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Fotó: BODÓ GÁBOR
-  Ez egy antitörténet lesz -  meséli 
Molnár György rendező, az Anna film
je című készülő játékfilm óbudai forga
tási helyszínén. -  Egy nő és egy férfi a 
hetvenes években egymásba szeret, és 
máig szeretik egymást. A húsz év alatt 
három gyerekük születik, és az a kér
dés, hogy megszülessen-e a negyedik. 
Végül úgy döntenek, hogy igen. Lát
hatja, ez egy tipikus antitörténet.

Molnár György tévéfilmjeit ismerve

persze elkezd tamáskodni az ember, 
hogy Anna filmje, amely főleg Ester
házy Péter Hrabal könyve című művé
nek alapján készül, vajon tényleg csak 
erről szólna. A jelenleg is a mozik mű
során lévő Vörös vurstli rendezője tud
niillik csalni szokott. A sorok között, 
pontosabban a filmkockák között szól 
szeretetről, és mindarról, ami számára 
fontos. Szemérmesen romantikus és 
gyilkosán ironikus alkotásaira külföl
dön is felfigyeltek. Kevés magyar ren
dező mondhatja el magáról, hogy műve 
múzeumi tárgy lett. Molnár György 
filmjét, A varázsló álmát a New York-i 
Modern Művészetek Múzeumába örök 
időre archiválták.

-  Lehet, hogy pályát módosítok. 
Díjbeszedőnek kéne mennem -  vic
celi el a témát szokás szerint a rende
ző. Molnár Gyuri közelében egysze
rűen felüti fejét a derű. Hiába a meg
feszített, napi tizenkét órás forgatás, 
hiába a szemerkélő eső, a bühnéstől 
Kardos Sándor operatőrig, az Anna

filmjének stábja is folyamatosan mo
solyog. Csak bele kell nézni a forgató- 
könyvbe, elolvasni a bal oldalra írt 
rendezői utasításokat, és máris felfelé 
húzódik az ember szája. „2. technika 
(second). Ugyanez a jelenet részletek
ben, a cekkerbe szerelt kamerával, ká
posztaszemszög”, „Látható: Anna és 
apjának összesen 4 db lába.” A vaskos 
forgatókönyv fedőlapjának belső olda
lán gyermekrajz.

-  Tudja, ez a sárkány az én kabalám. 
A dramaturg kislánya rajzolta.

Mondják, egy forgatáson nem lehet 
demokrácia. Egy filmet csak diktatóri
kusán lehet készíteni, különben kitör a 
káosz. Molnár György diktatúrájában 
valahogy nem lázadoznak.

-  Valóban igaz, ez is egy királyság. 
Csak svéd királyság. Mert lehet kiabá
lás, idegbaj nélkül is uralkodni.

Még egy snitt, ahogy Anna író férjét 
alakító Cserhalmi György kinéz az ab
lakon, és itt az ebédszünet. Miközben a 
rendező jóízűen kanalazza a krumlipü- 
rét, magyarázza:

-  A filmjeimben valóban inkább 
érzelem van, mint értelem. Azért azt 
hiszem, ehetőek. Anna filmjében is 
lesz izgalom, sőt erotika is. Csak 
mindez máshol és másképpen törté
nik, mint ahol és ahogy várnák. Pél
dául Anna megformálójára, Annára 
(Ráckevei) és Tyutyura (Cserhalmi 
György) itt a konyhában, pacalevés 
közben tör rá az egymás szeretése. Az 
ágyban nem ez, valami más történik. 
Azt hiszem, játékos lesz ez a film. 
Csak Esterházy nyelvi játékai itt képi 
játékban fognak megjelenni.

,/lpuuu! Beroskadt a mama alatt a 
víz" -  kiabálja Annát a fürdőszobában 
megleső kisfia a forgatókönyv szerint. 
Hogy a várhatóan jövő év februárjában 
bemutatásra kerülő film nézése közben 
a mi lelkünk is beroskad, ahhoz nem 
fér kétség.
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A király lelke meztelen

RÁKAPTUNK!

Kocsis Borbála nevét! -  középiskolás diáklá
nyok, akik a nulladik, hetedik óra után minden 
áldott nap estig tréningeznek. Az első táncis
kolaév alatt legalább a duplája tanulnivalót 
hozták be...

A fesztiválból már csak a Jósé Besprosvany-est 
és a magyar Természetes Vészek Kollektíva be
mutatója van hátra.

Hősé Besprosvany Maurice Bejart-nál is 
tanult, több szezonban táncolt a legendás 
társulatban, majd közel tíz éve önállóan dol
gozott tovább, saját koreográfiái elképzelé
seinek megvalósítójaként. A darab, amit 16- 
án és a rákövetkező napon láthatunk a Petőfi 
Csarnokban, először kerül külföldi közörtség 
elé. Témája: négy férfi érkezik egy különle
ges térbe — haláluk után. Megidézik a múl
tat, újraélik emlékeiket, sorsuk egy-egy dön
tő pillanatát. A táncok sorozatából álló da
rab színház- és operaelemeket is tartalmaz.

A Természetes Vészek Kollektíva bemutató
járól, a Csendzónáról előzetesen nem tudni 
egyebet, mint hogy két alapító tagjuk, Bozsik 
Yvette és Árvái György a magyar kortárs- 
művészet elfogadtatásában jelentősen tett, ko

rábbi előadásaikat mindig szép számú nézőse
reg előtt mutatták be. A mostani darab, úgy 
hírlik, még újabb táncszínházi nyelven szól az 
érdeklődőkhöz. Bemutatója pénteken lesz, 
szintén a Petőfi Csarnokban.

R . J .

Az Európai Táncfesztivál fél
idején túl, közepén a Buda
pest Tánciskola első színpa
di bemutatkozásával, amo
lyan első év végi beszámoló
ként -  mondhatom, a mo
dern tánc meghódította a 
maga közönségét. A magyar 
táncosok a rutint, a jelenlét 
„elkenését” még nem ismer
ve, tenger energiával dol
goznak. Újabban sok külföl
di produkció is eljut hoz
zánk, ami táncosainkat buz
góbbá teszi, a nézőket meg 
értővé, ínyenccé. Ezrek sze
rettek bele a nálunk mosta
nában honosodó modern 
táncba. Hogy utolérjük az 
ebben előttünk járókat, ah
hoz nagyon jót tett az iskola létrejötte. A Cse
réptörés című est legjobbjai -  halljuk még

Fotók: TÓTH ATTILA

E l r a b o l t  m i n d e n t  
a  v é g z e t e s  f i n á l é

Ki gondolná, hogy a padláslesöpréseknek akadt 
néha haszna is. 1950-ben Csór község egyik pa
rasztházának padlásán egy különös könyvre 
bukkant Újhelyi István: Napóleon 1829-ben, a 
Trattner nyomdában készített Önéletírására. 
Jeles műhelye volt ez hajdan a magyar könyv- 
nyomtatásnak, amikor még a betűvetők és a be
tűkészítők nagyobb barátságban voltak egymás
sal, m int manapság.

A még Napóleon éltében készült, saját kezű, 
illetve tollba mondott változatok közül több is 
megjelent. Egyiket jobban ismerték, másikat ke
vésbé. Az, amelyiknek zöld bársonyba kötött 
reprintjével az új kiadó, a Szépia örvendezteti 
meg a kultúrhistória iránt érdeklődőket, az egyik 
lappangó munka. A „franczia kiadás szerént hí
ven magyarázta” Fábián Gábor. Érdekes néhány

sorát idézni, mert fölöttébb furcsa jellemrajzot 
ad magáról ő császári felsége. Biztos, hogy nagy 
színjátékos volt, mert állítja: ,ylma titkos gyülöl- 
ség, mellyel a revolutiónak 3/4 része ellen mindég 
viseltettem, kiterjedt azon személyekre is, akik abban 
magokat felette igen megkülönböztették. Azonban 
még is éppen ezeknek a személyeknek a szolgalatjá
val éltem, sói néhányan közülök még társaságomhoz 
és kiválasztott barátimhoz is tartoztak. ” Ennyit az 
őszinte érzelmekről. A fél világ ura, igencsak na
iv embernek is tetszik, amikor már minden 
összeesküdött ellene, is remélt még. így írt a 
végzetes fináléról: „Jó szerencsével kezdtem a tábo
rozást; a Waterlooi megfoghatatlan ütközet elrabolt 
tólem mindent, kivévén azt, a mit nincs emberek te
hetségében elrabolhatni -  tudniillik a mi nagyot, a 
mi jót cselekedtem. ” A. M.

Alapítvány az alapítványokért
Végül is, miért ne? 
ilyen még nem volt. Hi
ányzott? Azoknak biz
tosan, akiknek az utol
só kapaszkodót jelent
heti az alapítványi for
ma. Vannak ilyenek. 
Igaz, róluk kevesebbet 
hallani. Ezek a kis kö
zösségek nem enged
hetnek meg maguknak 
sem reklámot, sem hír
verést, arra nekik nem 
telik. Az élet csende
sen folydogál körülöt
tük. Nevüket még csak 
a nagy leleplezések 
sem kapják szárnyra,

hiszen pénzek tisztára 
mosása, kétes hátterű 
manőverezések, vagyo- 
nátmentési akciók nem 
az ő műfajukba tartoz
nak. Ók a szegény ro
konok, akiknek jól jön a 
segítség. 1989-ben a 
Kereskedelmi Bank, a 
Konto Kft. révén alapít
ványainak zavartala
nabb működtetéséhez 
ingyenes szolgáltatás
sal járult hozzá.

Könyvelési, jogi, 
pénzügyi, információs 
segítséget nyújtanak 
ügyfeleiknek. Mindez

jól bevált. Ma már 
majdnem hétezren, fő
ként szociális, egész
ségügyi, művészeti 
alapítványok élnek a 
fenti lehetőséggel. A 
napokban került sor a 
Konto Kft. által létre
hozott Fejlesztő Köz
pont Alapítvány a Ma
gyarországi Alapítvá
nyokért díjkiosztására. 
A száz pályázó közül 
tízet tudtak jutalmazni 
számítógéppel. Az ér
tékelésnél elsősorban 
a rászorultság dönt.

P. A.


