  Hozzávetőlegesen  
500  cikk  jelent  meg  a  Shoahról,  ami  
jól  mutatja,  hogy  az  analízisre,  ön-
vizsgálatra  mekkora  erőt  fordítottak  
a  lengyelek.  

—  Németországban  hogyan  fogadták  
a  filmet?  

—  A  filmet  Nyugat-Németország-
ban  bemutatták,  az  NDK-ban  vi-
szont  nem;  először  a  nyugat-berlini  
filmfesztiválon,  majd  a  televízióban  
is.  Rengeteg  levelet  kaptunk,  voltak  
közöttük  nyíltan  náci  érzelmű  meg-
nyilatkozások,  ós  voltak  olyanok  is,  
amelyek  egyszerűen  lenyűgöztek  
bennünket.  Hollandiában,  ahol  egy  
kisebb  tévé-állomás  két  egymást  
követő  vasárnap  este  nyolckor  sugá-
rozta  a  filmet,  megállt  az  élet:  két  
milliónyi holland nézte meg a  Shoah-t.  

Az Egyesült  Államok  televízióiban  
esti főműsoridőben játszották a filmet 
négy  napon  ót.  Annyian  látták,  hogy  
a  New  York-i  13.  csatorna,  mely  a  
többi  állomáshoz  hasonlóan  már  egy-
szer  bemutatta  a filmet,  egyvégtében  
újból  lejátszotta,  ami  az  amerikai  
televíziózás  történetében  egyedülálló  
esemény. 

Az  olaszországi  bemutató  viszont  
olyannyira  félresikerült  (mivel  az  
eredetileg  kijelölt  esti  tíz  óra  helyett  
tizenegykor kezdték vetíteni  a filmet), 
hogy  a RAI  egy  későbbi  időpontban  
este kilenckor  újra  bemutatta.  

—  ön  többször úgy nyilatkozott,  hogy  
nem  kíván  olyan  kérdésekről  szólni,  
hogy  vajon  miért,  vagy  miként  döntöt-
tek  úgy  a  nácik,  hogy  elpusztítják  a  
zsidóságot. 

—  Ilyen méretű  tömeggyilkosságot  
képtelenség  ésszel  felfogni.  Ha  visz-
szautasítom, hogy  „miórt"-ekre  vála-
szoljak, tekintsék  ezt etikai  alapállás-
nak.  Ezért  van, hogy  a filmem,  leple-
zetlen  brutalitásával,  egészen  más  
úton  indul  el.  A  9 ós fél  órás  film  vé-
gén  az  emberek  rájönnek, hogy  kór-
dósükre:  „hogyan"  történt,  választ  
kaptak,  s hogy  ez  a  válasz  magában  
foglalja a ,,miért"-re adott feleletet is. 

—  Az  a fantasztikus  a  Shoah-fcan,  
hogy  a  zsidók  tömeges  kiirtásáról  szól  
ugyan,  de  anélkül,  hogy  a  néző  akár  
egyetlen  holttestet  is  látna a  vásznon,  s  
hogy önnek  egy olyan  médiummal  sike-
rült  mindezt  elérnie,  mely  lényegéből  
fakadóan  képekkel  dolgozik.  

—  Ennek  kapcsán  mondta  valaki,  
hogy  a Shoah a  Talmudra  emlékeztet.  
A  Talmudban  tilos  ugyanis  bármi-
fajta  ábrázolás.  A  Shoah  valóban  az  
európai  zsidóság  útjának  allegorikus  
élménye:  útja  a  halálba,  a  legvégső  
pillanatban.  A  film  a  feltámadásról  
szól. 

A  zsidók  magányosan  és  elha-
gyatva  haltak  meg.  Azt  akartam,  
hogy  a  filmben  újra  életre  keljenek,  
így  ón  másodszor  is  megöltem  őket,  
de  tudtam,  hogy  ezúttal  már  nem  
lesznek  egyedül.  

LE  MONDE  (ENGLISH  SECTION)  

(Fésős  A ndrás) 

Az  Assza  
és a „ház  a  rakparton"  
A  Moszfilm  Stúdió  „Krug"  egyesülé-
sénél  elkészült  Szergej  Szolovjov  
Assza  című filmje. Meredek téma,  sok  
rock-zenével...  Az  Udarnyik  film-
színházban  december  11-ere  kitűzött  
premier  azonban elmaradt.  (Az  Udar-
nyik  filmszínház  még  a  20-as  évek  
végén  konstruktivista  stílusban  ké-
szült épülete annak a hatalmas szürke 
lakótömbnek  a  része,  ahol  Jurij  Tri-
fonov  emlékezetes  kisregénye,  a  Ház  
a  rakparton  cselekménye  játszódik.  
Ebben  az  épületben  valaha  magas  
beosztású  funkcionáriusok  laktak  ós  
a  „ház  a  rakparton"  kifejezés  foga-
lommá  vált  Moszkvában.  —  A  ford,  
megj.) 

Szergej  Szolovjov  filmrendező  ós  
elvbarátai  valami  újat találtak  ki.  Az  
Assza  című  film  premierjót  az  Udar-
nyik  filmszínházban  egy  szokatlan  
show-műsor  kíséretében  képzelték  el.  
Felléptek  volna  Moszkva  és  Lenin-
grád  híres rock-együttesei,  avantgard  
divatbemutatót  rendeztek  volna,  
mellette  Új  festészet  címmel  nyílt  
volna  kiállítás,  helyben  árulták  volna  
Assza  filmdalait  tartalmazó  lemeze-
ket,  ós  így  tovább.  A  mozi  előcsarno-
kát  fiatal  művészek  dekorálták.  S  az  
egészet  együtt  ASSZA  ART-ROCK  
PARÁDÉnak  keresztelték  el.  



Olyasmit  találtak  ki,  ami több  lett  
volna,  mint  egy  film  sikeres  premi-
erje.  Az,  amit  kitaláltak,  felér  a  mozi  
fogalmának  megreformálásával.  
A  mozit egy  ünnepség  kulturális  köz-
pontjává  alakították  át.  S  ez  az  ün-
nepség  jövedelmezőnek  ígérkezett.  

A  Szovjetunió  Állami  Filmfőigaz-
gatósága  (Goszkino)  engedélyezte  a  
kísérletet.  A felkészülés több  hónapot  
vett  igénybe.  Tíz  nappal  a  bemutató  
előtt  azonban  az  Udamyik  igazgató-
ja,  L.  Vanjan  meggondolta  magát.  
Támogatta  őt.  V.  Ploscsanszkij  is,  a  
moszkvai  mozihálózat-üzem  veze-
tője.  Száz  ós  száz  ember  hatalmas  
munkáját,  melyet  sokan  közülük  
ingyen,  tisztán  lelkesedésből  végez-
tek,  ketten  tönkretették.  

Először  a  legnagyobb  ütőkártyát  
játszották  ki:  a műsor  egészét  ideoló-
giailag  ártalmasnak  nyilvánították.  
Nagyon  hatásos dolog volt. Az  ember  
nem  is  tudja,  mit  hozzon  fel  ellene.  
Bizonygassa,  hogy  a  népszerű  művé-
szek,  számos  külföldi  szerepléssel,  
filmszereppel  a  hátuk  mögött  nem  
szovjetellenesek ? 

A  filmszínházak  anyagi  gondokkal  
küzdenek.  Közönség  alig  akad.  Az  
Udarnyikban  1206  ülőhely  van-
A  délelőtti  előadáson  átlagban  har-
minc  néző,  az  estin  háromszáz  van  
jelen.  December  7-én  az  összes  elő-
adást  véve  alapul  az  Udarnyiknak  
600  nézője  volt.  December  8-án  500.  
Az  Assza  bemutatása  csaknem  5000-
et  ígért.  A  mozi  bevétele  naponta  
500—600  rubel.  Az  Assza  napi  9000  
rubellel  kecsegtetett.  De  még  e  nyil-
vánvaló  gazdasági  előny  sem  ingatta  
meg  szándékukat,  hogy  valamit,  ami  
új,  ami szokatlan  —  betiltsanak.  

Csakhogy  van  egy  kis baj:  a  tiltás-
nak  manapság  nincsen  divatja.  így  
hát  kitaláltak  valami  mást,  ami  ke-
vésbé  félelmetes,  óm  sokkal  megfog-
hatóbb.  A  mozi  padlója  beszakad  a  
tömeg  alatt.  Hogyan,  miféle  hetedik  
érzékkel  sejtette  meg  a  filmszínház  
igazgatója,  hogy  a  híres  „ház  a  rak-
parton"  ennyire  törékeny?  Miért  
nem  aggódott  miatta  a  filmfesztivál  
jól  jövedelmező  napjaiban?  Három  
nappal  a  premier  előtt  a  tiltáshoz  a  
tűzrendészet is  csatlakozott.  

Hol  voltak  korábban?  Miért  nem  
gyötörte  e  sok  ideológiai,  ópületbiz-
tonsógi,  tűzvédelmi  aggodalom'őket  
augusztusban,  amikor  a  választás  az  
Udamyik  filmszínházra esett ós októ-
berben,  amikor  az Állami  Filmfőigaz-
gatóság  aláírta  az  engedélyezést?  
Miért épp  a premier  előestéjén,  miért  
ilyen  későn  jutott  eszükbe  mindez?  

—  Jobb  későn, mint soha —  mond-
ja  mosolyogva  Ploscsanszkij.  

Aztán  a  legegyszerűbb  megoldást  
választották.  Egyszer  csak  kiderült,  
hogy  a  képzőművészek  által  összera-
gasztott,  festett  oszlopokat  egy  „is-
meretlen  személy"  darabokra  törte.  
Másnap  pedig  az  Udarnyikban  lerak-
tak  egy  halom  üveggyapotot  és  fur-
nórlemezt.  „Elkezdjük  a  videószalon  
építését"  —  jelentette  ki  az  igazgató.  

Az  Assza  az  üveggyapotot  szállító  
teherautó  kerekei  alá  került.  

Nem  tartozom  a  film  fenntartás  
nélküli  rajongói  közé.  Helyenként  túl  
hosszú  ós erőltetett. . .  dehát  végtére  
is itt  nem  a filmről  van  szó!  

Az alkotók  valami újat  találtak  ki.  
Az  adminisztrátoroknak  pedig  
eszükbe  jutott  a  régi.  

És  a december  11-ére  kitűzött  pre-
mier  meghiúsult.  Az  alkotók  megpró-
báltak  védekezni, sőt  ellentámadásba  
mentek  ót.  A  Filmművészeti  Szövet-
ség  december  9-i  plénumán  hozott  
határozatban  kitértek  arra  is,  hogy  
„a  moszkvai  mozihálózati  üzem  je-
lenlegi  vezetősége  nem  kielégítően  

Szergej  Szolovjov:  Assza  

végzi  munkáját".  December  12-ón  a  
tévé  Pillantás  című  műsorában  beje-
lentették,  hogy-  a  bemutatót  „elha-
lasztották".  December  15-én  a  Ju-
noszty rádióállomás közvetítette  Szer-
gej  Szolovjovnak  a  Filmművészeti  
Szövetség plénumán elhangzott  indu-
latos  beszédét  és  Ploscsanszkij  ho-
mályos  magyarázkodásait,  de  min-
dennek  optimista  végkic8engóst.  ad-
tak,  egy  „majd  csak  rend bejönnek  a  
dolgok"  zárómondattal.  

A dolgok  nem jöttek rendbe.  A mű-
sor  széthullott,  nem  lehet  feltámasz-
tani többé.  A díszleteket  lebontották,  
a  zenészek  szétszéledtek:  ki  Lenin-
grádba,  ki  Alma-Atába  filmezni,  ki  
pedig  vendégszerepelni  az  Egyesült  
Államokba.  Az  Udarnyikban  a  soron  
következő  filmet  vetítik,  a  nézőtéren  
—  harminc ember..  .  

Hát  nem különös: glasznoszty  van,  
de  eredmény,  az  nincsen.  A  közvéle-
mény  világosan  ós  hangosan  szót  
emelt  a  tiltás  feloldásáért,  a  tiltás  
azonban  megmaradt.  Halkan,  szót-
lanul,  anélkül,  hogy  nyilvánosságra  
hozták  volna,  megmaradt.  Dehát  
végtére  is  mi  a  glasznoszty  (nyilvá-
nosság) :  szelep,  amin  a gőzt  kieresz-
tik  vagy  pedig  a  demokráciáért  foly-
tatott  harc  eszköze?  Rekedtre  ordí-
tottuk  a  torkunk  és  nem  értünk  el  
semmit.  A  múlt  vasárnap  a  Filmmű-
vészeti  Szövetség  Házában,  a  Dom  
Kinóban  megtartották  az  Assza  pre-
mierjét. Szűk körben. Szokott  módon.  
Ahogy  „illik".  

MOSZ KOVSZ KIJE  NOVOSZTYI,  1987.  

(Szilágyi  Ákos)  

Szergej  Szolovjov:  Assza  



Tőkésített 
nyomorúság 
Chicago,  november  1.  A  North  
Broadway  sarkán  áll  egy  névtelen  
csehó, ahol egyaránt mérnek  Hellman  
Old  Style-t  ós  hideg  sört.  Merriot  ér-
mester  értésünkre  adja,  hogy  egész  
Chicagóban,  a városban,  ahol  minden  
huszonnegyedik  másodpercben  elkö-
vetnek egy erőszakos, gyakran  végze-
tes  kimenetelű  cselekedetet,  épp  eb-
ben  a kocsmában  fordul  elő  a  legtöbb 
gyilkosság és véletlen baleset. Néhány 
méterrel  arrébb  David  Mamet,  az  
író-rendező  forgatócsoportja  éppen  
előkészíti  az új  film néhány  külső  fel-
vételét.  Things  Change  —  A  dolgok  
változnak.  De  nem  nagyon.  Mamet  ós  
megszokott  stábja  otthonosan  mo-
zognak  ebben  a  környezetben.  

Első  filmjének  „játékbarlangja"  
remekül  elférne itt,  mondjuk  az  Ura-
berto's  music  store fölött,  egy  köpós-
nyire  ettől  a  kocsmától,  amely  nap-
közben  is tele  van részegekkel,  frissen 
szerzett  sebhelyeik  körül  cafatokban  
lóg a ruha.  Van  minek  örülni.  

A  dolgok  változnak  története  a  leg-
jobb  Mamet-sztorik  közé  tartozik.  
Főhőse  Gino, egy  Szicíliából  a család-
jával  még gyerekként Chicagóba  ván-
dorolt cipőpucoló,  akit rendkívüli  ha-
sonlatossága  a helyi  maffia  vezéréhez  
alkalmassá  tesz,  hogy  magára  vállal-
jon  egy  gyilkosságot,  s  ezzel  elfog-
lalja  a  főnök  helyét  —  a  börtönben.  
A  sötétzárkában  eltöltött  7—12  év  
után  jutalmául  annyi  pénz  ütné  a  
markát,  amennyiből  vásárolhatna  
magának  egy  halászbárkát  Nápoly-
ban,  s  győzelmesen  térhetne  meg  
hazájába.  Mielőtt azonban  bevonulna  
a  börtönbe,  Gino  a  hétvégét  egy  
játékkaszinóban  tö l t i . . .  
Miközben  vagy  tíz rendőr  és egy  csa-
pat  kisegítő  azon  igyekszik,  hogy  va-
lamennyire  kordában  tartsa  a  forgal-
mat,  ós  a  gyülekező  kíváncsiak  csa-
patát,  a  magasvasút  kótpercenkónt  
produkálja  azokat  a  fülsiketítő,  kü-
lönleges  hangeffektusokat,  amelyek  
félreérthetetlenül  jellemzik  Chicagót,  
de  metaforikusán  érzékeltetik  a  kö-
zeledő  veszélyt  is.  

Ez  a  környezet  tökéletesen  kifejezi  
Mamet  világának  lényegét.  A  veszte-
sek  Amerikája  ez,  azoké,  akik  már  
belenyugodtak,  hogy  a  jólét  eldobált  
csikkjeit  szedegessék,  s  igyekezzenek  
jó  áron  eladni  a  hasonszőrűeknek,  
elhivón, de főleg elhitetvén, hogy azok 
valójában  arany rögök  vagy  törött  
cserepei  a közös álomnak,  amelyekből  

David  Mamet  

összerakható  a  kétségbeesés  nagy  ki-
rakós  játéka.  

A  negyvenéves  David  Mamet  
Hollywood  legkeresettebb  forgató-
könyvírói  közé  tartozik.  (3  írta  Bob  
Rafelsőn  A  postás  mindig  kétszer  
csenget,  Lumet  Ítélet  ós De  Palma  Az  
érinthetetlenek  című  műveinek  a  for-
gatókönyvét.  De  nagyon  jelentős  
színpadi  szerző  is.  1984-ben  írott  da-
rabjával,  a  Glengarry  Glen  Tfoss-szal  
Pulitzer-díjat  nyert,  s  ma  Sam  She-
pard  mellett  ő  az,  akire  leginkább  fi-
gyelnek  Amerika  prózai  színpadain.  
Arn  míg  Shepard  világa  a vidék,  ahol  
rég  letűnt  idők  emlékét,  nyomait  
keresi,  Mamet  az  amerikai  metropo-
liszok  mélyrétegeiben  érzi  jól  magát.  
Az  a rengeteg foglalkozás,  amit  űzött  
— volt bútorügynök, taxis,  kamionos, 
felszolgáló,  ablakpucoló,  tengerész  —  
rendkívüli  módon  megnövelte  érzé-
kenységét  a  nagyvárosi  nyelv  külön-
böző  variációi  s  a  hozzájuk  tartozó  
embercsoportok  furcsaságai  iránt.  
Orosz-zsidó  származása  pedig  lehe-
tővé  tette,  hogy  összekötő  kapocs  
lehessen  az  új  amerikai  kultúra  ós  a  
legélőbb  kelet-európai  hagyományok  
között.  Dosztojevszkij-témák  emel-
kednek  az  amerikai  álom  szertefosz-
lásának  elemzése  fölé:  a  végletes  mo-
rális  kompromisszumok  nélkül  meg-

élt  helyzetek  nagyszerűségét  jól  el-
lensúlyozzák  a parkokban  ülők  baná-
lis  párbeszédei;  hosszú,  párhuzamos  
monológok  igyekeznek  távoltartani  a  
rettegést  a  haláltól  és  a  feledéstől  a  
logikai  „lezárás"  minden  lehetősége  
nélkül.  „Szereplőim  az  amerikai  mí-
toszok  csapdájában  vergődnek.  A  si-
ker  és  az  individualitás  szenvedélyes  
hajszolása  a  közösségi  érzés,  a  közös  
társadalmi  célok  oly  nagymérvű  ér-
tékcsökkenéséhez  vezet, ami  megdöb-
bent  ós  szinte  ijesztően  hat  rám"  —  
mondja  a  rendező.  „Tipikusan  ame-
rikai környezetben  nőttem fel. A  csa-
ládom  megpróbálta  európai  szárma-
zásunk  minden  jelét  eltüntetni  és  
nagy  lendülettel  vetette  magát  bele  
az új  földrósz  anyagi-prakticista  élet-
vitelébe.  Az  identitás  keresése  otthon  
csupa  negatívumban  nyilvánult  meg.  
Azt  mondták:  ne  legyünk  többé  sze-
gények,  ne  legyünk  tovább  oroszok,  
ne  legyünk  tovább  zsidók.  Én  azon-
ban  szívesebben  merítem  az  utcára,  
csatlakoztam  az  épp  uralkodó  galeri-
hez,  ehhez  a  heterogén,  de  lelkesült  
csoporthoz,  ahol  a  tagok  a  világ,  de  
legalább  is  a  mi  kerületünk  által  kí-
nált  világok  urainak  képzelték  ma-
gukat. Az íráshoz Willa Cather, Frank 
Norris  és  főként  Theodore  Dreiser  
útján jutottam  el. Az  ő olvasásuk  ve-



tette  fel  bennem  azt  a  gondolatot,  
hogy  egy  másik  csoporthoz  is  tartoz-
hatnék,  azokhoz,  akik  kés  és  lánc  
helyett  tollat  és  ceruzát  hordanak  
maguknál.  Amikor  színházról  van  
szó,  nincs  szükség  arra,  hogy  leírjam  
a  színhelyet  vagy  a szereplök  mozgá-
sát. Mindennek  a párbeszédekből  kell  
kiderülnie.  Ha  hosszú  leírásokra  is  
szükség  van,  akkor  valami  nem stim-
mel.  A színházban  a szó  —  cselekvés.  
A  filmnél  más  a helyzet,  de  ezt  csak  
akkor  értettem  meg,  amikor  magam  
is  rendezhettem."  

Ezt  a  lehetőséget  Michael  Hause-
man,  az  Amadeus  és  a  Ragtime  pro-
ducere  teremtette  meg.  Véletlenül  
akadtak  össze  egy  forgatáson.  „Na-
gyon  egyszerűen  ment"  —  mondja  
Hauseman.  „Dávid  magával  hozta  
a forgatókönyvet,  ós az egyik  szünet-
ben  odaadta.  Azonnal  elolvastam  ós  
lenyűgözőnek  találtam. Akkor  mond-
ta, hogy  ő akarja rendezni  is.  Először  
nem értettem jól,  kértem, hogy  ismé-
telje  meg.  ő  egy  kicsit  hangosabban  
megismételte,  en egy pillanatig  a sze-
mébe  néztem,  aztán  így  válaszoltam:  
rendben  van. Hót  ennyi."  

Ettől  a  perctől  kezdve  Hauseman  
szilárdan  a kezében tartotta  az ügyek 

Robert  De  N'iro  az  Érinthetetlenek  főszerepében  

menetét,  8  így  sikerült  elkerülni  a  
hollywoodi  stúdiókban  szokásos  költ-
ségeket  és  munkatempót.  Az  Orion  
ós  a Columbia  már  csak  a  kész  filme-
ket  vette  át.  „Talán  mert  Preston  
Sturges  módjára,  tíz  éve  ugyanazok-
kal  a  jó  barátaimmal  dolgozom  —  
nyüatkozza  a  rendező  —  mind  a  Já-
tékterem,  mind  A  dolgok változnak  for-
gatása igazán egyszerű  ós nagyon szó-
rakoztató  volt."  

Mainet  világának  legvitatottabb  
jellegzetessége,  hogy  hiányoznak  be-
lőle  az  erőteljes  vonásokkal  megraj-
zolt női szereplők. Ha  végigtekintünk  
a huszonhárom színdarab, három for-
gatókönyv  és két  film szereplőin,  egy  
kezünk  is  elég  hozzá,  ha  a  fontosabb  
nőalakokat  össze  akarjuk  számolni.  
Csak  két  olyan  műve  van,  amelynek  
nő  a  főszereplője.  A  Játékterem,  
amelyben  a  feleség,  Lyndsay,  előbb  
áldozatul  esik  a  férfiak  csalásának,  s  

azok markukba kaparintják  az életét, 
de  végül  mégis  megszabadul,  épp  
saját  módszereiket  fordítva  ellenük.  
Másik  gyönyörű,  de  méltánytalanul  
agyonhallgatott  színműve  a  Woods.  
Ebben Ruth,  aki jó  kifejezőképesség-
gel  rendelkezik,  próbálja  magához  
láncolni  a  naplopó  Nicket.  

„Sohasem  értettem  —  mondja  
Mamet  —,  hogy  nőgyűlölőnek  tarta-
nak  egyszerűen  azért,  mert  nem  vol-
tam  képes  változatosabb  női  jelleme-
ket alkotni. Tény, hogy sokkal jobban 
ismerem  a férfiakat,  mint  a nőket,  és  
az író feladata, hogy  arról írjon,  amit  
jobban  ismer.  Szerintem  manapság  a  
férfiak  olyan  érővel  tudnak  gyűlölni,  
amire  a  nők  képtelenek.  A  férfi  már  
nem  azt  a  kérdést  teszi  föl  önmagá-
nak, hogy vajon Isten meghalt-e, egy-
szerűen  azt  kérdezi,  miért  képtelen  a  
cselekvésre egy olyan  társadalomban,  
ahol  nem  kap munkát,  ahol  már  nin-
csenek  nagyratörő  remények,  ahol  
már gyakoribb  a válás,  mint  a házas-
ság,  ahol  nem  tudja,  hogyan  kell  
[férfiként] viselkedni,  mert  nincsenek  
erre  vonatkozólag  pontos  szabályok.  
Talán a férfiak az én műveimben  eze-
ket  a problémáikat  kivetítik  a  nőkre  
is, jobban  mondva  a nők  hiányára  az  
életükben,'de  ez nem jelenti azt, hogy 
én  vagy  ők  nőgyűlölők  lennénk.  Leg-
feljebb  —  ha  nagyon  muszáj  —  em-
bergyűlöletről  beszélhetnénk!"  

így  hát  Mamet  számára,  ahogy  
mindenki  más számára is,  a  szabadu-
lásnak  csak  egyetlen  útja  maradt,  
egyetlen  mód  arra,  hogy  késleltessük  
a  halált  (ahogy  ezt  Hemingway  
mondta),  az,  hogy  folytatjuk  a  meg-
kezdett  mondatot,  tovább  beszélünk  
akkor  is,  ha  nem  is  lehet  egészen  jól  
érteni,  amit  mondunk,  akkor  is,  ha  
talán  már  nem  is  nagyon  figyelünk  
oda,  mit  mond  a  másik.  Mamet  figu-
rái,  mint  Seherezádé,  arra  ítéltettek,  
hogy  hömpölygő  nyelvi  és  szellemi  
teljesítményekkel  próbáljanak  időt  
nyerni, időt, hogy  felmérhessék  a dol-
gok  értékét  ós a semmi  értékét.  A  ha-
lál sokuk számára igazi  felszabadulás,  
valami, ami többet  ér, mint az a lassú 
leépülés,  amelyre  az erőszakos  és  em-
bertelen  társadalom  kárhoztatja  
őket.  Ha  közelebbről  megvizsgáljuk  
a  dolgot,  rájövünk,  hogy  az  egyetlen  
lényeges  különbség,  ami  a  szerzőt  a  
műveinek  szereplőitől  elválasztja,  
pusztán  annyi,  hogy  ő  „valakivé"  
lett  figuráin  keresztül,  míg  azok  to-
vábbra  is  „nemes  senkik"  maradtak.  
A  megrögzött  játékosnak,  a  született  
csalónak  tehát  sikerült,  sikerült  kép-
zeletének  tragikumából  újabb  nyers-
anyagot  szolgáltatnia  az  amerikai  
álom egy következő  fejezete  számára,  
amelynek  főszerepét  ő  maga  játssza  
az  élet  színjátékában.  

(A  szerző,  Donald  Ranvaud,  a  
Framework  című  angol  folyóirat  
szerkesztője  lapunk  számára  irta  ezt  
a  cikkét.)  

(Csantavéri  Júlia)  



LÁTTUK 
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Szegényei  minden  társada-
lomnak  vannak  ós  lesznek.  
(A  teljes  vagyonegyenlőség-
ről  ma  már  csak  a  legelva-
kultabb  utópisták  hihetik,  
hogy  ez  a  legfőbb  jó,  ami  
egy  közösséget  érhet.)  Nyo-
morultjai,  nincstelenjei  csak 
a  rosszul  működőknek.  
A  létminimumon  tengődők  
több százezres, az Ínség foly-
tonos  fenyegetésében  élők  
(egy?  két?  három?)  milliós  
serege  nem  olyasmi,  amit  
természetesnek  lehetne  hin-
ni,  el  lehetne  titkolni.  És  
mégis:  az  emberek  (politi-
kusok  és  állampolgárok  
egyaránt)  inkább  hisznek  
vágyaiknak, mint a szemük-
nek :  „nyomorultak  pedig  
nincsenek 1" Mert nem létez-
hetnek.  Sem  az  ortodoxán  
balos,  sem  a  félig  (rosszul)  
polgárosult  tudat  számára.  
Ahol  nincs  kizsákmányolás,  
ott  nincs  nyomor  sem  („a  
szegénység  magából  a  bő-
ségből  ered").  Ahol  nincs  
erkölcstelenség,  ott  nincs  
Ínség  („aki  becsületes,  az  
boldogul").  És ha a nyomort 
már  nem  lehet  nem  észre-
venni,  amikor  az  erőszak  és  
a  mocsok  kezdi  elönteni  a  
kicsinosított  belvárosokat  
is,  akkor  e  téveszmékből  
egyenes  út  vezet  egy  hatás-

Dióssi Ferenc felvétele 
Útvesztő 

talan  (ós nem ritkán  ember-
telen)  szegénypolitikához.  
Amelynek  mái  a  kiinduló-
pontja  is  hamis:  a  „vada-
kat"  civilizálni  kell,  ha  le-
het,  szép  szóval,  ha  úgy  
nem megy, hát tűzzel és vas-
sal.  Még  szerencse,  hogy  az  
Útvesztő  a  középkoriasan  
szigorú,  büntetésekkel  „ne-
velő"  szegénypolitika  he-
lyett  (vérlázító  példáit  a  
Feldobott  kőben,  az  Otthon-
ban  láthattuk)  embersége-
sebb  térítési  módszereket  
szorgalmaz.  Vagyis  inkább  
propagál,  hiszen  azokat  a  
kezdeményezéseket  mu-
tatja be, amelyek már ebben 
a  humánusabb  szellemben  
fogantak.  Láthatjuk,  amint  
a  fiatalkorúak  börtönében  
írni-olvasni  tanítják  az  el-
ítélteket  (mint  megtudjuk,  
a  hatvanas  évek  elején  ma-
gasabbra  tehették  a  mércét,  
akkoriban  a  rabok  között  
csak  elvétve  akadt  analfa-
béta),  amint  a  hadseregben  
az  általános  iskolai  tan-
anyag  mellett  még  a  fog-
mosás  helyes  technikájára  
is  megtanítják  (amúgy  ka-
tonásan,  elvágólag)  a  „le-

génységi állományt", amely-
nek tagjai  másfél év  múltán  
„fizikailag  megerősödve,  

(Szellemiekben  gazdagodva"  
térhetnek  vissza  a  civil  
életbe.  Arról,  hogy  ne  esse-
nek  vissza,  ne  kerüljenek  
újra  összeütközésbe  a  tör-
vénnyel,  a  börtönviselt  fiúk  
családját  is  „civilizálni"  
igyekvő,  önkéntes  „társa-
dalmi  utógondozók"  gon-
doskodnak.  (A film egy  halk  
szavú,  fiatal  ^misszioná-
rius"  meglehetősen  ese-
ménytelen  családlátogatá-
sainak  dokumentuma.)  Ter-
mészetesen  nem  sok  siker-
rel.  Merthogy  a  nyomorul-
tak  nem  véletlenül  élnek  
úgy,  ahogy  élnek.  Isznak,  
verekszenek, állandó munka 
nélkül  tengődnek,  lopnak,  
zsarolnak,  mert  a  mértékle-
tesség,  a  türelem,  a  szak-
képzettség,  a  szorgalom,  a  
törvénytisztelet  középosz-
tályi  erényét  gyakorolni  
nem  áll  módjukban.  Ál-
szentség,  de  legalábbis  nai-
vitás  elvárni  tőlük,  hogy  
nyomorúságuk  közepette  a  
jómódúak  óletelveit  köves-
sók.  A  mólvből  természete-

sen  önerőből  is  ki  lehet  
emelkedni,  de  ha  valaki  az  
ínség  szorításában  jellemmé  
és szakemberré  tud  válni, az 
csoda.  Következésképpen  az  
erkölcspródikáció  nem  lehet  
egy  hathatós  segélyprogram  
motorja.  Ez  a  „pedagógiai  
hősköltemény"  sem a mora-
lizálás  értelméről,  hanem  a  
hiábavalóságáról  győz  meg.  
A  szerzők-  szándéka  elle-
nére:  mert  még a film  végén  
is  úgy  tűnik  föl,  mintha  
csak  a  nyomorultak  téve-
lyegnének  az  útvesztőben.  
Pedig  igazából  mi  —  a  civi-
lizáltak,  a  viszonylagos  jó-
módban  élők  —  vagyunk  
tanácstalanok.  De  minket  a  
kamera  nem  mutat.  

Utat  vesztettünk.  Nem  is  
fogunk  hozzá  visszatalálni,  
amíg  (a  gazdaság  ésszerűsí-
tése révén)  nem leszünk elég 
gazdagok,  hogy  segélyekkel  
és  hitelekkel  finanszírozzuk  
a nyomorultak  felemelkedé-
sét, amíg nem tudjuk  (akar-
juk)  az  analfabéták,  általá-
nos  iskolából  kimaradtak  
százezres  (hosszú  távon  na-
gyon  is drága) olcsó  munka-
erőt  szolgáltató  tömegét  
szakmára  (ós nem pusztán  a  
számukra  önmagában  hasz-
navehetetlen  általános  mű-
veltségre)  tanítani,  amíg  
nem vagyunk hajlandóak  az  
alulról jövőket magunk közé 
fogadni.  (Az  egyházak  —  
mint azt a filmben  is láthat-
juk —,  azért tudják  maguk-
hoz  vonzani  a  perifériára  
szorítottakat,  mert  a  sze-
mélytelen  ós  monumentális  
állami  szociálpolitikával  
szemben  a  közösséget  kínál-
ják  a magukra  maradottak-
nak.) 

Pénzünk  alighanem  ha-
marabb  lesz,  mint  türel-
münk.  Persze,  joggal  undo-
rodhatunk, ez már nem az a 
„tiszta  forrás",  amelyből  
Petőfi,  Bartók  Nagy  László  
meríthetett.  A  kültelki  szo-
bakonyhákban  zsúfolódók  
többnyire  „csúfak  és  gono-
szak".  Csak  el  ne  feledjük:  
nem  azért  nyomorultak,  
mert  ilyenek,  azért  ilyenek,  
mert  nyomorultak.  Ne  gyű-
löljük  ós  ne  szeressük  őket,  
inkább  próbáljunk  (való-
ban)  segíteni.  Már  csak  
merő  önzésből  is:  rajtuk  
segítve,  magunkat  mentjük.  

SCHUBERT  GUSZTÁV  

Útvesztő  —  magyar  dokumentum-
film,  1980.  Rendezte:  Paulus  Ala-
jos.  Dramaturg:  Gere  Mara.  Szak-
értő :  Gönczöl  Katalin.  Kép:  Kis  I.  
György.  V&gó:  Vcnczel  Emőke.  
Gyártó:  Híradó-  és  Dokumentum-
film  Stúdió.  

ÚTVESZTŐ 



ŐRIZET 

A történet ereje elsodor min-
ket,  úgy  mint  egy  sebes  fo-
lyam:  vadul,  önmagát  is  
megtépázva  tör  előre,  hogy  
aztán szennyétől ós lágy fod-
raitól  egyként  megszaba-
dulva  belesimuljon  a  ten-
gerbe.  Féktelen  vizekhez  
hasonlítható  Wieslaw  Sa-
niewski  filmje,  egyre  va-
dabb  az  áradása,  magával-
ragadóbb,  feszültebb  a  rit-
musa.  Micsoda  különös,  bi-
zarr  film:  a  természet  ősi  
ereje  egy  merev,  mozdulat-
lan világban tombol.  Rabbá  
vált  utcalányok,  zsebesek,  
tolvajok  és  sikkasztók  kö-
zött.  Egy  női  börtönben  —  
sikoltóan  éles  hangú  cella-
ajtók,  patkányjórta  magán-
zárkák,  rabkórház  ós  egér-
lyuknyi  fegyőriroda  díszte-
len  valóságában.  

1967-ben  kezdődik  a  film  
egy  szegényes  lakodalom  ós  
egy rendőrautó  képével.  Ze-
nekar  húzza  a  talpalávalót,  
fogy  az  ital  bőségesen,  tán-
coltatják  az  ifjú  feleséget,  
de mintha nem volna  igazán  
felszabadult  az  ünneplő  se-
reg.  Váratlanul  megjelenik  
egy  szürkésbarna  autó,  ki-
száll  belőle  két  jellegtelen  
férfi,  ós  megértjük,  miért  
volt  feszélyezett  a  tánc,  s  
elkeseredett  a hitvesi  ölelés.  
Majd  egy  éles  vágós,  ós  a  
szőke,  loknis  fiatalasszonyt  
rabruhában,  fiúsra  vágott  
hajjal  látjuk.  Rövid,  már-
már  szűkszavú  expozíció  
után,  a  film  hősnőjéhez  
hasonló értetlenséggel  zuha-
nunk  a  börtönbe,  ahol  lelas-
sul  az  idő,  tétován  vánszo-
rognak  a percek,  hiábavaló-
an  múlnak  a  napok.  Az  idő  
terjengős,  nyúlós  masszává  
vált,  a tér  kicsinyke  cellává  
szűkült,  óm  a  vagyak  ós  a  
szenvedélyek  hihetetlenül  
felfokozódtak.  Az  ordítás  ós  
a  bőgós,  a  hisztérikus  neve-
tés  ós  a  tüntető  szótlanság  
végletei között  csaponganak  
az érzések.  Csupa  nő  —  ösz-
szezórva,  megfélemlítve,  
megnyomorítva. 

Az  őrizet  szociológiai  hi-
telességű,  dokumentum-
erejű  játékfilm,  majdhogy-
nem tudományos  alaposság-
gal  elemzi  hősei  viselkedé-
sét,  lelki  állapotát,  hangu-
latát.  Naturális,  kemény,  
visszafogott  mű, amely  nem  
csupán  a  börtön viszonyok-
ról,  az  összezártságról,  az  
ártatlan  vagy  éppen  go-
noszkodó  tréfákról,  a  Ki-
sebb-nagyobb  árulásokról,  

az  aljasságról  és  a  kényszer  
szülte  emberi  nagyságról  
szól,  hanem  a  maga  finom,  
apró  jelzéseivel  a  lengyel  
társadalom  egy  vészterhes  
korszakáról  is.  

A sztori,  a jól  elmondható  
cselekmény  szintjón  az  őri-
zet  azt  meséli  el,  hogy  mi-
lyen  kínokon  megy  keresz-
tül  egy  fiatal  nő,  akit  élet-
fogytiglani  börtönre  ítéltek,  
majd  büntetését  huszonöt  
évre  változtatták,  s  félidő-
ben, vagyis tizenkét ós fél év 
múlva hat hónap próbaidőre 
szabadon  engedtek.  De  ez  
csupán  a  felszín.  

Klara,  az őrizetes,  még  ki  
sem  tapasztalta  a  börtön-
viszonyokat,  amikor egy  ru-
tinvizsgálaton  közli  vele  az  
orvos,  hogy  terhes,  s  a  sok  
szenvedést  látottak  illúzió-
mentességével  mindjárt  
ecseteli  is, milyen sors  vár  a  
fegyintézetben  született  
gyermekekre.  Nemcsak  a  
hősnő,  még  mi,  nézők  sem  
avatódtunk  be  a  börtön  ra-
fináltan  gonosz,  korbácsos-
mézesmadzagos  játékszabá-
lyába, amikor  megpillantjuk 
első hírnökét, a  kedveskedő-
kioktató  orvost,  aki  rendít-
hetetlen  híve  e  zárt  intéz-
ménynek, de — jó pénzért  — 
elvégzi  a  ^tiltott  magzatel-
hajtást.  Am  ez  csupán  a  
kezdet:  hol  van  még  az  At-
lasz-termetű szőke fegyőrnő, 
pontos  balhorgaival;  a  nyá-
jasan  kegyetlen  parancs-
noknő,  akinek  eszébe  sem  
jut ütni  (de szívesen nézi, ha 
beosztottjai  ezt  teszik),  a  
hangjót  Bem  emeli  fel,  ő  a  
zsarolásban, a lélek nyomor-
gatásában  leli  örömét;  nem  
beszélve  a  test  kínjairól,  a  

kezdetben  undorító,  majd  
az  évek  múlásával  megszo-
kott  leszbikus  szerelemről,  
ami  —  legalábbis  a film  né-
hány  hősének  —  egyszerre  
romboló,  megalázó ós felsza-
badító.  Dacból  fogant  bűn.  

Bármily  különös  is,  a  
film  hősnője  a  börtönben  
érik  jellemmé:  itt  tanulja  
meg,  mi  az,  hogy  ragaszko-
dás,  szolidaritás,  esendőség  
és  méltó  halál.  A  rabság  
kínosan  lassú  percei  az  em-
ber  „belső  óráját"  is  lelas-
sítják, bőven  van idő  a meg-
figyelésre, a mélázásra,  min-
den odavetett szó ós félmoz-
dulat  analizálására.  Klara  
végigjárja  az  utálat,  a  meg-
becsülés  s  a  fenntartás  nél-
küli  barátság  sok  pofonnal  
és  gyerekes  órzeleinkitörós-
sel  kísért  stációit,  hogy  az-
tán  egy  napon  mindezt  6  is  
átadja  egy  új  „vendégnek".  
Valamelyik  szürke  reggelen  
ugyanis  ismeretlen  lányt  
löknek  be  a  cellába:  a  be-
tört  orrú,  kedvesen-szem-
telen  arcú  Justyniát,  az  
egyetemről  kidobott  diák-
lányt  (bár  többet  nem  árul  
el róla a rendező,  nem  nehéz  
kitalálni,  miért  került  ide),  
akit  meglepően  gyorsan  fo-
gadnak  be  ezek  a  cserzett  
lelkű  asszonyok.  Justynia  
felbolygatja  a börtön  életét,  
örökös  lázongásával  megza-
varja  a  fegyőrök  magabiz-
tosságát;  teheti,  mert  a  
Klara-féle  érzékenyebb  lel-
kekben  ösztönös  társra  ta-
lál.  A  diáklányt  mindössze  
egy  évre  ítélték  9l,  ám  nem  
tudta  kivárni  a  szabadulás  
napját:  végső  kétségbeesé-
sében  felakasztotta  magát.  
Sírja  ott  díszeleg  a  börtön-

Srlset 

udvar  egyik  sarkában,  s  
Klara,  ha  csak  teheti,  oda-
pillant,  makacsul,  elszán-
tan,  kérlelhetetlenül.  A  jel-
telen  földhalomból  merít  
erőt.  Neki  ki  kell  innen  
jutnia,  mihamarabb,  hogy  
kezeltethesse  skorbutos  lá-
nyát. Az idő  kevés, a kór túl 
gyorsan  pusztít,  és  előtte  a  
rácsoknál  is  robusztusabb  
akadály  áll:  Kinga,  az  an-
gyalarcú  parancsnoknő,  a  
„reszocializóció"  (ez  nála  a  
lelki  megtöréssel  egyenlő)  
élharcosa. 

Kinga  ós  Klara  vibráló  
párharca  a  film  talán  legér-
dekesebb  szála.  Nem  egy-
szerűen  a  parancsnok  és  a  
rab  ütközik  meg,  piszkálja,  
bántja  egymást,  hiú  embe-
rek,  sót  féltékeny  nők  
acsarkodnak.  Kinga  bol-
dogtalansága,  az  elítélteké-
nél  is  hosszabb  rabsága  las-
sacskán  gonoszsággá  érik,  s  
Klara  abban  a  pillanatban  
nyeri  meg  a  szabadságért  
vívott  csatát,  amikor  meg-
érzi a parancsnoknő  gyenge-
ségét:  ő sohasem tud  vissza-
térni  a „kinti világba",  nem.  
élteti  a szabadság  vágya,  az  
otthonhagyott  férj  és  gyer-
mek.  Egy  pillanatra  érzel-
gőssé  válik,  Klaróban  nem  
az  elítéltet,  hanem  a  szen-
vedő  feleséget és anyát  látja  
és többé  már  nincs  is  hatal-
ma  felette.  

Klara  1980  elején  feltéte-
lesen  szabadul,  kilép  a  bör-
tön  kapuján,  tizenkét  évvel  
azelőtti,  kopott,  divatja-
múlt  ruhájában.  Lassan,  
óvatosan  emeli  fel  tekinte-



tét,  először  csak  maga  elé  
néz,  majd  bátortalanul  át-
pillant  a túlsó  járdára,  ahol  
megadóan  és  fáradtan  ácso-
rognak  az emberek.  Várják,  
hogy  bejuthassanak  az  üz-
letbe.  A  szabadságba  hirte-
len  belezuhanó  Klara  egy  
pillanatra  nem  érti,  hová  
került,  majd  bizonytalan  
léptekkel  elindul.  . . 

Az őrizet  egy  ígéretes ren-
dezői  pálya  nyitánya  volt.  
Sikerét  nem  csupán  kalan-
dos  sorsának  köszönhette  
(két évig  nem forgalmazták,  
kifogásoltáka címétés látás-
módját),  hanem  a  főszere-
pet  játszó  Ewa  Blaszczyk-
nak is, aki metsző  tekinteté-
vel,  falfahér  arcával  és  pen-
gevékony  szájával  már  első  
pillanatban  szinte  megüti  a  
nézőt.  Tekintetében  és  fej-
tartásában  van  valami  Dre-
yer  Jeanne  d'Arcjából.  Sa-
niewski azóta  már két köny-
nyedebb  mozidarabot  készí-
tett,  s  csak  remélhetjük,  
hogy  nem  felejtette  el  az  
Őrizetet  és  az  áttetszően  
szőke Ewa  Blaszczykot.  

KOLTAI  ÁGNES  
Őrizet  (Nadzór)  —  lengyel,  1983.  
Rendezte  és  Irta:  Wieslaw  Sa-
niewski.  Kép :  Witold  Adainek.  
Zene:  Przemyslaw  Gintrowski.  Sze-
replők:  Ewa  Biaszezyk  (Klara),  
Grazyna  Szapolowska (Kinga),  Jus-
tyna  Kulczycka  (Justyna),  Teresa  
Sawieka  (Beata),  Gabriela  Kow-
nacka.  Gyártó:  Studio  Filmowe  
Karola  IrzykowBkiego.  Feliratot.  

REMÉLJÜK, 
LÁNY  LESZ  

Az  idő  végtelenségében  ön-
magunk  létét,  egyszeri  és  
megismételhetetlen  énün-
ket  kapcsolataink,  őseink  és  
leszármazottaink tudata ha-
tárolja  be.  Monicelli  családi  
freskójában, az ősi  birtokon,  
a  Házban  élő  család  férfiúi  
szeretettel,  szerelemmel  áb-
rázolt  nőalakjai  —  Elena,  
Claudia,  Francesca,  Fosca,  
a  szerető  —  a  családi  kró-
nika  valódi  letéteményesei.  
Az  emlékek  sorsáról  is  ők  
döntenek,  amikor  —  életük  
fordulópontján  —  a bölcs  ós  
higgadt  Elena  asszony  (Liv  
Ullmann)  megtartja  a  sze-
retet,  a  megnyugvás  szim-
bólumát,  a Házat.  A  családi  
történelem  összes  fényé-
vel  ós  árnyékával,  illúziójá-
val  ós  bizonyosságával..  .  

Ezek  a  nők  magányosak,  
minden  tettük  mögött  ott  
lappang  a  társhoz  tartozás  
álma, vágya, igénye.  A rom-

boló  Idő  elpusztít  mindent  
—  a  Házat,  hitet,  illúziót,  
ábrándot,  szerelmet,  ke-
resztül-kasul  szántja  az  éle-
tet.  Társtól  ellökve  a  ma-
gány  nyomasztó  tudatát  
kénytelenek  ugyan  viselni,  
—  de  képesek  megkapasz-
kodni  a  lót  derűjében.  Az  
énjüket  vesztő  (vagy  azt  
sohasem  találó)  férfiakkal  
szemben  —  akik  itt  hiúak,  
érzéketlenek  vagy  szenili-
sek  —,  a  nők  azok,  akik  
részesültek  az  Idő  hozta  
döbbenetben. 

Monicelli  kortársi  ítélete  
nem  frivolan  gúnyolódó,  a  
legegyszerűbb,  a  legszokvá-
nyosabb  cselekményrészen  
is  átsüt  a  József  Attila-i  —  
az  egyéniség,  a  szabadság  
védelmében  szóló  —  egy-
szerű  intelem,  miszerint  
csak  „arról  van  szó",  hogy  
„mi  férfiak  férfiak  marad-
junk  és  nők  a nők —  szaba-
dok,  kedvesek  s  mind  em-
ber,  mert  az  egyre  keve-
sebb.  . . " 

TAMÁS  AMARYLLIS  
Reméljük,  lány  lesz  (Sperlamo  che  
sia  femmina)  —  olaBz—írancia,  
1986.  Rendezte:  Mario  Monicelli.  
í r ta :  Benvenuti,  De  Bernard!,  
Cecchi  d 'Amioo,  Pinelli  és  Moni-
celli.  Kép :  Camillo  Bazzoni.  Zene:  
Nicola  Piovani.  Szereplők:  Liv  
Ullmann  (Elena),  Philippe  Noiret  
(Leonardo  gróf),  Bemard  Blier  
(Gughi  nagybácsi),  Catherine  De-
neuve  (Claudia  nagynéni),  Giuliana  
De  Sio  (Francesca),  Athina  Cencl  
(Fosca),  Giuliano  Gemma  (Guido),  
Stefania  Sandrelli  (A  szerető).  
Szinkronizált. 

ONIMASZA 

Gosa Hideo több, mint száz-
negyven  perces  monumen-

Onlmasza 

tális  gengszterballadája  
A  keresztapa  remake-je,  ter-
mészetesen  az  európai  em-
ber  száméra  olykor  érthe-
tetlen,  egzotikus,  saját  év-
százados törvényeivel  és ha-
gyományaival  büszkélkedő  
Japánba  helyezve.  Az  Oni-
masza-banda tündöklését  ós  
bukását  követhetjük  nyo-
mon  1918  ós  1937  között.  
A  történetet  a műfaj  szabá-
lyai alapvetően  meghatároz-
zák ;  kell  bele  rivalizálás,  
párbaj,  érdekházasság,  sze-
relem,  betegség,  halál,  örö-
kösödési  harc,  utódkeresé8,  
leszámolás  stb.  Az  esemé-
nyek  logikája  alapján  újat  
itt  nem  nagyon  lehet  mon-
dani,  lehetne  viszont  más-
képpen  elmesélni  a  szokvá-
nyos  mesét.  Hideo  filmje  
annyiban  hoz  friss  vért  a  
műfajba, hogy a sztori „körí-
tése"  számunkra  —  és  a  vi-
lág nagyobbik része számára 
is  —  egzotikum.  Bár  a  dísz-
let  és  a  világítás  gyakran  
Fassbinder  Querelle-jót  idé-
zi,  mégiscsak  „igazi"  japán  
házbelsőket  láthatunk,  ti-
tokzatos  kenőcsök,  italok,  
feliratok,  kimonók,  riksák  
teremtik  meg  a  hiteles  hát-
teret  egy,  helyenként  hitel-
telen  történethez.  A  néző  
pedig  megpróbálja  magára  
erőltetni  a  bandavezér  rez-
zenéstelen  arcát,  elviselni  a  
filmet  úgy,  mint  ő  az  új  ós  
új  sorscsapásokat.  

NAGY  ZSOLT  
Oniinssss  I—II.  (Onimasa)  —  ja-
pán,  1983.  Rendezte:  Gosa  Hideo.  
Irta:  Tkata  Kodzse  ős  Gosa  Hideo.  

Kép :  Morita  Fudzsió.  Zene:  Karno  
Micukai.  Szereplők:  Nakadai  Ta-
cuja  (Onimasza),  Nacume  Maszako  
Macue),  Ivasita  Sima (Uta),  Tamba  
Tecuro  (A  nagyfőnök).  Gyártó:  
Okada  Sigeiu.  Feliratos.  

A  DZSUNGEL  
KÖNYVE 

Ez  az  elképesztően  olcsó  
eszközökkel  élő  rajzfilm  
kétszeresen  is  vádolható  
idegen  tollakkal  való  ókes-
kedéssel,  mert  lényegót  te-
kintve  éppoly  illetéktelenül  
használja  fel  Walt  Disney  
jól hangzó nevét, mint Rud-
yard  Kiplingét.  Ebből  a  
Wolfgang  Reitherman  által  
rendezett  —  ám  Walt  Dis-
ney  mesevilága fedőcím alatt  
futó —  opuszból  teljességgel  
hiányzik  például  az  állatfi-
gurák  antropomorfizálásá-
nak  jellegzetesen  disney-s  
bája  és  igényes  animálása.  
Kiplinghez  pedig  mindössze  
annyi  köze  van,  hogy  ez  is  
A  dzsungel  könyve  címet  
viseli,  s  ebben  is  előfordul-
nak  a  Kipling-szereplőkével  
azonos  nevű  figurák.  Szo-
morú  adalék  az  egószestés  
rajzfilmek  szellemi  színvo-
nalához,  hogy  nem  keve-
sebb,  mint  négy  ember  kel-
lett  ahhoz,  hogy  „filmre  
írja"  Kipling  csodálatosan  
misztikus  művét,  s  össze-
hozza  a  filmvásznon  lát-
ható  bohóckodást.  Szerb  

A  dzsungel  könyve  



Antal  A  dzsungel  könyvé nek 
állatalakjait a világirodalom 
legjobban sikerült állatainak 
nevezi.  Nos,  a  filmbéli  Ba-
gira —  aki először azzal sze-
rez  meglepetést  a  nézőnek,  
hogy  dacára  Kipling-meg-
írta nőstényvoltának,  Szabó  
Gyula  érces  férfihangján  
szólal  meg  —  otromba  feje  
egy  kicsit  sem  emlékeztet  
a feketepárducok finom pro-
filjára,  Balú  nagyfenekű  
idiótaként,  Háti  egy  szenilis  
vénember  ízléstelen  karika-
túrájaként,  Sir  Kán  pedig  
egy  citromba  harapott  
nyugdíjas  kínai  pankrátor-
ként  jelenik  meg.  A  „jópo-
fának"  szánt  majmok  ós  
keselyűk  pedig  annyira  jel-
legtelenek,  hogy  az  ember  
egy  idő  múlva  már  alig  
tudja  visszaidézni  külsejü-
ket.  Disney  legendáshírű  

, .személyiség- animációj á-
ról"  ezesetben  kár  is  lenne  
beszólni,  de  Maugli,  Bagira  
és  Sir Kán  egynémely  meg-
tévesztően  valósághű  moz-
dulatát  látva  feltételezhető,  
hogy  e szereplők  esetében  a  
natúrfilm  rotoszkópos  át-
másolásával  éltek az  animá-
torok,  ami néha jóleső  ellen-
pontként,  néha  meg  gro-
teszk  disszonanciaként  hat  
a  többi  szabadon  animált  
lény  mozgásához  képest.  
Fel  lehetne  még  hánytor-
gatni  a  minden  elkapko-
dott,  sokat  markolni  akaró  
rajzfilmnél  megfigyelhető  
eszközök  —  a  narrátor,  a  
többször  megismételt  azo-
nos  jelenetsorok  —  haszná-
latát,  de ezeknél még  sokkal  
kínosabb  látni  a  szereplők  
állandó dalra-táncra fakadá-
sát,  azt  a  folyamatos  eszt-
rádműsort,  mellyel  az  alko-
tók  a  film  motiválatlansá-
gáért  kárpótolni  vélték  a  
nézőt. 

SZEMADÁM  GYÖRGY  
A  dzsungel  könyve  (Jungle  Book)  
—  amerikai,  1967.  Kendezte:  
Wolfgang  Reitherman.  Zene:  Ri-
chard  és  Robert  Sherman,  Terry  
Gilkyson.  Gyártó:  Walt  Disney  
Productions.  Szinkronizált.  

FIU  NAGY  FEKETE  
KUTYÁVAL 

Hannelore  Unterberg  törté-
netének  színhelye:  a  lehan-
goló lakótelepen élő egygyer-
mekes  család  egyenterepe,  
valódi  ingerszegény  környe-
zet,  —  pusztán  fegyelmező  

Fiú  nagy  fekete  kutyával  

és  büntetést  végrehajtó  
funkciójukban vegetáló szü-
lőkkel,  a  csalódban  hospi-
talizálódott  gyerekkel,  Ulf-
fal.  Ulfhoz  egy  napon  hoz-
zácsapódik  egy  hatalmas  
újfoundlandi,  s  ettől  fogva  
élményei  megsokszorozód-
nak,  hiszen  az  untig  ismert  
feladathelyzetek  mellett  a  
véletlen  —  cselekvésre  kész  
tető  alkalmakat nyújt.  Akö  
zös döntés  és választás  lehe  
tősége  (az  újfoundlandi  be  
fogadása,  családtaggá  foga  
dósa),  az  önállóság  és  egy  
más  véleményének  figye  
lembevótele,  a  magas  köve-
telmény  és  a  figyelem,  az  
egyéni bánásmód — amely  a  
demokratikus  stílust,  mint  
legkívánatosabbat  jellemzi  
—  fényévekre  esik  Ulf  szü-
leitől  is. így  hót  Nepomuk,  
az  újfoundlandi  kutya  —  
azzal,  hogy  biztonságérze-
tet,  ragaszkodást  áraszt,  —  
a  jó  érzelmi  légkört  jelenti,  
az  „otthon"  pótlását.  

A  szülők  állandó  ós  indo-
kolatlan  korlátozásának  kö-
vetkezménye : Ulf megismer-
kedik  Oscarral,  a  csavargó-
val,  aki  nem  ismeri  a  sablo-
nokat,  viszont  a  vele  való  
barátkozós  tudatosságot,  
ötletességet, felszabadult já-
tékkedvet  igényel.  Bizony-
talan  egzisztencia,  de  a  sze-
retet  és  a  beleélés  képessé-

gének  kultúráját  garabon-
ciás ösztöneiben  érzi.  

Ulfból  talán  a  világban  
kellő  „öntudattal"  és  biz-
tonsággal  mozgó  személyi-
ség  lesz,  mert  egy  öreg  csa-
vargó  ós  egy  kiebrudalt  
kutya  ráébresztették,  hogy  
ő  sem  másodrendű  állam-
polgár.  Szerencséje  kivéte-
les:  növények,  állatok  nél-
külivé  szervezett,  mérge-
zett levegőjű  ós  szennyezett  
vizű  életünk  továbbra  is  a  
természet  összhangjait  nél-
külöző,  sivár  ólmónyvüágú  
gyermekeket  nevel.  

TAMÁS  AMARYLLIS  

Fiú  nagy  fekete  kutyával  (Der  
Junge  mit  dem  groseen  echwarzen  
Hund)  —  NDK,  1986.  Rendezte:  
Hannelore  Unterberg.  ír la :  Hilde-
gard  és  Siegfried  Schumacher  regé-
nyéből  Margót  Belcher.  Kép:  Mi-
chael  Göthe.  Zene:  Gerhard  Schöne  
és  Dieter  Beckert.  Szereplők:  Niels  
Anschütz  (Ulf  Kahleberg),  Dagmar  
Mauzel  (Ulf  anyja),  Horst  Hiemer  
(Ulf  apja),  Miriam  Knabe  (Sabine).  
Gyártó:  DEFA.  Szinkronizált.  

SZERETEM 
A  DENEVÉREKET  

Werner  Herzog  A'os/eraíuja  
ós Roman  Polanski  emléke-
zetesen  víg  kedélyű  vám-
pírjai  után  egy  pályakezdő  
lengyel  rendező  a  vérszívó  
démonok  gyengébb  nemhez  
tartozó  képviselőjével  is-
mertet  meg  bennünket.  

Gregorz Warchol  nehezen  
meghatározható  műfajú  al-

kotása  egyszerre  misztikus  
és  reális  világba  kalauzolja  
el  nézőit.  Hősnője,  Iza  föl-
döntúli  képességekkel  meg-
áldott-megvert  vamp,  aki  
rémisztő  késztetések  rabja.  
Az  éjszakónként  kedvenc  
denevérei  között  forgolódó  
szőke  nő  kettős  életet  él:  
nappal  egy extravagáns  cse-
csebecséket  tartó  kiskeres-
kedésében  dolgozó  hétköz-
napi  lény,  éjjel  pedig  vérét  
veszi az útjába kerülő, köny-
nyű  kalandra  ácsingózó  fér-
fiaknak.  Warchol  nem  tré-
fálkozik  a dolgon  és azt  sem 
engedi,  hogy  mi,  nézők  
könnyed  kézlegyintéssel túl-
tegyük  magunkat  a  látotta-
kon.  Ijesztő  adottságótól  
szenvedő  vámpírja  itt  él  
közöttünk,  valahol  a  civili-
zált  világban.  A  fiatal  len-
gyel  rendező  meglepően  
érett  művészi  eszközökkel  
tárja  elénk  a  téma  kínálta  
abszurd  helyzeteket,  a  való-
ságos és szürreális momentu-
mok  egymás  mellé  sorakoz-
tatósóval ellenpontozva  tör-
ténetét.  A  rendező  tudato-
san  kétségek  között  hagyja  
a  nézőt  a  hely  és  idő  koor-
dinátái  felől,  miközben  ak-
kurátusan  ügyel  arra,  hogy  
napjaink  tárgyi  környezeté-
nek  jellemző  darabjai  közül  
—  az autótól  a televízión  ót  
a  telefonig  —  egy  se  hiá-
nyozzon.  Krzysztof  Pa-
kulski  képei  is ezt  a  feszült-
séget  árasztó  kettősséget  
tükrözik,  a  látszat  mögötti  
valóság  megdöbbentő  vol-
tóra  helyezve  a  hangsúlyt.  

A  Szeretem  a  denevéreket  
című film elsősorban  a  min-
den  emberben  megbújó  má-
sik énről kíván szólni, a köz-
ismert  vámpír-históriák  tré-
fás-borzongató  meséjébe  öl-
töztetve  mondanivalóját.  
A  rendező  olvasatában  a  
szerető  hitvessé  ós  anyává  
lett,  gyilkos  képességétől  az  
emberi érzelmek révén  meg-
szabadult  Iza  mégsem  me-
nekülhet  el  a  sorsa  elől.  
A  vámpírság  elengedhetet-
len kellékeit bájos  kislányán  
viszontlátó  anya  rémült  ar-
cát kimerevítő  állókép stílu-
sos  befejezése  egy  tehetsé-
ges alkotó  tólentumos  mun-
kájának. 

GÁTI  PÉTER  

Sxeretem  s  denevéreket  (Lubie  nie-
toperze)  —  lengyel,  1985.  Ren-
dezte:  Gregorz  Warchol.  Irta:  
Krystyna  Kofta  é»  Gregorz  War-
chol.  Kép:  Krzysztof  Pakulski.  
Zene:  Zbigniew  Preisner.  Szerep-
lők:  Katarzyna  Walter  (Ira),  Ma-
rék  Barbasiewicz  (Rudolf),  Monasz  
Kofta  (A  narkós),  Edwin  Petrykat  
(Marceli).  GyArtó:  Perspektywa.  
Feliratot. 



VIDEÓ 
Kasseli  jegyzet  

•••a teória 
aranyló fája zöld 

Több  kritikusban  is  felötlött  már  
a  kasseli  Documenták  hasonló-
sága  az  olimpiai  játékokóval.  

A  nógy-ötévenkónt  megrendezett  
művészeti  szuperkiállítás  időközben  
maga is mítosszá vélt, olyan  esemény  
rangjára  tart  igényt,  mely  rendsze-
rezi  és  értelmezi  az  előző  fél  évtized  
főbb  tendenciáit,  egyszermind  előre-
jelzi  a várható trendeket.  Nem  oszta-
nak  ugyan  díjakat  és érmeket,  mind-
azonáltal  a  kiállító  szinte  automati-
kusan  belekerül  a  művészeti  élet  jet-
setjébe,  ezentúl  szómon  tartjók  őt  a  
galeristák,  a  művészeti  lexikonok  és  
a  tömegkommunikáció.  A  couberteni  
jelszó,  mely  ma  a  versenysportban  
már  csak  szánakozó  mosolyt  válthat  
ki,  itt  bizony  még  érvényes:  igenis  a  
„részvétel  a  fontos".  

E  boldog  keveseket  persze  olyan  
előzetes  koncepció  alapján  hívják  
meg,  mely  elég  karakteres  ahhoz,  
hogy  egyedi  jelleget  adjon  a  bemuta-
tónak,  de  azért  olyan  szólesen  értel-
mezhető,  hogy  lehetőleg  belefórjenek  
a  művészeti  élet  mindenkori  „húzó-
emberei".  Ez  a  módfelett  elasztikus  
jelszó egyúttal tömör megfogalmazása 
a  modern  művészet  mindenkori  ak-
tuális  helyzetének.  A  világnyelvvé  
vált  absztrakció  végleges  győzelmét  
hirdető  diadalmas  Documenták  után  
némi  késéssel  —  1968-ban  megérke-
zett  Kasselbe  a pop  art  és a  minimai,  
1972-ben  a hétköznapok  törtek  be  az  
élet  és  művészet  határait  összemosó  
koncept  ós  a  „leszállított  kultúrja-
vak"  révén;  az  évtized  végére  a  mé-
diumok  kerültek  a  kiállítás  közép-
pontjába.  Ekkor  jelentkezett  a  ka-
maszéveit  taposó  videóművészet  is,  
önbizalommal,  a  „holnapra  megfor-

gatjuk az egész világot" hitével  telve.  
Azóta  az  elektronika  csakugyan  át-
alakította  kissé  a  (nyugati)  társada-
lom mindennapjait,  de az egykor  ma-
gabiztosan  bejelentett igény:  „  a  mé-
diumok  esztétikai  kontrollja  a  művé-
szetek  révén"  —  jószerivel  a  visszá-
jára  fordult:  a  művészet  került  a  tö-
megkommunikáció  és  a  fogyasztás  
hálójába.  Ezért  aztán  nem  is  csodál-
ható,  hogy  legutóbb  a  posztmodern  
jegyében  a  technikától  kissé  megcsö-
mörlött  művészi önkifejezés vált  köz-
ponti  motívummá.  Közben  a  videó,  
mint  műfaj,  problémából  professzio-
nalista  eszközzé  változott  ót  a  művé-
szek kezében, az egykori kritikus ana-
líziseket  végző  videóceruza  elektro-
nikus  írógéppé,  a  monitor  kópét  
plasztikával, hang- ós fónytrükkökkel 
egyesítő  installációvá  terebélyese-
dett.  S  a  nézőnek  ma  már  nem  kell  
idegeskednie,  zavarba  jönnie,  kizök-
kennie  az  életlen  vagy  monoton  egy-

hangúsággal  pergő  képek  miatt,  az  
új  videó-szobrok  ós  -terek  változatos  
programról  gondoskodnak  a  sietős  
szemnek. 

Mivel mostanában lehetne  egy  mar-
káns  jelenség  körül  kikristályosítani  
a  Documenta  szervezőelvét,  talán  az  
eddigieknél  is  nagyobb  érdeklődéssel  
fordult  a  művészeti  élet  Manfred  
Schneckenburger programja felé, akit 
végül  szoros  versenyfutás  után  a  Do-
cumenta  8  művészeti  vezetőjévé  je-
löltek  ki:  vajon  miféle  rendezőelvet  
talál  alkalmasnak  a  korszellem  meg-
örökítésére ?  Választása  sokakban  
meglepetést  keltett,  hiszen  az  utóbbi  
pór  évben  a  „művészet  társadalmi  
dimenzióiról"  beszélni  módfelett  idő-
szerűtlen  vállalkozásnak  tűnhetett.  
Azok,  akik  egyszer  s  mindenkorra  
eltemetni  vélték  az avantgard  eszmé-
nyeit,  ós  a  művészetet  egy  minden  
külső  kísértéstől  mentes  önkifejezés-
önkiélés  burkába  kívánták  csoma-
golni,  most  arra  hivatkoztak,  hogy  
minden  művész  ugyanakkor  társa-
dalmi  hatóerővel  rendelkezik  s  a  vá-
logatást  csak  minőségi  szempontok  
vezethetik. Ügy  tűnik,  a mai  nyugat-
európai  művészeti  színtér,  mely  egy-
részt  nem  nagyon  bízik  a  mű  és  a  
néző,  illetve  a  társadalom  közvetlen  
dialógusában,  másrészt  elfogadja  azt  
a  szerepet,  hogy  a  szórakoztatóipar  
egyik  elit  vonulata  legyen,  egyelőre  
nem nagyon tud mit kezdeni a  nyíltan  
politizáló művészet olyan újonnan fel-
bukkanó  példáival,  mint  amilyenek  
például  Hans  Haaeke,  vagy  Klaus  
Staeck  művei.  Haacke  valóban  nem  
tesz mást,  mint  hogy  száraz  és  precíz  
tények  felsorakoztatásával  demonst-
rálja  egyes  nagy  (egyébként  bőkezű  
művószetpártolásukról  híres)  vállala-
tok  és  bankok  dél-afrikai  kapcsola-
tait,  miközben  a  terem  közepén  egy  
színesbőrű  diák  temetésének  nagy-
méretű  fotója  felett  diadalmasan  
forog  a Mercedes  emblémája.  

Attól  persze  nem  kell tartani,  hogy  

Klaus Staeck: A művészet szabad 



egyszeriben  visszatért  az  1960-as  
évek  második  felének  lázas  radika-
lizmusa.  A  „Politkunst"  nem  támadt  
fel  halottaiból,  a  Documenta  egyéb-
ként sem vállalkozott  a nyugati  hori-
zonton  túlnyúló  problémák  bemuta-
tására,  túlságosan  közvetlennek  tart-
ván  Dél-Amerikában  és  Kelet-Euró-
pában  a  társadalom  ós  a  művészet  
közötti  viszonyt.  Inkább  saját,  jól  
ismert  ambivalenciáit  részesítette  
előnyben.  Haac-ke  nyílt  kritikai  atti-
tűdjének  ellenpontjául,  s  tán  hogy  
közben  a  kiállítást  szponzoráló  kon-
szernt  is  kiengesztelje,  az  egyik  te-
remben  a  Mercedes  egyik  legújabb  
szuperdizájn  csodája,  a  300  CE  tró-
nolt  méltóságteljesen  a  metálkék  
bemutató  korongon.  A  művész,  Ange  
Leccia,  Duchamp  tömegkommuniká-
cióban  utazó  „ jó  utódaként"  a  nép-
szerűségükben  a  legnagyobb  kiállítá-
sokat.  is  utcahosszal  verő  nemzetközi  
autószalonok  decens  csillogását  emeli  
át  ready  inadéként  a  Documenta  
közegébe,  immár  a  80-as  évek  mód-
ján  lehetetlenné  téve  annak  eldönté-
sét, hogy idézőjelbe teszi-e a művész e 
szimbolikus  szupertárgy  felvezetését,  
s  hogy  egyáltalán  van-e  még  irónia  
Leccia  kijelentésében:  ,,A  világot  
tulajdonképpen  azért  teremtették,  
hogy egy szép kocsit célba juttasson."  

A  kétértelműség,  a habozás  megje-
lenése  mindenesetre  intő  jel:  a  művé-
szet  mintha  kissé  belefáradt  volna  a  
hol  jókedvű,  általában  inkább  hide-
gen  pesszimista,  de  mindenképpen  
órtékközömbös  önnemzésbe.  Nem  
kórdőjeleződtek  ugyan  meg  eleve  a  
posztmodern  elmélet  alaptótelei,  s  
bár  mostanában  olyan  vélemények  is  
napvilágot  láttak,  miszerint  a  poszt-
modern  művészet  valójában  a  Rea-
gan-korszak  „kapitalista  szocreálja"  
lenne,  a  lónyog  nem  ez.  A  posztmo-
dern  hullám  ugyanis  tulajdonképpen  
nagyon is érzékenyen ós pontosan  rea-
gált  az  avantgard  megtörését  követő  
vákuumra,  illetve  arra  a  társadalmi  
csapdára,  mely  ezt  a  vákuumot  elő-
idézte.  Hű  kifejezője  lett  a  „szimulá-
ció  esztétikájának"  (Baudrillard),  
amelyben  a  változtatás  igényéről  le-
mondva  fájdalmas  frivolsággal  enged  
a  fennálló  viszonyok  logikájának,  az  
abból  fakadó  ellentmondásokat,  al-
ternatívákat  felzabáló  ós  konzumáló  
szisztémának.  Ebben  a  közegben  le-
hetetlen érvényes jelentésről  beszélni,  
a jelölő  ós jelölt hajdani  egysége  nem-
csak  hogy  széjjelszakadt,  de  a  többé  
vagy  kevésbé szuggesztíven  megfogal-
mazott  formák szinto  végtelenül  sok-
féleképpen  értelmezhető,  tehát  értel-
mezhetetlen  légiója  jött  létre.  Jogo-
san  beszélhetünk  hát  „interpretációs  
blokádról"  (Stephan  Schmidt  Wulf-
fen)  a  posztmodern  művek  esetében.  

A  posztmodern  egy  látszólag  olajo-
zottan  működő  gépezet  konstrukciós  
zavarának  tünete,  ós talán éppen az a 
legnagyobb  probléma  vele,  hogy  
megmarad  tünetnek.  Szükséges,  de  
nem  elégséges  előfeltétel  a  hiba  kija-
vításához,  amennyiben  persze  még  

reménykedünk  abban,  hogy  a  hibát  
egyáltalán  ki  lehet javítani.  Ha  igen,  
akkor  újra  fel  kell  fedezni  a  kritika  
ós  a  reflexivitás  egy  ideje  porosodó  
képességét.  S  lám,  a  művészetelmé-
leti  írások  ma ismét  a frankfurti isko-
lára  hivatkoznak,  Benjámint,  Ador-
nót és Habermast idézik. Csupán  óva-
tos  helyzetfelmérésre  vállalkoznak:  
milyen  lehetőségek  nyílnak  a  szimu-
láció  bódító felhőjéből  való  kitörésre,  
a  művészet  eredendő  képességeihez  
való  visszacsatolásra?  De  még  erre  is  
csak  a  teória  képes  ma,  a  goethei  
mondatot  átalakítva:  csak  „a  teória  
aranyló  fája  zöld".  

Egy  bizonyos:  a, születendő  „neo-
modern"  (egy  újabb  jelzővel  ellátott  
„avantgard"  tételezése  egyelőre  még  
merésznek tűnhet) nagyon sokban kü-
lönbözik  majd  60-as,  70-es  évekbeli  
elődjétől.  A  posztmodern  kiiktatha-
tatlan  tanulságaival  felvértezett  „új-
nak"  minden  bizonnyal  —  legalábbis  

ideiglenesen  —  búcsút  kell  intenie  a  
világ  gyors  ós  radikális  átalakítását  
remélő  utópiának.  Egyszerre  kell  
értelmeznie  a  világot  ós  önmagát,  
méghozzá úgy, hogy  közben  a radiká-
lis  jövőbenyitás  képessége  mellett  
pillanatnyilag  a transzcendenciáról  is  
lemond.  Forradalom  helyett  reform,  
felvilágosult  abszolutizmus helyett  az  
önnön  helyét  és  célját  racionalizálni  
kívánó  citoyen  „környezet-  ós  törtó-
nelembarát"  liberalizmusa.  Ez,  s  a  
belátásnak,  a  dolgok  és  viszonylatok  
egymáshoz  közelítésének  képessége  
mentheti  meg  a művészetet  azoktól  a  
szélsőségektől,  amelyeket  Bazon  
Brock  oly  plasztikusan  jellemzett:  a  
„megváltás"  prófétáitól,  akik  szent  
hevületükben  kéretlenül  is  esztéti-
zálnák  a  világot;  valamint  a  kulturá-
lis  látványosságok  show-manjeitől,  
akiket  a  kommercializálódott  szub-
kultúrák  divathullámai  emelnek  ma-
gasba.  Vagy,  tovább  játszva  a  törté-

neti  analógiákkal,  egy  új  barokknak  
kellene  bekövetkeznie,  mely  az  1968-
at  követő  tridenti  zsinat  után  kény-
szerűen  manierizmusba  hulló  művé-
szetet  visszavezetné  a  szabadság  és  
felelősség  kondíciói  közé,  célirányos  
méltóságot biztosítva  neki —  s  mind-
ezt  az  ellenreformáció  dogmatizmusa  
nélkül.  Nehéz  feladat,  s  az  új  barok-
kot  megjövendölő  Edward  F.  Fry  is  
csak  a racionalizált  hit  fegyverét  ad-
hatja  a megoldáshoz  segítségül.  

Megfogalmazódott  tehát  az  újra  s  
most már valóban társadalmasult mo-
dern  művészet  igénye  —  csak  művek  
kellenének hozzá. Revelatív  erejű  vil-
lanások,  vagy  görcsös  próbálkozások.  
A  Documenta  ebből  a  szempontból  
meglehetősen  arctalan:  az  általa  fel-
vetett  gondolatok  nem  igazán  teltek  
meg tartalommal, ahogy  az egyik  kri-
tikus, Germano  Celant írta: a  librettó  
jó  volt  ugyan,  mégsem  született  be-
lőle opera.  A kiállítást furcsa átmene-

Fabrizio  Plessi:  Róma,  1987  
(videóinstalláció) 

tiség  jellemezte:  a  (legalábbis  innen)  
visszaszoruló  posztmodern  formaje-
gyei  keveredtek  a  neo-modern  (az  
újra felfedezett „régi modern")  valódi  
érvényességgel  egyelőre  még  feltöl-
tetlen külsőségeivel. Különös art deeo 
keletkezett  így,  a  néző  ugyan  a  kor-
társ művészet  „közepében"  érezhette  
magát,  de  a  provincialitás  esetleges-
ség  formájában  jelentkező  kísértete  
mégis  ott  lebegett  a  bemutató  felett.  

A  korszellem persze nemcsak  réme-
ket  hozott.  Felélénkült  ós  megválto-
zott  a mítoszok  és a történelem  iránti  
érdeklődés.  A posztmodernre  jellemző  
eklektikus  idézethalmazok  helyett  



Barbara  Kruger:  „Endangered  species"  
(lotó,  vinyl,  vision)  

Makky  György  reprodukciói  

azonban a legtöbb  mű a mitológia és a 
mitikussá  torzult  történelem  egy-
szerre  józan  ós  látványos  újraértel-
mezésére  tett  kísérletet.  Ez  érvényes  
a  nagyszámú  videó-installációra  is.  

Marie-Jo  Lafontaine  például  a  le-
gendás  nietzschei  fogalompár,  az  
apollóni-dionüszoszi  aktuális  „műkö-
dését"  próbálta  tetten  érni  Acél-
könnyek  című  videóművóben.  (A  cím  
egyébként  a  második  .világháborúra  
utal:  eufómisztikusan  így  nevezték  a  
hulló  bombákat.)  A  27  monitoron  
egy  germán  félistent  formázó  body-
builder  gyürkőzik  az  izomfejlesztő  
géppel.  Az  első  fázisokban  még  har-
monizál  egymással  a  csiszoltán  me-
chanikus  mozdulatokat  végző  test  és  
az  érzéki-személytelen  szerkezet,  
amely  azonban  egy  ponton  átveszi  a  
hatalmat  volt  irányítója  fölött,  s  a  
dionüszoszi  princípium  tombolása  
már  a gép  műve  lesz.  Az  eldologiaso-
dott  test  alulmarad  a  hatalom  eroti-
kájával  szemben,  „történelmünk  ret-
tegéssé  változik,  meggyorsítva  önnön  
bukását"— írja alkotásáról  a művész. 

S  utána  nem  marad  más  hátra,  
mint  a  természetbe  való  visszalépés,  
Fabrizio  Plessi  Róma  című  installá-
ciójában.  A  vörösen  derengő  termet  
egy  csikorgó  szállítószalag  robaja  
tölti  be.  A  monoton zajt  csak  egy-egy  
csobbanás  szakítja  félbe:  a  történe-

lem  láthatatlan  építőkockái  hullanak  
alá  Hórakleitosz  folyójának  látsza-
tába,  mely  a  Szent  Péter  tér  kolon-
nádjára  emlékeztető  romos  körív  te-
tején  elhelyezkedő  monitorsoron  fo-
lyik  végig  csupán.  A  történelem  em-
bernélküli  töredékei  lehangolóak  
ugyan,  de hát  „minden  folyik".  

A  víz  a  főszereplője  Shigeko  Ku-
bota  videószobrának  is.  A  képernyő-
kön  különböző  évszakokban  a Niaga-
ráról  készült  felvételek  „peregnek  le"  
a monitorfal lábánál elhelyezkedő  víz-
medencébe, melybe csillogó műanyag-
lapok  ékelődnek,  hogy  a  tobzódó  
fény-  és  hanghatásokkal  együtt  meg-
rohamozzák  érzékeinket.  Az  új  ba-
rokk  e  kissé  illusztratív  művébe  per-
sze  még  egy  kis  művészettörténeti  
,,hommage"-t  is belecsempósz a japán 
művésznő,  aki  Duchamp  pragmati-
kus  Lépcsőn  lemenő  aktjának  videós  
„megmozdításával"  vált  híressé.  
Most  ugyancsak  az  avantgard  legen-
dás alakjára  utal  vissza,  akinek  egyik  
utolsó művén vízfüggöny takarja el az 
egyébként  is  csak  kómlelőnyíláson  át  
szemlélhető  titkot.  

Hasonló  tiszteletadás  az elmúlt  két  
évtized  talán legjelentősebb  művészé-
nek,  az  1986-ban  elhunyt  Joseph  
Beuvsnak  az  emléke  elótt  Nam  June  
Paik  videó-epitáfiuma.  A  videóművó-
szet  úttörőjének  alkotásán  50  képer-
nyőn  idéződik  fel  Beuys  egyik  kon-
certje,  miközben  legendás,  elárvult  
kalapját  lángra  lobbantja  az  elektro-
nika . . . 

Az  új  videó-installációk  tehát  nem  
szégyellik,  hogy  hatásosak,  ós  nagy-
ban  hozzájárulnak  a  kiállítás  szerve-
zői  által  megcélzott  „populáris  Docu-
menta"  kavalkádjához.  A  technika  

tökéletes,  minden  működik,  s  a  néző  
rádöbben:  „egyáltalán  lehetséges-e  
ina  még  művészet  elektromos  áram  
nélkül" t  (Különösen  akkor, ha észre-
vette  a  kiállítás  valamelyik  szegleté-
ben  Barbara  Kruger  „hirdetőtáblá-
ját",  ahol ez a kórdós  olvasható.)  

S  erre  nem  is  olyan  könnyű  vála-
szolni.  A  posztindusztriálÍ8  társada-
lom  művészetének  sokféleségét  
ugyanis  a  technikai  perfekció  egysé-
gesítette itt,  Kasselben.  A nagy szám-
ban  meghívott  designerek  tökéletes  
posztkonstruktivista  szobrokat  csi-
náltak,  s  ha  kikerült  is  kezük  alól  
egy-egy  bútordarab,  akkor  keserűen  
jópofa  koncept  képében  (világító  re-
kamié,  szafaládé  alakú  asztal  stb.).  
Ellenben  a  minimal  art  több  mázsás  
fém-kő  konstrukciói  között,  melyek  
pedig  eredendően  nem  utalhatnának  
önnön  magukon  kívül  semmire,  most  
akad  olyan,  mely  ülőpadként  szolgál.  
Egy  újabb  fogalompár  megkülönböz-
tethetőségének  értelme  kérdőjelező-
dött  meg  tehát:  van-e  még  külön  
alkalmazott  és  autonóm  művészet?  

S miben rejlenek társadalmi dimen-
ziói ?  Azaz:  milyen  gyakorlati  esélyei  
vannak  az  elméletben  már  felvázolt  
posztmodern  utáni  stratégiáknak ? 
Ami  talán  adatik:  a  „credo,  quia  ab-
surdum"  (hiszem,  mert  lehetetlen)  
meggyőződése.  Ahogy  Beuys  megfo-
galmazta egy interjúban:  „Valójában  
semmit  sem  tudok  csinálni  a  művé-
szettel  —  ós ez az egyetlen  lehetőség,  
hogy  a  művészetért  valamit  tenni  
lehessen." 

PATAKI  GÁBOR  



Szűkülő  kazettapiac  

Luxus? 

A január  elsejével  bevezetett  ál-
talános  forgalmi  adó  alapjá-
ban  változtatta  meg  a  gazda-

ság egyéb területei mellett többek  kö-
zött  a  hazai  videózás  viszonyait.  
A  közösségi  ós  a  magáncélú  felhasz-
náló közötti szakadék így  még inkább 
elmélyült,  elsőre  úgy  tetszik,  az  „üz-
leten"  a  fekete  piac  nyert,  a  „szabá-
lyozás"  a  kommersz  filmeknek  ked-
vez. 

S  mivel  a  rendelkezések  hatályba-
lépésével  sem  tisztázódtak  rögtön  a  
frontok,  a  felvetődő  kérdésekre  és  
kételyekre  csak  a  gyakorlat  adhat  
választ. 

A  videózással  foglalkozó  szakem-
bereket  többek  között  az  aggasztja,  
hogy  a  kép-  és  hangfelvételekre  ki-
rótt  25  százalékos  általános  forgalmi  
adó tovább  növeli  a már amúgy  is  ir-
reális  árakat.  Szelektív  szerepénél  
fogva  ugyanakkor  érdektelenné  teszi  
a  forgalmazókat  a  művészi  értékek  
legyártására,  raktározására,  kölcsön-
zésére,  mivel  az  árak  növekedésével  
tovább  szűkül  az  irántuk  megnyil-
vánuló  amúgyis  csekély  kereslet.  To-
vábbi  kórdósként  vetődik  fel,  vajon  
a  videó  miért  adózik  25  százalékkal,  
míg  a mozifilm  0  százalékkal.  

Hazánkban  a  MOKÉP  működteti  
a  legnagyobb  kölcsönzői  hálózatot.  
Miként  reagál  az  új  helvzetre  az  a  
nyereség-érdekeltségű  vállalat,  ame-
lyiknek  a videózás csak  a  melléktevé-
kenysége ? 

Somogyi  Zoltán,  a  MOKÉP  igaz-
gatóhelyettese  mondja:  

—  Hogy  miért éppen  25 százalékos 
ÁFA-val  adózunk,  erről  semmilyen  
tájékoztatást  nem  kaptunk.  Ha  jól  
tudom,  a  minisztériumnak  is  össze-
sen  24  óra  állt  rendelkezésére,  hogy  
véleményt  mondjon  a  tervezetről.  
Véleményem  szerint  egyfajta  poli-
tikai szándékot mutat az a tény,  hogy 
a  füm  0  százalókkal,  a  videó  25  szá-
zalékkal  adózik.  

—  Mi  áü  ennek  a  politikai  döntés-
nek  a  hátterében?  

—  Úgy  tartják,  hogy  a  videó  a  
luxus-kategóriába  tartozik,  míg  a  
filmet  preferálni  kell.  De  a  rendelke-
zés  megalkotói  éppen  azt  nem  vették  
figyelembe,  hogy  a  műsorok  90  szá-
zalékát  eredendően  filmről  írják  át,  
míg  10  százalékot  képviselnek  azok,  
amelyek  eleve  videóra  készültek.  

—  Egyáltalán  nyereséges  vállalko-
zás ma  egy  videótékát  fenntartani?  

—  Nem.  A  számok  önmagukért  
beszélnek.  1987-ben  10  millió  forint  
hiányzik,  ezt  a  MOKÉP  egyéb  be-
vételeiből  kell  fedeznünk.  

—  Ez  a  helyzet  milyen  ellentmon-
dást  rejteget?  

—  Az  életszínvonal  várható  csök-
kenésével  minden  valószínűség  sze-
rint  kevesebb  lesz  a  mozinóző,  így  a  
bevételek  sem  növekednek,  ez  pedig  
azt  eredményezi,  hogy  a  videófilm-
kölcsönzés növekvő  deficitjét is nehe-
zebb  lesz  pótolni.  

—  Ha  jól  tudom,  az  általános  for-
galmiadó  egyik  „értelme"  az,  hogy  az  
adót teljes egészében áthárítsa a felhasz-
nálóra,  s  végül  azt a fogyasztóval  fizet-
tesse  meg.  

—  Ahhoz,  hogy  az  üzlet  úgyneve-
zett  nullszaldós  legyen,  100  száza-
lékos  áremelést  kellene  végrehajta-
nunk,  dehát  ezt  nem  lehet  megtenni,  
hiszen  az  árak így  is irreálisan  maga-
sak.  Esetleg  10—20  százalékos  eme-
lést  tudok  elképzelni.  Ugyanakkor  a  
kölcsönzés  mellett  bővíteni  kívánjuk  
a  filmeladást.  Bár  a  videózásnál  ép-
pen  az  az  érdekes,  hogy  itt  először  
kell  kölcsönözni,  ós  utána  eladni,  
mert  a kölcsönzésben  van  a  pénz!  

—  Vajon  az  új  helyzetben,  az  úgy-
nevezett művészfilmek  átmásolása,  rak-
tározása,  kölcsönzése  és  árusítása  mi-
ként  alakul?  

—  A  jelenlegi  felállás  szerint  a  
Téka  mintegy  ezer  filmjéből  70  szá-
zalékot  az  úgynevezett  „érték"  tesz  
ki,  30 százalékot  a lektűr, de meg  kell  

jegyezni,  hogy  ez  utóbbi  adja  a  köl-
csönzési  tevékenységünk  zömét.  Ala-
posan  felül  kellene  vizsgálni  tehát  ezt  
a  besorolási  rendszert,  mert  eleve  az  
órtékkategóriába  tartozik  minden  
magyar  ós  szocialista  film,  például  a  
Mágnás  Miska  vagy  a  Katasztrófa  
f öldön,  égen  cíinű  filmek.  De  hogy  a  

lérdésre  válaszoljak:  először  is  meg  
kell  változtatni  azt  a  nézetet,  hogy  
a  videó  luxus,  különben  nem  tudjuk  
a  jelenlegi  mennyiségben  kiadni  a  
valódi  értékeket.  A  forgalmiadó  lé-
nyege az, hogy tovább  kell adni a ter-
mékkel.  Igen  ám,  de  lia  a  termék  
iránt  nincs  kereslet,  akkor  nem  tu-
dom  kire  átruházni,  és  aztán  támo-

?atás  nélkül  semmire  sem  megyünk,  
gy  viszont  elvesznek  a  filmművészet  

azon  nagyszerű  alkotásai,  amelyek-
ről  egyetlenegy  ország  sem  mondhat  
le.  Ugyanis  raktárra  nem  lehet  ter-
melni,  az  állam  csak  olyan  termékek  
utáni  adót  hajlandó  visszatéríteni,  
amelyeket  megvásárolnak.  

—  Mit  eredményez  az  új  adózási  
rend az önök  munkájában?  

—  Ki  leszünk  téve  a  farkas törvé-
nyeknek.  Mi  nem  attól  félünk,  hogy  
amit  kibocsátunk,  az  nem  kel  el,  de  
az  lesz  kelendő,  amit  most  is  visznek  
az  emberek,  és  a  valóban  értékes  al-
kotásokat  senki  sem  fogja  keresni.  
Ennek  viszont  az  a  következménye,  
hogy  nem vagyunk  érdekeltek  benne,  
hogy  legyártsuk  őket.  De  hát  ez  
egyetlen  kulturális  kormányzat  szá-
mára  sem  lehet  közömbös.  

—  A  videókazetta,  mint  termék,  
akár  üres,  akár  műsoros,  25  százalék  
forgalmi  adó  felszámításával  kerül  
forgalomba.  A  videó  kazettakölcsön-
zós  után  felszámított  kölcsönzési  dí-
jat  szintén  25  százalék  forgalmi  adó  
terheli.  Más  a  helyzet,  ha  nyilvános  
vetítésre  kerül  sor.  Éz  esetben  az  
ilyen  szolgáltatást  nyújtók  (adóala-
nyok)  a  készülék,  illetve  kazetta  vá-
sárlásakor,  illetve  kölcsönzésekor  fi-
zetett  adót  a  költségvetéstől  vissza-
igényelhetik.  Ebből  következik,  hogy  
a  videóvetítósek  belépő  díjai  nem  
emelkedhetnek  az  általános  forgalmi  
adó  rendszerre  történő  áttérés  miatt.  

—  Mindez,  amit  elmondtak,  érvé-
nyes  a  mozifilmre  is?  

—  A  játékfilmen  szintén  25  száza-
lékos  forgalmi  adó  van,  de  a  filmfor-
galmazást  és  vetítést' végzők  —  mint  
adóalanyok  —  visszaigényelhetik  ezt  
az  adót  a  költségvetéstől.  Miután  a  
filmforgalmazás  és  vetítés  0  kulccsal  
„adózik",  ezért  a  mozijegyek  árai  
sem lehetnek  drágábbak  az  adórend-
szer  változása  miatt.  

Vajon  miként  reagál  a  helyzetre  a  
Művelődósügyi Minisztérium 1A Film-
főigazgatóság  munkatársáé,  Ary  Er-
nőé  a  szó:  

—  A  minisztérium  a  kezdet  kezde-
tén  is  sérelmesnek  tartotta  a  25  szá-
zalékos  adókulcsot  általában  a  mű-
soros  videókazetták  esetében.  

—  Miért  helyezkedtek  erre  az  állás-
pontra? 

—  Mert  a  videófelvótel  készítését  
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ugyanabban  a  körben  szabályozták,  
mint  ahová  a  varietéműsorok,  a  vi-
dámparkok  és a játékautomaták  mű-
ködtetése  tartozik.  Nem  maga  az  
adóztatás,  hanem  az egy  „adókalap"  
alá  vétel  furcsa.  

—  Mi  ön  szerint  a  megoldás?  
—  Például  15 százalékos,  de  diffe-

renciáltan kivetett adót el tudok  kép-
zelni. 

—  Semmiképpen  sem  akarom  vé-
deni  ,,a  hivatalt",  de  a  kivitelezések  
mindenkire  nézve  kellemetlen  következ-
ményekkel  járnak,  és  lehetőségeket  
adnak  az ellenőrizhetetlen  lobbyzásra.  

—  De  akkor  sem  igazságos  azonos  
módon  elbírálni  egy  videóklipet  ós  a  
videóra  készült-  oktató  vagy  egész-
ségügyi  felvilágosító  műsort.  Hiszen  
a  klip, de a referencia  videófelvótelek  
ós  a  reklámok  nyereség-orientáltak,  
addig  az  oktató  ós  ismeretterjesztő  
filmek  nem.  Szerintem  a  differenciá-
latlan  kezelési  mód  nem  elfogadható.  

—  Mi  a  következménye  ennek?  
—  Az,  hogy  az  úgynevezett  fekete  

ós  szívességi  (egymás  közötti)  köl-
csönzési,  másolási  piac  újabb  előnyt  
kapott. így  várhatóan  az  következik  
majd  be,  hogy  aki  csak  teheti,  „el-
dugja"  a  videós  tevékenységét,  ál-
cázza  majd  úgy,  ahogy  tudja,  ma-
gyarán : ahol  lehet, ott  csalni  fognak.  

—  Mi  lesz  az  iskolákkal,  a  közmű-
velődési  intézményekkel?  

—  Nem tudom,  mihez  kezdhetnek:  
igazi  megoldás  az  lenne,  ha  mégis  re-
vízió  alá  vennék  a  jelenlegi  döntést.  
Ha  ez  nem  járható,  úgy  marad  a  fu-
sizás. 

—  Mit  ért  ezen?  
—  Majd  minden  iskolának,  köz-

művelődési  intézménynek  van  vi-
deója.  Ha  saját  maguk  készítenek  
műsort,  az  nem  kerül  „pénzbe".  

A  MOKÉP  uralja  a  kölcsönzői  te-
rületet  ós  főleg  szórakoztató  filmek-
kel  van  jelen  a  piacon.  Viszont  a  
TELE VIDEO  leginkább  közművelő-
dési  célú  kiadó.  Vajon  milyen  esélyt  
látnak  áz  „életben  maradásra"?  

Sándor  György  mondja:  
—  Gondjaink  lesznek,  de  nem  fé-

lünk,  mert gondjaink  idáig  is  voltak.  
Eddig is állami támogatás  nélkül  dol-
gozunk,  a jövőben  is így  fogunk.  

—  Ebből  meg lehet  élni?  
—  Tavaly  (1987)  körülbelül  16 000 

darab  műsoros  kazettát  adtunk  el.  
Ennek  úgy  a  fele  iskolákba,  könyv-
tárakba  került,  fele  az  úgynevezett  
lakossági  vásárlás.  

—  Mennyire  gazdaságos ez a vállal-
kozás? 

—  Tavaly  önfenntartók  voltunk,  
visszafizettük  valamennyi  adóssá-
gunkat.  Budafokon  megépült  a  sok-
szorosító üzemünk, boltot  nyitottunk  
a  Lenin  körúton.  

—  Úgy tűnik, jó  üzlet ez a fajta- tevé-
kenység. 

—  Szerény  üzlet!  Ezen  a  területen  
nem  lehet  olyan  tőkét  akkumulálni,  
amely  például  külföldi  filmek,  jog-
díjainak  kifizetésére  elegendő  lenne.  
De  nem  veszteséges  a  tevékenysé-
günk.  A  TELE VIDEO  a  MOKÉP-
pel  ellentétben  a  kazettákat  eladja.  

—  Terveznek-e  kölcsönzést?  
—  Talán  ez  óv  közepétől  belekez-

dünk  mi  is.  
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Andrei  Tarkovsky  underwent  in  his  
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(As  a  Sociologist  Sees  Them).  For  ex-
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political  and  sociological  context.  20  
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The  restored  version  of  Marcel  L'Her-
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the  Hungarian  Film  Institute,  in  which  
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