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Ha valaki nem tud aludni, hajnaltájt könnyen rátéved a

képernyő kapcsológombja egy különös adásra, amit barna
képű, damasztabroszba öltözött fiatalember szokott felve-
zetni, az első percekben angolul, aztán hamar átvált a műsor
egy másik nyelvre. Milyenre? Nem tudom. De hát ez az én
hibám. Meg annak a provincializmusnak is hibája, amiben
mi itt Kelet- Közép-Európában meg Európában éldegé-
lünk. Européer provincializmus? Biza!

Attól, hogy nem ismerem meg, még könnyen előfor-
dulhat, hogy ötvenmillióan, netán százmillióan beszélik azt
a nyelvet, hauilmas a kultúrája, nagyok a tradíciói, és mi
semmit nem tudunk róla.

Sokkal többet akkor se fogunk megtudni, ha végignéz-
zük, körülbelül reggel ötig, az abroszba öltözött fiú filmjeit.
Szédületes akciók! Olyan kegyetlenek, hogy az ember néha
már röhögőgörcsöt kap. Zsoldosok százai lövik a kamerá-
kat, városok szállnak a semmibe, folyók lángolnak, falak
repednek ezerfelé, de a főhős, egy szál törülközőbe csava-
rodva, sértetlenül rohan, míg rá nem talál hű szerelmére.
Ugyanez másik változatban: lövik egymást a pofák, de a
csábos menyasszony, homlokán a szépségfolttal, még idő-
ben megérkezik. A golyók közé veti magát, a golyók
fütyörészve kerülik ki, a lyány megrázza csípejét, és észve-
szejtő termékenységtáncba kezd. A kemény fiúk leteszik a
fegyvert, elfelejtik, miért lövöldözték egymást, körülállják a
termékenységtáncot, ami jó hosszú, némelyik filmnek az
egyharmada, majd kézben a kéz, és távoznak. Már csak a
rizsöntöző, nyugodt erejű folyók ezüstlenek a zöldbe hunyó,
kialvó képernyőn. Reggel van, jöhet a Nap TV.

Mielőtt elbíz nánk magunk a tartalomismertetések okán,
egészítsük ki ismereteinket. A világ legnagyobb filmipara
nem Hollywoodban van, miképp azt mi tudni szoktuk,
hanem Indiában, Bombayban. Ahol jóval több film, videó
készül, mint amerikai „testvérvárosában". Úgy is nevezik
már világszerte az indiai várost, hogy Bollywood. Legföl-
jebb mi nem sokat hallottunk még róla. Minden készül ott.
Világszínvonalú művészfilm, cenzúrázott és nem jóváha-
gyott kemény pornó, természetfilm, oktatóanyag. Bármi.
Közös tulajdonságuk, hogy semmit nem tudunk róluk. És
hatalmas sztárok dolgoznak, akiket százmilliók néznek,
nemcsak Indiában, hanem a túlsó féltekén is. Teljesen
ismeretlenül hangzó nevek: Zeba, a pakisztáni színésznő,
aki percek alatt csinált Bollywoodban óriási karriert. Vagy
Pooja Bhatt, aki szintén gyönyörű is, jó is, és ugyancsak
most futott be. Aztán a hatalmas szemű férfiak: Anil
Kapoor, Amrish Puri, Aditya Pancholi. Ugye, azt gondolja
most a kedves olvasó, hogy linkelek. Pedig ezek - egy
másik kultúrában - tényleg csillogó nevek. A csábos Sridevi
valóban világsztár, egy másik világban. Úgy tud kinézni a
képernyőről, hogy kiolvad a biztosíték az egész lakótele-
pen...

A félpocsék akciófilmek, amelyek egy kóbor műholdon
át a mi képernyőnkön is kivilágosodnak hajnalonta, csak
gyarló jelzései ennek a másik világnak. Még pontosabban
annak, hogy új kultúrák, új hitek, új nyelvek és ismeretlen
szándékok vannak a kertek alatt. Mi pedig nem készülünk
az új helyzetre.
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