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Az új Jarmusch-film -  Éjszaka a Földön

1992. április 18.

A nagyvárosi taxis autójába mindig beül valaki. Egy nagyvárosban 
minden megtörténhet, de tényleg. Egy nagyvárosban minden a tipi
kus, deviáns ember tipikus és a nagyváros képébe természetesen 
illeszkedő részlet.
Az új Jarmusch-film öt kis filmre tagolódik, öt nagyvárosba, Los 
Angelesbe, New Yorkba, Párizsba, Rómába és Helsinkibe viszi cl a 
nézőket Tom Waits zenéjének a ritmusára.
Los Angelesben a vagány taxislánynak felajánlja az utasa, hogy 
filmsztárt csinál belőle, de ő nem szeretné, mert az az életcélja, hogy 
autószerelő legyen.
New Yorkban a kötött sapkás négernek nem akar megállni egy taxi 
se, és amikor végre talál autót, azt egy az NDK-ból menekült volt 
bohóc vezetné, ha tudná, de hát nem tud vezetni, így a néger viszi 
magát haza Brooklynba; Párizsban a kopasz elefántcsontparti sofőr 
kidobja arab utasait, mert azok bevándorlónak csúfolják, és fölvesz, 
egy öntudatos-boldog vak lányt, aki mindent finomabban és ponto

sabban érez, mint a sofőr, az akcentusából kitalálja, hogy az honnan 
való; Rómában a taxis szívrohamot hoz utasára, az öreg papra, 
mert meggyónja neki szexuális kapcsolatait a sütőtökkel és a Lola 
nevű izgatón bégető bárányával. Helsinki azért egy kicsit más: ott 
még a taxit is „taksi"-nak írják, az utcák még kihaltabbak, mint a 
nyugati városokban, de nem tűnnek annyira kopárnak, mert min
dent elfed a hó, és az alkoholista mackókra emlékeztető finn színé
szek mélyebb tragédiák hőseit alakítják, mint nyugati kollégáik. 
Minden meglehetősen vad és lepusztult, többnyire csak neonreklá
mok csillognak, miközben -  talán a finom humortól is -  ezekből a 
személytelen szituációkból hol megrázó, hol meghitt személyes vi
szony lesz -  az út végéig...
A Broadway moziban (volt Filmmúzeum) április 24-ig minden este 
8 órától vetítik az Éjszaka a Földön-t.
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Április 17. Junior Jazz Trio +
18. Szakcsi Group
19. Junior Jazz Trio +
20. Lakatos Ablakos Dezső Quartet
21. Lakatos Ablakos Dezső Quartet
22. Pleszkán Trio
23. Pleszkán Trio

Április 24. és május 1. között kerül megren
dezésre a Making waves -  Hullámverés cí

mű kortárs művészeti fesztivál. Ennek kere
tén belül a Merlin Jazz Clubban lép fel: 
Április 24. Double Session

25. BALANESCU QUARTET (GB)
26. Szabados György
27. Dresch Mihály Quartet
28. Szemző Tibor és a Takarmánybázis
29. RALF RALF (GB)
30. RALF RALF

Örökmozgóban
MOVEAST -  kelet-európai filmsorozat 
árpilis 21-én 18.30-kor
Lucian Pintilie: Miért húzzák a harangokat...?
A film Ion Luca Caragialc művei alapján készült 1981-ben, de csak
1990-ben mutathatták be Romániában.

valóság
Kulcsmondatok az 
áprilisi számból

Miközben azonban sérelmezik, hogy a poli
tika nem vonult ki a gazdaságból, arról is 
panaszkodnak, hogy a politikusok gazdasá
gi kérdésekkel nem foglalkoznak. (Szalai E r
zsébet: Perpetuum mobile?)
Magyarország az űn. európai „földrengési 
övezethez" tartozik. Az övezethatárt Nyu
gaton a germán nyelv- és kulturális zóna 
alkotja... Kelet felől a határ... a keleti és a 
nyugati kereszténység határa. (Szira Tamás: 
Kis magyar geopolitika)

Míg a hagyományos amerikai politika min
dig a centrum felé tendált, és nagymérvű 
ideológiai konszenzust mutatott, a mai poli
tikai élet inkább polarizált, s benne a bal- és 
a jobboldalt mély szakadék választja cl egy
mástól. (János Cs. András: A m erika i parado
xon)
A demokratikus politikai gondolkodás fi
gyelmen kívül hagyta azt a történelmi tényt, 
hogy demokráciákban a többségi elv alap
ján kibontakozhat a többség zsarnoksága és 
a kisebbség kiszolgáltatottsága. (Samu M i
hály: P lu rá lis  demokrácia -  kisebbségi po litika )
A második világháborút lezáró béketárgya
lások idején úgy látszott, hogy a Gróza-kor- 
mány méltányos megoldást talál a romániai 
magyarság kulturális fejlődése biztosí
tására. (Benkő Samu: A z  E rdé ly i Tudományos 
Intézet)
Az amerikai magyar sajtóban a nemzedéki 
konfliktusok a valóságban zajló folyamat
hoz képest bizonyos késéssel jelentek meg. 
(Fejős Zo ltán : M agyar gyökerek Am erikában)

Amikor engem elfogott a Gestapo, Meskót 
biztos helyen tudtam, a Görgey partizán
zászlóaljjal készült a Börzsönybe. Amikor 
hazaértem, Muharay után az első utam ter
mészetesen hozzá vezetett, és megdöbbe
néssel értesültem róla, hogy hadifogoly volt. 
(V itá n y i Iván: 5 + 5 = 13)
Nincsenek bel- és külterületek, „...a szocia
lista rend demokratizmusa nyilvánul meg 
abban, hogy a város minden része azonos 
minőségben épül". (P rak fa lv i Endre: Tornyok 
és ideológiák)
A könyv néhány portrét is rajzol. Szépen 
egészíti ki például Teleki Pál szociális men
talitását,.s Bethlen politikai irányító s egyen
súlyozó képességeihez is szolgál új anyag
gal... (Ném eth G. Béla Varga József könyvéről) 
Meg kell még jegyeznünk róla, ámbár csak 
a biográfiai teljesség kedvéért, hogy: „...ok
mányszerűen kimutatható első őse a XII. 
század közepén élt és Ant (Ont) névre hall
gatott". (Lázár István Romsics Ignác könyvéről)


