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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-
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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.  
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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. 


