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_________ Fil m __________

Alex Amerikából

Alex jól érzi magát Magyarországon (Ónodi Eszter és Szervét Tibor)

Filmet csinálni nehezebb, mint arról fil
met csinálni, hogy milyen nehéz filmet 
csinálni. Ezt a pofonegyszerű felismerést 
hasznosította Herendi Gábor, amikor 
csapatot toborzott és támogatókat kere
sett dédelgetett álma, a Valami Amerika 
elkészítéséhez. A fiatal rendező eddig 
reklámban „utazott” (egyebek között a 
Postabankot, a Soproni Ászokat, a Pan
non GSM-et népszerűsítette), mivel 
azonban mestere a vizuális hatáskeltés
nek, és humorérzéke is kirobbanó, önbi
zalommal vértezetten úgy érezte: eljött 
az ideje a nagyfilmes bemutatkozásnak.

A téma adott volt, „csak” fel kellett öl
töztetni. Mi másról szólhat Herendi ope
ra prímája, melyben a szerző -  nyilatko
zata szerint -  „teljes önmagával jelen 
van”, mint az elindulás nehézségeiről, a 
pénzgründolás technikájáról, az érvé
nyesülés lehetőségeiről, a munkafeltéte
lek szervezéséről, a magánéleti háttérről, 
a nőkről (az ihletőkről) és még annyi 
másról, ami a pályán kopogtatókat fog
lalkoztatja. A forgatókönyv megírásában 
Márton Gyula segített a produceri teen
dőket is magára vállaló debütánsnak: 
olyan mesét kreáltak, melybe beépítették 
legszemélyesebb tapasztalataikat és fixa 
ideáikat. Lazán, könnyedén, designkáp- 
rázattal, show-mutatványokkal, koncert
számokat vegyítve paródiákkal, szikrázó 
klipeket házasítva blődlimozzanatokkal, 
harsogó zene pattogó akkordjaira, eklek
tikus nagyvonalúsággal, időnként pajko
san ki-kikacsintva a vászonról.

Mindezzel nincs is semmi baj, a Vala
mi Amerika felszabadult eufóriája kife
jezetten üdítő. A közreműködők egyálta
lán nem erőlködnek, hangulatos az at
moszféra, tempósak a jelenetek (az utol
só rész kivételével), még az önirónia szí
nei sem hiányoznak a tablóról (a reklám- 
filmfelvételek gunyoros fricskája). Ezzel 
együtt az „Amerikából jött egy ember, 
mestersége?”-játék kissé szertelen, a 
film túldekorált karácsonyfához hason
lítható. Díszei csillogóak, de lehúzzák a 
sztori ágait. Gyengébb képsorok (például 
budapesti szabványanzikszok) váltakoz

nak elementárisabb megoldásokkal. Má
sik kritikai észrevételünk még súlyo
sabb. Nem kívánsághangversenyt, 
esztrádegyveleget, szakmai alkalmassági 
vizsgát látunk, hanem fikciós filmet, 
melynek éppúgy léteznek követelmé
nyei, törvényei, módszerei, mint teszem 
azt a sóhajtásnyi fél- vagy egypercesek
nek. A Valami Amerikának -  noha kelle
mes látvány, szórakoztató mulatság -  a 
cselekmény és a konfliktus kibontása az 
igazán sebezhető pontja. Már az alapszi
tuáció irreális. Á lezserül magabiztos 
Alex Amerikából azért jön hozzánk -  
idegenbe szakadt hazánkfia jó darabig 
titkolja, ki is ő valójában - ,  hogy egy is
meretlen kezdőnek nyúljon a hóna alá. 
Ráadásul fifti-fifty hozzájárulásos ala
pon, cashben akarja látni az összeget: 
eléggé valószínűtlen efféle kombináció. 
A folytatás szintén -  a testvérek bekerítő 
hadműveletével, a rózsaszínű érzelmi ro
mánccal, majd a „vissza az egész” happy 
endjével. Hiába habkönnyű a darab, a lo
gikának nem szabad kibicsaklania. A bo
nyodalmak -  hála az írói spekulációnak 
-  úgy rendeződnek el, akár a mesében. A

szélhámosról lehull a lepel, viszont a 
szükséges dohány biztosított, a mentali
tásban, gondolkodásban, vérmérséklet
ben eltérő fivérek igyekezete meghozza 
a kívánt eredményt, mindenki mosolyog. 
A finálé túlságosan bonyolult. Vagy in
kább túlságosan lekerekített.

Herendi Gábor igyekezett hasznosíta
ni üzleti tapasztalatait. Szponzorait sűrűn 
behozta a vászonra, csak úgy virítanak az 
árulkodó lógók, feliratok, emblémák — 
hiába, ez is a vállalkozás velejárója, nyu
godjunk bele, fölösleges berzenkednünk 
miatta. Kellemes meglepetés Szervét Ti
bor magabiztos játéka, remek műfaji ér
zéke. Szabó Győző kedves nőcsábász. 
Hujber Ferenc dilijei meggyőzőek, Óno
di Eszter is vitézül megküzd szerepe sab
lonjaival, Pindroch Csaba viszont erőt
len. Remek Schütz Ila kótyagos takarító
nője és a rendőri igazoltatás jelenete.

A fogadtatás -  telt házak, a filmmel 
együtt lélegző közönség, kacagóorkánok 
-  arról tanúskodik: a nézők hálásak és el
nézőek a hibákkal szemben. (Forgalma
zó: Megafilm és Budapest Film)

Veress József

Szolgálati közlemény: nekem most itt 
tisztem szerint a mozikban látható leg
újabb filmek egyikéről kellene kritikát 
írnom, de képtelen vagyok rá, mert ép
pen csak befejeződött a Magyar Film
szemle, ahol egymás után láttam néhány 
olyan filmet, melynek hírével képtelen
ség bevárni a mindig lassú forgalmazást. 
Egyszerűen csak meg szeretném osztani 
Önökkel azt a már-már eufórikus örö
möt, amit ezek a filmek okoztak nekem. 
Így aztán fellázadtam, nem mentem el 
megnézni a soros vidám mozifilmet, 
hogy cserébe nyilvánosan lelkendezhes
sek ezekben a sorokban. Néhány filmről 
van szó, meg a vak véletlenről. Mert csak 
a sorsnak köszönhető, hogy láthattam az 
amatőr filmes Pölcz Boglárka és Pölcz 
Róbert tízperces kisfilmjét hetekkel ez
előtt. A filmszemlén már kerestem őket a 
programban. Szafari című filmjük egé
szen egyszerűen lenyűgöző. Kamerájuk
kal egy cigánytelepen bolyongtak egy 
forró nyári napon, ahol az ismerős sze
génység és nomadizálás kellős közepén 
néhány tucat ember láthatóan és érzékel
hetően elementárisán boldog. Vályogot 
vetnek, teheneket őriznek, mocsaras víz
ben tapicskolnak, nyakig elmerülnek az 
állatitató tavacskában vagy csak egysze
rűen néznek bele a kamerába és moso
lyognak. Néhány meztelen gyerek, sokat 
látott felnőtt és szívfájdítóan lelkendező 
zene. A szépség nagyszerű győzelme a

Örömhír
szomorúság és a tehetetlenség felett. 
Kálmánchelyi Zoltán, Végh Zsolt és 
Stefanovics Angéla Legkisebb film a 
legnagyobb magyarról címmel megcsi
nálta saját Széchenyi-filmjét olyan po
fátlansággal és felszabadultsággal, ami
lyet csak irigyelni lehet. És olyan mélyen 
megülő keserűséggel, amitől az ember
nek összeszorul a szíve: hogy tényleg 
mikor szabadulunk már meg végre a sok 
retrográd és hamis agyonpolitizált hülye
ségtől, mely gúzsba köt bennünket. Pom
pás országfilm készült harmincöt perc
ben: csipkelődő, nyugtalanító, szabad és 
felemelően szarkasztikus.

Mundruczó Kornél Szép napok és 
Pálfi György Hukkle című kitűnő filmjé
ről sokat fogunk még hallani a következő 
hónapokban, mint ahogy a szemle
győztes Chicóról is, Fekete Ibolya nyers 
és szenvedélyes munkájáról. Nem va
gyok azonban biztos, hogy így lesz ez 
Dettre Gábor filmjével. A Felhő a Gan- 
gesz felett az utóbbi évek egyik legmé
lyebb és legbátrabb magyar filmje. Ri
asztóan az. Ezért fogunk majd hallgatni 
róla. Dettre egy banális történetbe eresz
kedik bele, egy drogfüggő fiú és egy fia
tal, házasságából éppen kilépni készülő 
nő viszonyába. Mindez azonban olyan 
módszeres pontossággal van elmondva, 
amitől a film soha nem fenekük meg, és 
nem válik önismétlővé. Lenyűgöző, ösz
tönös tudás van ennek a filmnek csaknem

minden jelenetében. Egy dísztelen és be
tegesen őszinteségre törekvő mániákus 
filmet rendezett Dettre Gábor, vállalva 
annak a veszélyét is, hogy kezéből egy 
szépelgő és pszichologizáló munka kerül 
ki. Szenvedélye és humánuma azonban 
átlendítette ezen a fenyegető akadályon. 
Megrendítő filmet látunk két emberről, 
ahogy a fizikai és lelki szenvedések örvé
nyében percről percre kerülnek egyre kö
zelebb egymáshoz, és ahogy sejtelmesen, 
szomorúan, valami melankolikus bol
dogsággal átszűrik egymáson az életü
ket. Dettre végletesen leegyszerűsített 
történetét grandiózusán igazolja az elké
szült film: egy következetes belső logiká
ra feszített, organikusan működő, sem
mitől nem félő, autonóm produkció jött 
létre. A mérhetetlen figyelemmel dolgo
zó Pap Ferenc operatőr mellett Dettrének 
két szövetségese volt még ebben a veszé
lyes lélekjátékban. A két színész, Tóth Il
dikó és Ternyák Zoltán. Ok ketten oda 
merészkednek, ahova élő embernek rit
kán van lehetősége. A létezés centruma 
körül keringenek mindketten ebben a 
filmben. Az életükkel játszanak. Színészi 
életükkel, amelyet csak egy hajszál vá
laszt el valódi életüktől. Ritka ajándékot 
kaptak ettől a filmtől, és az elnyert tudást 
kivételes szépséggel, bölcsességgel és 
mélységes emberszeretettel adják tovább 
nekünk.

Orsós László Jakab

Elsorvadhat a tudományos könyvkiadás
Az eddiginél jóval jelentősebb és átgon
doltabb költségvetési támogatás nélkül 
elsorvadhat a magyar tudományos 
könyvkiadás -  állította több szakember is 
a Magyar Tudományos Akadémián, a tu
dományos könyvkiadás időszerű problé
máiról rendezett tegnapi konferencián.

A magyar könyvpiac tavaly mintegy 
negyvenmilliárdos forgalmat bonyolított 
le, az eladott kötetek száma harmincmil
lió körül alakult -  ugyanakkor 1995-ben 
még hetvenmilüó könyvet adtak el. 2000- 
ben 4500 tudományos kötetet jelentetett 
meg a 2000 hazai kiadó, ennek 77 száza
lékát magyar szerzők írták. Az összesen 
10 millió példányban kiadott szakmun
kák jelentős visszaesést mutatnak, hiszen 
1995-ben még 14 milliós összpéldány- 
számban került a boltokba tudományos 
jellegű könyv. Gyurgyák János, az Osiris 
Könyvkiadó vezetője figyelmeztető jel

nek tartja, hogy az utóbbi néhány évben 
jelentősen visszaesett a szakkönyvek szá
ma. 1997-ben például 720 jogi munka lá
tott napvilágot, 2000-ben már csak 387. 
Orvosi munkaként 1997-ben 1149 kötet 
került ki, 2000-ben 681. Gyurgyák sze
rint egy szakkönyv 1500 eladott példány 
után lesz nullszaldós, ugyanakkor -  is
merve a fizetőképes keresletet -  sok köte
tet eleve ennél kisebb példányban adnak 
ki. A kereskedők egyre kevésbé rendelik 
meg a szakkönyveket, hiszen ezek kis 
példányszámban és lassan fogynak el. A 
szakkönyvek ráadásul drágák, a szépiro
dalmi kötetek többszörösébe kerülnek.

A magyar kultúra fontos szegmensét 
jelentő tudományos könyvkiadás évente 
4-6 milliárd forintot fizet be a költségve
tésbe, azonban támogatásként mindösz- 
sze 500 millió forintot kap vissza. A 
könyvszakma úgy látja, a magyar átlag

műveltség fenntartása miatt elengedhe
tetlen lenne, hogy valamennyi szak
könyvből legyen egy-egy példány a 
könyvtárakban. A költségvetésnek ez 
összesen másfél milliárdjába kerülne.

Miklós Tamás, az Atlantisz kiadó veze
tője szerint a hazai pályázati forrásokból 
elnyerhető pénz olyan csekély, hogy pá
lyázni sem érdemes. A kiadókban felme
rült, hogy talán fel kellene hagyni az effé
le könyvek kiadásával, ugyanakkor ezt 
nem tehetik meg, mert a legújabb tudo
mányos gondolatokat el kell juttatni az 
érdeklődő nagyközönséghez, illetve a 
felsőoktatás egyik alappillére is a színvo
nalas szakanyag. Miklós szerint meg kell 
találni a tudományos műhelyek támoga
tási formáját, illetve el kell dönteni, hogy 
mit kell ezen a területen központi pénzből 
finanszírozni.

Ö. Z.

A színészen csattan az ostor
A Nemzeti előadásai ütközhetnek más színházakéval
Minden hónap közepe táján találkoznak a 
színházak művészeti titkárai. Ilyenkor 
egyeztetik a tervezett műsorrendet. Nem 
mindig voltak országos titkári értekezle
tek. De azóta, amióta a társulatok nem
csak állandó tagokkal működnek, s egyre 
több a szabadúszó, több helyütt fellépő 
színész, olyan bonyolult a feladat, hogy 
nem elegendő telefonon megbeszélni, ki
re, mikor, melyik színháznak van szüksé
ge. S az az általános szakmai vélekedés, 
hogy csakis ilyen módon lehet biztosítani 
a zavartalan működést. Am január dere
kán ettől a gyakorlattól merőben eltérő 
eset történt. A tavasszal megnyíló Nemze
ti Színház művészeti főtitkára, Márton 
Éva letette az asztalra nemcsak a márciu
si, de az áprilisi, a májusi, valamint a jú
niusi 9-i évadzárásig tartó műsorrendjü
ket is.

E naptár láttán a színházvezetők ve
szélyben érezték a műsorukat. A hónap 
fordulóján a fővárosiak össze is gyűltek, 
s a Budapesti Színházigazgatók Egyesü
lete nevében levelet írtak Schwajda 
György kormánybiztosnak, a Nemzeti 
Színház Rt. igazgatójának, amelyben fel
hívták arra a figyelmét, milyen rendszer
ben egyeztetnek a színháznak. Ezzel a le
véllel egyetértett Márta István, az Új 
Színház igazgatója is, akitől elsőként kér
deztem meg, milyen gondokkal kell 
szembe néznie.

Kieső esték
-  Furcsa helyzet. S attól még furcsább, 

hogy zeneszerzőként közreműködője va
gyok a készülő Tragédia-előadásnak. Is
meretes az is, hogy én szurkoltam a Nem
zeti Színház felépítésének. De! Mi két 
színészt adtunk ki. Nagy-Kálózy Esztert 
és Hirtüng Istvánt, ők négy produkcióban 
-  a Chioggiai csetepaté, a Szószátyárok, a 
Mizantróp, a Bolha a fülbe előadásában -  
szerepelnek. Amikor a zenei feladatom 
kapcsán beszélgettünk, én azt a szóbeli 
ígéretet kaptam Schwajda Györgytől, 
hogy a főpróbahét csakugyan egy-egy hét 
lesz, s egy-egy produkciójukból havonta 
hat-nyolc előadást játszanak. Aminek tu
datában nyugodtan adtam ki a színésze
ket. Ehhez képest például Az ember tra
gédiája főpróbahete nem március 7-én, 
hanem már 1-jén kezdődik. A felduzzadt 
játékrendjük miatt, mi az optimális tizen
két előadásunk helyett csak ötöt tudunk 
tartani. Vagyis havi hét esténk miattuk 
marad el. A márciust még túléljük. De 
nem tudom, mi lesz, ha áprilisra, májusra 
nem születik kompromisszum.

A próbák folyamán minden színész 
mindig rendelkezésre állt. Az ember tra
gédiáját rendező Szikora János elmondá
sa szerint, nem is jelezte senki, hogy ilyen 
gondja lett volna. Sem ebből, sem más ok
ból nem maradt el próba. Azt már Faragó 
Ágnestől, a szolnoki Szigligeti Színház 
művészeti titkárától tudtam meg, hogy 
eddig nem is lehetett semmiféle gond.

-  Úgy szólnak a szerződések, hogy 
március 1-jéig a Nemzeti Színház alkal
mazkodik az adott színházakhoz, attól 
fogva pedig mi egyeztetünk hozzájuk. 
Ezt mindenki tudhatta. Vagyis nem értem 
a felháborodást. Más kérdés, hogy most 
érezhetik, milyen nehéz megoldani a gya
korlatban. A szolnoki társulatból nem ke
vesen dolgoznak a készülő nemzeti szín
házi előadásokban. Tagunk Mészáros Ist
ván, Pécz Ottó, Sztárek Andrea, Újlaky 
László, Vida Péter, Zelei Gábor, s a szí
nészeken kívül adtunk asszisztenst és sú
gót a Viharhoz. Vendégművészünk Szi
kora János és a Marica grófnőben játszó 
Hollósi Frigyes. A március elsejéig terve
zett műsorhoz csakugyan én diktáltam, 
mikor lesznek itt előadásaik, amit egyet
len ellenvetés nélkül elfogadtak. De a to
vábbiakat illetően sem zárkóztak el. Már 
négy esetben volt kérésünk. Például az 
operettfesztiválunkra is kiadtak embere
ket, jóllehet akkor éppen a Vihar premier
je előtt lesznek. Vagyis nekünk egy rossz 
szavunk nem lehet.

A vidéki színházak programja azonban 
közelebb áll a sorozatjátszáshoz, mint a 
repertoárrendhez. Vagyis ott egyszerre

kevesebb előadás van műsoron, mint a 
fővárosi társulatok esetében. Ez utóbbiak 
közül erősen érintett a Katona József 
Színház, akinek az ügyvezető igazgatójá
val, Mattyasovszky-Zsolnay Bencével 
beszéltem.

Vállalt kötelezettségek
-  Tizenegy produkciónkban lépnek fel 

azok, akik a Nemzeti Színház előadásai
ban is közreműködnek. Öten vannak, kö
zülük Básti Juli és Bán János tag nálunk, 
Hollósi Frigyes, Stohl András, Czeglédy 
Eszter pedig nem. Míg az előbbiek eseté
ben a Katonához kell egyeztetnie a Nem
zeti Színháznak, a többieknél nem mi va
gyunk az elsődlegesek. Vagyis más és 
más a jogi helyzet. A színészek által meg
kötött szerződéseket viszont nem ismer
jük. Amikor megkaptuk a Nemzeti Szín
ház tervezett műsorrendjét, levélben je
leztük, hogy nem tudjuk feltétel nélkül 
elfogadni. Ázért sem, mert vannak szer
ződött kötelezettségei a színházunknak -  
külföldi utazás és egyéb vendégszereplé
sek, valamint tévéfelvételek - ,  amelyek 
máris ütköznek Válasz még nem érkezett. 
Az pedig a Nemzeti Színház belügye, ho
gyan kezeli a konfliktushelyzetet.

Mint a Nemzeti Színház Rt. szóvivője, 
egyszersmind művészeti főtitkára, Már
ton Éva az, akit valójában megszólítot
tak. Miután azt tapasztaltam, hogy keve
sen vannak birtokában vagy tudatában a 
tényeknek, — a Magyar Színházi Társaság 
vezetősége is azért nem foglalt állást, 
mert nincsen elegendő értesülésük a jogi 
helyzetről - ; mindenekelőtt ezekről ér
deklődtem. Így többi között megtudtam, 
hogy a Katona József Színház gondját 
már megoldották.

-  Még a szerződtetések megkötése 
előtt, vagyis 2001 májusának elején min
den érintett színházhoz elmentek a kikérő 
levelek. Mindegyikben benne szerepelt, 
hogy február végéig mi alkalmazkodunk, 
azután pedig ők. Valamint azt is rögzítet
tük, hogy nem egy, hanem két hét az úgy
nevezett főpróbahét. Abban igazságuk 
van, hogy havonta hat-nyolc előadást 
ígértünk, amiből tíz-tizenegy lett. Ami 
pedig az egyeztetést illeti, azokban a le
velekben szintén leírtuk, hogy kilencven 
nappal korábban kiadjuk a műsort, hat 
hónapra előre pedig a próbatervet. Vagyis 
nem a havi művészeti titkári értekezle
tekhez alkalmazkodó ritmusban fog ké
szülni a program. Tüdták ezt a művészeti 
titkár kollégák is, akiknek nem okozott 
meglepetést, mikor letettem. És csak kö
szönettel tartozom nekik, mert mindenki 
azon van, hogy a színházunk és az ő szín
házuk egyaránt működőképes legyen.

Nincs kommunikáció
De mi történik akkor, ha mégiscsak üt

közés lesz? Hiszen az ekhós szekéren 
már árulják a Nemzeti Színház ötvenhét 
előadásának jegyeit. Vagyis azok az idő
pontok már aligha változtathatók meg. S 
a folyamat visszafordíthatatlan.

-A zt, hogy már forgalmazzák a jegye
ket -  mondta ismét Márta István, -  nem 
tudom figyelembe venni. Szánt szándék
kal nem fogom akadályozni a Nemzeti 
munkáját. De a saját színházamét sem.

-  E szerint megtörténhet, hogy egy na
pon ott áll a színész, s egyszerre két szín
házba is mennie kellene?

-  Ad abszurdum, igen. A színészeink
nek érvényes szerződésük van, amely 
szerint a kitűzött előadásainkon kötelesek 
közreműködni. S az ott foglaltakat kény
telenek leszünk érvényesíteni.

-  De a színésznek kell döntenie, hogy 
az anyaszínházába megy-e vagy a Nem
zeti Színházba. S ahol szerződést szegett, 
ott kifizetheti a teljes házat. Ráadásul 
megválnak tőle.

-Vagyis megint a színészen csattan az 
ostor. Áüghanem ő fizeti meg, hogy saj
nálatos módon nincs megfelelő kommu
nikáció a Nemzeti Színház és más szín
házak között.

-  De az adott estén mi lesz?
-  Valami csak történik.

Bogácsi Erzsébet

Ingyenes egyetem i lap
MUNKATÁRSAINKTÓL

Február 5-től Szemeszter címmel új, in
gyenes egyetemi magazin jelenik meg, 
amelyet a tervek szerint kéthetenként, 
120 ezer példányban ad majd ki az Edu- 
catio Press Kft. A tízmillió forint alaptő
kéjű kft.-nek két tulajdonosa van: az Edu- 
catio Kht. és a 96 Kft. Mindkettő az Ok
tatási Minisztériumé.

Főszerkesztőnek Pásztor Gergelyt kér
ték fel, aki a Miniszterelnöki Hivatalból 
került a Heti Választ kiadó közalapítvány
hoz. A tervek szerint a lap szemeszteren
ként tízszer jelenik meg: ennek nyomda

költsége mintegy 50 millió forint -  közöl
te Kisfalvi Gábor, lapigazgató. -  Az okta
tási tárca az első három szám megjelené
sét támogatja, ezt követően reményeik 
szerint a lap már nagyobb részt el tudja 
tartani magát a hirdetési bevételekből.

A Szemeszter elindításával azt szeret
nék elérni, hogy a hallgatók saját intéz
ményük hírein kívül más egyetemek, fő
iskolák eseményeiről, illetve az országos 
jelentőségű oktatási kérdésekről is hiteles 
forrásból tájékozódhassanak. Bár a lap 
közvetetten az OM tulajdonában van, 
Kisfalvi Gábor nem tart attól, hogy a tár
ca beleszólna a tartalmi kérdésekbe.
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