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Százéves lenne
Giulietta Masina

Fellini múzsája, örök szerelme, lelki 
társa és hűséges, odaadó felesége 

február 22-én lenne éppen százéves. 
A Bolognában született Giulietta 
Masina tehetsége korán megmutatko-
zott: énekelt, táncolt, szavalt, és több 
hangszeren is játszott. Már tizenéve-
sen több kisebb szerepben is megmu-
tatkozott a színházban és különböző 
rádiójátékokban. A rádióban ismerke-
dett meg nagy szerelmével, az akkor 
még igencsak zsenge tehetséggel, 
Federico Fellinivel is, akivel 22 évesen, 
mindössze kilenc hónap ismeret-
ség után összekötötte életét. Fellini 
rajongásig szerette feleségét, ennek 
ellenére nem vetette meg a szebbik 
nem bájait, de asszonya mindig elnéz-
te ezeket a botlásokat, és mindvégig 
hűséges felesége maradt.

Masina fi lmes karrierje Lattuadá-
val indult, de férje mellett teljese-
dett ki. Talán legnagyobb sikerét az 
Országúton Gelsominájaként aratta. 
A fi lm 1956-ban Oscar-díjat nyert, és 
ezzel egy világ jegyezte meg örökre 
a nevét. Legkedvesebb szerepé-
nek ő maga a Cabiria éjszakáiban 
eljátszott utcalányt tartja. 1965-ben 
forgatta le férjével a Júlia és a szelle-
mek című fi lmet, melyben a meg-
csalt és csalódott feleséget játssza. 
Gerald Morin, aki Fellini személyi 
titkára és rendezőasszisztense volt 
egy ideig, a Fellini nyomában című 
dokumentumfi lmjében azt mond-
ja, ez a fi lm sok önéletrajzi elemet 
tartalmaz, de valójában az eljátszott 
karakter mégis eltér attól, ahogyan 
Masina az életben viselkedett. A fi lm 
azt mutatja be, miként dolgozza fel a 
mediterrán neveltetésű, de csendes, 
visszahúzódó polgárasszony férje 
hűtlenségét. Azt, hogy valójában 
mennyi volt ebből Giulietta és meny-
nyi a fi lmben eljátszott szerep, senki 
sem tudja megmondani. A Júlia és a 
szellemek című fi lmet február 20-án 
késő este, a Fellini nyomában című 
alkotást pedig február 21-én délután 
sugározza a Duna Televízió.

A KAMERA LEGINKÁBB OLLI KÉNYELMETLENSÉGÉT, A NYOMÁS ELVISELHETETLENSÉGÉT MUTATJA

Szerelem és gyötrődés a ringben

Olli még a meccs előtti héten is jókora felesleggel rendelkezik,  majd brutális diétába kezd

Látva szüleik kilátástalan helyzetét, Jedrek és Grzesiek elhatározzák, hogy Nyugatról segítenek nekik

Az Olli Mäki legboldogabb 
napja teljesen más, mint bár-
mely bokszfi lm, amit isme-
rünk. A címszereplő történe-
tét bemutató alkotást február 
28-án este sugározza a Duna 
Televízió.

M ikor ne legyen szerelmes az 
ember? Hát a világbajnoki 
mérkőzési előtt, amit az 

egész ország néz, és ami előtt ren-
geteg túlsúlyt is le kéne adni. Me-
seszerű igaz történet Finnföldről! 
A név olyan, mintha a rendező egy 
régi gyerekmeséből kölcsönözte 
volna, pedig létező személyről van 
szó, Olli Mäki Európa-bajnok fi nn 
könnyűsúlyú bokszbajnok volt, és 
olyannyira valóságos, hogy a fi lm 
legvégén fel is bukkan egy pillanat-
ra. Mindig is szerény ember volt, 
egy kis faluból származott, sokáig 
amatőrként versenyzett, majd saját 
maga menedzsere lett, és 1962-ben 
profi ként indult a világbajnoki cí-
mért egy amerikai bokszoló ellen. A 
mérkőzést Helsinkiben tartották, ez 
volt az ország addigi történelmének 
talán legnagyobb sporteseménye, 
így hatalmas várakozás előzte meg, 
Olli pedig nehezen bírja a refl ektor-
fényt annál is inkább, mert éppen 
szerelmes lett.

Az Olli Mäki legboldogabb nap-
ja teljesen más, mint bármely 
bokszfi lm, amit ismerünk, hiszen 
Finnországban járunk. Maga a fő-
hős is úgy néz ki, mint egy gyári 
segédmunkás, nincs benne semmi 
impozáns, keveset beszél, sokszor 
van zavarban, de a menedzserét 
se képzeljük egy nagymenőnek, 
bár annak akar látszani, de folya-

matos anyagi problémákkal küzd, 
és rendre bohócot kell magából 
csinálnia. Olli a felkészülés alatt 
nála lakik, mert nincs pénzük 
másra, a szponzori ajánlatok sem 
igazán nagyvonalúak, ha pedig 
fel akarnak vágni, egy ismerős 
mutatós nyaralójában fogadják az 
újságírókat. És pontosan ez adja a 
fi lm – amely Finnország hivatalos 
nevezése volt az Oscar-versenyben 
– igazi báját.

Nehéz persze a teljesen isme-
retlen Juho Kuosmanen rendező 
fekete-fehér munkájában nem 
felfedezni a Kaurismaki testvérek 
kézjegyét, a bájos szürkeséget, a 
csúnyácska, hétköznapi emberek 
iránti meleg szimpátiát, az ő majd-
nem hétköznapi történeteik kissé 

meseszerű tálalását. Kuosmanen 
azonban, ha lehet, még egysze-
rűbben mesél, nála a szerelem 
csupán a kilókkal való küzdelem-
mel ütközik, Olli ugyanis még a 
meccs előtti héten is jókora feles-
leggel rendelkezik a súlycsoport-
jához képest, amit még edzője 
elől is titkol, majd brutális diétába 
kezd. Vagyis itt szinte semmi sem 
a bokszról szól, aki emiatt „venne 
jegyet”, csalódni fog, bár látunk 
a felkészülésből valamit és az öl-
tözői bohóckodásról, a kamera 
leginkább Olli kényelmetlenségét 
mutatja, a ránehezedő nyomás 
elviselhetetlenségét. Az Olli Mäki 
legboldogabb napja című fi lmet 
február 28-án este tekinthetik meg 
a Duna Televízió nézői.

 » Maga a főhős 
úgy néz ki, mint 
egy gyári segéd-
munkás, nincs 
benne semmi im-
pozáns, keveset 
beszél, sokszor 
van zavarban.

Maciej Dejczer 1989-ben, a híres 
TOR lengyel fi lmstúdióban ké-

szítette a 300 mérföld az égig című 
fi lmjét, melyet Félix-díjjal (Európa-díj) 
tüntettek ki. A lengyelek, bár nem él-
ték meg a gyakorlatban a vasfüggöny 
létét – csak szocialista országgal vol-
tak határosak – a valóságban mégis 
ugyanazt a kötöttséget jelentette szá-
mukra a vasfüggöny, mintha körbe-
vonta volna az egész országot. Csak a 
rendszer ellenőrzése mellett lehetett 
kijutni belőle. A disszidálás itt is, mint 
máshol, büntetendő cselekedet volt, 
a tiltott határátlépés pedig különösen 
veszélyes. A fi lm alapjául szolgáló tör-
ténetben 1985-ban két testvér, Adam 
Zieliński (15) és Krzysztof (12) egy 
kamion aljában megbújva eljutottak 
Svédországba. A lengyel belbiztonsá-
gi szervek mindenáron vissza akarták 
vinni a két fi út hazájukba, ezért kérték 
a kiadatásukat. Ám a fi úk szülei nem 
támogatták a kiadatási kérelmet, így 
Lengyelországban elvették szülői jo-
gaikat. A Zieliński testvérek 1989-ben 

a strasbourgi emberi jogok és polgárok 
kongresszusán nézték meg a fi lmet, és 
teljesen hitelesnek találták, bár a fi lm 

nem 100 százalékban az ő történetü-
ket meséli el. Jedrek, a középiskolás 
fi ú és általános iskolás öccse, Grzesiek 

szüleikkel és testvéreikkel egy városz-
széli nyomortelepen élnek. Édesapjuk 
történelemtanár, akit eltávolítottak 
munkahelyéről, mert nem volt hajlan-
dó diákjainak szajkózni a 80-as évek 
lengyel, kemény diktatúrájának tör-
ténelemhamisító mondatait. A család 
nagy nyomorban él, és az édesapa, 
hogy megfelelő lakhatást biztosítson, 
saját téglákat gyárt a ház bővítéséhez. 
„Jóemberek” feljelentik, büntető adót 
szabnak ki rá. Jedrek és Grzesiek látva 
szüleik küzdelmét, kilátástalan hely-
zetüket, elhatározzák, hogy segítenek 
nekik. Nyugatra szöknek, és onnan 
küldenek pénzt. A 10 éves Grzesiek 
pontos számításokat végez, és a fi úk 
szüleiknek írt búcsúlevelet hátrahagy-
va elindulnak a szebb jövő felé. Jedrek 
magával szeretné vinni Elkát, a tele-
pen élő, szintén nehéz sorsú kislányt 
is. A kamion alá azonban csak két gye-
rek fér be. A 300 mérföld az égig című 
lengyel fi lmdrámát február 25-én este 
tekinthetik meg az érdeklődők a Duna 
Televízióban.

Gyerekek disszidálása a lengyel vasfüggöny kötöttségéből




