A sportbeli vívás mintha zárt
lá'$ként különült

i-

volna el nem_
csak attól, amit a filmekben és
a színpadokon látunk, hanem

tőlünk is, alig értjük a szabiílyait
és az akcióit' ha nem íiztikezt a
sportágat. Mintha idegen nyelvet
beszélnének körülöttünk, csak
a legnagyobbaknál érzékeljük,
hogy ők adiák a tust, ha nekünk
kellene megítéInünk a talá]atot,
rövid idő alatt legfeljebb a parádriposztot ismernénk fel kardban,
a védéstés a visszavágást, és talán azt is csak azért, mert a hangját' a ritmusát is érzékelni lehet.
Pedig ez a vívás az a vlvás. A
filmvászon, a színpad és a pástok
között mindig megvolt az átjárás. A magyar űvást a 20. század
elején felvirágoztató lta]o San-

telli firenzei mester taníwánya,

Dur'onelly László nemcsak a TF

vív1$ermében, hanem a Színhéa

és FilmműVészeti Főiskolán is

oktatott, a színészek Így megismerték mélyebben a vívósportot, a

TF-es diákok pedig aszóta-

koztatás míivészetét.A szeretett
mester azt is megmutatta nekik,
hogyan tud a bal keze a jobb el-

lenvími.
Várkonyi Zoltán örök

érvé_

nyű történelmi filmjeiben Pintér
Tamás öttusa- és űvóedző sze-

repelt kaszkadőrként, szerepet
vájlalt a Gérard Depardieu főszereplésévelforgatott Cyrano
de Bergeracban, fél évszázadon
át

tanította a színészeket vívásra,

lovaglásra, akrobatikára, ő lett a
magyar kaszkadőrök első számú
mestere.

A színiakadémiák vezetői közül néhányan korán felismerték, a színészmozgásának és
így az eIőadásnak is

o

jót tesz' ha

a szereplőket:[ényleg megtanítják a vívás alapjaira'

A Huszadik

század címíjfolyóirat kitér rá,
mekkora sikert hoztak azok a
Rómeó és Júlia' illetve Macbeth
előadások, amelyeknek vívójeleneteit alaposan kidolgoztiík mert mindig volt és mindig lesz

fogadókészség az igényességre.
A veszély persze mindig jelen

''
',,;

sok tanulsdggal járt saimomrp is
ellenségek párbaját, és kozben _ írja tanulmányában a kardedző.
életben maradni súIyos sérülés' - Eltjszijr is el kellett dönteni,
nélkül' nagy vívótudás és fejvéd hogy egyes mozdulatokat, beóltításokat tffiítsak-e meg, uag/ eg/hiányában...
szerűen uíuni tanitsam meg őket'
Utólag azt mondom, szerencse,
hogy az utóbbi mellett döntöttem. A munka _ az edzések _ ísy

van: élethűen eljátszani a ha]álos

A színmúvészetbenszerepet játszó sportolóinkról nem festhetünk l'eljes képet, de sokat megtudhatunk a pást és a filmvászon
kapesolatárÓl Szepesi Lász1ó viszszaemlékezésébőI. Férfi kardválogatottunk korábbi keretedzője
készítette föl a szereplőket és a

háttérembereket A napfény íze
címúfiIm forgatására, amelyben Sors Ádam ataqat ohmpiai
bajnok vívónk, Petschauer Attila
tragikus története Íhlette. Szepesi László munkáját megktinynyítette Szabó Istvián rendező
profizmusa és vívómúltja, de így
is nagy dilemma elé került.
,,A uíuó színészekkel,a színész-

uíuókkal uégzett munka nagyon

míndannyiunk' száinára érde-

kesnek, ugyanakkor sokkal hasznosabbnak bízanyult a forgatós
szempontjdból is. Másodszor lát-

nomkellett, hogy a uégüI isf'elnőtt
színészekmennyiu el gyorsabb an,
tudatosabban tanulnak. (... ). Miuel a forgatókinyu szerint magas
színuonalon és uiszonylag bonyolult uersenyhelyzetekben kellett

szerepelniük, megoldhatatlan és
életszerútlen lett uolna, ha csak
egy-e1y mozdulat elsajátíttistit
gyakorolták uolna' Így komplett edzésekkel, páros, csoportos

foglalkozásokkal, illetue egténi
iskolákkal készültúnkfet a forgatásra. Azt

hólásak uoltak ezekért az edzésekért, naqyon élueztéka munkdt,
kikapcsolódtisnak, mintegy felüdüIésnek is érezték.Ennek megfelelően a tanulással meglepően
g/orsan haladtak. Egy-két hónap
utón már nerncsak a uíuómeneteket (a különféle támadásokat,
uédéseke t,

u

isszauógósoka t) saj d-

tították eL, hanem szabdlyos kis
asszókat is uíutak. Ebben sokat
segített a takilatokat egy értelmü ué teud elektromos taldlatielzrj
éppúgy, mint afelnőtt uíuók jtité1965 apaf;tpg,'9.!éPessége is. Kiderült,
hogy iémcsak a kezdő gterekeknél, hanem a felnőttek oktatásdban is nagyszerúen hasznosítható az utá,nzás. Színészmiuoltuk
bizonyóra sokat segített, de nem
magyardzott meg mindent. Nem
uoltak _ miért is lettek uolna e gtfor rndn ü gy e s ek. U gt anakkor
az dtéIőképesség a beleélőkészség
na'g/on sokat segített nekik."

gondolom,

a

Szepesi László kiemeli a Sors
Ádámot megszemélyesítő Ralph
Fiennes céltüdatosságát (mint
később látni fogjuk' e fogalom
ugyanolyan fontos, amikor nem

a sz7nész játszik sportolót, ha-

nem a sportoló játszik szinészt)'
A napfény íze oscar-díjas főszereptője' beszereztetett és végig-

nézett minden felle1het&'felvéte'lt' vívómesterével nemcsak a

technikai-takti kai gyakorlatokat
saiátította el, hanem a vívók viselkedése és gondolkodásmódja
is nagyon érdekelte, erről az iskolákl<özben

sokat beszéIgettek.

Ralph Fiennes harmonikusan
mozgott a páston, és magával

a versenyzés öröme.
Mindkét kezével mepitanult úvni, hiszen az olimpiai győzelmet
ragadta

ballal kellett megszereznie. A vívásban nemcsak kikapcsolódott,
hanem újratöltődött,

és annyira

beleszeretett, ho8y később

a

közönség és a versenyzők nagy
örömére Londonban elment
megnézni a kardvilágkupát.

színészek

Ratph Fiennes harmozgott
monikusan
==
a páston, és magával
ragadta a versenyzés ÖrÖme' Mindkét
kezével megtanu[t
vrvni, hiszen az otimpiai győzelmet battat
kettett megszereznie.

Férfi kardválogatottunk jelenlegi keretedzője, Navarrete József
szinhéai előadáshoz tanított vívást, a Veszedelmes viszonyok
címúklasszikushoz. Seress Zo1tánnal - a színészűvómúltiának
kö szön h etően - iff3ffi'iiyl a$ [ti"ynyii dolga volt' Györgyi Annát
viszont a nulliáról kellett megtanítania egy hónap a]att, ami
az oktatónak és színésznőnek is
kihívást jelentett.
,,Kiss Csaba rendező kért meg a
b et an

ítdsra, én p e dig úgy é re ztem,
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elóször érdemes uíuóiskoltikat
adni. Kiss Csaba meg is kérdezennek mi értelme, hiszen csak
egy hónapunk uan * mondta az
te,

olimpiai ezüstérmes Navarrete

Iózsef. _ Végül két hétig iskoláz-

tunk, majd amikor már mindent
tudtak, elkezdtük betanulni a jeleneteket. Napi másfél-kétórdn
át dolgoztunk egtütt, nagy dolog,
hogy houó jutott el Györgti Anna.
Végül az elrjadtísnak nagy sikere
lett."
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A rendező kihasználta, hogy

az Újszínház kis teátrum,

a

székek nagyon kcizel vannak a
színpadhoz, a penge suhogását

közelről hallották a nézők, és
úgy érezhették,ők is részesei
a darabnak. Györgyi Anna pe-

dig annyira közelről hallotta a
pengét, hogy véletlenül megvágták a fülét; mint a kardedző
meséli, a füIbevalója elrepült,
,,persze nem kaphatott oda,
hogy ja.i!"

Navarrete JÓzsef _ aZ öttusa
egyéni Európa-baj nokán, Madaras Ádámon keresztül _ a kaszkadőrök és a iilmek ülágába is
bekerült, Pintér Tamás és Piroch
Gábor kaszkadőriskolájában ta-

nult. Úgy érzi, a színházi vívás
sokkal nehezebb, mint a filmbe-

li, hiszen élőben nincsenek vágások, mármint a rendező nem
vághatja meg a darabot, élesben
megy minden, a színészek pe-

dig annyira beleélik magukat a
szerepbe, hogy a kardjuk éles-

sé válik. A filmfelvételt a háttér
mellett a sok kameraállás is segíti, oldalról, szemből, felülről is

'

megmutathatnak mindent.
Ezzel együtt Navarrete József
számára a filmezés örök

szerelem:

,,Nekem a kalandfiImek meghatdrozók, ezekért k ezdtem eI uíu -

ni kisgyerekként. A hórom testőr
uag/ a Zorró nagton megfogox,

és most is odauagyok értük. Az új
jeleneteket most is ótbeózéIjük az
edzéseken, úg megyünk le, hogt
Itittad ezt? Nem szakmai szemmel nézem óket, de éluezem. Mel
Gibson filmjét, a Rettenthetetlent

mindenkinek tudom ajánlani,

de a Hórom testőrt is Kiefer Sutherlanddel. Az, hogr jritszhatok
filmekben, amelyekért ekezdtem
uíuni, fantasztikus érzés.Az utolsÓ színházifelkérésemenis éppen
e zér t érzékenyültem el. "
A tréner kérésünkre összehasonlította a színpadi úvást a
sporMvással, bár sok különbség
a laikusnak is'szemet szúr.
,,Való igaz, hogt a történeIe mben nagyobb mozdulatokkal
uíutak, hiszen nehezebbek uoltak
a fegyuerek' Mi még inkdbb fo-

kozzuk a látuónyt, nagyítjuk a

mozdulatokat, azért is' hogy tegyen idő reagálni rá. A szÍnpad,i
uíud"s attól

vúllk még érdekeseb-

bé, hagt níncsenek rnegísrnételt
Íno&.d&Ietolc, de uan mö$ötte
tilrténet, érzelem, és mellette az

egész teret, szÍnpadot kihaszndljuk ugrdssfll, Íargással, buk-

fenccel,,. Bllenben

a

uerseny-

szerű víuás taktikót, precízltást,

gnrsaságot, robbanékonysdgot
Ígé|Íylősportág, amt ínkóbb a
v al.ós

:

ék:tet tílkrö

zí,'

is, hiszen ez t{inik az egyik legjobban letisztult és kidolgozott
vívójelenetnek a filmvilágban"
Á férfias címszereplő (Liam Ne-

A

hédőn Budapesten kezdődö
vfvó-ülágbajnolaág szewezői

eson) és a beteg lelkű' nőies, de

|sáprázatos kard'forgató fuchi"
bald Cunningham (Tim Roth Oscar-díjqs alakítása) háromszáz
éve játsződó ktizdelmét így kom-

kampányukban bravúrosan ősz-

szekapcsolták aZt, ami összetartozík, de az agyunkban' a20,
szfoadban széwált. Az óv elején mentáta szilágyifuon:

bemutatott kampányfilmben történelmí,kalandfilmben, sci_fi ben
látott v1víjeleneteket (Conan, a
barbától a Csíllagok háborÍjáis)
vágtak össze SzÍlágyí Í'ron vfivásával' a májusban felvett Íeklfun-

,,Eléggééletszer{I', ritmusában
hasonló lehetett az akkori uíuás,

Ugnnakkor a ualóságban Liam
Neeson csdlnyá'n megjd'rta valna,
amlkor megfogta az ellenfél pengéJét.Ez még a mi életlen kard-

jainkndl is szil'rnyen ueszéIyes,
hÍszen eg egtszerű mozdulattal,

filmben pedíg London olimpiaí
bajnok kaÍdvívója maga kiizd

ha kiht1zza az ellenfél a pengét,
na&/on síllyos sérilléseketlehet
okozni."
Mivel néhány hónapja a saját
bőrén, vívóruháján is érzía különbséget a film és a spQrt között'
több alapja van az összehasonlí-

meg a filmek n€gatív hóseivel. (Á
kampányfilm adta az ötletet mostaní Írásunkhoz' a reklámfilmból
kivett képekértpedíg köszönet a
DEART Produkcíónak.)

A fószerepló Szilffi Áront a
rendező-operatór Vermes lván

elmondása al apján ugy aruaz a c éltudatosság és feladatorientátság
ve?.ette,

mint a páston, ezek se-

gÍtették oltmpiai győzelerrthez. A
tekintetéból sokat megtudhatunk
arról, miért éppen ó lett a leg[obb:

spartuíuásban sokkal sztJkebb

mozgást kell ué4ezniink, és jlual
grcrsabban kell mozagnunk, hiszen azt akarJuk, hoglt az ellen-

néz,em a uíuójeleneteket a ftlmekben, ugnnakkor rneg tudok

A hárorn testőr, a
Csillagok háborúJa uagt akár a
Ttllípdnas Fanfan" - mondJaSz!lágyí Áron, aki nagyon sajnálJa,
hogy Darth Vaderrel végül nem
kttzdhetett meg.

Kéréstinbevéleménpmondott a Rob Boy nagy párbajáról

-

poszt, a uágások és szúrá,sok, A

úgy nézzen a végénDarth Vaderre' mint a páston az ellenfelére.
,,Sokszor' krÍtíkus'szemm'bl

kö2é ta,rto?,ik

,,A színpadi uíuás, ahogt én
érzékelem hiszen nem értelt
hozzá' _, Iegínkább a látuányossá.gra uan kihegtezue amellett,
hogt megőrzi a uíuás alapuető

tilotíuurnaít, rnínt a parádri-

a rcndező éppen azt kérte tőle,

csod,áIni sz,ép és kreatív mozlulatokat. Keduenc utuós filmjeim

tásra.

#l

felünk ne találjon el mínket mondja Szitá5yífuon, _ Míndíg

ís szeretten7 a uíuójelqneteket a
filmebben, Nem mondom, hogt

a

hatásukra uáIa,sztottanx ezt
a sportágat, és nem is ezeknek

ktiszlJnhetően szerettern meg,
de a legtöbb fiImberu átjön a uÍuás elegáns, tíszta, fair míuolta,
amiért éIuezhető,"

