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. A Nagy Mítosz

A korhű design nem olcsó

Hányszor mesélték már el, és 
mindig titok maradt. A mi kul
túránk csillogó felszíne alatt kí
sértő katasztrófafélelmeket va
lahogy ez az úszó csoda, a Tita- 
nic szimbolizálja. Talán itt lett 
vége a modernizmus győzelmes
optimista történetének. Itt sej
tettük meg, hogy a tudomány és 
technika csodáinak fonákján 
halálfej néz ránk.

A mostani verzió hírét a pénz 
hozta: minden idők legdrágább 
mozija -  ilyesmikről írnak már 
pár hónapja (több mint 220 mil
lióba került). Hát nem olcsóság 
a nagy katasztrófa: a hajót 
majdnem egy az egyben kellett 
megépíteni, műtenger, külső
belső medence is kellett; ha ezer- 
ötszázan vesztek a hullámsírba, 
akkor elképzelhető, mennyi sta
tisztát kellett mozgatni, a korhű 
design sem olcsó, s hogy mindez 
valamennyire is eleven legyen, a 
sztori is szerteágazott -  de leg
alább van látszata, a három óra 
könnyen telik.

James Cameron, az író-ren
dező mindent belepakolt, amit 
csak lehet, és jó kis filmet csi
nált: először is van benne egy 
nagy, szó szerint halálos szere
lem, aztán itt van az osztályo
kon átívelő szenvedély (Leonar
do DiCaprio, a csóró festő és 
Kate Winslet, a gazdag meny
asszony), no és a pénz akkori 
arroganciája, a kőszívű millio
mossal (Billy Zane), aki szerint 
az utasok fele bele fog fulladni 
ugyan, de a jobbik fele életben 
marad. Ezenkívül tartalékban 
ott van még a századelő deka

denciája, az európai kultúra és 
amerikai psziché különbsége 
(súrlódása), a nagyra vágyás és 
bukás -  minden, was gut und 
teuer, ahogy a vizigótok mon
danák.

Mert még azt is belekompo
nálták, hogy kutatók fellelték 
ezt a nyolcvanöt éves roncsot, s 
hogy a széfben -  minden remé
nyük ellenére -  nem találtak 
semmit. (A film az eredeti roncs 
tenger alatti képeivel indul, 
majdnem dokumentumszerű- 
en.) S a sztorit az egyik túlélő 
meséli el, tapintatosan, nem za
var, hogy ugrálunk a múltból a 
jelenbe és vissza: vízi hullákból 
is csupán stilizált bábukat lá
tunk. Csak a vége van túlszínez
ve, mikor a tenger alatti roncs 
megelevenedik, szép lassan ki
gyulladnak a fények, a bálte
remben vagyunk, a két szerel
mes a lépcsőn találkozik, csók -  
a közönség tapsol. Álom -  naná! 
-, ez ma a legdrágább kultúr- 
cikk, mert egyre kevesebb olyan 
maradt, amit érdemes álmodni. 
De nemcsak ez sikerült Holly
woodnak: a történetet megtisz
tították a rátapadó világvége- 
hangulattól. (Az 1943-as német 
változat belföldi bemutatóját 
Goebbels dr. éppúgy betiltotta, 
mint a háború utáni vetítését a 
szövetségesek: veszélyes té
ma...)

Szóval, bár ismerjük a sztorit, 
jól elvagyunk a hosszú mese 
alatt -  tón csak a közepe felé 
néztem meg az órámat. Came- 
ronnak sikerült a szerelmi szá
lat feldúsítania: az ív széles,

csóktól az értelmes élet keresé
séig tart. De aki akar, szórakoz
hat is, például régészettel: itt 
minden az eredeti rekonstruk
ciója -  legfeljebb a kikötőből 
induló hajó (szürke) és később 
szereplő (fehér) nem hasonlít 
egymásra.

A lány néhány _ híres fest
ményt visz magával párizsi em
lékként, köztük egy Picassót, 
amelyet a mester a katasztrófa 
után két évvel fog festeni. Se
baj, ezt a nevet legalább min
denki ismeri. Kate Winslet vég
re nem anorexiás, csont és bőr 
szépség, hogy ne mondjam, ép
pen ellenkezőleg -  volt is róla 
vita, hogy most akkor mi legyen 
az új filmideál, visszatémek-e a 
dús formák vagy ez csak a ren
dező ízlésficama. Nem szava
zok, csak a látvány kedvéért 
említem.

Moziban ritkán láttam ilyen 
sűrű nézőteret. Ami fura: miért 
vagyunk ennyire vevők egy ka
tasztrófára -  hiszen ez nem égő 
torony vagy repülőtér, ez maga 
a történelem, a Nagy Modern 
Mítosz, hogy ne mondjam apo
kaliptikus jóslat, a népek mégis 
ölik egymást, hogy láthassák. 
Gyanús. Optimizmusunk páro
sul a pusztulás imádatával. Hát 
persze ezt a rémséget az utasok 
egyharmada túlélte -  szóval 
tényleg van remény. És így, a 
katasztrófa fonákján, egy ilyen 
optimista vég azért mégiscsak 
másképp fest: azt hiheted, rea
lizmus. (Forgalmazza az Inter- 
Com)

Almósi Miklós

A becstelenségek szófordulatai
Azok a nézők, akik nem hajla
mosak a megterhelő lélektani 
beleélésre, netán a moralizálás- 
ra, feltehetőleg úgy figyelik 
majd az 1954-ben Angliában 
megtörtént esetet feldolgozó 
Intim kapcsolatok című filmet, 
mint egy ma már elképzelhetet
len, furcsa történelmi pszicho- 
drámát. Pedig másként is lehet.

Philip Goddhew rendező tör
ténete nagy vonalakban a kö
vetkező: a hadirokkant férje 
mellett öregedő háziasszony 
egy ifjú tengerészt fogad be al
bérlőnek. Hamarosan a szerető
jévé teszi az akaratgyenge fiút. 
A házaspár kamaszodó lánya 
rájön a kapcsolatra -  amit a férj 
nem akar észrevenni és zsaro
lással kiköveteli, hogy ő is ott

lehessen a szeretők ágyában. A 
fiú menekülne, beáll katoná
nak, eljegyez egy lányt, de az őt 
levelekkel zaklató, vágyainak 
kiszolgáltatott idős szerető fel
jelentéssel fenyegeti, mondván, 
megrontotta a lányát. így 
„visszacsábítja” magához. Az
tán élnek tovább együtt, hár
masban, az elkerülhetetlen hor- 
rorisztikus végkifejletig.

Az extrém történetnél azon
ban izgalmasabb az, hogy a vá
gyait elfojtani már képtelen há
ziasszony fenntartja a hagyo
mányos értékeken alapuló kis
polgári világ látszatát, beszélni 
sem hajlandó -  és szinte fizi
kailag képtelen is -  arról a fer
tőről, amelyben élnek. A kap
csolat eldurvulásakor sem ké

pes egyetlen igaz, valódi, erős, 
netán trágár mondatot kimon
dani, amely leírná kilátástalan 
helyzetüket.

A problémakerülő, körmön
font megfogalmazások rendsze
rét a mai beszélgetésekben is 
könnyű felfedezni. Nem kell 
szeretőt terrorizálni, kamaszlá
nyok zsarolását tűrni és közben 
megkívánni őket ahhoz, hogy 
feltűnjék: az életüket gátlásta
lanul kitárókkal szemben az 
önmagukról nehezen megnyi- 
latkozók, a zárkózottak mintha 
gyakrabban törnének össze ha
zugságaik, becstelenségeik zá
tonyán. Az ő összeomlásuk leg
alábbis sokkal látványosabb. 
(Budapest Film)

S. B. P.

Nem engedve a sablonoknak
M e i r  M i n s k y  s z e r i n t  a  z e n e  i t t  a z  e m b e r e k  v é r é b e n  v a n

Minden zenét próbálok megérteni g á r d i ba l á z s  fel v é te le

A Zeneakadémia nagytermé
ben ma este Meir Minsky ve
zényli a Magyar Rádió és Tele
vízió Szimfonikus Zenekarát. 
A hangversenyen Debussy Ze
nekari képek -  Ibéria című al
kotása és Dvorák Újvilág szim
fóniája mellett felcsendül Elgar 
gordonkaversenye, amelynek 
szólistája ezúttal Perényi Mik
lós csellóművész lesz.

Sir Edward William Elgart a 
századforduló legjobb angol 
zeneszerzőjének tarto tták  
Nagy-Britanniában.

-  Gordonkaversenyét vi
szont a legendás francia cselló
művésznőnek, Jacqueline Dup- 
rének köszönhetően ismerte 
meg a világ -  fűzi hozzá a pró
ba szünetében Meir Minsky, 
aki úgy véli: Elgar és Dupré 
neve szinte egybeforrt. -  Talán 
ez is az oka, hogy kevés szólis
ta vállalkozik arra, hogy kon
certpódiumon eljátssza a késő 
romantika egyik legszebb da
rabját, amely nehéz feladat elé 
állítja az előadóművészt és a 
zenekart egyaránt. Debussy 
művei sem szerepelnek a hang
versenyek programjain olyan 
gyakran, mint régebben. A ten
ger és az Egy faun délutánja cí
mű alkotásain kívül más kom
pozíciói egyre inkább kikop
nak a zenekari repertoárból. 
Sok próba szükséges a bemuta
tásukhoz, azaz időigényes ki
dolgozást követelnek, de min
dez nem róható fel a remekmű
veknek. Az is örök kérdés szá
momra, melyik nagyobb fele
lősség: egy kevésbé ismert ze
nemű eldirigálása vagy egy 
olyan közkedvelt darab elő
adása, mint Dvorák IX. (Újvi
lág) szimfóniája. Az ismert da
rabból elő kell csalogatni az 
újat, felfrissíteni, megszabadí
tani azoktól a sallangoktól, 
amelyek a zenekari rutin miatt 
esetleg rárakódtak. Mindig úgy 
veszem tehát kezembe a parti

túrát, mintha először látnám a 
kottaképet. Magamhoz képest 
csak kicsit tudok itt-ott változ
tatni, de számomra ezek az ap
róságok is óriási jelentőséggel 
bírnak.

A rádiózenekar vendégkar
mesteri listáján -  több mint fél 
évszázados alapításától kezdve 
-  kitűnő dirigensek neve szere
pel: Ottó Klemperertől kezdve, 
Claudio Abbadón át John Bar- 
birolliig. Az idei hangverseny
évadban Marcello Viotti, Pier 
Giorgio Morandi lépnek föl 
Meir Minsky mellett.

Minsky lengyelországi szüle
tésű -  jelenleg brüsszeli lakos -, 
amerikai és izraeli állam- és vi
lágpolgár. Jeruzsálemben vé
gezte el a zeneakadémiát. Több 
nemzetközi karmesterverseny 
díjazottjaként 1977-ben meg
alapította a Párizsi Sinfoniet- 
tát, aztán New Yorkba költö
zött, hogy onnan járhasson át 
Európába koncertezni. Legna
gyobb sikereit Németországban 
aratta: Berlinben 1983-ban

Bruckner III. szimfóniáját adta 
elő. Azóta a kritikusok a ro
mantikus és késő romantikus 
művek kiváló előadójaként 
tartják számon.

-  Nem tudok mit kezdeni ez
zel a megtisztelő titulussal -  
hárítja el a dicséretet. -  Minden 
zenét próbálok megérteni, meg
szeretni, hogy aztán ezt a mély 
érzelmet átadhassam a közön
ségnek: hogy ők is szeressék... 
A Magyar Rádió és Televízió 
Szimfonikus Zenekara ebben a 
munkában kiváló és komoly 
partnerem. Nemhiába mond
ják: a zene itt az emberek véré
ben van. Magam is tapasztal
tam. A zenekar nagyon mély 
zeneiségről adott tanúbizony
ságot. Fantasztikus találkozás
ként élem meg a próbákat. Re
mélem, hogy a budapesti kö
zönség ma este nemcsak hallga
tója, hanem részese lesz egy 
olyan eseménynek, amely az al
kotások újrateremtését tűzte ki 
célul.

Nagy Marianna

A végtelen gondolat
J a n  K o t t  e s s z é i r ő l

Ez a könyv nem egy könyv. 
Legalább négy könyv. De volta
képpen öt. Nemcsak a ötszáz- 
valahány oldal terjedelembe fér 
bele többkötetnyi. Szellemi ka
pacitása is elegendő volna hoz
zájuk. Ha így vesszük, akkor 
egy sorozat is kitelne belőle. 
Aki ismeri a szerzőjét, bizonyá
ra hitelt ad e vélekedésnek. Jan 
Kottról van szó ugyanis, a len
gyel esszéíróról, színházi és iro
dalomkritikusról, aki a maga 
területén kerek világot alkotott.

Már a nyolcvanas éveiben jár 
e mester, akinek az írásain szín
házi nemzedékek sora nőtt fel 
világszerte. Rendkívüli hatását 
mi is éreztük, jóllehet a folyó
iratközléseken kívül magyar 
nyelven mindössze két könyve 
jelent meg. Az egyik az 1961- 
ből datált, nálunk 1974-ben ki
adott Színház az egész világ. A 
másik pedig az 1965-ből való, 
itt 1970-től olvasható Kortár
sunk, Shakespeare. Talán nincs 
is olyan szakmabeli, aki ne 
emelné le a könyvespolcról, ha 
Shakespeare-rendezésbe fog 
vagy ha egy Shakespeare-elő- 
adásról készül írni. Hogy is 
gondolta Jan Kott? S ilyenkor 
többnyire kiderül, hogy még 
mindig ő az, aki évtizedek távo
lából is érvényeset tud monda
ni. Ha belegondolunk, hogy 
1969-ben fosztották meg politi
kai okokból a Varsói Egyetem 
professzori címétől, ekkor kért 
mendékjogot az Amerikai 
Egyesült Államokban, szinte 
csoda, hogy munkássága ennyi
re közkézen, közszájon forog
hatott mifelénk is. Nincs más

magyarázat rá, csak egy. Len- 
bírhatatlan a szellemi ereje.

Az ember már szinte restelli a 
szuperlatívuszokat halmozni. 
Hát megvallom, kissé félve vet
tem a kezembe A lehetetlen 
színház című kötetét, amelyet 
nemrégiben jelentetett meg az 
Országos Színháztörténeti Mú
zeum és Intézet. Attól tartot
tam, hátha Jan Kott felett is el
szállt az idő. Hiszen,nem egy 
írást találni benne a legutóbbi 
évekből is. Ám nyoma sincs an
nak, hogy az ízlése, az ítélete 
elöregedett volna. Éppen ellen
kezőleg. Mintha ő volna az a 
szűrő, amely a legtisztábban 
rostál. Csak azok maradnak 
fenn, akik korunk szinházmű- 
vészetében értéket hoztak létre, 
csakis azokat emlegeti, akik -  
Brook, Grotowski, Strehier és a 
többiek -  alkotásaikkal értéket 
hoztak létre, vagy akik -  Ar- 
taud és társai -  elméleti mun
kálkodásukkal lettek meghatá
rozók. Nem kell a névmutató
ban bogarásznunk sohasem 
hallott neveket, azokét, akik 
könnyűnek találtattak.

Egyébként ezekből a muta
tókból, kalendáriumokból, 
jegyzetekből áll össze az emle
getett „ötödik” kötet, szinte egy 
segédkönyv, amely a szerkesztő 
dr. Király Ninát dicséri. Jóvol
tából világos tagolásban olvas
ható az az esszésorozat, a törzs
anyag, amely valójában „négy 
könyvet” ad a kezünkbe. Címe 
is van mindegyiknek. Érdemes 
felidézni őket, mert pontosan 
tükrözik a tartalmukat. Az első 
A görög tragédia és az abszurd

színház, amelyet A mítosz és a 
tragédia válogatása követ, majd 
a Shakespeare még mindig kor- 
társunk, avagy a rendezés isko
lája, végül pedig A lengyel tisz
ta forma színházától az esszen
cia színházig jut el. És bennük 
semmi lilaság, tudós nehézkes
ség vagy vájt fülűeknek szánt 
szószaporítás. Tanítani kellene 
a toliforgatóknak, hogyan lehet 
ilyen olvasmányosan, képszerű
en, nemegyszer jelenetezve írni 
anélkül, hogy a mondandó csor
bát szenvedne. Élvezet aláme
rülni a gondolatok mélységébe.

Kíváncsi vagyok, vajon ez a 
kötet hat-e majd olyan elemen
tárisán, mint annak idején a 
Kortársunk, Shakespeare. Szü
letnek-e belőle olyan szállóige
félék, amilyen például a „Nagy 
Mechanizmus” volt, s maradt. 
Tudom persze, más a példány
szám, más a terjesztés manap
ság. De ha a visszhangja hama
rább hal el, az inkább miránk 
fog vallani, a mi színházunk 
tompuló érzékenységét kárhoz
tatja. Ezt a könyvet olvasni kell, 
újra és újra fellapozni, forgatni 
elménkben a gondolatait, s egy
másnak továbbadni, beszélni 
róla, idézni belőle. Hogy azok is 
ismerjék, akikhez nem jut el. 
Hogy búvópatakként felmerül
jenek azoknak a tépelődései- 
ben, munkáiban is, akik nem is 
tudják, hol fakadt a forrás. S 
akkor ez a könyv nem egy 
könyv, nem is négy, nem is öt. 
De annyi, ahányunkban továb
bél. Könyv az x-ediken. A szá
ma végtelen.

Bogácsi Erzsébet
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