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Az illúziók birodalmában
Többmilliárdos veszteséget jelenthet a mozgóképtörvény módosításának késlekedése

Goda Krisztina, Nagy Ervin, Csányi Sándor és László Zsolt a forgatás szünetében FOTŰ: SZÉKELYHÍDI BALÁZS

Az Ajtósi Dürer 
egyesület tárlata

A Pataky Művelődési Központ 
Pataky Galériájában (Bp. IX., 
Szent László tér 7-11.) holnap 
délután ötkor P. Szabó Ernő 
művészettörténész nyitja meg 
a Grafikusművészek Ajtósi Dü
rer Egyesülete kiállítását. Kö
szöntőt mondanak Halász Já
nos, Révész Máriusz ország- 
gyűlési képviselők, valamint 
Tamus István, az egyesület el
nöke. Közreműködnek a Kő
bányai Zeneiskola tanárai, 
Háda Tímea gitár- és Zsida Ra
móna hegedűművész. A kiállí
tást június 30-ig hétfő kivételé
vel reggel tíztől délután hatig 
láthatja a közönség. (P. Z.)

Bessenyei Ferenc 
Művészeti Díj

Bessenyei Ferenc szülővárosa, 
Hódmezővásárhely művészeti 
díjat alapított, amelyet a kiváló 
színművészről neveztek el. B. 
Élthes Eszter azzal a feltétellel 
adta hozzájárulását, ha a ki
írásban szerepel az, hogy a dí
jazásra kijelöltek megfelelnek a 
szellemiségnek, amelyért Bes
senyei munkálkodott. Miután 
a kiírás eleget tett a feltételnek, 
a város közgyűlése május 29- 
én megalapította a Bessenyei 
Ferenc Művészeti Díjat, első 
alkalommal 2009. január 22-én 
adják át. (P. Z.)

Egy este
Szabados Györggyel

A várbeli Litea Könyvszalonban 
(Bp. Hess András tér 4.) ma 
este fél hatkor kezdődik Szaba
dos György írások (Tanulmá
nyok, esszék) című könyvének 
bemutatója. Közreműködik 
Kobzos Kiss Tamás (ének), 
Márkos Bertalan (cselló), Me
zei Szilárd (brácsa). (P. Z.)

Elhunyt
Csingiz Ajtmatov

Hetvenkilenc éves korában, Nürn- 
bergben elhunyt Csingiz Ajt
matov kirgiz író, a Dzsamila 
szerelme, A versenyló halála,
A fehér hajó és még számos 
más, kiemelkedő regény írója. 
A világhírű alkotó a szovjet 
korszakban is rangos művek
kel bizonyította tisztességét és 
kiváló tehetségét. (P. Z.)

A Korda Filmstúdió történeté
ben először forog magyar film 
Etyeken. A Csak szex és más 
semmi, valamint a Szabadság, 
szerelem  rendezője, Goda 
Krisztina harmadik játékfilm
je, a Kaméleon készül részben 
az etyeki stúdiófalak között. 
Etyeken azt tervezik, hogy a vi
lág legnagyobb stúdióját épí
tik fel. Mivel a parlament hét
főn megszavazta a mozgókép
törvény m ódosítását, a terv 
elől már elhárult egy akadály.

W Töt r.YFSt Gábor_______________

Szikszai Ármin pszichológus 
rendelőjében járunk. Tökéletes 

az illúzió. A süppedő szürke sző
nyegpadló, a várószoba formater
vezett fekete ülőalkalmatosságai, az 
üvegkalitka íróasztalán a laza rend
ben sorakozó szakirodalmi művek 
mind azt sejtetik, hogy egy jól menő 
lélekbúvár praxisát kerestük fel. A 
doktor urat tömeg várja, csak ép
pen László Zsolt foglal helyet az or
vosi szobában, a várakozók közül 
pedig néhányan kamerát szoron
gatnak. A páciens, Nagy Ervin a vá
góképek kedvéért bejön egyszer- 
kétszer az ajtón, a jelenet -  akár a 
stáb -  nem sokat árul el a sajtó 
megjelent képviselőinek arról, hogy 
a film főhőse, Farkas Gábor, a há
zasságszédelgő miféle lelki problé
mákkal küzd.

Ám az orvosi titoktartás lénye
gesen szigorúbb, mint amit itt, a 
stúdióban tapasztalhatunk, az 
alapinformációk birtokában még
iscsak következtethetünk arra, 
hogy ennek a megrögzött hazudo- 
zónak miért van orvosra szüksége 
-  talán most éppen amiatt, mert 
következő kiszemeltje nem az a bu
tuska áldozati bárány, akinek javait 
olyan könnyedén elorozhatná. 
Hanna, a balerina -  akit Hámori 
Gabriella alakít -  átlát az olcsó bó
kokon, ám a test érődén -  a komp
lexum bejáratánál erre két kórházi 
osztály homlokzata is utal. Annyi 
bizonyos, az ortopédián az orvos 
sztár, Marton doktor (Kulka János) 
rendel, és nem láthatjuk a film ked

véért kialakított tévéstúdiót, ahol a 
történet szerint a Perzselő szívek 
sorozatát forgatják, az önimádó 
Márkkal (Csányi Sándor) a fősze
repben. Farkas Gábor barátja, Tibi 
(Trill Zsolt) nincs jelen, talán éppen 
most deríti fel, mire vágynak a nők.

Húsz napot forgat a Kaméleon 
stábja az etyeki Korda Filmstúdió
ban. Goda Krisztina harmadik já
tékfilmje -  amint arról Divinyi Ré
ka forgatókönyvíró beszámolt -  azt 
próbálja bemutatni, hogy a hazug
ság milyen drámai következmé
nyekkel járhat mind az elkövetőre, 
mind az áldozatára nézve. Az alko
tók szándéka azt láttatni, mi min
den zajlik egy szélhámos fejében, 
ám a fordulatos történet nem nél
külözi a vígjátéki elemeket sem. A 
Kaméleon producere Kálomista 
Gábor, a Megafilm vezetője, vala
mint Mécs Mónika és Mesterházy 
Ernő', az M&M Film színeiben. A 
Kaméleon egyszerre két operatőr
rel készül: a rendező mellett Babos 
Tamás és Gulyás Buda fotografálja 
a filmet, amely várhatóan decem
berben kerül a mozikba.

A Kaméleon az első magyar 
film, amely élvezheti a Korda Film
stúdió professzionális körülmé

nyeit. Ha újabb magyar mozgókép 
is készülhet Etyeken, az a produk
ció még több lehetőség közül válo
gathat. E hónapban adják át ugyan
is az etyeki komplexum ötödik stú
dióépületét, amelynek alapterülete 
2400 négyzetméteres, belmagassá
ga pedig több mint tizennégy méter 
-  azaz néhány ház elfér benne. A 
stúdió területi és technikai terjesz
kedése elől pedig egy akadály elhá
rult azzal, hogy a parlament hétfőn 
megszavazta a mozgóképtörvény 
módosítását.

Ottjártunkkor ez még nem volt 
biztos, és Simonyi András, a Korda 
Filmstúdió igazgatói tanácsának el
nöke akkor még úgy nyilatkozott, a 
mozgóképtörvény módosítása -  
azaz a jogbiztonság -  mindenkép
pen szükséges ahhoz, hogy folyta
tódhassanak a fejlesztések Etyeken, 
és később itt épülhessen fel a világ 
legnagyobb stúdiója is. Tavaly de
cember 31-én ugyanis a magyar 
filmtámogatási program lejárt, a 
következő periódusban pedig cse
kély összegű támogatások kivételé
vel a hatályos magyar szabályozás 
uniós jóváhagyás hiányában nem 
érvényesülhetett. Azaz: az elmúlt 
fél évben a Kulturális Örökségvé

delmi Hivatal Filmiroda Igazgató
sága nem regisztrált hazánkban 
forgatni kívánt, új külföldi produk
ciókat, mivel a mozgóképtörvény
ben meghatározott húszszázalékos 
befektetői kedvezményeket nem le
hetett volna alkalmazni.

A mozgóképtörvény módosítá
sa -  a múlt évben jelzett brüsszeli 
kívánalmak szerint többek között 
hangsúlyosabban írja elő a film- 
gyártási tevékenység tekintetében a 
kulturális tartalmi követelmények 
érvényesülését. Ha Brüsszel elfo
gadja a magyar törvénymódosítást, 
folytatódhatnak a külföldi kereslet
re is építő filmipari beruházások, s 
nem csak Etyeken. A filmipari fel
lendülésre jellemző: 2004-ben még
6,5 milliárd forint volt a teljes film
költés Magyarországon, míg 2006- 
ban 24,1 milliárd, a múlt évben pe
dig 57,4 milliárd forint.

A történet szépséghibája: idén 
már biztos, hogy nem fognak tö
megesen érkezni újabb külföldi 
produkciók Magyarországra, mi
vel az év első fele eltelt. Hogy miért 
csak most sikerült a törvénymódo
sítást tető alá hozni, azt csak 
Szikszai Ármin, a pszichológus 
mondhatná meg.

Ünnepi kötet 
Vasy Géza 
tiszteletére
■  Kutassy Mátí-________________

Pénteken este hatkor kezdődik 
a Magyar írószövetségben egy 

különleges kötet bemutatója. A 
„de sosem mondta, most már 
elég” Ünnepi kötet Vasy Géza 65. 
születésnapjára című könyvet a 
Ráció Kiadó adta ki.

A könyv története tavaly kez
dődött. Vasy Gézát, a mai magyar 
irodalom éles szemű kritikusát, az 
irodalomtörténészt, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem mai ma
gyar irodalomtörténeti tanszéké
nek tanárát, a szerkesztőt, a Ma
gyar írószövetség elnökét tavaly, 
január 28-án egykori tanítványa, 
Hanti Krisztina irodalomtörté
nész és Pécsi Györgyi kritikus 
egypéldányos antológiával kö
szöntötte a hatvanötödik szüle
tésnapján. A vállalkozás sikeréhez 
szükség volt arra, hogy számos 
pályatársa, költők, írók, iroda
lomtörténészek, többek között 
Ágh István, Bokor Levente, Csoóri 
Sándor, Czakó Gábor, Dobozi Esz
ter, Görömbei András, Győri Lász
ló, Hanti Krisztina, Jókai Anna, 
Király Zoltán, Kiss Anna, Kalász 
Márton, Kelemen Erzsébet, Kiss 
Benedek, Kodolányi Gyula, Kon- 
czek József, Kovács István, Mezey 
Katalin, Nagy Gábor, Nagy Gás
pár, Pomogáts Béla, Pósa Zoltán, 
Prágai Tamás, Rónay László, Pén
tek Imre, Sánta Ferenc, Sarusi Mi
hály, L. Simon László, Cs. Varga 
István, Szakolczay Lajos adjanak a 
kötetbe Vasy Gézának ajánlott 
verseket, esszéket.

A küldemények sora nem akart 
megállni, a barátok szívügyüknek 
tartották Vasy Géza köszöntését, 
aki hasonló esetben nem mondta 
soha, hogy már elég. Innen ered a 
kötet címe: „de sosem mondta, 
most már elég”. A Ráció Kiadó 
mostanra jutott el odáig, hogy 
végre nyomtatott formában is ki
adja a kötetet, amelyet a szerzők és 
a két fáradhatatlan szerkesztő, 
Hanti Krisztina, Pécsi Györgyi és 
természetesen a főszereplő, Vasy 
Géza jelenlétében mutat be N. Pál 
József irodalomtörténész.
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Június 21. szombat 
Breeze Gospel (USA-Hollandia)

Június 25., szerda aszfalt 
BLUES-FUNKY NAP 
Pripojszld Mátyás Band (MO.) 
LMT Connection (USA)
Jon Cleary & The Absolute 
Monster Gentlemen (USA)

Június 26., csütörtök 
Hot Jan Band (MO.)
The Miles Davis Coiporation (MO.) 
Lakatos-Snétberger-Vinaccia Trio

Június 27., péntek 
European Mantra (MO.)
Szőke Nikoletta Trio (MO.)
Benny Green Trio (USA)

Június 28., szombat,
Piotr Wojtasik Quartet (Lengyelo.-USA) 
Airto Moreira & Tony Hymas (USA, Anglia) 
Budapest Jan Orchestra (MO.)
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Költemények egy eltűnt világról
L  Simon László Japán hajtás címmel adta ki újabb verseinek gyűjteményét
L. Simon László költőnek a Fiatal írók Szövetsége és a Kortárs 
Kiadó gondozásában jelent meg kötete, a Japán hajtás. A könyv 
mellé hangoskönyv is készült Blaskó Péter színművész tolmá
csolásában. A borús, esős időben is sokan fölkeresték őt a 
könyvhét utolsó napján is, a Kortárs-sátornál.

B  Pósa Zoltán__________________

A költőtárs, Kalász Márton a 
könyv ajánlójában így jellemzi 

L. Simon László líráját: „a Japán 
hajtás költeményei olyan lelki és ér
zéki teljességbe vezetnek, melynek 
igeoszlopai a hit, a bizalom, a tudat 
és a bizonyosság”. A cím a gondola
ti tartalomra vagy a formai bravúr
ra utal?

-  A címadó vers elsősorban a 
kötet különleges küllemére utal. A 
japán hajtásmód nagyon régi tech
nika, viszonylag ritkán alkalmaz
zák, mert drága, hiszen kétszer 
annyi papírt használtunk el, mint 
amennyire egyébként szükségünk 
lett volna. A visszahajtott ívek miatt 
egy oldalt felvágatlan könyvet tart a 
kezében az olvasó. Egy japán haj
tással készült könyv visszahajtott 
ívei belül üresek, kívül vannak rajta 
a szövegek. Én azt találtam ki, hogy 
a visszahajtott ívek belsejére saját 
képeimet, fotóimat nyomtatjuk. E

vizuális kompozíciók nem láthatók, 
a versek mögé vannak rejtve, az ol
dalakat megnyomva viszont be le
het kukucskálni a szövegek mögé. 
Ennek a könyvészeti játéknak a ré
vén a -  reményeim szerint -  széles 
közönség számára is örömet adó 
versek mögül mégiscsak kikukucs
kál az avantgárd énem is. A címadó 
vers ténylegesen is, áttételesen is 
erre a játékra, valamint a felvágat
lan és fölvághatatlan valóságra utal.

-  Már látom lelki szemeimmel, 
ahogy a skatulyázó típusú kritiku
sok majd posztmodem gesztusnak 
értelmezik a Japán hajtást, miköz
ben még avantgárdnak sem mond
ható.

-  Ez a kritikusok dolga, de a ko
herens világképe és a hagyomány
hoz való viszonya alapján egyértel
műen nem posztmodern a kötet, én 
nem vagyok posztmodern szerző. A 
versek az elmúlt egy-két évben szü
lettek, kifejezetten az én személyes 
élményanyagomhoz, családi gyö

L Simon László

kereimhez, szűkebb környezetem
hez, Fejér megyéhez, szülőváro
som, Székesfehérvár környékéhez, 
Sárbogárdhoz és más települések
hez kötődnek. Egy olyan világot 
akartam megmutatni, ami már úgy 
tűnik, teljesen elveszett, de nekem 
még mérhetetlenül gazdag emlék
anyagot és erkölcsi muníciót adott. 
Egy olyan életformát idézek fel, 
amelyet úgy látszik, már csak ezek
ben a versekben tudok átörökíteni 
a saját gyerekeimnek, a valóságban 
már valószínűleg nem tudom nekik 
megmutatni.

-  Gyönyörűek a címek és a fel
ütések. „Fehér falakon mentem át, /  
fehér kövekkel kirakott /falakon, /  
úton hazafelé” -  kezdi az Anyám 
után című verset. A saját fölnevelő, 
dajkáló környezetének főszereplőit 
is megidézi érzékletes, fdmszerű 
életképekben.

-  A szüleim, a nagyszüleim, a 
dédszüleim jelennek meg, és azok
nak, akik őket nem ismerik, hozzá
juk hasonló emberek, helyzetek 
fognak az eszükbe jutni. : „Látom 
az ismerős kalapot, / a köténye szé
lét, / az árokparton hagyott demi- 
zsont, / és az enyhén hajlott, mégis 
erős hátat, / mintha nagyapám len
ne”. . . Ezek a hajlott hátú, kalapos 
öreg emberek mind a mieink. Meg
mutatják, milyen volt a mi kis éle
tünk, pontosabban a szüléink, 
nagyszüleink, dédszüleink élete. 
Azt, amit én még ebből láttam, 
megéreztem, magamba szívhat
tam. Szerettem volna valamit föl
mutatni abból, aminek az elveszté
sével szegényebbek, kevesebbek 
lettünk. S ha itt lenne köztünk élet
formaként, lehetőségként, mene
külési útként, az még nem monda
na ellent a huszonegyedik századi 
modern világnak.


