
A z elmúlt évek szemléi nem kényez-
tették el a hithû hazai cinefileket;
ha akadt is egy-egy kiugró darab,

jórészt társtalanul állt a szürkébb mûvek
tömegében. Hiába beszéltek többen is
évek óta áttörésrõl, a szemlék felhozatala
rendre cáfolta ezt. Tavaly annyira közép-
szerû volt a mezõny, hogy a zsûri a koráb-
bi gyakorlattól eltérve egy debütáns rende-
zõnek ítélte a fõdíjat (Vranik Roland ,Fe-
kete kefé’-je nyert), 2004-ben Janisch At-
tila ,Másnap’ címû munkájának fõdíja osz-
totta meg a közönséget és a szakmát is,
2003-ban pedig a szemlék történetében
szintén példátlan módon egy olyan opus
diadalmaskodott, amelyet moziban mosta-
náig nem mutattak be (Gothár Péter ,Ma-
gyar szépség’-e mindmáig parkol valahol).

Idén a színvonal mellett a nézettség is
emelkedett, az összesített nézõszám megkö-
zelítette az ötvenezret, ezzel a mostani lett a
leglátogatottabb valamennyi szemle közül.
Láthatóvá lett, hogy a magyar film kezdi
visszanyerni pozícióit a hazai közönség
elõtt, azaz a nézõ igenis éhes a honi produk-
ciókra, csak a fércmûveket nem kedveli.

Külön öröm, hogy a filmtörvény hatása
végre tapintható, látható lett, legalábbis az
az oldala, amely kedvezményeket ígér a
magyar filmbe invesztáló üzletemberek-
nek, mecénásoknak. Tavaly a filmgyártás-
ba fektetett teljes összegnek csaknem a fe-
le nem az állami kasszából érkezett, ami
arra mutat, hogy idõvel, talán nem is olyan
sokára a szocialista paternalizmust idézõ
szisztéma helyett végre kialakulhat egy
épkézláb finanszírozási rendszer, és ami
legalább ilyen fontos: erõre kaphat a hazai
közönségfilm is.

A színvonal emelkedésének motorja a
több alkotóban felbuzgó újításvágy, inno-

vativitás volt, számos film a maga nemé-
ben párját ritkította. Vizuális kísérletezés
jellemzi Pálfi György fõdíjas ,Taxider-
miá’-ját; Mundruczó Kornél egy jórészt
elõzmények nélküli operafilmet forgatott
(,Johanna’); Szaladják István a magyar
spirituális film megteremtését kísérelte
meg (,Madárszabadító, felhõ, szél’); Ha-
lász Péter egy bizarr kvázi-bábfilmmel je-
lentkezett (,Herminamezõ – Szellemjá-
rás’); Kocsis Ágnes pedig olyan minimál-
mozit készített, amelyhez hasonlót ismer
ugyan az egyetemes filmtörténet, de ittho-
ni elõképe jóformán nincs (,Friss levegõ’).

Természetesen a versenyben indult hu-
szonhárom, továbbá az információs blokk-
ban futott kilenc film között ezúttal is vol-
tak gyengébb, melléfölé mûvek. Incze Ág-
nes ,Randevú’-ja a koncepció hiányán, il-
letve a kellõen át nem gondolt alapötleten
vérzett el, Nemes Gyula ,Egyetleneim’ cí-
mû munkája éppen ellenkezõleg, a
szerzõi(nek hitt) látásmód rendületlen haj-
szolása miatt ment mellé. Tímár Péter ,A
herceg haladéka’ címû filmjének erõs az
alapötlete, a kidolgozása viszont nehéz-
kes, Bollók Csaba Tímáréhoz hasonlóan
az idõvel játszó filmjének (,Miraq’) is ér-
dekes az alapgondolata, de itt is problémás
a kivitelezés. A nem eléggé kiérlelt – netán
túlságosan sokáig fazonírozott? – forgató-
könyvön csúszott el Pálos György amúgy
ígéretesen induló ,Sztornó’-ja. Még az is
elõfordult, hogy egy rendezõ elismerés he-
lyett elnézést kért (!) filmje miatt a hülede-
zõ közönségtõl a sajtóvetítés után (,A
gyertyák csonkig égnek’).

A zsûri döntése ezúttal nem gerjesztett
békétlenkedést, ami részben a zsürorok ki-
választásának új szisztémájával magyaráz-
ható. A zsûrinek ezúttal három külföldi te-
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A 37. Magyar Filmszemle játékfilmjei

A 37. Magyar Filmszemlén magasabbra emelték a lécet az alkotók,
mint a korábbi mustrákon, és – ha áttörés nem következett is be –,

elsősorban a fiatal nemzedéknek hála, a színvonal megugrott. 



kintély (a kanadai Dimitri Eipides, feszti-
válszervezõ, az amerikai Mike Goodridge,
kritikus és a spanyol Manuel Grosso
Galván, producer-fesztiváligazgató) mel-
lett csupán két hazai tagja volt (Szász Já-
nos, rendezõ és Balog Gábor, rendezõ-
operatõr).

Stilizált terek

A fiatalok elõretörését több film is jelez-
te, és a zsûri szakajtónyi díjjal ismerte el az
új generációt. A fõdíjat egy felkavaró és ta-
budöntögetõ stíluskísérlet, Pálfi György
,Taxidermiá’-ja kapta. Pálfi négy évvel ez-
elõtt ,Hukkle’ címû debütáló, minden dia-
lógust nélkülözõ antikrimijével lepte meg a
szemle – majd ké-
sõbb a nemzetközi
fesztiválok – közön-
ségét, és most is per-
manens beszédtémát
szolgáltató mûvel je-
lentkezett. A Parti
Nagy Lajos két elbe-
szélésére (,A fagyott
kutya lába’; ,A hul-
lámzó Balaton’) ala-
pozó családtörténet
három részbõl áll, az
elsõ a negyvenes
évek elején, a máso-
dik a hatvanas évek
derekán, a harmadik
a nyolcvanas évek végén játszódik. Az elsõ
epizód hõse Morosgoványi Vendel közka-
tona, a másodiké az õ balkézrõl született
fia, Balatony Kálmán, a harmadiké pedig
Kálmán csemetéje, Lajoska.

A három fõszereplõ számára az önmeg-
valósítás kizárólag ösztönénjük artikulálá-
sával lehetséges: Vendel vég nélkül masz-
turbál, Kálmán egy sajátos, csak a fikció
világában létezõ sport, a zabálás bajnokává
fejleszti magát, Lajoska pedig állatok és
emberek preparálásának zsenijévé emelke-
dik. A ,Taxidermia’ összetettségét jelzi,
hogy egymáshoz képest ellenirányú folya-
matokat mutat be egyidejûleg, ereje is rész-
ben ebbõl következik. A film egyrészt a
lassú leépülés, a fokozatos degenerálódás

rajza (Vendel vegetál, Kálmán önpusztít,
Lajoska megöli magát), másrészt egy csa-
lád felemelkedésének története (míg Ven-
del teljes névtelenségben tengõdik, Kál-
mán ismert sportolóvá, Lajoska pedig nagy
hírû mûvésszé válik). Több kritika érte a
film szerkezetét, ezek szerint a három epi-
zód nem minden gond nélkül szervesül
egymással, azaz a generációs tematika elle-
nére a film szkeccsek füzérének tetszik. A
bírálatok kevéssé jogosak, a ,Taxidermia’
struktúrája alaposan kidolgozott, annyira,
hogy a jelentés – mint minden igazi nagy
mû esetében – épp a szerkezetében van. És
a stílusában. Pálfi originális vizuáltehetség,
ezt pazar kompozíciók sora mutatja, a Ven-
del fantáziálásait megörökítõ pillanatoktól

kezdve a Kálmán
zabálóversenyeirõl
tudósító szekvenciá-
kon át a Lajos önpre-
parálását elbeszélõ
jelenetsorig. A rende-
zõ egyenrangú társa
Pohárnok Gergely,
operatõr, akinek
klasszikus fényképe-
zési stílusa nélkülöz
minden öncélú artisz-
tikumot, mégis míves
képeket teremt.

Pálfi csontot tör és
herét repeszt, vért
locskol és polgárt

pukkaszt, filmje nem rózsaszín mese, ha-
nem gyomrot próbálóan kemény példázat,
melyben az emberi testnedvek és salak-
anyagok tapaszolják egymáshoz a jelene-
teket. A rendezõ a hetvenes évek nyugat-
európai csömörfilmjeinek (mások mellett
Dusan Makavejev ,Sweet Movie’-jának,
Marco Ferreri ,A nagy zabálás’-ának és
Luis Buñuel ,A szabadság fantomja’ címû
mûvének) világát igyekszik a posztmo-
dern mozi néhány reprezentánsának (ki-
vált Peter Greenawaynek) a megidézése
mellett adaptálni. A ,Sweet Movie’, ,A
nagy zabálás’, ,A szabadság fantomja’ egy
válságkorszak filmjei voltak, a nyugaton a
hetvenes évek elején-közepén tetõzõ társa-
dalmi, politikai és gazdasági krízis tünet-
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A fiatalok előretörését több film
is jelezte, és a zsűri szakajtónyi
díjjal ismerte el az új generáci-
ót. A fődíjat egy felkavaró és ta-
budöntögető stíluskísérlet, Pálfi
György ,Taxidermiá’-ja kapta.

Pálfi négy évvel ezelőtt ,Hukkle’
című debütáló, minden dialó-
gust nélkülöző antikrimijével
lepte meg a szemle – majd ké-

sőbb a nemzetközi fesztiválok –
közönségét, és most is perma-
nens beszédtémát szolgáltató

művel jelentkezett. 



termékei, így magában véve beszédes,
hogy Pálfi ezekhez fordult a múlt és a je-
len magyar valóságáról szóló víziójának
megalkotásakor. Filmje történelmünk gör-
be tükre: az elsõ epizód parabola az agoni-
záló-onanizáló úri Magyarországról, a kö-
zépsõ szocialista realista operett, a harma-
dik pedig pamflet a fogyasztói társadalom-
ról. Persze ne gondoljunk afféle tételfilm-
re, Pálfi aktuálpolitikai áthallásoktól men-
tesen teríti témáit.

A ,Taxidermia’ egyéni látásmódú, igazi
szellemi kalandot kínáló film. Hasonlóan
erõs az idei szemle másik kiemelkedõ da-
rabja, a Pálfi egykori fõiskolai osztálytár-
sa, Hajdu Szabolcs jegyezte, rendezõi,
operatõri és produceri díjat nyert film. Az
önéletrajzi ihletésû ,Fehér tenyér’ kisebb
fordulat Hajdu pályáján, az eddig cselek-
ményellenes szemléletû, inkább forma-
nyelvi kísérletekben (,Macerás ügyek’;
,Tamara’) gondolkodó direktor ezúttal egy
feszes és lebilincselõ történetet mesélt el,
amely nincs híján a gondolati mélységnek
sem. A több helyszínen – Debrecenben,
Calgaryban és Las Vegasban –, illetve több
idõsíkon – a nyolcvanas években és az ez-
redforduló után – játszódó sztori közép-
pontjában egy tornászfiú áll, akinek a kö-
rülmények véletlenjei és a maga elõre
megfontolt tettei folytán különös kanyaru-
latokat vesz a karrierje. A téma örvén
Hajdu úgy panorámázza be a nyolcvanas
évek Magyarországának jobb esetben bé-
nultságba, rosszabb esetben erõszakba
posványosodott miliõjét, hogy közben el-
kerüli a historizálás és a moralizálás csap-
dáit, és Dongó Miklós történetét tökélete-
sen átélhetõvé teszi a nézõ számára.

Hajdu színészvezetésben és dialógus-
építkezésben felülmúlta Pálfit, ellenben a
kameramunkára kevéssé ügyelt, ezért jó
néhány életlen, dramaturgiai funkció nél-
küli snitt is becsúszott az egyébként brili-
áns képességû Nagy András fényképezte
filmbe. Ám a ,Fehér tenyér’ vizuális meg-
munkáltsága ezen apró hibák ellenére is
bámulatos. A végig kézikamerával vett je-
lenetek dinamizmusát a zárlat kivételes
formaérzékenységgel megkomponált
montázsszekvenciája a maximumig fokoz-

za, ennek az ötperces szcénának minden
pillanata egy életre beleég a nézõ agyába.
A jelenethez a szemlén a legjobb vágónak
járó díjat elnyerõ Politzer Péter és a kísé-
rõzenét szerzõ Darvas Ferenc közremûkö-
dése is kellett, és általánosságban elmond-
ható, hogy Hajdu igen felkészült és opera-
tív stábot trombitált össze a produkcióhoz.
A ,Fehér tenyér’ ezért lett gyártástechnikai
szempontból is különleges, igazi antihun-
garikum: a több külföldi helyszínen for-
gott, tehát meglehetõst költségigényes fil-
met egy átlagos hazai mozi átlagos bü-
dzséjéhez hasonló összegbõl, úgy kétszáz-
húszmillióból hozták ki.

A szemle egyik legnagyobb meglepeté-
se, a legjobb elsõfilm díját nyert ,Friss le-
vegõ’ pedig uzsonnapénzbõl, ötvenmillió-
ból készült. A ,Friss levegõ’ az aprócska
határhelyzetek filmje, hõse egy nélkülö-
zéssel, generációs konfliktusokkal és a fel-
nõtté válással járó kínokkal sújtott ka-
maszlány, aki a korából fakadó részleges
reflektálatlansággal igyekszik kitörni szür-
ke mindennapjaiból. Noha a film alaphely-
zetébõl és sztorijából következõen akár
szociológiai mélyfúrásokat is tehetett vol-
na Kocsis Ágnes, rendezõ, õ elsõsorban
egy épp csak bontakozó lélek tájait igye-
kezett feltérképezni, ezért megpróbált
minden aktualizáló tendenciát kiszorítani
a történetbõl. Valahogy úgy, ahogy a kor-
társ film egyik fenoménja, az egyszerû-
egyszeri emberek mikrovilágát igen jól is-
merõ finn Aki Kaurismäki teszi mûveiben.
Kocsis Ágnes Kaurismäki odaadó tanítvá-
nya, már kisfilmjei is (,Szortírozott leve-
lek’; ,18 kép egy konzervgyári lány életé-
bõl’) is ezt jelezték, és a ,Friss levegõ’ is
ezt nyomatékosítja. Nem csupán a statikus
plánok dominanciája, a forma fegyelme-
zettsége és a képek tónusa emlékeztet a
finn mester munkáira, hanem az iróniával
kevert elõadásmód és a színészvezetés is.
Ezekkel az allúziókkal együtt is a ,Friss le-
vegõ’ kiváló film, minden a helyén van
benne, egyedül a forgatókönyv kiszámí-
tottsága-kiszámíthatósága ront – némileg
– az összképen.

A ,Friss levegõ’-höz és a ,Taxidermiá’-
hoz hasonlóan stilizált terekben játszódik a
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nemzetközi fesztiválok egyik ismert alak-
jának, a magyar artfilm robotosának leg-
újabb munkája is. A már két nagyjátékfil-
met (,Nincsen nekem vágyam semmi’;
,Szép napok’) levezényelt, de még mindig
pimaszul fiatal Mundruczó Kornél ,Johan-
ná’-ja egyedülálló kísérlet a magyar film-
történetben. Mundruczó operafilmet for-
gatott, ráadásul – ellentétben a legtöbb ha-
sonló vállalkozással – nem egy klasszikus
zenemûvet adaptált, hanem célzottan a
filmhez rendelt librettót Térey Jánostól és
Harcos Bálinttól, illetve operát Tallér Zsó-
fiától. A ,Johanna’ profán megváltástörté-
net a törékeny címszerepelõvel a közép-
pontban, aki egy föld alatti elfekvõben al-
kalmi ápolónõként vállal munkát, és rend-
hagyó terápiával – szeretkezéssel – gyó-
gyítja meg a gyógyíthatatlannak ítélt férfi-
akat. Bizarr történet, delejes, sötétzöld
fénnyel érdessé tett hosszú beállításokban
elõadva. Pálfi ,Taxidermiá’-ját is beleértve
nem volt film a szemlén, amely élesebben
megosztotta a közönséget: egyesek intel-
lektuális blöffrõl sustorogtak, mások re-
mekmûvet emlegettek. Gondoljunk róla
bármit, a ,Johanna’ fontos mû az újszerû-
ség jelszavát zászlajára tûzõ fiatal magyar
filmben. Lehet szeretni, és lehet gyûlölni,
de kihagyni nem.

Herminamezõtõl a Himalájáig

Mundruczó ,Johanná’-ja inkább filmex-
perimentum, mint hagyományos mozi, ám
nem ez volt az egyetlen kísérleti nagyfilm
a szemlén. A legmeghökkentõbb és legere-
detibb mind közül a veterán korú, de örök-
ifjú gondolkozású színházi zseni, Halász
Péter ,Herminamezõ – Szellemjárás’ címû
munkája. Az eddig a film médiumával ke-
véssé foglalkozó Halász csípõs kommen-
tárokkal kísérve, egy terepasztalon model-
lezve mesél az 1956-os forradalom zuglói
eseményeirõl, illetve azok elõzményeirõl.
A Jeles András hetvenes–nyolcvanas
években készült, a korszak társadalomké-
pét dekonstruáló filmjeinek (,A kis
Valentino’; ,Álombrigád’) hangütését idé-
zõ ,Herminamezõ…’-ben a választott for-
ma különösen mélyen jelentéses. Belter-

jesség és dohszag árad a képekrõl, a mars-
béli tájnak tetszõ terepen jórészt bábuk áll-
nak vagy téblábolnak, embert nem látni, il-
letve amikor mégis felbukkan egy hús-vér
lény, szánalmas szerepben mutatkozik. Az
egyik jelenetben pattogó vezényszavakkal
körítve habos süteményt pakol hosszan is-
métlõdõ monoton mozdulatokkal Kari
Györgyi arcába egy ismeretlen – az alig
két-háromperces szcéna velõkig hatolóan
gúnyos diagnózis a fogyasztói szocializ-
musról, fedõnevén gulyáskommunizmus-
ról. A ,Herminamezõ…’ ironikus-sokkoló,
provokatív-játékos filmperformansz ma-
kettmagyarországról; Halász a múltról be-
szél, de a jelenhez szól.

A Herminamezõ a szûkösség filmje, a
szemle másik két experimentális mozija a
tágasságé. A zeneszerzõként ismert, de né-
hány rövidebb opus leforgatásával koráb-
ban már a mozgókép világába is elkirán-
duló Szemzõ Tibor elsõ nagyfilmjével Kö-
rösi Csoma Sándor mítoszának nyomába
eredt. Szemzõ Körösi Csoma életének spi-
rituális tartalmát kutatta, nem életének ka-
landos epizódjait igyekezett elmesélni,
pontosabban: hõsének lelki kalandjait pró-
bálta celluloidba írni. A film javát a Hima-
lájában forgatta egy parányi stábbal és két
super 8-as kamerával, és a buddhista szer-
zetesek körében vagy egyszerû helyi em-
berek között rögzített felvételeket kombi-
nálta Roskó Gábor, Papp Károly és Ko-
lozsvári Bálint animációival. ,Az élet ven-
dége – Csoma legendárium’ finom erezetû
filmpoéma, amely tempójával, hosszan ki-
tartott raszteres képeivel, reliefszerû ka-
meramunkájával kontemplációra, szemlé-
lõdésre, az élményben való elmerülésre
hívja a nézõt.

Az élet vendégének lelki kalandtúrájá-
hoz hasonló szándékkal készült a Szemzõ
mozgókép-költeményét operatõrként jegy-
zõ Szaladják István elsõ nagyjátékfilmje.
Szaladják a nálunk korábban még nyomok-
ban sem megtalálható spirituális (vagy
transzcendentális) film megteremtését tûz-
te ki célul; olyan mûvet forgatott, amely-
hez hasonló szemléletû az egyetemes film-
történetben is kevés akad. A ,Madársza-
badító, felhõ, szél’ korszerûtlen vállalkozás
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tehát, ami nem meglepõ, hiszen Szaladják
nem arról ismert, hogy hagyná magát so-
dortatni a népszerû trendekkel, hogy felül-
ne az egynapéltû divatoknak. Az elsõsor-
ban Andrej Tarkovszkij és Robert Bresson
munkáit idézõ, a hagyományosan drámai-
nak minõsített eseményeket hanyagoló,
lassú sodrású filmnek szavakkal elbeszél-
hetõ cselekménye, sztorija szinte nincs. A
Szaladják pályáján az ,Aranymadár’ címû
kisjátékfilmmel megkezdett utat folytató
megváltástörténet hõse egy középkorú
mester (Krisztus és Buddha, Szent Ferenc
és Rubljov egy személyben) és kiskamasz
tanítványa. Kettejük néhány közös napjáról
számol be a film, arról a folyamatról be-
szél, melynek során a fiatal fiú szeme és
lelke rányílik a világra.

A szikár történethez szikár stílus járul, a
kizárólag külsõben fotografált tágas álló-
képek sorát csak néha váltják hosszabb ko-
csizások, a szereplõk állandó mozgása-
mozgatása miatt mégis mintha egy folya-
matot látnánk. A ,Madárszabadító…’ szép
és tiszta mozi, azonban egyenetlen, az elsõ
fele csöppet súlytalan. Nem eléggé szerve-
zett a tettek drámai kerete, így a cselek-
mény nehezen viseli a lassú ritmust. Ez az-
zal együtt zavaró, hogy a játékidõ második
szakaszában magára talál a film.

A mûfajiság elviselhetetlen könnyûsége

Közhely, hogy a honi közönségfilm
több sebbõl vérzik; nemhogy külföldre, de
a hazai piacra sem adható el a legtöbb pro-
dukció. Nincs annál szánalmasabb, mint
mikor egy közönségfilmre csupán az alko-
tógárda rokonsága és haveri köre kíváncsi,
nincs annál szomorúbb, mint amikor egy
frissen moziba került mûfajfilm vetítése
érdeklõdés hiányában elmarad a budapesti
belvárosban – márpedig mindkét esetre
számos példa volt az elmúlt években. A
könnyû mûfajok még mindig nehéznek bi-
zonyulnak a legtöbb hazai rendezõ számá-
ra, a direktorok és forgatókönyvírók java
részének a minimálszint megugrása is ko-
moly feladat. Ebben a helyzetben a két vi-
lágháború közötti idõszak sikereinek
adaptálása csak átmeneti egérút lehet, hi-

szen idõvel elfogynak az újraszabható mû-
vek, arról nem beszélve, hogy a remake-ek
jórészt silány minõségû, színvonaltalan
munkák, a nézõk javát inkább a nosztalgi-
ázás és a retroérzés viszi a mozikba, mint-
sem a produkciók önértékének híre.

Friss szemléletû, a mûfaji mozikat ked-
velõ és a mûfajiságot profi módon ismerõ
fiatalokra van tehát szükség, akiket nem
terhel a szocialista éra közönségfilm-elle-
nes és a szerzõiséget preferáló szemlélete,
akik képesek szívvel-lélekkel közelíteni a
korábban nem csupán a kultúrpolitika kori-
feusai által, hanem a szakma képviselõi ré-
szérõl is lenézett, megvetett zsánerekhez.
Nyugatról kell várnunk a fényt? Úgy fest,
igen, az utóbbi idõ egyik, hazai mércével
gigasikere, a három hónap alatt a három-
százezres nézettséget is felülütõ ,Csak
szex, és más semmi’ példája ezt mutatja. A
film rendezõjének és társ-forgatókönyvíró-
jának, Goda Krisztinának a gondolkodását
nem mérgezte meg a honi mûfajellenes
szemlélet, a szakmát külhonban, London-
ban és Los Angelesben tanulta ki, ez is oka
lehetett a sikernek. Goda teljesítményét a
szemlén is értékelték, a ,Csak szex…’ a
legjobb forgatókönyvnek járó díjat kapta,
megérdemelten, hiszen a nyolcvanas évek
elejének szatírái óta nem dolgozott ilyen jó
poénátlaggal magyar film. Goda egy nagy
múltú mûfajt, a romantikus vígjátékot
adaptálta hazai környezetbe, jó érzékkel
betartva a forgatókönyvírás alapszabályait,
okosan használva a Hollywoodban az idõk
hajnalán kikísérletezett klasszikus, három-
felvonásos filmszerkezetet, és meg sem
próbálva tanulságot sulykolni, mint ahogy
azt egy magára valamit is adó magyar film-
rendezõ tenni szokta. Többen felrótták
Godának, hogy a ,Csak szex…’ túlságosan
sémaszerû, de ez voltaképp minden mûfaji
filmrõl elmondható, ezért értékelhetetlen
felvetés, következésképpen inkább szól a
hazai filmkritika állapotáról, mint a konk-
rét filmrõl.

Persze a ,Csak szex…’ sem hibátlan
film, az egyik legnagyobb gond vele a kor-
társ magyar közönségfilmek egyik vissza-
térõ problémája, nevezetesen az, hogy a fi-
gurákkal történõ nézõi azonosulás nem
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zökkenõmentes. A hõsnõ vérbeli és
egomán szûzkurvaként bánik el az érte
epekedõ, teszetosza fiúval, ám a nézõ
megbocsátja ezt neki és a rendezõnek.
Goda Krisztina filmje fogyatékosságai el-
lenére is szerethetõ, és ami fontosabb: néz-
hetõ mese.

Csak fenntartásokkal mondható el
ugyanez a napjaink Hollywoodjában oly
népszerû tinivígjáték magyarországi meg-
honosítását célzó ,Tibor vagyok, de hódí-
tani akarok’ címû opusról. A pubertáskori
ivaréréssel járó kihívásokról hol vérbõ, hol
vérszegény kalandok sorában értekezõ
mozi dramaturgiája jól centírozott, és a ka-
rakterei között is akad egy-két érdekesebb,
problémája viszont, hogy gegjeinek száma
és színvonala alig múlja felül a középkate-
góriás amerikai
tinifilmekét. Ugyan-
akkor Fonyó Ger-
gely, rendezõ – di-
cséretére legyen
mondva – takaréko-
san bánik a vulgari-
tással, az altáji-alpári
humortól pedig egé-
szében megkíméli a
nézõt, így komédiája
akár még ízlésesen
szervizelt darabnak
is mondható. A ,Ti-
bor vagyok…’ üdítõ
próbálkozás, valahol félúton áll a
,Hangyák a gatyában’ címû ficamfilm és a
mûfajban etalon ,Amerikai pite’ között.

A ,Tibor vagyok, de hódítani akarok’
középkategóriás fabula, a szemlén vetített
többi mûfaji darab azonban nem ütötte
meg ezt a szintet. A bicebóca próbálkozá-
sokra ,Az igazi Mikulás’ és a ,Szõke kóla’
egyaránt jó példa, még ha a két film hang-
ütése más is. Az elsõ szerzõi szemlélettel
törleszkedik a mûfajiság felé, a második
épp fordítva, mûfaji alapállásból indul, ám
tanítani, okítani, urambocsá: üzenni akar.
Mégis Gárdos Péter filmje, ,Az igazi Mi-
kulás’ a hervadtabb. A film középpontjá-
ban egy ötvenes részeges férfi áll, aki jobb
híján áruházi télapónak szegõdik, pechére,
mert találkozik egy nyolcéves kislánnyal,

aki mindenáron biciklit akar tõle, és nem
tágít, míg meg nem kapja azt. Az alaphely-
zettel semmi baj, a karakterekkel annál in-
kább. Hiába ad bele apait-anyait az ezúttal
is kiváló Cserhalmi György, a tapló télapó
és a még taplóbb leányka kettõse egész
egyszerûen nem vonzza a tekintetet, ami
abból ered, hogy képtelenség azonosulni
bármelyik figurával. Hihetetlen, hogy egy
nyolcéves gyermeket is lehet visszataszí-
tónak ábrázolni a gyöngyvásznon, és elke-
serítõ, hogy egy sokat megélt kortárs ma-
gyar rendezõ szellemesnek találja, ha úgy-
nevezett családi mozinak szánt filmjében
színészei öblösen belekáromkodnak a ka-
merába. ,Az igazi Mikulás’ a szeretet és
megértés himnuszát zengi – hamisan, da-
dogva és szövegtévesztések tömegével.

A rendezõként
most debütáló
Barnóczky Ákos
,Szõke kólá’-ja ennél
egy fokkal jobb. Ez a
mozi is egy klasszi-
kus vígjátéki almû-
fajt, a buddy movie-t
igyekszik magyar
miliõbe adaptálni,
nem is minden ered-
mény nélkül, ám
végsõ soron mégis
érdektelen kivitel-
ben. A mostanság

kurrens nyóckerben játszódó történet fõ-
hõsei három papírmasé roma és egy élette-
len yuppi. Négyük kényszerûségbõl vállalt
közös kalandjait tálalja a film, melyek vé-
gén a gádzsó feladja masszív elõítéleteit,
és igazi cimborákra tesz szert a romák sze-
mélyében. A ,Szõke kóla’ – írta egyik ha-
zai kritikusa – antirasszista oktatófilm, és
igaza volt. Nem ugrik tõle a Holdig az em-
ber, de legalább nem kártékony mozi.

A mûfaji próbálkozások közül a legel-
lentmondásosabb egy jórészt kezdõ filme-
sekbõl álló stáb munkája volt. A ,Fej vagy
írás’ a paradoxonok mozija, a Schilling Zol-
tán honi forgatókönyvguru által írt, és a 
hollywoodi intenciókat mindenben követõ
szkript lényegesen többet ígérhetett papí-
ron, mint vásznon. Romantikus vígjáték ez
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Közhely, hogy a honi közönség-
film több sebből vérzik; nem-

hogy külföldre, de a hazai piac-
ra sem adható el a legtöbb pro-
dukció. Nincs annál szánalma-
sabb, mint mikor egy közönség-
filmre csupán az alkotógárda

rokonsága és haveri köre kíván-
csi, nincs annál szomorúbb,

mint amikor egy frissen moziba
került műfajfilm vetítése érdeklő-

dés hiányában elmarad.



is, mint a ,Csak szex, és más semmi’, de hi-
ába a másodpercre pontosan elhelyezett
plot pointok, azaz fordulatok, ha a karakte-
rek – kivált a centrumban álló fiúé – harma-
tosak. A szupermodell szerelmére szomjazó
mulya egyetemista nem önerejébõl, nem ál-
dozatok árán, hanem a véletlenek szeszélye
folytán nyeri el szíve választottját, márpe-
dig nincs olyan amerikai eredetû filmmûfaj,
amely a protagonistától ne kívánna harcot a
siker érdekében. Ha nincs áldozat, a gyõze-
lem sem hiteles. A ,Fej vagy írás’-nak iga-
zából ez a tanulsága, és ezt minden mûfaji-

ságban utazó honi filmrendezõnek és forga-
tókönyvírónak célszerû lenne megfogadnia.
Akkor talán a közönségfilmek terepén is
változik majd valami, valahogy úgy, ahogy
az idei szemlén a szerzõi filmek frontján
történt. Mert bátraké a szerencse, és bátraké
a siker is – a kísérletezõ alkotók elismerése
ezt igazolta idén.

Pápai Zsolt
Metropolis filmelméleti és filmtörténeti

folyóirat – SZTE
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Tíz gigabyte óraterv

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a magyar
közoktatásban lezajló innovációs folyamatok zászlóshajójának

számít. Olyan tantárgyról van szó, amelynek vannak ugyan
előzményei az iskolaügy történetének korábbi szakaszaiban,

tartalmát és szemléletét tekintve azonban lényeges átalakulásokon
ment keresztül. 

A z átalakulások hátterében a tömeg-
médiumok társadalmi szerepének
felértékelõdése és a mûveltség-

anyag folyamatos átalakulása áll. A hatva-
nas évek közepétõl filmesztétikának, az
1978-as tanterv nyomán filmoktatásnak
nevezett tantárgy a NAT elsõ változataiban
fogadta be a technomédiumokkal kapcso-
latos tartalmakat, majd néhány elnevezés-
beli módosulás után alakította ki mai for-
máját. A magyar modell egyik jellemzõje,
hogy a tantárgy saját óraszámmal gazdál-
kodik, azaz nem tagolódik be például az
anyanyelvi nevelésbe, ahogy azt több
olyan országban tapasztaljuk, amelyek
meghatározó szerepet játszanak a világ
mozgókép- és médiaoktatásában. A moz-
góképkultúra és médiaismeret tantárgy fej-
lesztése körül tevékenykedõ szakmai cso-
port tagjainak a nyolcvanas évek végétõl
máig persze szembe kellett nézniük néhány
fájdalmas kudarccal is – ilyen volt az, hogy
a mozgókép- és médiaoktatás kiesett a 
szakképzésbõl. Vizsgálatok bizonyítják
ugyanis, hogy éppen a szakképzésben

résztvevõ tanulóknak volna a legnagyobb
szükségük olyan képzésre, amely a tömeg-
kultúrából érkezõ hatások feldolgozásában
segítené õket. Nem sorolnám a kudarcok
közé azt az óraszámcsökkenést, amelyet a
tantárgy 1995 óta folyamatosan elszenve-
dett, hiszen a tantárgy óraszámokban bekö-
vetkezett térvesztését ellensúlyozza határo-
zott és meggyõzõ integrációja.

Milyen folyamatok jelzik a mozgókép-
és médiaoktatás közoktatásbeli meghono-
sodását? Ha körképünket a kötelezõ isko-
láztatás kimeneti pontjai felõl kezdjük, ak-
kor azt láthatjuk, hogy a tantárgy szerepel
a közép- és emelt szintû érettségi választ-
ható tantárgyai között. Ennek különös je-
lentõsége van abból a szempontból, hogy a
tanulók a mozgóképes érettségi pontszá-
maival léphetnek tovább az átalakuló fel-
sõoktatásba. A felvételizõk mozgóképkul-
túra iránti érdeklõdését jelzi az egyetemre
jelentkezõk elképesztõ létszáma. Ha a
tárgy betûjét és szellemét tekintjük, akkor
az egyetemi képzés új kínálatából a filmel-
mélet és filmtörténet, illetve a kommuni-


