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F I L M A J Á N LÓ
A tökéletes trükk
„Keressük a titkot, de nem találjuk, mert
nem is érdekel minket igazán. Nem a valóságot akarjuk látni, hanem az illúziót.”
Vannak rendezõk, akik sosem érik el igazán azt az eredményt, amit szeretnének, hiába
alkottak meg több témában is filmet, valahogy mégsem éreznek rá, és vannak azok,
akik már az elsõ perctõl kezdve, tehetségüknek köszönhetõen sikeresen végzik munkájukat. Christopher Nolan is ezen rendezõk közé
tartozik.
Filmjei általában a dráma, thriller, misztikum keverékei. Neki köszönhetjük, hogy újra
a vásznon láthatjuk a Denevérember csatáit.
2005-ben került a mozikba a Batman kezdõdik, amely még jobban felhívta a figyelmet a
rendezõre, mégis maga a kiválasztott téma talán nem minden ember szívébe lopta be magát, hiszen a szuperhõsökrõl rengeteg filmet
készítettek már több-kevesebb sikerrel. 2006ban viszont félretéve röpködõ hõsünk kalandjait, egy egészen más helyre vitt bennünket. A tökéletes trükk egy érdekes történetet

film

közélet

mesél el a 19. századból…
A fõszerepben két fiatalember áll, Robert Angier és
Alfred Borden. Mindketten
egy nagy sikernek örvendõ
bûvész segédei. Itt tanulják el a különbözõ
trükkök titkait, cseleit… A tanulásban segítségükre van az öreg Cutter, aki hasonlóképpen jártas a különbözõ „varázslatokban”. A
film elején már ismerjük a végkifejletet, kissé
homályos, de a késõbbiekben kibontakozik
Robert és Alfred története. Robert elveszti
kedvesét egy elrontott trükk miatt, és ezért
Alfred-et okolja. Ebbõl indul ki a két férfi
viszálya, ellenségeskedése. Útjaik elválnak, a
jövõben mindketten mint bûvész szeretnének
sikeresek lenni. Míg Robertet a bosszúvágy
hajtja, addig Alfred igazi tehetséges bûvész.
Eleinte nehézségei támadnak, de egy tökéletes trükk meghozza a várt sikert. Vetélytársa most se nyughat, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy rájöjjön Alfred
trükkjének titkára. A titokra, ha nem is jön rá,
a maga módján mégis eléri, hogyan tudná õ is
megvalósítani. A sikere óriási. De a siker még
nem minden egyik férfi életében sem. Mindketten megtalálják a szerelmet, mégis
elveszítik a legfontosabb értéket hivatásuk

miatt. De vajon megérte-e? A két férfi közötti
viszály, harag és bosszúvágy óriási áldozatokat követel, de erre csak a végén döbbennek rá…
A két fõszereplõt Hugh Jackman és Christian Bale alakítja, az öreg Cutter-t pedig
Michael Caine. Az õ kapcsolatuk a legfontosabb a filmben, és ez az, amit sikerült sajátos
színészi tehetségükkel megvalósítaniuk. A
nõi szerepeket is fiatal, tehetséges színésznõk
alakítják: Scarlett Johansson, illetve Rebecca
Hall.
A filmet elsõre unalmasnak tarthatjuk.
Minden kiszámítható, ezért nem is élvezhetõ
igazán. De ekkor döbbenünk rá, hogy elkövettünk egy hibát, mert nem tartottuk be a
„közönség” szerepét, nem figyeltünk eléggé… Segítséget persze kapunk az utolsó 5
percben, ami arra unszol minket, hogy újra
megnézzük. Óriási titok rejtõzik mindvégig a
mûben: a tökéletes trükk titka. A rendezõ sajátos módon tudja így alkotni filmjeit. Kapunk egy átlagos kort, átlagos szereplõket,
mégis mindig kihoz belõlük valami rendkívülit, valami izgalmasat, titokzatosat és végül
valami tanulságosat.
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Kiss Zsolt asztalos készíti a drótszita-szekrényt. Ez egy durva szita, az
áthullott õrleményt egy tolócsiga a selyemszitába továbbítja, ami a
finomszitálást végzi

A ráckevei hajómalom ünnepélyes
átadására és megszentelésére, megáldására az augusztus 20-i ünnepségek
keretében kerül majd sor, a pontos idõpontról az augusztusi számunkból értesülhetnek.

Fekete Anna
Az eseményen malomtörténeti elõadásokat hallgathatnak meg, megismerkedhetnek a hajómalom építésének
történetével, megtekinthetik a búza õrlésének mûveletét egészen a kenyérsütésig, hagyományos molnár ételeket
kóstolhatnak meg.
Mindenkit szeretettel várunk, éljük
meg közösen azt a felemelõ pillanatot,
amikor a rekonstruált hajómalom kerekei újra megindulnak!
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Helyreigazítás
A Ráckevei Újság júniusi számában
közölt, hajómalomról szóló cikk kiegészítésre szorul:
Az említett „gatyaszár-szitán” található G.M. monogram Gózony Mihály
nevére utal, akinek családjától, Gózony
Istvántól és Gózony Antaltól vásárolta
meg 1927-ben a Rímer család a hajómalmot, amely késõbb Rímer malomként vált ismertté. Ezt a malmot Rímer
Alajos utolsó molnár céh elnök és
Rímer István mûködtette 1953 márciusáig, amikor állami tulajdonba került.
A vásárlást eredeti dokumentumok
bizonyítják.
Szeredi Lászlóné kérésére:
a szerk.

