
FO
TÓ

: 
CZ

IM
BA

L 
GY

UL
A/

M
TI

 Kultúra 2020. február 3.
hétfő 9

Több erdélyi városban is 
vetítik a fi lmszínházak a hat 
Oscar-díjra jelölt dél-koreai 
fi lmet, amely számos díjat 
besöpört már rangos nemzet-
közi szemléken. Bong Joon-Ho 
Élősködők című, a telhetetlen-
ségről és a társadalmi szakadé-
kokról szóló fekete komédiáját 
február 6-ig lehet megtekinteni 
a mozikban.

 » K. J. 

B ong Joon-Ho Élősködők (Gi-
saengchung) című fi lmjét, 
az első dél-koreai alkotást, 

amelyet egyidejűleg jelöltek Os-
car-díjra a legjobb nemzetközi fi lm 
és a legjobb fi lm kategóriában is, 
26 romániai Cinema City multip-
lexben tűzik műsorra. A fekete ko-
médiát február 6-ig vetítik többek 
közt Aradon, Nagybányán, Kolozs-
váron, Déván, Marosvásárhelyen 
és Temesváron – jelentette be a 
fi lm romániai forgalmazója, az 
Independenţa Film. A telhetetlen-
ségről és a társadalmi szakadékok-
ról szóló Élősködők elnyerte a can-
nes-i fi lmfesztivál fődíját, az Arany 
Pálmát, a legjobb idegen nyelvű 
fi lmnek járó Aranyglóbuszt is meg-
kapta, és esélyes a legjobb fi lmnek 
járó Oscar-díjra, miközben további 
öt kategóriában jelölték. A történet 

FEBRUÁR 6-IG VETÍTIK A ROMÁNIAI MOZIK A HAT OSCAR-DÍJRA JELÖLT DÉL-KOREAI FEKETE KOMÉDIÁT

Szegény és gazdag élősködők sötét vígjátéka

Az áthatolhatatlannak tűnő társadalmi ellentétek kerülnek fókuszba az Élősködők című fi lmben 

Andorai Péter több tucat játékfi lm fő- és mellékszereplője volt

 »  A rendező  
úgy nyilatkozott, 
a cím metafori-
kus értelemben 
a dél-koreai 
fekete vígjáték-
ban szereplő 
mindkét család-
ra, a gazdagra 
és a szegényre is 
vonatkozhat.

a gazdag Park családba fokozatosan 
beszivárgó szegény Kim családról 
szól, az „élősködők” tervei a fi lm vé-
gére kisiklanak. A dél-koreai Bong 
Joon-Ho (A gazdatest, Snowpiercer 
– Túlélők viadala, Okja) tízévnyi 
nemzetközi kitérő után tért vissza 
hazájába, hogy ismét kompromisz-
szummentesen dolgozhasson. En-
nek eredménye ez a tőle megszokott 
hangvételű, semmihez sem hason-
lítható éjsötét vígjáték, az Élőskö-
dők. A fi lm antihőse Ki-taek, akinek 
családja igazi semmirekellőkből áll. 

Ők mindig a könnyebbik utat vá-
lasztják – bármit megtesznek, csak 
dolgozni ne kelljen. Irigykedve nézik 
a Park család fényűző életmódját, és 
ördögi tervet eszelnek ki, hogy a kö-
zelükbe férkőzzenek. Azonban ter-
mészetesen semmi sem a családfő 
tervei szerint alakul. „A szegények 
és gazdagok közötti áthatolhatatlan-
nak tűnő ellentétek, illetve ezen két 
világ találkozása ritkán tud ennyire 
szórakoztató lenni, főleg mert ez 
esetben nem a sztereotípiák erősíté-
sét láthatjuk, azokat sokkal inkább 

pusztán eszközként használja a ren-
dező, hogy egy meglepetésekkel és 
meghökkentő fordulatokkal teli gro-
teszk felé vigye el történetét. Ennek 
megfelelően műfajilag is nehezen 
besorolható alkotás az Élősködők, 
amelyben a társadalmi szatíra, a fe-
kete komédia vagy helyenként akár 
a thriller, vagy a heist-fi lmek egyes 
műfaji elemei is fellelhetők” – írta 
fi lmkritikájában Váró Kata Anna a 
Filmtett.ro-n. Joon-Ho felfedte, hogy 
kettős jelentéssel bír a cím, ahogy 
azt is, elsőre igencsak „rizikós” dön-
tésnek tűnt ezt az elnevezést válasz-
taniuk. „Különösen a marketingesek 
vonakodtak tőle, mivel Koreában az 
»élősködő« (parazita) kifejezésnek 
kimondottan realisztikus és negatív 
jelentése van” – mondta. A rendező 
a sajtónak úgy nyilatkozott, a cím 
metaforikus értelemben a dél-koreai 
fekete vígjátékban szereplő mindkét 
családra, a gazdagra és a szegény-
re is vonatkozhat. „A történet arról 
szól, miképp szivárog és lopódzik 
be egy szegény család a gazdagok 
házába, így nagyon is egyértelmű-
nek tűnhet, hogy az »élősködők« 
rájuk vonatkozik. De ha a másik ol-
dalról közelítjük meg, munkavégzés 
értelmében, úgy a gazdag famíliát 
is hívhatjuk élősködőknek. Nem-
hogy autót vezetni, de egy tányért 
nem tudnak elmosogatni, emiatt is 
telepedtek rá a szegény családra” 
– nyilatkozta Joon-Ho, aki szerint 
mindkét társaság parazita a maga 
módján.
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 » KRÓNIKA

É letének 72. évében elhunyt Andorai 
Péter Kossuth-díjas színművész, 

a nemzet színésze – tudatta a család 
szombaton az MTI-vel. Tájékoztatásuk 
szerint a színművész rövid, súlyos be-
tegség után szombatra virradóra hunyt 
el. Andorai Péter Budapesten született 
1948. április 25-én. Eredeti családne-
vét (Klócza) csak később változtatta 
Andoraira. Nagyapja vándorszínész, 
édesapja kőfaragó-szobrász volt. Kép-
zőművésznek készült, de miután beke-
rült egy amatőr színjátszó csoportba, 
megváltoztatta elhatározását. Érett-
ségi után a Színművészeti Főiskolára 
jelentkezett, ahova – makacsságának 
és kitartásának köszönhetően – a 
hatodik próbálkozás után került be. 

Friss diplomásként 1976-ban került a 
Nemzeti Színház társulatához, de pár 
hónap múlva visszatért Kecskemétre, 
ahol jobbnál jobb szerepek várták. A 
budapesti Várszínházba Ruszt József 
hívta 1978-ban, majd annak megszűn-
te után a Magyar Filmgyártó Vállalat-
hoz (Mafi lm) szerződött. Tagja volt a 
József Attila Színház, a Radnóti Miklós 
Színház, a Veszprémi Petőfi  Színház, 
a Pécsi Nemzeti Színház, a Szegedi 
Nemzeti Színház társulatának, majd 
szabadúszóként dolgozott. Kamera elé 
először a Vörös rekviemben állt még 
főiskolás korában; attól kezdve előfor-
dult, hogy évente több fi lmben is ját-
szott. Megkeresték külföldi rendezők 
is, játszott a Zöld madár című német 
és a Forró ősz című osztrák fi lmben. 
Csaknem egy évet töltött az Egyesült 
Államokban, ahova eredetileg Szabó 
István Bizalom című, Oscar-díjra is 
jelölt fi lmjének bemutatójára érke-
zett, amelynek főszerepét játszotta. 
Az elmúlt évtizedekben több tucat 
játékfi lm és mintegy félszáz tévépro-
dukció (Amerikai cigaretta, Mephisto, 
Egymásra nézve, Redl ezredes, Csók, 
Anyu, Hajnali háztetők, Eldorádó, 
A legényanya, Gyerekgyilkosságok, 
Csinibaba, Witman fi úk, Roncsfi lm, 
A napfény íze, A szivárvány harcosa, 
A temetetlen halott, a Rokonok, A Nap 
utcai fi úk) fő- és mellékszereplője 
volt. A magyar–francia koprodukciós, 
Enyedi Ildikó által rendezett Simon 
mágus címszerepéért több fesztiválon 

is elnyerte a legjobb színészi alakítás-
nak járó díjat, és ő lett a legjobb férfi  
főszereplő a 30. Magyar Filmszemlén. 
Andorai Péter munkásságát Jászai Ma-
ri-díjjal (1980), Kossuth-díjjal (1994) 

és számos szakmai kitüntetéssel is el-
ismerték, 2007-ben pedig megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztjét. 2015-ben a nemzet színészé-
nek választották.

Búcsú Simon mágustól: elhunyt Andorai Péter, a nemzet színésze

 » A ma-
gyar-francia 
koprodukciós, 
Enyedi Ildikó 
által rendezett 
Simon mágus 
címszerepéért 
több fesztiválon 
is elnyerte a 
legjobb színészi 
alakításnak járó 
díjat.

Meghalt Tornai József író, költő, a nemzet művésze

Elhunyt 92 éves korában Tornai 
József író, költő, a nemzet művésze, a 
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
rendes tagja – közölte az MMA az 
MTI-vel. A Kossuth-díjas alkotót a 
Magyar Művészeti Akadémia saját 
halottjának tekinti, a méltatás szerint 
Tornai József a magyar kultúra „bar-
tóki vonulatának” jeles képviselője 
volt, akinek életét, gondolkodását és művészetét minden korban az igazság, 
az emberi autonómia, a nemzeti és egyetemes kultúra iránti elkötelezettség 
vezérelte. Életművét az egyén, a nemzet és az emberiség sorskérdéseit a 
kozmikus egészben vizsgáló, igazságkereső ön- és világismerettel, mély 
fi lozófi ai tartományok érintésével megfogalmazó költői és esszéírói alkotá-
sok jellemzik. Tornai József Dunaharasztiban született 1927. október 9-én. 
Az 1947 és 1961 közötti években alakította ki a katolicizmustól elforduló, 
panteizmusnak nevezhető szemléletét, Kant, Spinoza, Spencer, a brahma-
nizmus és a buddhizmus volt rá hatással. Tornai Józsefnek 1955-ben jelentek 
meg első versei. Tornai költészete Csanádi Imre szerint „szinte brutális erejű, 
szuggesztív. Ha emlékeztet valamire, úgy a mai afrikai, néger költők alkotása-
ira: a világkultúra felé nyújtózó, de saját ősi hagyományaikban, ösztöneikben 
gyökerező megnyilatkozásokra” – olvasható az MMA méltatásában. Az 1970-
es évektől folyamatosan jelentek meg szépirodalmi és esszékötetei, valamint 
műfordításai. 1984-ben adták ki egyik legolvasottabb művét, a Vadmeggy 
című vallomásos esszéket szerelemről, házasságról. Tornai József 2012-től 
volt a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, ugyanabban az évben a 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2013-ban 
Kossuth-díjat kapott, 2014-ben lett a nemzet művésze.




