
 

 

 

 

Perzsa séta (1985) 

16 mm, színes, 54 perc, magyar hang, BBS produkció, standard 
kópia: 1989  

írta: Sugár János, Gerlóczy Ferenc 
zene: Litván Gábor 

szereplık: Hollósi Gábor, Tótfalusi András 
énekhangok: Litván Gábor, Tarkó Magda 

kamera: Sas Tamás 
díszlet: Sugár János 

rendezte: Sugár János 



 
A film címe, Perzsa séta, utalás Montesquieu Perzsa levelek címő ismert könyvére, amelyben 

egy lojális idegen, egy perzsa herceg szemén keresztül látjuk és értelmezzük a korabeli francia 

valóságot. A film tehát arról szól, hogy miképpen is láthatjuk saját korunkat, érzékelhetjük saját 

jelenünket. Ugyanis nem veszünk észre bizonyos dolgokat, amelyeket egy késıbbi, azaz a mai 

korból már könnyedén meglátnánk. Az, hogy mit veszünk észre nem csupán optikai kérdés, 

látásunkat sok minden egyéb is befolyásolhatja a korszellemtıl egészen a kulturális 

kötıdéseinken át a speciális tudást jelentı mőveltségünkig. A kontextus elmúltával vajon mi 

marad meglátható, mit fognak észrevenni? 

Ez egy úgynevezett kísérleti film, bár én szívesebben használom az Erdély Miklós által bevezetett 

kognitív film kifejezést. A film szerkezete igen egyszerő: két ember sétál és beszélget. A séta 

azonban valódi, a két fiatalember Budapest belvárosában sétál, 1985-ben. Két olyan fiatalembert 

választottam erre a szerepre, akiknek a hangja akkor még nem volt ismert, ám biztos lehettem 

benne, hogy idıvel azzá válik majd: a két férfi rádióbemondónak készült. Párbeszédük szövegét 

egy akkori progresszív hetilap (HVG) cikkeibıl ollóztam össze, amelyek a gazdasági híreket, az 

elırejelzéseket, a fejlıdés irányvonalait taglalták. A párbeszéd felett egy másik hangsáv is 

hallható, egy sajátos zene: két énekhang, egy férfi és egy nı kommentálja a látottakat és 

hallottakat, mint két hang a jövıbıl, amelyek tulajdonosai például egy régi filmet nézve a múltba 

utaznak. Olyan megjegyzéseket tesznek az 1985-ös valóságra, amiket csak egy késıbbi nézı 

tudna tenni (pl. ott egy régi rendszám!) és itt fontos a feltételes mód, hiszen az úgymond jövıbıl 

elhangzó megjegyzések is 1985-ben készültek.  

Nagy hatással volt rám az, ahogyan régi (jelenben játszódó) játékfilmeket nézünk: részben 

dokumentumfilmként, azaz az aktuális történet mellett szinte érdekesebb a régi jelent, az utcákat, 

boltokat, embereket, öltözködést figyelni. A hátteret figyeljük. Filmemben két ember „valósidıben” 

sétál és beszélget. A kamera nem tesz mást, csak hátrál elıttük. Idınként kirakatokat látunk, 

teljesen esetlegesen felvéve, minden kontextus vagy indoklás nélkül. Arra kértem az operatırt, ne 

kövessen semmilyen logikát abban, hogyan mozog végig a kirakatokon.  

A film közepén, úgy térbeli, mint idıbeli értelemben, egy kiállítóterem áll, amelybe a két férfi 

bemegy, szótlanul körbesétálnak, majd kijönnek. A kiválasztott galéria, a Fényes Adolf terem, 

abban az idıben a legjobb volt Budapesten. Különleges helyen volt, nagyon jó kiállításokat 

rendeztek benne, azonban teljesen a hivatalos rendszer része volt. Én ismeretlen, fiatal, 

underground mővészként nem is álmodhattam róla, hogy ilyen helyen állítsak ki. Ám mivel egy 

olyan filmet forgattam, amelyet egy hivatalosan elismert filmstúdió támogatott, kérhettem, hogy 

bocsássák rendelkezésemre a kiállítóteret a film céljaira. A rendszert kijátszva három napra az 

enyém lett a galéria, és megcsináltam azt a kiállítást, ami a filmben is látható.  

 

Úgy éreztem, hogy mővészként zsákutcába jutok azzal a kérdéssel, hogyan lehet a jövı 

mővészetét megalkotni, és ezért különbözı kerülıutakon törtem a fejem. Ha egy mővész azon 

kezd gondolkodni, hogy milyen lesz a jövı mővészete, akkor nagyon nehezen talál rá választ; 



 

azonban, ha például megfelelı költségvetéssel egy filmet forgatnak, és az a jövıben játszódik, és 

a forgatókönyvíró beleír egy jelenetet, ahol a fıhıs és a fıhısnı nem egy buszpályaudvaron, 

hanem, mondjuk, egy kortársmővészeti galériában találkozik, akkor a díszlettervezı gond nélkül 

meg tud tervezni egy olyan kiállítást a háttérbe, amely  végül is a jövı mővészetét képes 

megjeleníteni. A fenti gondolatmenetet követtem, és 1985-ben csináltam egy kiállítást, aminek az 

volt a címe: Kiállítás-díszlet kiállítás.  

(Reciklált figyelem, Balkon, 2004/8) 

 

 

A filmben szereplı kiállítás jövı-megelılegezı jellegében hasonlít a zenéhez, de míg a zene az 

önreflexió állandó jelenlétével árasztja el a filmet, addig ez kilóg belıle, metszi a párbeszéd és a 

városképek racionalizmusát. De irracionális síkon ugyanazt próbálja meg mint azok: elébe menni 

a jövınek. 

A film hangja sokak szerint élvezhetetlen, ami valójában azt jelenti, hogy képtelenség mindkét 

hangra figyelni, vagy a jövıbeli megjegyzéseket halljuk, vagy a korabeli párbeszédet, egyszerre 

nem megy. Figyelmünk pillanatnyi diszpozíciója határozza meg, hogy mit hallunk (ezért is 

érdemes többször megnézni).  

A Perzsa séta csak a most-ot mutatja, ami értelem szerően azóta folyamatosan múlttá válik. 

Tudván ezt, egy egykori most-ot nézhetünk mai szemmel. A film szerkezete egy képzımővészeti 

alkotás logikáját imitálja, amennyiben igyekszik különválni az elkészültének jelenidejétıl; azaz (a 

mozifilmektıl eltérıen) a film érdekessége az elkészülte után eltelt idıvel egyenesen arányosan 

növekszik, hiszen elfogultságaink, tévedéseink az elképzelt jövıt illetıen folyamatosan 

leleplezıdnek, illetve egyre pontosabban láthatjuk meg a jövı darabjait az 1985–ös múltban. 

Ideológiai és cenzurális okok miatt 1985-ben, a film készítésekor nem kaptam engedélyt, hogy 

egyszalagos, ún. standard kópiát csinálhassak a filmbıl, ez csak négy évvel késıbb történhetett 

meg, azóta vetíthetı.  

Sugár János 
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Sugár János — P. Lekov 

Forgatókönyv-pályázati anyag, BBS 1984 
 

Filmterv [Perzsa séta] 
 

Bevezetés a forgatókönyvhöz 
 

Minden filmnek a "romlandó" anyaga a korszerőség. Az alkotás érvényessége, jövıformáló 

szerepe az uralkodó korszellemtıl (a jelentıl) való távolságától függ, az általános szemléleti 

szinttıl való eltérésben jelenik meg. 

Kínosan igaz ez azokra az alkotásokra, amelyeknek témájuk miatt célja a korszellemtıl való 

függetlenség. Ezek a történelmi, az utópista, és a dokumentumfilmek a múltat mint a jelen 

tökéletlen, a jövıt pedig mint a jelen még tökéletesebb változatát képesek csak érzékelni. 

Aktualitásuk csak pillanatnyi, és ezért a korszellem változásának arányában csökken, és 

végül egy igen alacsony szinten telepszik meg. Erıfeszítéseikbıl csak a szőrés kortörténeti 

dokumentumai lesznek. 

Ez a film annak a kontrollnak a szellemében készült, hogy befejeztével folyamatosan legyen 

egyre aktuálisabb. Az utópisztikus elemek: az elhangzó gazdasági tervek, elırejelzések, 

aktualitások az elkészülés pillanatától kezdenek lejárni, vagyis egyre inkább 

összehasonlíthatóak lesznek a megvalósultságukkal. Az elképzelés és megvalósulás 

különbözıségének ez a tapasztalata befolyásolni fogja az új elképzeléseket, javulni fog a 

minıségük, mert a tévedések tendenciái elıbukkannak. (Jelenbe ágyazott tévedések.) A film 

akkor válik igazán befejezetté, ha már mindegyik elképzelés ellenırizhetı lesz. 

A konkrét és az utópista információk lehetıséget kapnak arra, hogy mindenféle kapcsolatba 

kerüljenek egymással; megteremtve az esélyt, hogy legalább másképp avulhassanak el. Nem 

mi akarjuk eldönteni a fontosságukat, hanem változó erıviszonyaik döntik majd el. Ezért 

mindig a pillanatnyi legjobb formáját fogja mutatni. 

A film képi anyaga kor-dokumentumként kíván összehasonlítási alappá válni. Ezt a zene segíti 

elı: az elsı képsoroktól kezdve hangokat, megjegyzéseket hallunk. Ezek az énekhangok - 

melyek a film zenéjét alkotják - a képre, a látottakra vonatkoznak. Úgy reagálnak a filmre, 

ahogyan mi reagálnánk egy húsz évvel ezelıtti olyan filmre, ami nem csupán megörökítette a 

múltat, hanem utal a jövıre is. A "zene" így már most próbálja megelılegezni a film kiváltotta 

késıbbi reakciókat, rámutatva arra, hogy nem tudjuk mi marad fontos mindabból, amit ma 

fontosnak tartunk. Mivel tekintetünket a jelen irányítja, nem tudjuk, mit nem veszünk észre, mi 

mellett megyünk éppen el. 

 

A filmet a két fıszereplı szakadatlan párbeszéde uralja, amely megszakítás és a helyzetekre 

történı szövegbeli reagálás nélkül tart a megjelenésüktıl egész addig, míg ık ketten el nem 

tőnnek. Újságcikkekbıl való idézeteket hallunk a szájukból a világ politikai és gazdasági 



helyzetérıl, jövıjérıl. Az így megjelenı aktualitás csupán a párbeszéd-szituáció hatására 

átalakul: intimmé válik. A zene ezalatt is hallatszik, hallani lehet továbbá a zajokat és az 

esetleg idegen szófoszlányokat is. 

A filmen szereplı kiállítás jövımegelılegezı jellegében hasonlít a zenéhez, de míg a zene az 

önreflexió állandó jelenlétével árasztja el a filmet, addig ez kilóg belıle, metszi a párbeszéd és 

a városképek racionalizmusát. De irracionális síkon ugyanazt próbálja meg mint azok: a jövı 

elébe menni. 

 

A film egy reális útvonalon játszódik, amit akár be lehetne jelölni Budapest térképén. A 

kamera végig az utcát mutatja úgy, hogy a járdán hátrál, így fog mozogni végig. Tehát látunk 

egy utcát a fenti módon, és pár perc múlva (miközben már természetesen hallható a zene) 

egy mellékutcából két beszélgetı férfi kanyarodik ki. A kamerával szembe jönnek, ezentúl ık 

vannak a kép középpontjában és a párbeszédüket is halljuk, egyenletes hangerıvel, a 

bevágott képek alatt is. Sétálnak, beszélnek és bámészkodnak, néha látszólag indokolatlanul 

megállnak. Ezt a látványt idırıl idıre megszakítja ı szemszögükbıl nézve egy-egy kirakat, 

plakát, építkezés; a kamera néha szórakozottan elidızik egy-egy tárgyon. Útjuk egy 

kiállítóterem mellett visz el (nagyjából ez a film közepe), megállnak, elıször kívülrıl veszik 

szemügyre, majd bemennek. A kiállítóterem jellegétıl függıen vesznek esetleg jegyet 

(természetesen szövegbeli utalás erre most sincs). A kállítóteremben lézeng egy pár ember, 

itt a kamera nem a két fıhıst követi, hanem önállóan megnézi a kiállítást. A terem falait 

tagolatlan, összefüggı, színes reliefrendszer borítja. A képen a két férfi csak néha bukkan föl. 

Miután itt elidıztek, kisétálnak és folytatják útjukat a már ismert módon, majd a film 

kezdetének az analógiájára befordulnak egy utcába és eltőnnek a szemünk elıl. A kamera 

folytatja mozgását még pár percig, és aztán véget ér a film. 

 



 
Perzsa Séta dialóg részletek 

 
 
- A Római Klub elsı jelentése óta folyamatosan romlik a világ helyzete, terjed az éhínség, egyre 
több az írástudatlan, felfelé ível a fegyverkezési spirál. 
 
- Két éve nem esett esı Etiópia északi tartományaiban. A példa nélkül álló súlyos szárazság 
miatt pusztul a növényzet, az állatvilág, haldokolnak az emberek, csak kívülrıl jövı segítség 
enyhíthet az emberek nyomorúságán. A pillanatnyi helyzet még rosszabb, mint az 1973-as 
aszály idején volt. Akkoriban nyolc ország 30 millió lakóját fenyegette az éhínség. Ma Nyugat és 
Dél-Afrika 22 országának több mint 150 millió lakosa van közvetlen veszélyben. 
 
- Ha a Föld minden egyes lakója 20 dollárt dobna egy képzeletbeli kalapba, éppen csak 
összegyőlne annyi pénz, amennyivel Brazília a külföldi bankoknak és nemzetközi 
pénzintézeteknek tartozik. A dél-amerikai ország a világ elsı számú adósa. 
 
- Meghosszabbították Brazíliában a rendkívüli intézkedéseket, továbbra is tilos a fıvárosban a 
gyülekezés, a gazdasági szükségintézkedések nyilvános megvitatása, és folytatják az állami 
cégek ellenırzését, a házkutatásokat. 
 
- A Dán bankok most azt tervezik, hogy méginkább háttérbe szorítják a készpénz használatát. A 
Dán Kártya névre hallgató új fizetési rendszer országosan egységes folyószámla nyilvántartás 
lesz. Az ország összes pénzintézete és bankja központi adattárolási rendszert alakít ki, a vásárló 
pénztárca helyett mőanyag lapocskát hord magánál, amely hátoldalán mágnescsík tartalmazza 
a tulajdonos személyi kódját és a számítógépes feldolgozáshoz szükséges egyéb információkat. 
 
- A cél, egy, az egész világot átfogó digitális kommunikációs hálózat megteremtése. Megszőnik 
a kommunikációs távolság az otthon és a munkahely, a vállalati központ és a leányvállalat, 
Európa és Amerika között. A munkahelyek bepakolhatóak lesznek egy börtönbe, hordozhatóvá 
válnak, és csupán egyetlen köldökzsinórra van szükségük – egy megfelelı telefonvonalra. 
 
- A tokiói autószalon idei legnagyobb szenzációját a Mazda MX-02-es gépkocsija aratta. A japán 
cég azt állítja, hogy legújabb konstrukció testesíti meg a kilencvenes évek autóját. Az MX-02-
ben ugyanis nem csupán az elsı két kerék, hanem a hátsók is kormányozhatóak. 
 
- Fanyalgó kommentárokat egyedül csak a nyugatnémet konkurrensek hallattak. A Mercedes 
egyik konstruktırének véleménye szerint a mikroelektronika az utolsó, amire rá szabad bízni a 
kocsi irányítását és állítja, a chipek nem pótolhatják a vezetıi rutint. 
 
- Az NDK néhány év múlva Volkswagen licenc alapján gyárt majd négyütemő motorokat. 
 
- Újabb jelentıs elırelépés történt a két német állam viszonyában. Az NSZK kormánya egy éven 
belül immár másodszor vállalt kezességet az NDK-nak nyújtandó csaknem egy milliárd márkás 
bankhitelért. Az NDK kormánya utazási könnyítéseket léptetett életbe. 
 
- Hanoiban drágább a banán, mint Budapesten, pedig ez itt nem szezongyümölcs és jószerivel 
minden gondozás nélkül buján tenyészik a város körül a kertekben, árokpartokon. 
 
- Iránban, a forradalom utáni ötödik esztendıben a bankokban és a kerületi mecsetekben 
kiosztott jegyre adják a cukrot, a zsiradékot, a vajat, a csirkét és más húsokat, a szappant, a 
rizst, a tojást, a cigarettát, a főtıolajat. A teheráni tévé nemrég dokumentumfilmben bírálta a 
szenvedélyes sorbanállókat, akik már reggel hatkor kiállnak, és gyakran azt sem kérdezik, hogy 
mit osztanak az illetı boltban. 



 
Parallel énekhangok 

 
 
 
- Ez csak úgy ott volt? 
 
- Valami jel van az ajtón. 
 
- Látod, így kezdıdött. 
 
- Arra mi lehet írva? 
 
- Valami be van építve a falba. 
 
- Megvan még ez a bank? 
 
- Milyen tömör mintájú falak. 
 
- Két zsúfolt minta találkozik. 
 
- Itt minden kapu nyitva van. 
 
- Klasszul tudtak mindent. 
 
- A nyíl arra mutat, és erre mennek. 
 
- Nézd, elmennek mellette. 
 
- Megint egy buszmegálló. 
 
- Mit szólsz ahhoz a ruhához? 
 
- Emlékszel erre? 
 
- Mekkora divat volt? 
 
- Ezek szerint akkor ez még elıtte volt 
 
- Érdekes, hogy ez nem keltett feltőnést akkoriban. 















P e r z s a  s é t a   

 

Talán meglepı vállalkozás gyaloglók lépéseit a filmkockák üteméhez igazítani, s a sétáló nem 

idı-koncentrált helyzetét egy filmszalag szabott hosszával mérni. Sugár János filmje a séta 

régi szokását kísérli meg ábrázolni, mint lehetséges ürügyet arra, hogy segítségével anyagát 

a "jövıben megtalált régi film képe" fikcióvá lényegítse át, majd zenés kommentárokat főzzön 

hozzá. A valóságos gyaloglás valahova eljutni kívánó teleológiáját a sétától az különbözteti 

meg, hogy utóbbinál csupán idı telik el közben, nem pedig valamely távolság vagy akadály 

leküzdése a cél. A séta mint mozgás a gondolatok és érzetek egyik keletkezési formája volt 

valaha, minthogy megteremti az ehhez nélkülözhetetlen idıt. Írásos dokumentumok is 

léteznek e tárgyban (pl. Rousseau), s e tradíció még a gyalog vándorútra menık hangulatát is 

hosszú ideig befolyásolta, ld. Kassák, Móricz vonatkozó munkáit. 

Ha jelen idejő élethelyzetként igyekszünk felfogni, hogy mit jelent a "Perzsa séta" 

háromszorosan is távolságtartó magatartása, mely egy majdani valós helyzet képét a jelen 

fikciója keretei között mutatva tételezi önmagát múltként; ezen idıbeli mozgást rokonnak 

találhatjuk a gondolkodással. Ám minduntalan elterelik figyelmünket - nehogy észrevegyük - 

olyan hír-momentumok, melyek a kor-kötöttség és az ebbıl való kilépésre irányuló utópikus 

vágy határán helyezkednek el. Ettıl hirtelen az az érzésünk támad, hogy csak akkor 

kerülhetnek a dolgok valamelyest a helyükre, ha mindenekelıtt mi magunk (a dolog nézıi) a 

saját helyünkbe tudjuk képzelni magunkat. E szempontból mondható, hogy végül is - bár egy 

kész filmmel ez meglepı - a filmbeli történések, sıt: a film sorsa sok tekintetben a nézıjén 

múlik.                                        

 

Peternák Miklós, 1989 

 














