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Előhang
Úgy kezdődött, hogy A torinói ló japán vetítése előtt a Japán Nagykövetség
felelőse egy köteg szórólapot nyomott a kezembe, hogy osztogassam. Pár
nappal később egy filmes konferencián vettem részt, ahol a vaskos köteg
kevésnek bizonyult. A japán tudományos filmvilág tehát nemcsak ismeri Tarr
Béla nevét, de izgalommal várja az új film bemutatóját, vettem tudomásul.
Nem sokkal később magam is ellátogattam a tokiói filmvetítésre, ahol hosszú kígyózó sor várt. A vetítésen teltház volt, majd ahogy elhagytam a nézőteret, hasonló hosszú sor várt a következő vetítésre.
Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek, legalábbis nagyrészük ismerte már
Tarr Béla filmjeit, és különleges élményre számítva kapkodtak a szórólap, illetve a mozijegy után. Lássuk hát, hogy is került Tarr Béla, illetve filmjei Japánba.
Tarr Béla és filmjei Japánban
Tarr Bélának három filmjét forgalmazták eddig Japánban, két további
filmje
pedig
részt
vett
filmfesztiválokon
Japán-szerte. A vetítésekhez rendszerint kapcsolódtak rendezvények, több
alkalommal maga Tarr is ellátogatott Japánba, hogy részt vegyen a filmvetítéseken, illetve az azokhoz kapcsolódó sajtótájékoztatón vagy beszélgetésen.
A Japánban forgalmazott három film:
• Werckmeister harmóniák (japán mozibemutató: 2002. június 29.)
• A londoni férfi (japán mozibemutató: 2009. december 12.)
• A torinói ló (japán mozibemutató: 2012. február 11.)
Mindhárom filmet a Bitters End forgalmazza, mely kifejezetten művészfilmekre specializálódik. Gyakran forgalmaznak több filmet ugyanattól a rendezőtől, így Tarr Béla több alkotásának bemutatása illik a cég profiljába.
A három említett filmet vetítették mozikban, jelenleg A torinói ló tokiói
vetítése végeztével Japán számos városát járja körbe a film. A Weckmeister
harmóniákat kiadták VHS-kazettán, majd DVD-n is, A londoni férfi DVD-kiadása is megvásárolható és kölcsönözhető számos kölcsönzőben. A torinói ló
DVD-kiadását is tervbe vették, bár a konkrét időpont még nincs eldöntve.1
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Interjú Hirai Naokóval, a Bitters End munkatársával, Tokió, 2012. június 8.
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Filmfesztiválon szereplő filmek:
• Őszi almanach (Pia Filmfesztivál, 1984)
• Sátántangó (Tokiói és Jamagatai Nemzetközi Filmfesztivál, 1995; Magyar Filmfesztivál, 2003; 33. Pia Filmfesztivál 20112)
• Werckmeister harmóniák (Tokyo Filmex, 2000; Magyar Filmfesztivál,
2003)
• A torinói ló (Tokyo Filmex, 2011)
Tanaka Csiszeko visszaemlékezése alapján Az őszi almanach bár sokaknak
tetszett, Tarr filmje ekkor még nem váltott ki nyilvános pozitív visszhangot, a
Sátántangót pedig az időtartama miatt kizárólag hétköznap napközben tudták levetíteni, és a jelen lévő Tarr Béla elégedetlen volt a nézőszámmal.3
A rendező maga is többször látogatott Japánba. Jelen volt az Őszi almanach 1986-os vetítésén, majd 1995-ben a Sátántangónál is. 2000-ben részt
vett a Tokyo Filmex fesztiválon, ahol a Werckmeister harmóniákat mutatták
be. 1995-ben, a tokiói és jamagatai nemzetközi filmfesztivál zsűrijének tagjaként jött ismét Japánba, mindkét fesztiválon a versenyen kívül levetítették a
Sátántangót.
2000-ben pedig a Tokyo Filmex zsűrijének tagja volt, ekkor a fesztivál
keretében a Werckmeister harmóniák volt látható. Legutóbb 2011 végén látogatott Japánba A torinói ló (melyet Japánban Nietzsche lova címen vetítenek)
nyilvános bemutatóját megelőző vetítésre és sajtótájékoztatóra.
A torinói ló: a vetítések előkészítése és fogadtatása
Tekintettel arra, hogy nem magas bevételű közönségfilmekről van szó, a filmek forgalmazását és terjesztését korlátozott anyagi keretből oldják meg.
A drága hirdetések helyett a film által kiváltott pozitív megnyilvánulások
szolgáltak a művek valódi szószólóivá. Újságíróknak, filmkritikusoknak és a
közvéleményt nagyban befolyásoló hangadóknak tartott zártkörű vetítések
számos pozitív és lelkes kritikát generáltak. Tartottak még a filmek bemutatójához kapcsolódó sajtótájékoztatót, beszélgetést Tarr Bélával a Tokyo
Filmex keretein belül, illetve a művészvilág meghatározó alakjaival beszélgetést. Nemcsak a filmvetítés előtti vagy utáni beszélgetések kísérik a filmet,
de kávézókban, illetve DVD kölcsönzőben4 is rendeztek hasonló eseményt.
Az említett Tokió belvárosában lévő daikanjamai TSUTAYA DVD kölcsönző
Az eredetileg tervezett vetítés tájfun miatt elmaradt, így egy későbbi időpontra halasztották a Pia Filmfesztivál vetítését. A filmet éjfélkor kezdték, és reggel nyolc óráig tartott.
http://pff.jp/33rd/news.html (Megtekintve: 2012. június 12.)
3
Tanaka Csiszeko, Werckmeister harmony no kókai o ki ni, Súkan Dokusodzsin, 2002. június 7., 10. o.
4
A tokiói Daikanjamán lévő TSUTAYA kölcsönzőben 2012. február 18-án.
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A torinói ló bemutatása alkalmával egy Tarr-sarkot is kialakított, ahol a már
megjelent két Tarr-film DVD-it helyezték a figyelem központjába A torinói ló
plakátjával együtt.
Egyes események szervezésében közreműködött a Magyar Nagykövetség, és volt olyan filmvetítés is, melyhez a tokiói Gerbaud bocsájtott rendelkezésre édességet,5 mintegy a magyar kultúrát propagálva.
A visszhangok jellegzetessége Tarr Béla filmjeivel kapcsolatban, hogy
olyan közismert személyek is rajongói és szószólói lettek Tarr műveinek, akik
amúgy nem hallatják hangjukat filmekkel kapcsolatban. A japán írások előszeretettel emlegetik, hogy Tarrnak olyan rajongói vannak, mint Jim Jarmush,
Brad Pitt vagy Gus Van Sant. Ennek megfelelően megvannak Tarr japán rajongói is, akiknek neve Japán-szerte hasonlóan cseng, mint az előbb említett
nemzetközi filmszakma nagyjai. Ilyen például a zenész Hoszono Haruomi
vagy a szintén zenész Szakamoto Rjúicsi, akiknek írásait a film reklámozására is felhasználták.
Hoszono Harumitól az alábbi szöveget közli a film szórólapja és a film
hivatalos honlapja.
„Ha a mozi sötétjében nézzük meg a filmet, akkor minden bizonnyal
egy különleges élményt nyújt a jelenkor emberének. A kinematográf
nagyítóján keresztül úgy bámuljuk az 1889-es Torino mindenki számára ismeretlen apa, lány és ló életét, hogy még pislogni is elfelejtünk. A végtelenségbe vesző századvégi napot mintha ott lencsevégre
kapták volna. Meg kell nézni ezt a tragikusan hősies filmet, amiről
Tarr Béla azt mondja, hogy az utolsó filmje.
A XIX. században Nietzsche a fényt keresve Németországból Olaszországba költözött. A XX. században Tarkovszkij a szabadságot keresve a volt Szovjetunióból Olaszországba disszidált. A XXI. században
Tarr Béla a korrupt világból kiábrándulva elhagyni készül a film világát. Vajon merre tart?
Annyira néztem a filmet, hogy homok repült a szemembe.”6
A kritikákból
Álljon itt a teljesség igénye nélkül pár idézet Tarr Béla Japánban bemutatott
filmjeiről készült kritikákból.
Sátántangó
„Nem megyek bele túlzottan a részletekbe, de az a diszharmónia, ami Tarr
Béla filmjeiből érződik, hasonlít arra az érzésre, amit Tarkovszkij filmjei
keltenek. Egy nagy korszakot idéznek, ami közelebb áll a XIX. századhoz,
5

A 2012. február 14-i, Valentin napi filmvetítés alkalmával.

70 6 Hoszono Haruomi, A torinói ló szórólapja
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mint a XX. századhoz. Azonban azok a rendezők, akik Tarr Bélához hasonlóan
szeretik a hosszú vágásokat, nem szoktak közeli képeket használni. Tarr azonban előszeretettel használ közeli képeket. Talán mondjuk Wellesre hasonlít
ez. Mindenestre úgy tűnik, Tarr nem bánik ügyesen az emberi dialógusokkal.
Van egy pár ehhez hasonló hiányérzetem, azonban aki egyszer kihagyja ezt a
filmet, annak talán nem lesz többet alkalma megnézni.”
http://www7.plala.or.jp/cine_journal/review/satantango.html7
Werckmeister harmóniák
„Olyan, mintha egy közép-európai faluban lennénk, de a hely nincs meghatározva. A film végén megjelenő harci gépkocsik és harci helikopterek a jelenkorra
utalnak, de az idő sincs meghatározva. Azonban egy rémálomszerű világ élesen
csillogó monokróm képei ábrázolják ezt. A film egésze hátborzongatóan őrjítő,
azon gondolkozik az ember, hogy nem egy különös horrort látunk-e éppen. (...)
Természetesen ez nem egy horrorfilm. De félelmetes. Egy hűvös városkában, ahol az ég mindig felhős, megjelenik a vérszomj, aminek nem tudni
okát, és az ezzel szemben konspirálók, akik a rendet próbálják visszaállítani, azok a férfiak, akik a kocsmában a bolygók mozgását játszották el, később ámokfutóként támadják meg a kórházat, majd a menekülő fiatalember, aki fölött kering a harci helikotper... ez az a láncolat, ami félelmetes.”
Jamane Szadao, Gyönyörű rémálom, eleven fantázia
Aszahi Simbun (esti kiadás), 2002. június 25., 4. o.
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Utoljára megtekintve: 2012. június 16
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A londoni férfi
„A magyar film fenegyereke, Tarr Béla új filmjén, A londoni férfiján keresztül
újra felfedezhetjük Tarr filmjeinek varázsát, azok, akik most találkoznak filmjével először, azok újdonságként ismerhetik meg Tarr filmvilágát az alkotás
mélységén és az emberbe hasító felismerésen keresztül. A londoni férfi egy
mestermű. (...)
Például a kávézóban a beszélgetés után az idős tulajdonos és az idős nő
közötti erotikus kapcsolat, ugyanebben a kávézóban az előadóművészek jelenléte, továbbá a férfi veszekedése után az élelmiszerboltban, ahol a lánya
dolgozik, a férfi munkás, ahogy darabolja a húst – ezek mind mély allegóriát
rejtő jelenetek, ezekből jól látható Tarr az emberiséghez intézett kérdéseinek
filmes láncolata. Ily módon A londoni férfi apró részleteiben lakozik „isten,” a
film így alapvetően a kétértelműség lehetőségét hordozza magában.”
Onozava Marehiko,
Megtalálni „istent” egy apró allegóriába bújtatott részletben
Toso Simbun, 2009. október 31., 8. o.
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„A quantummechanika szerint a fény egy hullámhosszal rendelkező elektromágneses hullám, ugyanakkor energiával bíró részecske. A mindennapi életben, ha például a kezünket a nap elé tesszük, akkor a fény nyomását nem
érezzük. A fotonnak nincs tömege. Azonban ha a filmnek van varázsa, akkor
előfordul, hogy a fény súlyát érezni lehet. A londoni férfi egy olyan film, ami
megmutatja a fénynek ezt a súlyát. (...)
Tarr Béla, akit a hét és félórás a varázslatos mesterműből, a Sátántangóból ismerhetünk, kizárt, hogy egy ízletes szórakoztató filmet készítsen. A
londoni férfiban, mely az egy-jelenet-egy-vágás technikáját követő monokróm
film, egy talányt oldanak meg, azonban a film lényege nem a talány megoldása. Amit nézni kell, az a képek sűrűsége.”
A fény is, a sötétség is sűrű
Aszahi Simbun, 2009. december 11., 3. o.
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„A színes filmek előtti monokróm film azt jelenti, hogy akkor csak ez volt,
ezért fekete-fehérben forgattak. Tarr Béla viszont saját maga választotta, hogy filmjét fekete-fehérben készítse, a fekete végtelen mélységét és a
végtelen világosságot csak ebben a formában tudta kifejezni. Éppen azért,
mert létezik a színes film, tudta megmutatni a monokróm film szépségét.”
Vakaki Singó a filmvetítés előtti talk showban
Theatre Image Forum, 2009. december 17.
http://www.webdice.jp/dice/detail/2183/
(Megtekintve: 2012. június 16.)
„Valóban az a személyes véleményem, hogy Dosztojevszkij nagy hatással volt
Tarr A londoni férfi előtti filmjeire. Monokróm filmjeiben van fény és sötétség, és
nem csak egy ritmikából álló határtalan harmónia. A londoni férfi egy >bűnhődés
történet< formáját ölti magára, vagy talán inkább egy >lélektani történetét<.”
Horie Tosijuki kommentárja a filmvetítés előtti talk showban
Theatre Image Forum, 2009. december 25.
http://www.webdice.jp/dice/detail/2183/
(Megtekintve: 2012. június 16.)
A torinói ló
„Egy mestermű, mely nemcsak a filmtörténetben marad meg, hanem az emberek emlékezetében is.”
Hata Szahoko, Élet és halál kérdése a mély szegénységből
Aszahi Simbun (esti kiadás), 2012. február 17., 3. o.
„A mostani alkotás a semmiből a világ teremtésének hét napját megfordítja,
és a semmi felé tart. A fény és árnyék, amit a rendező megörökített, magát
az őrületet, a világ pusztulását mutatja be.”
Nisida Kenszaku, A valóságot megközelítő utolsó alkotás
Aszahi Simbun (esti kiadás), 2012. február 10., 3. o.
„Jagisita Kiicsiró, aki Tarr Béláról az mondja, hogy >(a filmtérképen) a Film
Kontinens leghátsó csücskében lévő ember<, így nyilatkozott a legújabb filmjéről: >Azoknak, akik nem látták ezt a filmet, azt mondom, hogy mindenképpen meg kell nézni, mert egy fantasztikus film. De aki megnézi, az belehal...<”

74

Beszélgetés A torinói ló kapcsán
Tokió, daikanjamai TSUTAYA DVD-kölcsönző, 2012. február 18.
http://eiga.com/news/20120219/6/ (Megtekintve: 2012. június 16.)
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„A filmben Nietzsche nem jelenik meg. Amit ábrázol a film, az már az „az
utáni világ.” (...) Ez a fekete-fehérben készített film Tarr Béla rendező pazar
requiemje az összeomlás szélén álló termékeny világ előtt.”
Kokadzsi Kacuo, A világ összeomlása fekete-fehérben
Jomiuri Simbun (esti kiadás), 2012. február 3., 11. o.
„Reggel a lány a nagy szélben kimegy a kútra vízért, majd krumplit főz...
Azonban változás áll be ebbe az egyszerű életmódba, ami úgy tűnt, a végtelenségig ismétlődik. Az egyik nap elhallgatnak a bogarak, a ló nem hajlandó
megmozdulni. Aztán megjelenik egy férfi, aki minden bizonnyal Nietzsche,
és arról beszél, hogy minden tönkrement, és hogy nincs se isten, se istenek,
aztán elmegy.”
Kubo Reiko, Nietzsche lova
Kinema Dzsunpó, 2012. február, Vol. 1., 97. o.
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„Ebben a történet nélküli filmben a szél, ami körbefújja a házat, félelmetes. A
filmtörténetben vannak olyan alkotások, melyek erős szelet ábrázolnak, ilyen
Sjöström A szél és Ford Hurrikán című mesterműve. A szél A torinói lóban
ezekkel egyenértékű. Minden alkalommal, amikor a lány kinyitja a ház ajtaját,
hogy kimenjen a kúthoz vízért, a szél valósággal letaglóz, úgy érezzük, nekünk, a nézőknek is homok megy a szemünkbe.
A szél ereje minden bizonnyal magát a világ abszurd gyűlöletét jeleníti
meg. Nincs más, mint hogy hagyjuk, hogy elnyeljen bennünket a világnak ez
a brutális látomása.”
Csúdzsó Sóhei, Brutális világ, kegyetlen szél
Nihon Keizai Simbun (esti kiadás), 2012. február 3., 16. o.
Utóhang
Jelenleg A torinói ló Japán körútja az év végéig tart, e sorok írása közben
Kiotóban vetítik a filmet. Az országjárás után a film visszakerül Tokióba,
ahol tervek szerint sor kerül egy Tarr Béla-sorozatra a már forgalomban lévő
három filmből, majd pár hónap múlva várható A torinói ló DVD-kiadása is.
A japán közönség és kritikusok értetlenséggel vegyes megütközéssel
állnak a tény előtt, hogy Tarr Béla nem szándékozik több filmet készíteni.
„Ha forgatna új filmet, mi szívesen terjesztenénk” – mondja a korábbi filmek
forgalmazója. Ha lenne újabb Tarr Béla-film, Japánban tárt karokkal fogadnák.
Függelék
Tarr Béla filmjeinek japán címe

Őszi almanach -『秋の暦』(Aki no kojoi)
Sátántangó -『サタンタンゴ』(Szatantango)
Werckmeister harmóniák -『ヴェルクマイスター・ハーモニー』(Verkmaisztaa haamonii)
A londoni férfi -『倫敦から来た男』(Rondon kara kita otoko)
A torinói ló -『ニーチェの馬』(Niicse no uma)
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