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REFLEXIÓ

Kezdődik a 20. tanévünk
BOM-befogadó tábor, 2021.
„A harmadik út” volt a témája a BOM idei befogadó táborának.
A szombat délelőtti plenáris előadást
Salamon Konrád történész, az ELTE ny.
tanára tartotta, aki a „harmadik utat”
a jobb-bal dichotómia között egyfajta
– az örök emberi értékekért kiálló –
centrális erőtérként határozta meg.
Előadásának fő gondolatai:
• Magyarországon elsikkasztották a
földreformot,
• fontosak lettek volna és lennének
a „családi gazdaságok”, amely az
egyetlen lehetőség a „rabszolgaság”
elkerüléséhez,
• Adorján András külső-belső
üzemkör elmélete,
• Németh László: A minőség forradalma: „szövetkezeti szocializmus”,
• 1987 népi gondolattal indult, de
pártpolitika lett belőle,
• az ideális megoldás: az önkormányzati demokrácia,
• szociális piacgazdaság…
Baranyai Katalin mentortanárunk
a népi mozgalom szereplőiről és köreiről, Paár Ádám történész–politológus
a népiesek urbánus szemléletéről (ellentétéről) tartott rövid előadást. Varga
Viktor Németh László munkásságában
a pedagógiai ösztön kérdését járta körül. Nagy Dániel Bartók, a révész? című

előadásában a kelet–nyugat kettősségében vívódó magyar sorsot elemezte (közvetítettség – köztesség, komp:
küldetés vagy sors, keletiesség – modernitás). Az előadás utáni beszélgetésben fölmerült, hogy Bartókot szívesen
kisajátítják az osztrákok, a románok és
a szlovákok is.
A további előadások a tudományos
ismeretterjesztés titkaiba avatták be
a bolyaisokat. Bartal Csaba (Múlt-Kor)
a lap más történelmi nézőpontokat fölvevő oknyomozó módszerébe: pl. Mi
történt 1849. október 7-én? Vagy: az 51
magyar államfőből hányan haltak erőszakos halált? (A cikk végén, zárójelben
eláruljuk.) Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője – ez évtől a Bolyai Műhely Alapítvány elnöke – főleg
a természettudományos ismeretterjesztésre helyezte a hangsúlyt. A lap éppen
70 éve, Szentgyörgyi Albert bevezetőjével indult. Szentgyörgyi többször utalt
a tudományos munkájában szerepet
játszó ihletre – amit a művészet, költészet is elősegíthet. Fontos üzenet ez
a sokféle érdeklődési kört összekötő
művészeti ismeretekre építő bolyaisoknak. Balázs Géza, a BOM társelnöke
a magyar tudomány többpólusúvá válásáról beszélt, valamint bemutatta a
tudományos és egyetemi fokozatokat.
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Élénk beszélgetés követte A tanítványok, valamint A két pápa című filmek
megtekintését. A Balaton partján lévő
hangulatos szálloda remek tanácskozóhelynek bizonyult, kellemes légkörben
telt el a szombat délutáni túra a Zamárdi feletti hegyen álló kilátóhoz, ahonnan szinte a teljes Balaton tárul elénk.
A befogadó táborra megjelent a BonBOM új tagjainkat bemutató száma – az
új bolyaisok megkapták a felvételükről
szóló oklevelet, a három évet sikeresen elvégzők, a most megjelent Folytonosság című kötetben (Esszencia XVI.)
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publikálók pedig a végzésről szóló oklevelet. Újabb tíz taggal bővült a végzett
bolyaisok tábora.
A 2021/2022-es tanévben a Bolyaiban ismét a hónap első szombatján lesznek a tanulmányi napok, de folytatódik a
film- és könyvklub, sőt egy pályázatnak
köszönhetően újságíró klub (képzés,
gyakorlat) is indul. A tanári mentorcsapat tagjai: Baranyai Katalin, Nagy
Dániel, (a most végzett) Szerémi Kristóf
és Varga Viktor. (És itt a cikken jelzett
szám: 17-en.)
BG
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Reflexió a Bolyai Önképző Műhely
befogadó táboráról
Hatalmas élmény volt számomra juniorként részt venni a Bolyai Önképző
Műhely befogadó táborán. A táborra
Zamárdiban került sor, egy nagyon
kellemes szálláson, amelynek kertje
a Balaton-partra nyílt. Így esténként és
két előadásblokk között, lemehettünk
a partra élvezni az őszi balatoni tájat, és
egy ilyen szinte művészi környezetben
megbeszélni új barátainkkal, mentorainkkal az élményeinket.
A tábor három nap zajlott. A téma a
harmadik út volt, melyet több oldalról
is, a történelem, irodalom, pedagógia,
politológia és a művészetek oldaláról
is megközelítettünk. Az első nap délutánját főként bemutatkozással és egymás megismerésével töltöttük. Nagyon
szimpatikus volt számomra, hogy az

elején időt szakítottak rá, hogy minket, az új tagokat megismerjenek, illetve mi is meghallgathattuk a többiek
bemutatkozását. Ezáltal rövid idő alatt
a közösség tagjának érezhettük magunkat. Aznap este Bereményi Géza
A tanítványok című filmjét néztük meg.
A film nagyon érdekes és elgondolkodtató volt, annak kapcsán pedig
hosszú beszélgetés indult. Bár a film az
1930-as években játszódott, mégis számos mai vonatkozása volt, ami miatt
jelenleg is lényeges társadalmi kérdésekről beszélgethettünk.
A második nap igazán tartalmasan telt. Meghallgathattuk Baranyai
tanárnő előadását, aki az irodalom
oldaláról mutatta be a témát. Különösen tetszett, hogy a Tanárnő még

REFLEXIÓ

könyveket és folyóiratokat is megmutatott. Nagy élmény volt számomra
beleolvasni Németh László Tanú című
folyóiratának egy-egy példányába, és
ezáltal sokkal közelebb kerülhetett
hozzánk ez a kor. A második előadást
Salamon Konrád történész professzor
tartotta. Nagyon megfogott azon gondolata, hogy a jelen kérdéseinek megoldásához a múltból kell merítenünk
ötleteket. Ez is felhívja a figyelmet
arra, milyen fontos a témáról beszélgetni, és néha visszanyúlni a történelem korábbi megoldásaihoz, hogy
a ma problémáival foglalkozhassunk.
Ehhez a gondolathoz kapcsolódott
a Múlt-Kor történelmi magazin főszerkesztőjének, Bartal Csabának előadása. Ez az ismeretterjesztő folyóirat
célként tűzte ki, hogy másképp, más
oldalról közelítse meg a történelmi
eseményeket: például az 1848–49-es
forradalom esetében október 6-a helyett
október 7-ét megvizsgálni, megnézni,
hogy mi történt az özvegyekkel? Azt
gondolom, egy olyan gondolkodásmódra tanít minket, amely az élet
számos területén hasznosítható.
Ezen a napon még Paár Ádám
(Ignotus Pál és a népiek), illetve V
 arga
Viktor (Németh László és a pedagógiai
ösztön) előadását is meghallgathattuk.
Mindketten egy-egy új oldalról közelítették meg a harmadik út és a népi
mozgalom témakörét: Ádám politológiai, Viktor pedagógiai szempontból beszélt a témáról. Ádám előadásában nagyon különleges volt, hogy
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a „másik oldal”, a nemesség oldalát,
szempontját is elemezte. Ignotus Pál
leveleiből az derült ki, hogy az a mozgalom, amit ő bírált, nem volt teljes
mértékben megfeleltethető a népi
mozgalomnak. Több ponton is félreértelmezte a mozgalmat, „parasztkultuszt” látva benne. Számomra az
elméleti információk mellett azért
is tanulság az előadás, mert felhívja
a figyelmet, hogy egy dolgot mindig
komplexen, több oldalról meg kell
vizsgálni, mert akkor válik csak átláthatóvá. Varga Viktor megközelítése
is nagyon érdekes volt. Megtudhattuk, hogy Németh László szerint egy
pedagógus feladatai a tisztázás, belső építkezés és a munka, nem pedig
a képességek számonkérése. Emellett
a tantárgyak összevonását is javasolta,
azért, hogy a tanulók jobban átlássák
a témakörök közötti összefüggéseket. Nagy hatással voltak rám ezek a
gondolatok, és magam is tudok velük
azonosulni.
A második nap előadásai mellet még
egy kirándulásra is jutott időnk, amely
során gyönyörködhettünk a szép balatoni tájban, és bepillantást nyertünk
a helyi építészet sajátosságaiba. Végül
a napot A két pápa című filmmel zártuk, amit hosszas, hajnalig tartó beszélgetés követett, mely során többek
között szóba került a pápa szerep- és
feladatköre, és a film kapcsolódása
a harmadik utas témához.
Végül a harmadik napon is vártak ránk délelőtti programok. Balázs
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Géza tanár úrtól hallgathattunk egy
informatív előadást a tudományos
élet szerkezetéről, majd Nagy Dániel,
zeneesztéta és szemiotikustól előadást
hallhattunk Bartók, a révész címmel.
Ez ismét egy teljesen új perspektívából közelítette meg a központi témát,
és arra a kérdésre is kitért, hogy vajon
mi Magyarország feladata. Helyzetéből adódóan közvetítő szerepet vehet
fel, mely Bartók és Kodály elképzelése is volt, és amiről Bartók azt mondta, hogy a „kelet és nyugat szintézisét
akartuk megvalósítani”. Úgy gondolom, a mai napig kérdés, hogy mi az
ország, és a mi generációnk feladata,
és az is, hogy erre választ, megoldást
találjunk. Végül nagy élmény volt,
hogy az Élet és Tudomány folyóirat
főszerkesztőjét, Gózon Ákost is meghallgathattuk, aki szintén egy nagyon
fontos témáról beszélt: hogyan lehet

kapcsolatot teremteni a tudomány és a
társadalom között. Azt gondolom ez is
egy olyan kérdés, amivel mindenképp
foglalkoznunk kell, és ehhez a folyóirathoz hasonló megoldásokat találni
rá.
Számomra a tábor, az összes előadás hatalmas élmény volt, ami mellett
legalább olyan fontos számomra, hogy
számos más területen tanuló hallgatóval megismerkedhettem. Nagyon jó
volt a szünetekben beszélgetni, kérdezni őket a saját szakirányukról, tudományterületükről. Azt gondolom,
a Bolyai Önképző Műhely egy igazán
kivételes hely, mivel kapcsolatot teremt a különböző tudományterületek
hallgatói között, és ezáltal megalapozhat egy későbbi tudományok közötti
együttműködést is.
Vikár Míra
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Reflexió a Bolyai Önképző Műhely
befogadó táboráról
2008-ban végeztem a Bolyai Önképző
Műhelyben, és alumnus tagként azóta
is rendszeresen visszajárok a BOM-os
rendezvényekre. Mindig jó érzés tapasztalni az összetartást és közösségi
élményt, valamint azt, hogy egészen fiatalok és idősebbek, egyetemisták és már
kutatói életpályával rendelkező emberek lelkesen, egymás véleményét tiszteletben tartva vitatkoznak könyvekről, filmekről, kultúráról. Azt hiszem,
a nagyfokú tolerancia és kölcsönös intellektuális kíváncsiság az, ami legjobban megkülönbözteti a BOM-os közösséget a külvilágtól.
Mindezek miatt örömmel töltött
el, hogy lehetőségem volt részt venni
a szeptember 24–26-án tartott befoga-

dó táborban, méghozzá nemcsak szemlélőként, hanem előadóként is.
Zamárdiban, a Balaton festői partján rendezett BOM-tábor tematikája a
két háború közötti magyar népi mozgalom köré szerveződött. Mivel magam is foglalkoztam a népi mozgalom
történetével, eszmei kapcsolatrendszerével, nem is volt kérdés számomra,
hogy az előadásom is ehhez illeszkedik. A népi-urbánus vita egy apró, ám
fontos fejezetéről, Ignotus Pál népiekhez fűződő viszonyáról tartottam az
előadásomat. Ignotus Pál kiválasztását
indokolta, hogy az urbánusnak nevezett értelmiségi kör tagjai közül ő írt
a legvitriolosabban a népi mozgalomról, tehát a legjobban az ő példáján
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lehet bemutatni a népiekkel szembeni
urbánus kritikát. Ugyanakkor Ignotus
Pál jó példája annak a gondolkodónak,
aki képes és kész önkritikával viszonyulni az egykori véleményéhez, mert
1956 után árnyalta a népiekről szóló
álláspontját.
Nagy élményt jelentett számomra,
hogy kezet foghattam és beszélgethettem Salamon Konrád történésszel.
Régi vágyam valósult meg ezzel a találkozással. Mindig élvezettel forgattam Salamon professzor úr könyveit
a népi mozgalomról, harmadik útról.
Az előadást követően túráztunk a kőhegyi kilátónál, ahonnan csodás kilátás nyílik egyik oldalon a Balaton kék
vizére, másik oldalon Somogyország
erdőprémes dombjaira.
Örültem, hogy láthattam A két pápa
című filmet. Bár kicsit meglepő volt
a film a népi mozgalom tematikáját
illetően, de jobban belegondolva, en-

nek a filmnek is van markáns kötődése
a népiséghez. Jorge Mario Bergoglio
jezsuita szerzetes, a későbbi Ferenc
pápa igyekezett megvédeni rendtársait
az 1976–1983 között fönnálló argentin
katonai junta terrorjától az ún. „piszkos háború” idején. A jezsuiták éppúgy
fölléptek a társadalmi igazságtalanságok ellen, mint a népiek. Latin-Amerika világgazdaságban betöltött pozíciója, geopolitikai helyzete és társadalmi
kihívásai (a parasztság nagy száma és
nyomasztó szegénysége, valamint földreform iránti vágya) hasonlók voltak a
két háború közötti Magyarországéhoz.
Egy kellemes és hasznos két
napot töltöttem a táborban, és remek
előadásokat hallgathattam, illetve jó
ízű beszélgetéseket folytathattam.
Mindez a tábor élménye marad.
Paár Ádám

FILMMŰVÉSZET
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BOMovie Extra S03: Filmmítoszok/mítoszfilmek
Mitikus, mitizál, mitologizál. Mitologikus, mitológia, mítoszba illő.
Mítoszteremtő és mítoszt elhagyó. Ha
hiszek benne, eredetmítosz, ha nem
érdekel, mese. Ha te mondod, fabula,
ha én mondom, sztori. Leírom, legenda, csak szóban… rege? Olykor misztikus? Előfordul. Mindez: a MÍTOSZ.
A BOMovie Extra, vagyis a BOM
(általában) a foglalkozások előtti pénteken jelentkező filmklubja a harmadik évadban is egyetlen fogalom köré
épül. A második évadban ez a modern
volt, ezúttal ez a mítosz. Elsőre istenek
és titánok gigászi csatározásának tűnhet, pedig sokkal szerteágazóbb jelentéstartományról beszélünk. Persze az
antik görög és római mitológia is egy
ilyen jelentéshalmaz, de egyáltalán
nem kizárólagos! A mítosz az, ami kimondatlanul is bennünk él, az a világot látó szemüveg, ami mindent rendszerbe helyez. A mítoszok mesélik el
a világ működését: kezdetét, végnapjait, de ami igazán izgalmas: a mindennapokat. A mítosz nem műfaj, hanem
a világ maga, ami mindannyiunkban megtalálható. A mítosz hőse Te
vagy! Ott van benned Héphaisztosz,
Démétér, de Dionüszosz is. Benned

van Bacchus, Mars és Apollo. Az istenek archetípusai vegyülnek az emberben, a léttel járó események őrzője

a mitológia. A történet, ha funkciója
van, mítosz, ha nincs, csupán mese…
de akkor hol van a film?
A mítoszt az antik világ skatulyájába zárni hiba lenne. Napjainkban is
vannak világot meghatározó mítoszok,
történetek, amelyeket mindannyian
ugyanúgy ismerünk. Kultúrákon átívelő és azokat összekötő kimondatlan
útmutatók az élethez (és halálhoz).
A BOMovie Extra ebben a félévben kilenc alkalmon keresztül igyekszik minél szélesebb (de messze nem teljes) értelmezési lehetőséget nyújtani korunk
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mítoszaihoz. Mielőtt azonban futnánk,
meg kell tanulnunk járni.
Olyan kérdéseket teszünk fel minden alkalom kapcsán, amelyek (remélhetőleg) gondolatokat ébresztenek az
ókori, vagy akár még ősibb mítoszok
megértéséhez. Mit mondanak nekünk
az antik mítoszok? Mi a közös különböző kultúrák mitológiáiban? Mit őrzött meg a modern történetmesélés
az ókorból, és mi az, amit elfelejtett?
Vannak még egyáltalán ma mítoszok
vagy negyedik bekezdés óta írok teljes
hülyeségeket?
Ha a válaszod az utolsó kérdésre:
„igen, hülye vagy, kedves cikkíró”, akkor a BOMovie Extra neked szól! Az
évad célja, hogy rávilágítson a mítoszok
működésére, és működésünk mítoszaira. Többnyire a nagyjátékfilm mellett – pontosabban előtt – vetítünk egy
rövidfilmet is. Elhanyagolt természete
miatt ez általában magyar animációs
rövidfilm, de (a klasszikus moziműsorokból kölcsönzött terminussal élve)
a B-film ebben az évadban nem szabályszerű. Számos alkalom lesz, amikor
„csak” az egészestés filmmel kell beérnie a közönségnek, de – remélhetőleg
– ez nem vesz el a filmeket követő beszélgetések tartalmasságából. A továbbiakban engedjétek meg, hogy az időrendet nem betartva bemutassam, mire
is kell számítani a filmklub harmadik
évadában.

Teher alatt nő a pálma, nem kön�nyű filmmel indítjuk (indítottuk tegnap, hihi) az évadot. Federico Fellini
Satyricon című filmje két rómairól
szól, akik végigjárják koruk ikonikus helyszíneit. Pontosabban azokat
a helyszíneket, amelyekben Fellini
a nyugat hanyatló mivoltát látta. Bár az
évad talán legnehezebben befogadható
művészmozijáról van szó, ebből a pár
mondatból is egyértelmű: a római kor
apropó a modern világ magyarázatára.
Fellini felhasznál, kiforgat, rámutat.
A modernizmus absztraháló és reflektáló hozzáállása kellett, hogy a vitatott
fogadtatású film elkészüljön, mi pedig
kapunk az alkalmon és felhasználjuk,
hogy kiforgathassuk reflexióját. A film
párja Reisenüchler Sándor A Nap és
a Hold elrablása című rövid animációja, ami szintén nagyszerű apropó
a kultúrák feletti mítoszok vizsgálatára. A magyar animátor filmjéről beszélni nehéz, a vizualitás az, ami miatt
a Satyricon párja lett.
Az évadban később nem kizárólag
testes művészfilmeket nézünk. Épp ellenkezőleg! Aki filmtudománnyal foglalkozik, azon belül pedig érdeklődik
a műfajelmélet iránt, az tudhatja, a műfajok egyik értelmezési módja, hogy mítoszként kezeljük őket. Talán a legismertebb (és legérdekesebb) műfaj-mítosz
az amerikai westernfilm. A 19. század
második felében játszódó filmek egy
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múlt nélküli nemzetnek adták meg azt
a közös nemzeti élményt, amely mes�sze nem így létezett a „vadnyugaton”.
A western a kezdetektől produkció,
konstruált valóság, a mítosz azonban
létrejött. A klasszikus westernkorszakot felelőtlenül kihagyva, a klubban
a Törött nyíl című korszakalkotó mozit nézzük, ami majd hetvenéves kora
ellenére még mindig meghatározza az
amerikai vadnyugat képét, de még inkább az azt benépesítő őslakosok ábrázolását. A mítoszt teremtő filmkorszak
után az azt lebontó időszak következett.
Mi a Buffalo Bill és az indiánok című
páratlan Robert Altman filmet nézzük,
ami darabjaira szedi a korábban felépített mitológiát. Utóbbi film párja lesz
Homolya Gábor Western című animációja, ami 1) magyar 2) animációs film
3) talán még messzebb is megy, mint
a demitizálás koronázatlan királya, Altman.
Ha már magyarok: a westernt más
kultúrák is megirigyelték. Az italowesternről (khöm… spagettiwestern…
khöm) mindenki hallott, de a magyar
filmtörténet még érdekesebb! A hetvenes években ugyanis műfajt igyekezett teremteni egy marék alkotó,
élükön Szomjas Györggyel. A Talpuk
alatt fütyül a szél a furcsa easternek
első igazi példánya. Kvázi cowboytörvényen kívüli betyárok filmjei ezek,
amelyekből mi a legmeghatározóbbat
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nézzük meg. Ehhez tartozik Iványi
Marcell Szél című rövidfilmje, amely
azért szerepel a tematikában, mert
jobban nem is különbözhetne a Talpuk
alatt fütyül a széltől.
A zsidó–keresztény vallási világ híján van a mítoszoknak. Tényleg? Ezzel
a provokatív kérdéssel megyünk neki
a Mária Magdolna című filmnek,
amelynek párja egy igazi ősfilm: Jézus
Krisztus élete és szenvedése 1907-ből.
Bibliai (vagy annak hazudott) történetekkel egy egész évadot gond nélkül
meg tudnánk tölteni, ezúttal viszont be
kell érnünk a keresztény alapokat átrendező nőközpontú passiótörténettel.
Logikával nehezen, de mito-logikával annál könnyebben érthető módon
ugorjunk a 21. század elejére! Reisz
Gábor sokak által szeretett Rossz versek című filmjével nézünk rá a párkapcsolatra mint mítoszra, a romantikus komédiára pedig mint rituáléra.
A romantikus vígjáték az egyik leginkább szabályt követő műfaj a kortárs
film heccből minden szabályt áthágó
korában is. Reisz filmje azonban kilóg a sorból. Szabálytalansága miatt
beszélhetünk formáról és tartalomról
is, hiszen a film van olyan kedves, és
mindkettőt rengetegszer tudatosítja
a nézővel.
A párkapcsolat (szerencsés) vége
a családalapítás. A család a hollywoodi
film alapköve. A család veszélybe kerül,
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de mindig újra egyesül. Olyan megkerülhetetlen toposz ez, amit csupán néhány éve kezdett lazítani a tömegfilm.
Nézzük meg az Oscart! Mikor nyerte
olyan film az akadémia aranyszobrát,
amelyben nem egyesül újra a család?
Nagyon ritkán. Az Apró titkok éppen
a társadalom legkisebb sejtjének látszatboldogságát, tökéletlenségét és
válságát mutatja be. A 2006-os film
a kirakatélet lufijának tragikus kipukkanása, és a világ egyik legjobb filmje,
de nem kap elég figyelmet. A párkapcsolat-család mítoszpár két kísérőfilmje
Jan Svankmajer: A párbeszéd lehetőségei, illetve Norman McLaren: Szomszédok című ikonikus rövidfilmjei.
Alig néhány éve összeérő, és napjainkban kibontakozó műfaj a szuperhősfilm. Ha szuperhősökről beszélünk,
gyakran előkerül a szuperhős-mítosz
kifejezés. Már csak a gondolatébresztő szóösszetétel is kívánja, hogy az
évadban foglalkozzunk vele, de itt
sok másról is szó van. A szuperhősök
nem előzmény nélküliek a kultúrában,
hiszen félistenek, mondai figurák és
elbeszélőköltemények bátor szereplői
hasonlóan emberfeletti teljesítményre
voltak képesek. Felmerül a kérdés: miért nézünk szuperhősfilmet? Mi olyan
megragadó kosztümös szuperemberekben? Miért nézzük ámulattal, ha irreális képességekkel megáldott emberek
önbíráskodnak? A kérdések megválaszolása a filmklub közönségére vár,
mert nekem csak tippjeim vannak.

A film, ami után mindezt megvitatjuk
M. Night Shyamalan A sebezhetetlen
című szuperhősmozija.
A mítoszból mese lesz, ha nem
használjuk. Gyermeki szórakozás
eszközévé válik, ha nem látjuk benne
a funkciót. Ezt a módosulást követjük
a Disney Herkules filmjén keresztül,
mert bizony szerepel a tematikában.
Párja ismét egy rövid magyar animáció. Macskássy Gyula és Várnai György
Párbaj című filmje mutatja az ellenpéldát, lehet a meséből is mítosz, vagy
mitikus mese, amely épít az antikra,
de a jelennek szól. A meséből lett mítosz példájával zárjuk le az évadot, az
egészen új, A zöld lovag című fantasyvel. A filmmel vizsgáljuk azt, amikor a
mese újra mitikus hangon szólal meg,
remitizált középkori fantasy történettel összegezzük az évad tanulságait.
A BOMovie Extra harmadik évada
a tervek szerint kilencszer kalauzol
bennünket a mítoszok világába, a pontos dátumokról és időpontokról a levelezőlista és Facebook-események tájékoztatnak. Gyertek!
Nagy Tibor
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Az ember, akinek az ökle vasból, a szíve aranyból volt
– Bud Spencer, azaz Carlo Pedersoli
„Maga olasz?” „Nem, nápolyi vagyok”.
Rizzo felügyelő, a nápolyi rendőrség
kábítószer-ellenes osztályának vasöklű, de nagyszívű nyomozója 1973 óta
mulattatja a közönséget a filmvásznon.
Ahogyan a nápolyi identitásra tett
megjegyzés mutatja, Rizzo megformálója, Bud Spencer szívesen játszott rá
a filmjeiben a más olasz tájegységek
lakosai által jellegzetesen nápolyinak
vélt mentalitásra.
92 éve, 1929. október 31-én született
Carlo Pedersoli olasz színész, sportoló,
akit világszerte művésznevén – Bud
Spencer – ismernek. Mind a filmjeiben, mind a való életben a gyengék és
elesettek oldalán állt, és emellett egy
sokoldalú, művelt értelmiségi ember
volt, valósággal polihisztor: sportoló, vegyész, jogász, színész, dalszerző,
énekes, író, feltaláló. Számos találmányát szabadalmaztatta. Alapított egy
légifutár-szolgálatot, és támogatott
számos jótékonysági egyesületet. Különösen szívén viselte a gyermekek
sorsát, ahogyan az több filmjében is
megjelenik.
Carlo Pedersoli Nápolyban született, nápolyi apa és lombardiai anya
gyermekeként. Nápolyi identitására
élete végéig büszke volt. Anyanyelve

nem is az irodalmi olasz volt, hanem
az észak-olaszok, valamint kalábriaiak és szicíliaiak számára alig érthető
nápolyi nyelv, amely elterjedt egész
Közép-Olaszországban. E tájegységen
kívül rendszeresen olaszul szinkronizálták Bud Spencert a filmekben.
Carlo korán kimagasló eredményt
mutatott a tanulásban: 16 évesen már a
római egyetem vegyészkarának hallgatója volt. Tanulmányait egy dél-amerikai kitérő szakította meg: a Pedersoli
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család 1947-ben Brazíliába költözött,
így a fiatal Carlo megismert egy egészen más kultúrát. Nem csoda, hogy
számos Bud Spencer-film játszódik
latin-amerikai környezetben (pl. Mindent bele, fiúk, Fordítsd oda a másik
orcádat is!, Nincs kettő négy nélkül).
Később a család hazatért Olaszországba, és Carlo beiratkozott a jogi karra.
A tanulás mellett másik szerelme
a sport volt. Mellúszásban és gyorsúszásban bajnoki címet nyert. 1955-ben járt
először Magyarországon, amikor az
olasz vízilabda-válogatott sportolójaként
játszott a magyar csapat ellen.
De hogyan is kezdődött a színészi
pályafutás? Az 1950-es években a kard
és szandál típusú történelmi filmek
virágkorukat élték. A műfaj onnan
kapta a nevét, hogy ókori görög és ró-

mai, illetve bibliai témákat dolgozott
fel. Nemcsak az olaszok készítettek
százszámra ilyen filmeket, hanem az
amerikaiak is, akik előszeretettel forgattak római témájú filmeket eredeti
helyszínen, Olaszországban, a híres
Cinecittà stúdióban, jellegzetesen itáliai külsejű statisztákkal. Pedersoli első
alkalommal a Henryk Sienkiewicz regényéből készült, 1951-es Quo Vadis?
című történelmi filmben állt a kamerák elé. Ekkor még kis szerepe volt: egy
légionáriust alakított Nero udvarában.
Aki megkeresné, az semmiképpen sem
egy nagydarab, szakállas fickót keressen, mert ilyen fizimiskával viszonylag
kevesen fordultak elő az ókori Róma
császári gárdájában! A későbbi Bud
Spencer-védjegynek tekinthető szakáll
a 60-as évek filmjeiben jelent meg.
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1957-ben az egyik csendőrt alakította az Ernest Hemingway háborúellenes
regényéből forgatott Búcsú a fegyverektől
című filmben (Spencer amúgy pacifista
volt, gyűlölte a háborút). 1959-ben szerepelt először egy filmben a későbbi állandó partnerével, Mario Girottival, azaz
Terence Hill-lel a Hannibal című történelmi filmben, ám ekkor még mindkettőjüknek csak egy kis mellékszerepe volt.
1967-ben állt össze először főszereplőként a páros az Isten megbocsát, én nem
című spagettiwesternben (ahogyan az
olasz készítésű westernfilmeket nevezték), hogy ezt követően 16 filmben os�szák a pofonokat a rosszfiúknak. Olyan
alkotásokban, mint a kultikus Különben
dühbe jövünk és a Megint dühbe jövünk,
a Kincs, ami nincs, vagy a Koldus és királyfi-parafrázisnak is beillő Nincs kettő
négy nélkül.
A Terence Hill-lel való jó kapcsolat
titkát abban látta, hogy ő – Hill-lel ellentétben – nem volt igazi színész, hanem
egy „karakter”. Bud Spencer teljesen
önmagát adhatta a filmeken, például
számos jelenetbe beépítette egyik-másik hobbiját, mint a helikoptervezetés és a kártyázás. Talán meglepő, de
a páros filmjei népszerűbbek lettek
Magyarországon, mint saját hazájukban. Ennek okai alighanem sokrétűek,
de valószínűleg a magyarországi siker
a kiváló szinkronhangoknak (Bujtor
István, Kránitz Lajos, Papp János) is köszönhető.
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Adódik a kérdés: honnan ered a Bud
Spencer művésznév? A Spencer utalás
kedvenc színészére, Spencer Tracy-re.
Talányosabb a Bud keresztnév. Közkeletű magyarázat szerint termete miatt
kapta (bud=bimbó), más változatban
kedvenc söre, az amerikai Budweiser
neve tetszett meg.
Bármennyire vidámak a Hill-lel közös filmek, Bud Spencer a kedvenc karakterének Rizzo felügyelőt nevezte.
Rizzo szerepében igazán lubickolhatott.
A mackós alkatú, örökké kék inget viselő felügyelő nápolyi lokálpatrióta, aki
öklével tart rendet a többi olasz által
Gomorrának nevezett, ám történelmi és
művészeti emlékekben bővelkedő nagyvárosban. A Rizzo-történetek ihlették
meg Bujtor Istvánt, hogy krimit forgasson a Balatonnál, amely éppoly jellegzetes magyaros tájegység, mint amennyire
Nápoly olaszos a külföldiek számára. Így
Ötvös Csöpi magyar nyomozó karakterét is kicsit Spencernek köszönhetjük.
Filmtörténeti érdekesség, hogy Spencer
főszereplésével készült az utolsó spagettiwestern, az 1981-es Aranyeső Yuccában, amelyet tisztelgésnek szántak
a műfaj előtt.
Bud Spencer a 2000-es években vis�szavonult a színészettől. 2016-ban hunyt
el. 2018-ban Király Levente dokumentumfilmet forgatott róla. 2017 óta a Corvin-negyedben szobor, 2021 szeptemberétől pedig Óbudán park őrzi emlékét.
Paár Ádám
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