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Gazdag kulturális programokkal várják a közönséget a szombaton kezdődő háromszéki városünnepen

Beszélő irodalom a Szent György Napokon

Tartalmi változatosság, sok-
színűség jellemzi az idei 
Szent György Napok irodal-

mi kínálatát. A szervezők igye-
keztek egyensúlyt biztosítani: a 
meghívottak között egyformán je-
len vannak magyarországi alko-
tók, helyi szerzők és a román kor-
társ irodalom meghatározó sze-
replői – összegezte csütörtöki saj-
tótájékoztatóján Szonda Szabolcs. 
Az április 22. és 30. között szer-
vezendő, 26. városnapok kulturá-
lis hetének társszervezője, a Bod 
Péter Megyei Könyvtár igazgató-
ja leszögezte, mérvadó szerzőket 
hívtak meg, igyekeznek olyan je-
lenségeket, tematikai és szerzői 
vonulatokat felmutatni, amelyek 
meghatározóak jelenleg az iro-
dalomban. A régió kultúrtörténe-
te szempontjából két fontos kö-
tetet mutatnak be: Puskás Attila 
Utak és ösvények – Erdélyi ma-
gyar sors, valamint Nagy Lajos 
Orvosainkra emlékezünk című 
könyvét. A beszélő irodalom soro-
zatban Németh Gábor író, forga-
tókönyvíró és Kemény István író 
visszatérő vendégek, a két József 
Attila-díjas szerzővel Szegő Já-

nos kritikus, szerkesztő beszél-
get. Az eseményeken nemcsak az 
alkotók műhelyébe, műveire en-
gednek betekintést, hanem kon-
textusba is helyezik az alkotáso-
kat. A román kortárs irodalom két 
jeles képviselője, Simona Popescu 
és Cristian Teodorescu mutat-
koznak be a sepsiszentgyörgyi-
eknek, velük Adrian Lăcătuș iro-
dalomkritikus beszélget. Szon-
da Szabolcs hangsúlyozta, az el-
múlt években sikeresen próbál-
koztak a műfajok elegyítésével, 
idén a ConTeiner sorozatban lesz 
KocsmaBeat zenés felolvasóest 
Czinki Ferenc magyarországi író-
val, bemutatkozik Kiss Tibor Noé 
transznemű író és Paul Arva Mină 
de gânduri című kötete alapján ze-
nés irodalmi előadásra kerül sor. 
A Szent György Napok kulturális 
hete szombaton kezdődik, a nyi-
tó hangverseny a QueenClassics 
by Vlad Maistorovici lesz a Bu-
karesti Szimfonikus Zene-
kar közreműködésével. A rész-
letes program megtalálható a 
Szentgyörgynapok.ro honlapon.

BÍRÓ BLANKA

Vannak olyan filmes alkotások, 
amelyek úgy tökéletesek, kere-
kek és egészek, ahogy vannak. 
Ilyen például a japán Mamoru 
Oshii 1995-ös remekműve, a Pán-
célba zárt szellem című rajzfilm, 
amely a nem túl távoli jövőben ját-
szódva, igazi cyberpunk környe-
zetbe ágyazva fogalmaz meg a 
poszt-posztmodern korban alap-
vető fontosságú egzisztenciális 
kérdéseket.

A Páncélba zárt szellem sajá-
tos képi világával és hangulatá-
val olyan mű, amelyhez egysze-
rűen fölösleges hozzányúlni, sa-
ját értékkel bíró, meghatározó je-
lentőségű alkotás – a Mátrix és a 
Westworld is sokat merített belőle 
–, amelyhez a folytatás is teljesen 
fölöslegesnek bizonyult. Nem be-
szélve a most moziba került, hol-
lywoodi filmes remake-ről. Nagy 
kérdés, mi indokolhatta a Rupert 
Sanders rendezte moziváltozatot, 
már azon kívül, hogy ő és csapata 
is ki akarta hasítani a maga hasz-
nát egy kultuszfilmmé vált, bejá-
ratott brandből. Csakhogy a fil-
mes verzió nem több sokadrangú, 
alig élvezhető másolatnál, amely-
ből épp csak az alapmű lényegét 
hagyták ki.

Mamoru Oshii rajzfilmje ugyan-
is azt a kérdést boncolgatja, hol 
húzódik, és van-e egyáltalán ha-
tár emberi és mesterséges intelli-
gencia között, amikor az emberek 
gépi implantátumok beépítésével 
javítják fel saját szerveiket, illet-
ve gond nélkül képesek rá csatla-
kozni a számítógépes hálózatok-

ra. A főszereplő a 9-es számú kü-
lönleges egység tagja, Kuszanagi 
őrnagy, aki száz százalékban ro-
bot, bár külseje alapján ez nehe-
zen mondható meg, nem csupán 
a titokzatos, Bábosként ismert 
hackert üldözi, hanem egyúttal 
arra is megpróbál választ keres-
ni, ki is ő valójában, mennyire gépi 
és mennyire emberi. Mint ahogy a 
„főgonosz” is, akiről kiderül, hogy 
valójában egy öntudatra ébredt 
számítógépes program.

Nos mindebből az amerikai 
filmes változatban gyakorla-
tilag semmi sem maradt meg. 

A Scarlett Johansson játszotta fő-
hős a nevét is elvesztette – egy-
szerűen csak őrnagyként emle-
getik, és tudjuk róla, hogy egy bal-
eset nyomán kapott az emberi he-
lyett robottestet, miután agyát át-
ültették az új páncélba.

Az őrnagynak itt egy Kuze ne-
vű sorozatgyilkos nyomába kell 
erednie, aki – a számítógépes há-
lózatokat is felhasználva – sorra 
gyilkolja a legnagyobb robotikai 
cég kutatóit.

Miközben az eredeti mű a jövőt 
boncolgatja, és arra keresi a vá-
laszt, hogy képes-e a mesterséges 

intelligencia az embertől függet-
lenül fejlődni, addig a filmes vál-
tozat a múltba réved, és ezer mű-
ből ismert panelekből építkez-
ve elcsépelt detektívfilmmé vá-
lik, amely nem több gyenge után-
érzésnél, olyan, mintha Az emlék-
más és a Robotzsaru házasítása 
nyomán készült volna. A filmet az 
sem menti meg, hogy egyes jele-
neteket egy az egyben átmásoltak 
a rajzfilmből, sőt – ez csak még in-
kább rávilágít a két alkotás közötti 
szakadékra.

A főszereplő, Scarlett Jo-
hansson sem tesz hozzá sokat 

a filmhez, bár ebben vajmi ke-
vés szerepet játszik, hogy a ka-
raktert nem japán szereplő ala-
kítja – mint ahogy azt egyesek 
„whitewashingot” kiáltva felpa-
naszolták –, hiszen a karakter a 
rajzfilmben is egyértelműen eu-
rópai vonásokat mutat.

Van persze japán szereplő is, 
bár az nem egészen egyértel-
mű, hogy a 9-es részleg veze-
tőjét játszó Takeshi Kitano mi-
ért kizárólag japánul beszél vé-
gig. Emellett összefércelt, ki-
dolgozatlan, illetve elcsépelt 
és hiteltelen szituációk is bő-
ven akadnak – így aztán a né-
ző nehezen szabadul a gondo-
lattól, hogy a hollywoodi alko-
tók nyereségvágyból egyszerű-
en meghekkelték az eredeti mű-
vet. Az eredmény pedig egy hi-
deg páncél – mindenféle szel-
lem nélkül.

 
BALOGH LEVENTE

Magyarországi alkotók, helyi szerzők és a kor-

társ román irodalom szereplői is jelen lesznek 

a szombaton kezdődő Szent György Napokon. 

A városünnep keretében az alkotók részvételé-

vel mutatják be a Kojot című, Kostyál Márk ren-

dezte új magyar filmdrámát.

A Szent György Napok keretében szombaton 20 
órától láthatja a közönség a Kojot című magyar 
filmdrámát a Cityplex Művész Moziban. A vetítést 
követően közönségtalálkozót tartanak az alkotók-
kal, jelen lesz: Kostyál Márk rendező és a filmben 
szereplő két sepsiszentgyörgyi színész: Mátray 
László és Orbán Levente. A beszélgetést Jakab-
Benke Nándor filmkritikus vezeti. Jegyek elővétel-
ben a Művész Mozi by Cityplex jegypénztárában 
kaphatók. A Kojotot vasárnap 17 órától és hétfőn 
20.30-tól is megtekinthetik az érdeklődők. „Fül-
ledt forróság, kisvárosi sivárság, kimondatlan tár-

sadalmi problémák, hierarchiaharcok. Ez Tűzkő 
városa, valahol Magyarországon, valamikor mosta-
nában. Ide érkezik Misi, aki megörökölte nagyapja 
házát és birtokát. Misi kiábrándult, frusztrált, foly-
ton menekülő fiatal, aki nem találja a szerepét az 
életében, munkájában, párkapcsolatában. Misi ne-
kikezd a ház építésének néhány segítőjével, de ez 
sérti a környék oligarcháinak érdekeit. Súlyos harc 
kezdődik a földért, a szerelemért, az életért. Mi-
si minden szempontból igazi kojottá, prérifarkassá 
válik. A Kojot egy igazi easternfilm, különleges képi 
világgal” – olvasható Kostyál Márk alkotásáról.

Közönségtalálkozó a Kojot című film alkotóival

Igazi eastern. Mátray László sepsiszentgyörgyi színművész (jobbra) Kostyál Márk Kojot című filmjében 

Közelkép – Páncél, szellem nélkül

Szellemtelenül. Nem Scarlett Johansson hibája, hogy nem működik a film

Páncélba zárt 
szellem 
Ghost in the Shell – 
Amerikai sci-fi akció-thriller, 
120 perc, 2017
Rendezte: Rupert Sanders. 
Szereplők: Scarlett 
Johansson, Pilou Asbaek, 
Takeshi Kitano, Michael Pitt, 
Juliette Binoche, Michael 
Wincott. Írta: Jamie Moss. 
Kép: Jess Hall. Értékelés 
az 1-10-es skálán: 6




