
FILM

Hírünk
a világban

Amit idézni tudunk, persze, csepp a tenger
ben. Ám így is érdekes egy kis év végi vissza
pillantás. Az év vége persze nem jelenti a
moziévad befejezését, sőt éppenséggel fél
időben vagyunk, de a filmgyártás mechaniz
musa kerek években számol. Lezajlott tehát
megint egy év, és a magyar filmek nemcsak
az itthoni közönség, hanem a nagyvilág előtt

is vizsgáztak.
Nem egy filmünknél felmerült a sajátosan

magyar motívumok, itthoni problémáink
bemutatásának .kérdése. Nem' lesz-e ettől

valamilyen módon provinciális filmrnúvé
szetünk? A cáfolatot ezúttal lengyel kririkus
nyújtja, Zbigniew Klaczynski, a Film címú

varsói film magazin munkatársa. "Ezeket a
filmeket - írja a közelmúlt magyar filmjeiről

- egyébként teljesen más rendszer szerint is
lehetne csoportosítani: az egyik oldalon a
teljesen érthető motívumok, amelyek közö
sek náluk és nálunk, a másikon pedig azok,
amelyek valamilyen helyi kulcs (kultúrtör
téneti, szokásokra vonatkozó, sőt esetleg
közgazdasági) ismeretét feltételezik. Akkor,
gondolom, kiderülne, hogy ez a múvészet,
amely látszólag annyira univerzális, milyen
mélyen gyökerezik a hazai talajban. Néha
azonban éppen ezek a hajszálgyökerek vál
nak paradox módon az autentikusan egye
temes problémák szavatolóivá. azokéivá.
amelyek ma az egész világ filmvásznain luk
tetnek." Ezzel a gondolattal cseng össze a·
dán Peter Refn véleménye, aki a Tusind
ojne filmavisen címu koppenhágai filmúj
ságban többek közőrt a következőket hang
súlyozza: "Az olyan filmekkel, mint a Me
phisto, amely 1982-ben Oscar-díjat kapott,
az Egymásra nézve, amely Cannes-ban ka
pott díjat ugyanabban az évben, vagv mint a
Megáll az idd, amely a New York-i filmkriti
kusok díját nyerte el, az a kicsinv, zaklatott
történclmú ország újra bebizonyította, hogv
helye van a világ filmnufvészetcbcn."
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Morális mcgkőzchtésü véleményekre is
bukkanhatunk, mint például Claire De
varrieux elmélkedésére a párizsi Le Mande
ban. Így indítja cikket: "A magyar filmgyár
tás mindcnképpen változatlanul egyike a
világ lcgjclentösebbjcinek. Türelmesen fog
jalkozik a nemzeti traumákkal. s minden
válságban lévő társadalomhoz is szól, gazda
sági válság vagy az erkölcsi értékek csődje

legyen is az, e problémákat tükrözik, elem
zik a filmek." Aurora Sarituari a Pacsa Sera
címu ismert római napilap hasábjain talán
különös, de mégis elgondolkodtató véle
ményt fejt ki, "Keletről jövő öngyilkosság"
círnú írásában. Kézdi Kovács Zsolt Vissza
esők címu filmjét említi elsőnek. "A valódi
tényeken alapuló történet öngyilkossággal
kezdődik és egy tragikus, vérfertőző szere
lemről szól. András Ferenc Dögkeselyú-je
öngyilkossággal végződik. A Nárcisz és
Pszvché vitatott és most még inkább vitat
ható szcrzójének, Bódy Gábornak A kutya
éji dala című filmjében két sikeres és több
sikertelen öngyilkosság fordul elő. B. Ré
vész László Látogatás címu filmjében, mely
egyfajta jóvátétel-tiszteletadás Bruck Edit
zsidó írónö előtt, aki túlélte a náci koncent
rációs táborokat és most olasz állampolgár,
a hazatérés dokumentumain keresztül fel
idéződnek a halottak és a pusztulás emlé
kei; a film meglehetősen esetlenül van fény
képezve. Szurdi Miklós filmjében, a Hatás
vadászok-ban, mely idáig a legkönnyedebb
történet, szintén egy fenyegető, majd bekö
vetkező haláleset áll a középpontban (egy
idős írónak vidéki színészek bemutatják
egyik darabjának próbáját, tudva, hogy be
mutató nem lesz, mindezt azért teszik, mert
tudják, hogy az író gyógyíthatatlan beteg).

Sándor Pál, az egyik legjelentősebb ma
.gyal' rendező Szerenesés Dániel című film
jében, mely ezúttal is kiemelkedik a többi
közül, az öngyilkosság az 1956 véres politi
kai drámáját fiatalon átélő generáció kollek
tív kctscgbccscsénck szimbólurna. A lista
még bövülhetne önkéntes halálokkal és
megnyomorítókörülményekkcl ..." A' cikk
írója mcgcrnln i még, hogy egvre inkább



lábra kap a kommersz filmgyártás is ná
lunk, amerikai krimi-utánzatok, zenés ifjúsá
gi filmek, kalandfilmek formájában, "de a
magyar filmesek sokkal jobbak a társadalmi
és lélektani elemzésben, a történelmi re
konstrukcióban ..."

Végezetül idézzük a magyar filmművészet

régi barátját, David Robinsont, a The Times,
a patinás angol hírlap filmkritikusát. Ö így
fogalmazza meg értékelését: "Magyarország
t1lmgyártása változatlanul a lcgdinarniku
sabb a szecialista országok között ... A ma
gyar filmgyártás különös ereje abban rejlik,
hogy képes őszinte kritikára a társadalom
mal és a történelemmel kapcsolatban."

ZENE

Szvjatoszlav Richter
Budapesten

"Pollini vérbeli pianista, Richter filozófus" ~

effélét magyarázott nekem annak idején
konzervatóriumi zongoratanárom, Tantos
László. Akkor inkább a gondolat frappáns
volta tetszett, most viszont alkalmam volt
eltöprengeni rajta rnélyebben: 1983. augusz
tus 3-án Szvjatoszlav Richter zongorázott a
Zeneakadémián. A rnúsoron szereplö mú
ve król nincs mit mondani - Csajkovszkij és
Rachmaninov zongoraműveit játszotta -,
ami ez esetben érdekes, az az interpretátor
és a múalkotás közötti viszon V kérdése, to
vábbá az elóadómúvészct lehetoségeinek és
határainak dilemmája volt. Nyilvánvaló do
log, hogy az alkotó elgondolásainak legna
gyobb teljességét az elöadórnuvészek két
fajtája közelíti meg: a karmester és a zongo
rarnúvész. Elöbbi a nagy apparátus ra írt
múveket '"tarthatja kezében", utóbbi pedig
a zongoradarabok mellett a zongorakivona
tokat, átiratokat, tehát szintén a múvek egé
szét, szemben valamely zenekari tag vagy
kórustag nem lebecsülendő, de mégiscsak'
részmunkájával. A kétféle eset közül a ro
mantikus zeneirodalomban a zougorarnúvé
sze a szubjektívabb szcrcp, itt a zongorista
gyakran a szerzö közvetlen nyomdokain jár,

Ez a szerény és rapszodikus válogatás
persze nem lehet egyéb, mint figyelemfel
keltés. Annak jelzése, hogy a magyar film je
len van a nagyvilágban, hírt ad életünkről,

kultúránkról. Ez természetesen nagy fele
lösséget jelent az alkotók számára. Egyben
nagyszerű tett is, ha meggondoljuk, hogya
filmgyártó hatalmak évi sok száz filmjéből

is alig egy-kettő kelt igazán figyelmet a
nagyvilágban, a magyar filmgyártás pedig
mindössze évi húsz filmet produkál, és ezek
között számos olyan munka található, me
lyet nemzetközi szinten is méltányolnak.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

hiszen Liszttől Chopinig és Rachmaninovig
a kornponisták mind nagyszerű zongoristák
is voltak, a zongoránál ülve alkottak ...

Zongoranál ülve alkot Richter is és min
den zongoraművész:ez az újraalkotás - bár
nem valami újnak a létrehozása, csupán fel
idézés, megidézés - mégis van olyan küzdel
mes munka, mint az eredeti: Mert az inter
pretátornak messzebbröl, több áttételen ke
resztül kell idevarázsolnia azt a "valamit",
amit annak idején a szerzó megpróbált
formába önteni. A zongoramúvész tehát ele
ve távlatba helyezve adja elö a múvet, s ez a
távlat, ez a térbeli és időbeli távlat Richter
nél még tetézödik egyelgondolásbeli távlat
tal: ő nemcsak eljátssza a darabot, nemcsak
megjeleníti a múvet és azon keresztűl korát,
hanem menet közben véleményt formál-az
éppen játszott, de folyamatát tekintve már
kész eloadásról. a múról, annak stílusvilágá
ról, koráról. Richter technikai, zenei, intui
tív-filozofikus tudása révén olyan közel jut a
múhöz s a műveken keresztül a mindenkori
szerzöhőz, hogy megtörténik a varázslat, s
egyszerre érezzük magunkat a XIX. századi'
Oroszországban és a mai Budapesten, egy
szerre látjuk a zongoranál Richtert és Picur
lljicset. S a sötétbe borított hangverseny
terem egyetlen lámpája körül kerengő ro
varféléről nem csupán egy Mikrokormosr
darabra asszociálunk. hanem valahonnan
verssorok idéződnek emlékezetünkbe:
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