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Puszta, látomás, ősnyugalom
Bemutatják Bicskei Zoltán délvidéki rendező Láttam  cím ű kisjátékfilmjét

Egy vak tántorog a rónán, és álomszerű világ bontakozik ki körülötte

Egy gyorsulva összeomló kor díszletei között a mozdíthatatlansá
got járja körül Bicskei Zoltán délvidéki filmrendező Láttam című 
kisjátékfilmje, amelynek magyarországi ősbemutatója az Uránia 
Nemzeti Filmszínház online csatornáján lesz április 30-án.

Fotó: Magyar Művészeti Akadémia

Zana Diána

A magyar film napját 2018 óta ünne
peljük, idén azonban még különlege
sebb a dátum, hiszen százhúsz éve ezen 
a napon mutatták be az első, már játék
filmes elemeket is tartalmazó, A táncz 
című magyar filmalkotást, Zsitkovszky 
Béla és Pékár Gyula munkáját az Urá
nia Tudományos Színházban. A filmtör
ténet kezdeteire emlékezve, valamint a 
magyar film történelmi és kortárs gaz
dagsága előtt adózva öt mozgóképes al
kotást tűzött műsorra az Uránia ápri
lis 30-án 17.30-tól (a részvétel ingyenes, 
de regisztrációs jegy váltása szükséges).

A Láttam költői film, némafilm, így 
elsősorban a kép, a tekintet mozgása 
„beszél” a ritkás zenekíséret „második 
szólamával”. A cselekmény szerint az 
alföldi nyár szikes ürességébe betánto
rog egy vak. A puszta megnyílik, a láto
mások figurái, drámái a táj óriáspódiu
mán ugyan egyértelműek, mégis mint
ha álomban járnánk. A tér é$ idő sora 
eltűnik, egy adott pontban megáll. Ezt

az időtlen mozdulatlanságot, mély bé
két törik meg olykor különböző drámai 
történések: gyilkosság, haláltánc, halott- 
táncoltatás vagy örömtánc.

A rövidfilmben erősen mutatkozik 
meg Bicskei Zoltán művészetének egyik 
alapélménye, mégpedig az alföldi kultú
ra tisztasága, mozdulatlan ősnyugalma 
és egyértelműsége. Mint mondja, ezek 
olyan lényegi értékek, amelyeket nem 
lehet elmozdítani, akármerre is megy 
a világ. A film zenei aláfestését Ittzés 
Gergely és Szabados György muzsiká
ja adja -  utóbbiról egyébként két éve je
lent meg tanulmánykötet Bicskei Zol
tán szerkesztésében. A tíz éve elhunyt 
Kossuth-díjas zeneszerző, zongoramű
vész fogalmazta meg egy közös munká
juk során, hogy „most az alföldi kultú
ra van soron”. Nem fejtette ki bővebben 
-  mondja Bicskei Zoltán - ,  mert tudta, 
hogy ugyanazt érezzük.

Ez a szellemiség hatja át az Álom hava 
című játékfilmet is, amely négy éve el
nyerte az indonéziai Szellem, vallás és 
képzelet elnevezésű nemzetközi fesz

tivál legjobb nemzetközi játékfilmnek 
járó nagydíját. A magyar-szerb kopro
dukcióban napvilágot látott „nemzeti 
sorsballada” tíz évig készült, hiszen az 
esetleges támogatók részéről ellenállást 
váltott ki a magyar királyok -  köztük 
Atilla, akit Papp Lajos szívsebészpro
fesszor alakít -  szellemi nagyságának 
felmutatása. Főleg hogy olyan gondola
tokat mondanak ki múltunk tükrében, 
amelyek akkor még csak jóslatok voltak, 
mára azonban Európa legnagyobb di
lemmáivá váltak.

Az egyik ilyen probléma, hogy a je
lenkorra jellemző anyagelvűség, arcta
lanság, lelki tanácstalanság és szellem
telen irányvétel mára teljesen szétverte 
a közösségeket. A rendező szerint mind
ez törvényszerű volt, ahogy az is, hogy a 
szellem ennek ellenére megmarad, még
pedig apró sejtekben, otthonokban, házi 
zenékben, mindenütt, ahol saját erőből 
megőrizhető a tisztaság. „Nekünk a szent 
hétköznapokat kell bearanyoznunk ott, 
ahol vagyunk, és akkor minden rend
ben lesz” -  szögezi le, majd hozzáteszi, 
hogy ezzel együtt a Teremtő felé is le 
kívánja róni adósságát.

A megtisztulás, az elszámolás egyik 
eszköze a művészet -  vallja az alkotó, 
aki nemzetünk sorskérdéseire is kere

si a választ munkássága során, ugyan
akkor szívesen von párhuzamot a ma
gyarság hányatott múltja és a jelenkor 
megpróbáltatásai között, a kiútkeresés, 
a felemelkedés lehetőségeinek és azok 
elvesztegetésének megrendítő allegóriá
ját rajzolva a néző elé. Tavaly, a nemzeti 
összetartozás napja alkalmából, Trianon 
századik évfordulójára készült a Hozzád 
sóhajtunk című filmetűdje, amely a ren
dezőre jellemző egyedi látásmóddal és 
jellegzetes stílusjegyekkel mutatja be a 
megcsonkított magyar népiélek állapo
tát, nagy erejű grafikái (Bicskei Zoltán 
grafikusművészként is tevékenykedik), 
valamint élőképek szívbe markoló kom
binációjával sóhajt a Mindenható felé.

A most bemutatandó Láttam pedig a 
mozdíthatatlanságot járja körül, amely 
kultúránk központi része és a túlélés 
záloga is egyben a mai gyorsan össze
omló korban, mégsem törődünk vele. 
Bicskei Zoltán szavaival élve: „Alig fog
lalkozik ma már valaki olyan dologgal, 
hogy magyari módon alkosson. Ami
óta lejárt a jogdíjvédelem, azóta például 
Magyarországon tombol a diszkósított, 
kiherélt Bartók-zene, mintha szét akar
nák taposni. A szellemi lényünk meg
semmisítése számomra a legsúlyosabb 
hazaárulás.”

W ass A lberttel nyithat 
az Ú jszính áz
A tervek szerint május közepétől 
újra előadásokkal várják a közönsé
get az Újszínházban, ahol júniusra 
két prem iert is terveznek. A színház 
közleménye szerint hosszú szünet 
u tán  kedden ismét megkezdődött a 
munka Jókai Mór, Kocsák Tibor és 
Miklós Tibor Fatia Negra (Szegény 
■gazdagok) című musicaljének pró
báival. A darabban több olyan ven
dégművész is játszik, akivel még az 
Újszínházban nem találkozhatott 
a közönség, többek között M isurák 
Tünde, Szaszák Zsolt, Pacskó Dorka 
és Kardffy Aisha lép színpadra. A 
prem iert június 18-án tartják, ezt 
követően több alkalommal is látha
tó lesz az idei évadban az új musi
cal. A jelenlegi tervek szerint május 
15-én A funtineli boszorkány című 
előadással nyitják meg a színházat 
újra a közönség előtt. (MN)

A m agyar film  napját 
ü n n ep ü k
Egész hétvégén m ind a televíziók
ban, m ind a stream ing szolgáltatók 
felületein tem érdek magyar filmet 
láthat a közönség, ugyanis pénte
ken ünnepeljük a magyar film nap
ját. Ingyenesen nézhető lesz tizen
öt felújított klasszikus a Filmión, 
a Duna Televízió szinte egész nap 
magyar filmeket vetít, köztük a ma
gyar film történet legbájosabb klasz- 
szikusát, a M eseautót. Premierrel is 
megörvendeztetik a nézőket, Mé
száros M árta legutóbbi rendezését, 
az Aurora Borealist vetítik. Az 
M 5-ön látható lesz a Törőcsik Mari 
és Darvas Iván főszereplésével ké
szült felejthetetlen Makk Károly- 
film, a Szerelem. A Hír TV a Sin- 
kovits Imre parádés főszereplésével 
készült „tiszteletlen” vígjátékot, A 
tizedes meg a többieket vetíti. (MN)

A rem énység oszlopa
Személyes sorsokon keresztül m u
tatja be őseink hitét, helytállását, az 
1938-as eucharisztikus világkong
resszus jelentőségét A reménység 
oszlopa című rádiójáték, amely má
jus 24-én, pünkösdhétfőn hangzik 
el a Kossuth rádióban. A rádiójáték 
két idős ember, Lotti néni és öcs- 
cse, M árton atya nosztalgikus él
ményeit örökíti meg, akik gyermek
ként vettek részt az 1938-as esemé
nyen. Emlékeiket, érzéseiket, gon
dolataikat -  amelyekről évtizede
kig nem is beszélhettek a kom m u
nista d ik tatúra idején -  Lotti néni 
16 éves dédunokájával, Lilivel oszt
ják meg. (MTI)

Egy boldog kínai ember keserű élete
Jü Hua Élni című regénye évekig kísértő, felkavaró olvasmány
Nagy Koppány Zsolt

A m int elkezdtem olvasni a zseniális 
Jü Hua legújabb könyvét, az Élni című 
klasszikus regényt, nyomban eszembe 
jutott Joó György Móricz Zsigmond A 
boldog em ber című regényéből -  Jü 
Hua regényének főhőse ugyanis ép
pen úgy meséli el egészen elképesztően 
és borzalmasan nehéz életét a könyv
beli szerzőnek, m int Móricz hőse. És 
ugyanarra a konklúzióra jutnak: hogy 
boldog életük volt.

Fu-kuj élete azonban még Joó Györ
gyénél is sokkal keservesebb -  m ind
ennél ékesebben bizonyítja ezt a könyv 
vége felé olvasható bekezdés, amelyben 
elégedetten, szinte „boldogan” tekinti 
át aktuális helyzetét és életét: „Ha túl 
sokat gondolok a régm últ időkre, el
szomorodom, de néha egyfajta meg
nyugvást is érzek, mivel a családom 
minden egyes tagját én tem ettem  el, 
én ástam meg a sírjukat ezzel a két ke
zemmel, ezért egy nap, amikor majd 
rám kerül a sor, nincs ki m iatt aggód

nom. Azt is végiggondoltam, hogy ami
kor eljön az én időm, nyugodtan és bé
kében halhatok meg, nem nekem kell 
gondoskodnom a temetésről, a falu
ban biztosan lesz valaki, aki elhantol 
majd, m ert ha elkezdek bűzleni, úgy
sem fogják tudni elviselni.”

Fu-kuj élete sokkolóan és szinte 
felfoghatatlanul nehéz és keserves -  
örömből fiatalkorában jut neki egy ke
vés, amikor szerencsejátékon elvesz
ti a család vagyonát: utána kezdődik 
a kálvária. Besorozzák a hadseregbe, 
részt vesz a polgárháborúban, majd 
mikor hazaér, elkezdődik a kommu
nista időszak annak m inden rém sé
gével együtt: a földreform, a vasönté
si kampány, a kulturális forradalom. 
Egész életében éhezik, néhány szem 
rizsért ölnek körülötte az emberek, 
családtagjait ostobaságok miatt, de a 
rendszer logikájából és működéséből 
következően kikerülhetetlenül, sor
ban veszti el, míg végül keservesen és 
fájdalm asan egyedül m arad, és ösz- 
szeszorított foggal, néha érthetetlen

(de mégis érthető) derűvel dolgozik 
reggeltől napestig a földeken, szintén 
Fu-kuj nevű ökrével.

A hajmeresztő élethelyzetek (pél
dául hogy a lányukat egy idegen csa

ládnak kell adják a szegénység miatt) 
és az európai mércével felfoghatatlan 
kegyetlenkedések között Fu-kuj szinte 
beletörődik a sorsába -  küzd ugyan, 
hogy a felszínen maradjon, de m in
den ambíció kivész belőle. Egyedül ta
lán némi kesernyés humor marad ben
ne, amivel a körülötte zajló eseménye
ket -  no nem kommentálja, csak be
mutatja. Például a falu brigádfőnöke, 
miután minden háztartásból minden 
vasat begyűjt, és a falu főterén napo
kig próbálják megolvasztani, végül így 
szól: „Ebből a vasból három bombát fo
gunk tudni gyártani, és m indet Taj
vanra fogjuk dobni, az egyiket Csang 
Kaj-sek ágyára, a másikat az étkező- 
asztalára, a harmadikat pedig a birka
karámjára.” Vagy íme a kulturális for
radalom egész szürrealitása mindösz- 
sze egyetlen bekezdésben: „Mindeköz
ben a városban egyre hevesebben tom
bolt a kulturális forradalom, az egész 
utcát beborították a tacepaók, ráadá
sul akik kiragasztották az újakat, még 
arra is lusták voltak, hogy letépjék a

régit, ezért egyre vastagabb és vasta
gabb rétegeket alkottak egymáson a 
plakátok, m intha szám talan kidom
borodó zsebe lett volna a falnak. Feng- 
hszia és Er-hszi házának az ajtajára is 
tapasztottak jelmondatokat, de a la
vóron és a többi használati tárgyon is 
Mao elnök mondásai virítottak, a pár
nájukon például ez állt: »Soha ne fe
ledkezz meg az osztályharcról!«; a le
pedőjükön meg ez: »A hatalmas szél
ben a hullámokon is töretlenül haladj 
előre!« Minden este Mao elnök szava
in aludtak.”

A klasszikus kínai regények külön
legesek, gondoljunk csak A vörös szoba 
álma vagy a Szép asszonyok egy gaz
dag házban című művekre. Öröm látni, 
hogy a hagyománynak méltó folytatói 
akadnak -  közülük is kiemelkedik az 
1960-ban született, a kulturális forra
dalom történéseit a saját bőrén meg
tapasztaló Jü Hua, akinek eddig négy 
könyve (Testvérek, Kína tíz szóban, A 
hetedik nap, valam int az Élni) jelent 
meg magyarul, és ezek mindegyike el
képesztő erejű, mesterien megírt, az 
olvasókat hónapokig, évekig kísértő, 
felkavaró történet.

Jü Hua: Élni. Fordította: Zom- 
bory Klára. Helikon Kiadó, Buda
pest, 2020.


