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Magunkról- magunknak
A XIII. Budapesti Játékfilmszemle
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margojara
Miképp vélekedünk népünkről. közösségünk
állapotáról, lehetséges jövőjéről, lehetetlen
múltjáról ? Közép-Európában máig ilyesmiről
beszélnek az ábrázoló művészetek.
Érdemes odafigyelnünk a magyar filmek jelzéseire is és érdemes összegeznünk mindazt, az
országból, s feledéstől megmentett fénylő-sáros
valóságot és uccán fölszedett talmi-kopott tárgyat (bohósagot és szomorúságot), amit közvetítenek rólunk: helyzetün kről és tudatvilágunkról. Vagyis: érdemes számolnunk mindazzal,
amit - ahány rendező, annyi vélekedés, annyi
értelmezés - alapon bár, számba véve a sokféleségből kiszűrhetünk s valamiképp mégis
egységesen értelmezhető képként (esetleg világképként) megtarthatunk magunknak.
Néhány nap alatt huszonhárom magyar filmet néztem meg, egyetlen esztendő termését.
Előtanulmányok és előítélet nélkül ültem végig
a vászon előtt a negyvenegynéhány órát. Nézői
várakozásom jóindulatú és nyitott volt, de
azért némi rendszert, utólag ugyan, mégis teremtettem laikus élményemben, némi egyszerű
csoportosítást. Csak ilyesfélét: mai életünk, a
történelem, detektív históriák, vígjátékok, középnemzedék sorsa, a fiatalok, irodalmi történetek s hatások érvényesülése.
Leggyakoribb fájdalomként ábrázoItatik esztendőnk filmjeiben a fényes szellők nemzedéke
(röstellem szokássá vált ugyancsak a fényesen
jelzett másik szóval il1etni őket) s ami/aki utána

következik. Fájdalmakat sugallnak e középnemzedékbéli életek, mert valósághelyzetekben türemlenek elénk s boldogságaik mindmind múlt idejűek. Boldogtalanok még a sikeresek is, mint a Töredék az életről hősnője, ha
ugyan megérdemli ezt a nevet a gyárigazgatónő,
aki leányait falura vetette nehéz idejében s ott
feledte őket jóléte napjaiban.
Mért nem sikerült eköré az asszony köré
igazi drámát vagy balladát sűríteni, mert csak
a rossz asszony balladájára lett volna méltó, a
Gyöngyössy-Kabay
szerző-rendező
páros
azonban erényekkel ékesítette alakját s éppen
ezáltal nem őrizte meg számunkra.
Gaál István építészmérnöke a Cserepek-ben
kezdettől fogva rosszul érzi magát környezetében: mint magára maradt elvált embernek, s
olyan tervezőnek, ki jobbat és többet teljesít
mint amennyivel érvényesülhetne - meg is van
az oka a rossz érzésekre.
(Választott életpéldáink törvényszerűen hontalanok a házasságban is, meg a hivatásukban
is. Sorsuk gyökerei azonban ritkán tárulnak
elénk, amit látunk, szomorúságaik, mindennapos pótcselekvéseik védekezése múlttól, jövőtől.)
A boldogtalan kalap (Sós Mária filmje) valóságos állatkertje ezeknek a hontalan férfiaknak és nőknek. Panoptikumukat alighanem
vígjátéknak szánta a rendező, de túladagolva
és elnyújtva félszeg-tréfás jeleneteit keserű s
5

szomorú játékot alkotott. De itt már nem is
kérdjük, nem is keressük a lélek-torzulások
okait, késznek és véglegesnek fogadjuk el a
jellemeket.
A haladék-ban Fazekas Lajos megmutatja,
egy sokoldalú tehetség mennyire boldogtalan
tud lenni s maradni képességei többszörös kifejtése s teljesítése közben is. Sikeres kudarcok
s egyre meghiúsuló eredmények árnyékában
eljutva az önmegsemmisülés küszöbéig. Csak
tudnánk, honnan jutott el ez az örökmozgó
férfi tevékeny életének ebbe a nihiljébe.
Hol vannak e nemzedék érvényesülésének
határai és korlátai? Ez itt a kérdés. Erre várjuk
a választ. Ide kell sorolnom a Boldog szúletésnapot, Marilyn (Szörény Rezső vígjátéka) kétségbeesett szinésznőjét is. Vajon vannak-e még
negyven fölött boldog színésznők e honban?
S vajon mért nincsenek, ha nincsenek?
Sándor Pál Ripacsok-ját sem hagyhatom ki a
keserves felsorolásból. A bohóc-sors s a bohóc-kiúttalanság is értelmiségi sors. A Ballagás
kudarcot 'Vallott tanárai is idetartoznak, de a
Vámmentes házasság promiszkuitásban edzett
taxis-lányai is, ha vidámságukat ajkukra fagyasztjuk.
Lugossy László vasöntője (Köszönöm, megvagyunk) egymagában áll e népes értelmiségi
panaszkoszorúban s az ő fájdalmának sebei a
legtapinthatóbbak s a nézőben az ő makacs
viaskódasa láttán ébred először berzenkedés:
ez nálunk lehetetlen ma rhF. De épp azért,
mert mindennapjaink apró tényezői szervesen
beépülnek a kaparj-kurta-neked-is-lesz igyekezetbe - s be még a társadalmi segítés lehetőségei is - a tiltakozásnak meg kell hátrálnia a
keserves képlet elől.
Egyetlen teljes család mutatkozott a népes
mezőnyben, a Mérkőzés újságírójáé. (De talán
a legtragikusabb.) Az egyetlen ez a volt népi
kollégista újságíró, aki megkérdi a miértet s
aki a rendező-író véleményével arra a nyárra
(1956 nyara) választ is talál: mert a gyilkos
szabadon köztünk maradhatott.
A többi film - közelebb a mához - ilyen vagy
hasonló kérdést természetesen föl sem tehe6

tett, s ilyen vagy hasonló választ nem is kaphatott.
Ám hadd tegyük fel mi a kérdést, hát ezért
próbálkozik oly sok fiatal értelmiségi útlevélhez jutván, a nyugati élettel? Mert itthon nem
fejtheti ki képességeit, tudását -Tévén, hogy az
íróasztalnál, a kutatóhelyeken
szerencsések,
előbbszületettek, kontraszelektált hitványok
ülnek? Csakhogy esztendőnk filmjeiben senki
nem disszidál, hacsak azt a fiút nem számítjuk, aki már Svédországban boldogult több
pénzért s nyilván keményebb munkával az
itthoninál. Ezek azonban jóformán nincsenek
is benne történeteinkben, ha vissza is várják
őket - igaz, hiába. Ök tehát nem adhatnak feleletet arra a másik s további kérdésre, mért nem
volt érdemes itt maradniok. Aminthogy minden keservek ellenére vagy 10-12 film éppen
azzal, hogy föl sem teszi a kérdést - azt mondja:
igen, érdemes, ha másért nem, mert képzeletünk ennél különbet nem remélhet. De kimondani ezt, csak halkan is. csak én mondom
ki helyettük. (Különös, hogy két egymástól
nagyon különböző film Skandináviában leli
meg azt az országot, ahol mégis-mégis érdemes
volna tán valamit keresnie a magyarnak. Töprenghetünk róla, miért lenne ez így.)
A történelemmel kért találkozót Fábri Zoltán, midőn Fábián Bálintot találkoztat ja Istennel. Mi pedig azt kérjük számon attól a négy-öt
filmtől, amely századunk történelmébe ás, legalább emlékeztessen minket arra, amit magunkról tán elfeledtünk s aki tudatlan volt eddig,
okosítsa fel, semmit sem tagadva le s nem hazudva el, hamisitva meg.
Négy-öt munkát említhetek itt (talán hatot),
s mikor az igazmondást igénylem, nem holmi
didaktikus követelményt támasztok, de csupán
annyit, hogy a sorvadozó magyar nemzeti
múlt-tudat ne csorbuljon, hanem épüljön inkább, akár a legtragikusabb események idézése
árán és alkalmával is.
Fábri filmje, bár halálnak halálával, Fábián
Bálint IéIekváltozása it ábrázolva a forradalmak
korában és a tanácshatalom bukása után
(1918-1919), teljesíti ezt a nem túlságosan
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könnyű kívánságomat.
Végképpen csak a történeti tisztan látás kedvéért említem meg, mert
a nézök, de még a kritikusok sem veszik észre,
hogya
kommün bukása után, ezen a keletmagyarországi
tájon a megtorJást, a kommunisták kivégzését a román királyi csapatok és
a magyar csendőrök együtt végzik. Apró mozzanat ez a forgutókönyvben,
talán van is valamelyes tömörttö
dramaturgiai
szerepe, ámde
meghamisít ja mindazt, ami 1919-ben ezen a
vidéken történt. Az itteni rövidebb életű tanácshatalmat
a román csapatok verték le, a
falusi vezetők egy részét valóban megölték,
legtöbbjét azonban elhurcolták a brassai fellegvárba. (Legenda: Veres Péter Számadásának
idevonatkozó
része.) Csendőrök csak a román
királyi csapatok visszahúzódása után vonultak
be újra e falvakba, a megtorlásból nyilván nekik
is jutott, de csupán a maradék.
Az egyetemes kegyetlenség, a hatalommal
való visszaélés újkori modelljét állítja elénk a
Transzport (l916)-ban Szurdi András, midőn
egy meg nem nevezett Európa-középi hatalom
baktérium-tenyésztő
fogolytáborának
halálraítélt rezervatumát mutatja meg. Ettől lett volna
aztán a fékét veszített, földrészűnkre
elharapódzó spanyol-járvány.
Kár, hogy az őröket
elektromos géppisztolyukkal
kissé már a Csillagok háborújá-ra emlékeztető szférába tolja
a rendező.
Ebben a filmben történelmileg az a nagyon
felemelő, hogy mi magyarok egyáltalán nem
kerülünk bele, sem mint áldozatok, sem mint
ítéletvégrehajtó k.
Mészáros Márta Örökség-ében aztán benne
van az egész második világháborús
ország.
Azaz dehogyis az egész, csak ami egy kastélyban megfér. Nem szándékozom felmondani az
egész történetet s igazából megítélni sem. Csupán két képtelen mozzanatra figyelek. Egyik
sem ér fel a történelem-hamisítás
pereméig. De
bosszantóak. Nyomban az első, a dramaturgiai
bázis, a rokonszenves és meglehetősen okosnak
látszó földesúr (Szabó Sándor szerepe) noha
tudja, hogy lánya termékenységével
nagy bajok vannak, mégis a vagyont soha nem leendő

unokájára testálja. Aztán hamarosan meghal,
dramaturgiai lehetőségéből kifogyván. A magtalan nő, szegény, de bájos leányt vásárol meg
százados férjének unokanernzés végett. A manőver olyannyira sikerül, hogy az egymásra
lelt pár két gyermeket is létesít: egyet a vagyonnak, egyet pedig a magánéletnek,
mire a
zsidótörvényeket
kezdi hozni a magyar törvényhozás, kiderül, hogya két gyermek anyja
zsidó. A férfi (immár ezredes) nem képes megmenteni szerelmét, gyermekei anyját a sárgacsillagos menetből. Ez itt a görcs: a magyar
királyi ezredesek zsidó származású kedveseiket
bizony meg tudták védeni-menteni, még a legnehezebb nyilas hónapokban is. Csak hogy nem
az utolsó pillanatban
kellett magtalan feleségüktől kölcsönkérniök
személyi iratait.
Radványi Géza Circus Maximus-ához sem
próbálok
esztétikai meggondolásokkal
közeledni, tehát nem a megvalósítás rendezői érdeméhez, hanem: mi célja lehetett a háború
utolsó hónapjaiban
egy vándorcirkusszal
Budapestről Horvátországon
át egy vegyes közép-európai társaságot meneszteni a szerb partizánok közé - a hitlerista hatóságok tudtával.
Elemezhetném
sorban a bujdokolók
céljának
képtelenségét.
Mit akarhattak
a németek két
partizánnak
álcázott tisztjükkel Titó táborában? Hírszerzést? Robbantást?
Bomlasztást?
Tudunk ugyan hasonló vállalkozásról
(Kádár Gyula könyvéből). De az mégis egészen
más lett volna. Túrázó magyar vándorcirkusz
volt menendő, valamikor 43-ban Spanyolországba, s Canaris, a német hírszerzés feje artista mezben akarta Portugáliába juttatni két
ügynökét, A magyar katonai hatóságok, ezt
meggátlandó,
feloszlatták a truppot. Később
derült ki, hogy Canaris Hitler-ellenes béketapogatódzásra
akarta használni embereit, "cirkuszművészeit" .
A film véres jelenetei ellenére idiJJikusan
képzeli el a háború utolsó hónapjait.
Szóltam már a Mérkőzés-ről, itt is meg kell
említenem
bátorságát,
de azt is, vajon 56
nyarán megeshetett-e mindez?
Az újságíró, bár vidéken, ennyire egyedül
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maradhatott-e a maga igazával ? A filmbéli
események az ötvenes évek elejére kívánkoznak, noha a verdikt 56 nyarán csattan.
Furcsa tán, ha a Gulyás fivérek sportfilmjét
a Pofonok völgyé-t is ideszámítom egy (valószínűleg észrevétlen maradt) mozzanata miatt.
Amikor a nélkülöző magyar ökölvívók a háború utáni, ri csallóközi magyarságot sújtó kényszerkitelepítés ("Iakosságcsere") keretében szlovák áttelepülőnek álcázva Pozsonyba költöztek
a több pénz s a jobb táplálék miatt, Papp Laci
visszatért egy év múlva hogya forintot megalapoztuk, de ajkán ott maradt a Bratyiszlava
szóhasználat. Torma ll. viszont, aki ott ragadt,
csaknem elfeledte anyanyelvét, tán már arra
sem emlékszik, hol született. De említendő lett
volna s kötelessége s része e sportról szóló filmnek, mi minden történt még a háború után is a
magyarokkal!
Négy irodalmi ihletésű alkotást láttam. Balázs József Fábián Balintjáról már esett szó.
Tetszett Kosztolányi-Ranódy Színes tintákról
álmodom című kis trilógiája. Illés EndreHintsch György közös munkáját: Nap/emente
délben-t időtlennek éreztem, tán kelleténél
jobban is.
Bódy Gábor Psych é-jét említve kimondhatom-e Weöres Sándor nevét? A négy órás filmet szívesen megtekinteném rövidített változatában még egyszer, úgy, amint a külföldiek
számára kommendálják.
Három film foglalkozik a gyermekekkel, a
Ballagás, a Dédelgetett kedvenceink s a Boldogta/an kalap. Nagy kérdés: jó szülők s lelkiismeretes nevelők vagyun k-e ?
A négy vígjáték közül három bűnügyi nyomozás. Bacsó Péter A svéd, akinek nyoma
veszett-jének és Mészáros Gyula Pogány madonná-jának sikert jósolok. Ebben az utóbbiban szerepet kapott a nyári Balaton is.

8

Az országból a Töredék az élelről villant
fel emlékezetre méltó képeket s jeleneteket.
Látható ezenkívül még mai Budapestünk is,
minden vígjátékainkban, színesben.
Summázva mégis tapasztalataimat : a látott
filmek történetisége ragadott meg leginkább
- s nem csupán a rnúltat idéző ké, melyeknek
természetük szerint is lehetőségük, hogy a
drámai események. empíriájával s a história
tanulságával is éljenek. Örömmel szemléltem,
mai, a mi napjaink életébe ágyazott megrázkódtatások filmjeiben is azt a komolyságot
(igényt a felelősségre), amely a legnehezebb
élethelyzetekben is keresni próbálja a világító
pontot, az életközepet, a folyamat sugárzó
gócát, a múlt-jelen-jövő sodrából kiragadható
sorslehetőséget.
Köznapi szóval: a mában merítkező, a
napjainkból merítő filmjeink (még a kísérletsikerűek is) a nemzedékváltás nagy kérdéseit,
a fiatalság szerepkeresésének, sorsvállalásának
és (talán időleges) otthontalanságának nagyon is valóságos gyötrelmeit mutatják. Megnyugvást, kiutat legtöbbször nem (vagyis:
még nem) talál va, hiszen az alkotók többnyire
saját nemzedékük örvényét vetítik elénk,
amelyben tehát maguk is benne forognak.
Szinte kiált mindenik drámából a kérdés,
lehet-e, érdemes-e fiatalon itt élni, e hazában
tervezni jövőt.
Ezek az alkotások, még a tétovázók is, még
a túlzásokkal kísérletezők is - esztendők múltán jelen korunk hiteles dokumentumai lesznek: egy darab társadalomtörténet, egy darab történelem.
S azt is fogják visszhangozni (még a legkevésbé "hazafi" szándékúak is), hogy nemcsak
lehetett, lehet itt élni, hanem - muszáj is.
Cseres Tibor

KRITIKÁK

Egy személyiség küzdelmei
Gaál István:

Cserepek

Már a nyitó képeken látni lehet, hogy mesteri
beálJításokkal lesz dolgunk, és hogy a vágás
sem akármilyen. A főhős áll egy teherpályaudvar sínekkel szabdalt terében, szinte áldozataként ennek az acél-szövevénynek, és a távolikat testközel i fenyegetés szakítja meg többször is, az ütközőké - hideg-kegyetlen halál
készül. Ám ez csak hagymázos álom: Vigh
András (Zygmunt Malanowicz), ipari formatervező, túl élete delén, és válásán is persze,
fölébred szokvany-lakasában, egy vasútállomás hangszóróinak torz hullámai közt, hogy
nekikezdjen honi hétköznapjainak. Tegnap érkezett külföldről, ahová - mint kiderül - jól
fizető szokvány-munkára küldték; Ladája fényesre mosva áll a lakótelepi parkolóban és
(bárha jó ideje pihen) tüstént indul is, első gyújtásra, neki a reggeli csúcsforgalomnak.
Ezt a közlekedési egy-két pillanatot is tanítani lehetne: árad belőle az idegesség.
A következő jelenet viszont, ahol már nemcsak kép van, de párbeszéd is, egyszeriben "földeli" az indítás nagyfeszültségű áramát. Főhősünk az iskola előtt lesi meg kamaszfiát,
Zoltit, akinek repülő-táskát hozott ajándékba;
aIig egy-két mondatra van idejük. Csakhogy
ezek jellegzetes alibimondatok, a dramaturgiai
kimódoltság jeleként: "exponáljuk" itt a gyereket, aki majd visszatér később; s mindjárt
valami előleget is adunk így annak jelzéséhez.
hogy Vigh András élete bizony félresiklott.

Kisvártatva kiderül: hasonlóképp válságba
jutott emberünk a tervezőintézetben is. Földereng egy szokványos konfliktus: míg ő távol volt, tervét - átdolgozásra - egy alkalmazkodóbb fiatalnak adták, s egyébként is, nagyratörő elképzelései a házgyári lakások bebú
torozásához nem illenek, megalkuvásra viszont,
noha ezt majdnem szükségszerűnek lehet rnondani, Vigh András nem hajlandó. Ezért aztán
a mozdulatlanul figyelő kollektíva előtt kettétöri ceruzáját.
De nem lázadás ez, hanem idegösszeomlás.
És itt a pont, ahol a film kétfelé szakad:
mindegyre kritikusan társadalmi motivációt
találunk egy betegséghez, és képtelenek vagyunk eldönteni, ez a főhősünket hatalmába
kerítő rossz-érzet, ez a szorongásokkal teli
bizonytalanság vajon az alkatából következik-e,
vagy szociális közegéből, esetleg mindkettőből;
és ha utóbbi az igazság, miért engedi főhősünk,
valami ön-pusztító virtusból, csak sodortatni
magát? Honnét komor belenyugvása, mintegy
megválthatatlannak fogadván el ezt a sorsot,
pontosabba n beJefuttatva egy erősen korlátozott nézetrendbe, melyen csupán karitatív érzelmek uralkodnak?
Gaál István új filmje ennek a lényegében forgatókönyvi tisztázatlanságnak a következményéül válik ellentmondásossá és talányossá :
a főhős alakja kidolgozatlan, a cselekmény erősen mesterkélt, fordulataiban sokszor előre lát9

csupa ragyogás, szakmai
ható, párbeszédeiben pedig lapos. A mű váza megvalósításban,
kristaly-rerneklés. Önmagában így minden epinem ajándékoz meg tehát a sosemvolt történet
zód szép a szemnek, gazdaságos, megejtő, s
és figura csodájával, holott maga Vigh András
figurája egy sor önéletrajzi elemet is megsejtet, egy-egy beállításban filmtörténeti értékű is,
s ezek révén akár egy nernzedéki típus megtes- mint például az elhagyott bányánál, ahol főhőtesitője is lehetne. Legalábbis érezni a filmen a sünk apjához siet: itt három sík képzőművészeti
személyességet, talán soha ennyire nem lehetett erejű játéka nyűgöz le, egyetemessé tágítva
érezni, mint most; és aki Gaál István tiszteletre- három nemzedék találkozását. De nem kevésbé
méltó munkásságát ismeri, találhat jó néhány szivszorítóak arcképei, mondjuk a mozgásséutalást a korábbi alkotásokra is. Itt a sínek rültek tornáján, vagy a Mátyás-templomban:
mindegyre visszatérő motívuma, vagy a meg- ilyenkor a létezés nagyobb kérdéseivel kerütisztító esőé, de itt van az elődökhöz való haza- lünk szembe, többet érzünk meg, mint ami a
latogatasé is. Igaz, mind megkeseredve : a sínek látvanyból egyszerűen következnék. Ami - ha
zengtek még, amikor büszke-nemes vidám dal- szabad Így mondani - már-már filozófiai folamot vertek ki rajtuk a Pályamunkások,
az tografálás, jeléül annak a szándéknak és igéeső a rnéltatlanul mellőzött Zöldár főhöset re- nyességnek, ami a film mélyén bujkál. Rendeménykedve mosta le, a Keresztelő falusi értel- zőnknek ritka ereje van, sajátos kép-teremtő
misége még nem alkoholba fojtotta világmeg- kultúrája miatt, elkerülni a nálunk oly gyakori
váltó terveit, a Magasiskolá-ban volt áhítata a verizmust, az áporodottságot és a konyha szaszeretkezésnek, s a Legato autójában sem a ki- got, a másik oldalon pedig a jelképességnek
üresedett férfi-nő kapcsolat utazott az M7-esen. tervezett sete-suta allegorizrnust ; s ebben operaÉs, emlékezzünk vissza, a Sodrásban nagy tőre, Lőrincz József, pontosan követi őt. Más
kérdés, hogy ez a tiszta s kissé emelkedett képet
svenkje is más volt szegény Csohany Kálmán
követelő
igényesség alkalmanként "megemelt
emlékezetes műtermében: akkor kanosók, népművészeti tiszta formaremekek sorjáztak a közegbe" viszi, s nemcsak a Balaton-parti
"édes élet" nyilvánvaló amerikanizmusánál,
polcon, s nem cigarettavégek, koszos tányérok,
meg sörösüvegek, mint most Vigh András el- ahol az indulat arány-torzító hibájával van
hanyagolt konyhájának asztalán. Ezek az dolgunk, de egy-egy helyszín berendezésének
autobiografikus elemek azonban a nézőnek esztétizmusában is (Jásd: a padlószőnyeges
(mivel ilyen összefüggésbe nem helyezi el kórházi szoba stb.).
Ezek a történetre rakódott képi gyönyörűséőket) sokat mondani nem fognak, s egyébként
gek
azonban mégsem feledtethetik a filmben a
sem módosítanak a "sztori" erőt1enségén: a válás, az ebédjét hűtőszekrényben találó s anyja félig kimondott szó zavarát. Úgy érezheti a
által érzelem-szegényen nevelt gyerek, a kicsi- néző, többször is, hogy itt tulajdonképpen rettentő indulatok szorultak bele egy redukcióba,
nyes munkahelyi bonyodalom, a protekcionizés csak jelezve van, de nem kifejtve, mi is a
mus, a hazai "dolce vita", a szorult lakáshelyzet,
gond igazán ezzel az alkotó-értelmiségivel.
a kezdeményezéssel szemben fellépő értetlen
Hiszen az allúziókból csupán kibontani ezt
irigység, az elmagányosodás, sőt a marginalizánem lehet; és hogy tulajdonképpen meg is van
lódás megannyi visszaköszönő általánossága
filmjeinknek, sőt, kizárólagos tartalma is, e kerülve a problematika, amikor a mélyebb
ellentmondások megvilágítása helyett valami
részecskék ilyen-olyan leltározásával próbálván
feledtetni a keményen kidolgozott emberi drá- elmosódott generációs tépelődésnél kötünk ki.
És ebből a történelmi konkrétumok hiányozma (s benne a jellemek) hiányát.
nak.
Egyedül jelenkori keresztmetszet marad;
Igaz, ami GaálIstvánnál erre a vérszegény
ezt viszont jórészt banalitások töltik ki, s ráés alkalmanként sablonos történetre rakódik,
Stendhal ágacskáját idézi: csupa elegancia a adásul - éppen Vigh András idegi kezeltetése
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miatt - meg is kérdőjelezhető az egész. Nem
tudni ugyanis, mennyit hihetünk ebben a keresztmetszetben elrejtett kritikának, ha főhösünk, akinek szemével az egészet nézzük, betegesen üldözéses maga is; együttérzésünket
bírja tehát, de ítélet-alkotásában már csak
fenntartásokkal követhetjük. Vele megyünk a
lélekelemzőhöz, ahol a tudomány képmagnójának hideg-kék leneséje mered ránk, és bele
lehet borzongai.i a magányosság kiszolgáltatottságába ; vele megyünk édesapjához, ahol
az idő (s a benne pusztuló erkölcs) tragikumát
találjuk, s a halál előérzete szorítja össze szívünket; vele megyünk az élvetegség vásárába,
ahol kiábrándulhatunk a "fenn az ernyő, nincsen kas" ürességéből. De még mindig nincsen
a kezünkben semmi, ami pontosan Vigh András, éppen az ő társadalmi és magánéleti válságát értetné s éreztetné meg velünk, s akivel
ezért tudnánk azonosulni. Hasonlóképp elidegenítetten kell szenilélnünk menekülését is. Ha
a dramaturgiai önkény - a balatoni "partyról"
visszatérőben - nem veti útjába a "stoppos
lányt", filmjeink ugyancsak megszokott figuráját, talán kénytelen lesz a mű a bensősé-

gesebb ábrázolás felé fordulni; így azon ban - e
lány fiatalságában
- szinte felkínálkozik a
könnyebbik megoldás: reá vetíteni az egész
problematikát a nemzedékire, ahol a jó és a
rossz kategóriája életkor szerint oszlik el. S
ahol ez a hajlékony derekú, energikus lányka
(Várkonyi Szilvia), mégha alkalmanként - talán a lakáskérdés nehézségeinek illusztrálására
- csövezni is kényszerül mindannyiszor, amikor
anyukája a lovagját fogadja, éppúgy megszállott ja a hivatástudatnak, mint főhősünk hasonlóképp nem csekély illúziókkal megjelenített
fia.
Kellő életismerettel ez a voluntarista képlet
természetesen nem lehetne ennyire egyszerű.
Íme, az ifjúság, tiszta buzgalmával s akaraterejével (egyik ütköző), s íme, amott a jámbor
öregség, bölcs-derűs belenyugvással a változtathatatlanba (másik ütköző), kettőjük között
pedig mi, ez a szerencsétlen "közép-nemzedék",
mely hajdanán a világot megforgatni indult, s
most a tehetetlenség, a feleslegesség, a be nem
teljesült álmok válságát éli, akit tehát a tolató
vonat összelapít: ilyen tételesen elmondható
ez? Igen, fölsejlik az elgondolásban a roppant
11

kínos és kemény drámai mag, s a belőle kinövő
filmalkotás ideája is; de nem káromkodik ez a
történet, nem üvölt, nem zokog, nem fordul
felénk falfehéren, nem üt, egyáltalán, semmilyen végső következményig
nem vállalja fel
mondandóját, s legfeljebb a főhős elérzékenyüIt
kezeléséből sejthetjük meg, milyen húsbavérbe vágó tartalmak szelídü1tek ezúttal páráskönnyes lírava.
Mégpedig amiatt, mert ezt a filmet is eléri a
drámai műfajokat fenyegető legnagyobb veszély: túl kiizel tartja magához a (félig-meddig
auto biografikus) főhőst. Elérzékenyül rajta, s
képtelen objektivizálni. Nem vesz kellő távolságot tőle, egyedül őtőle nem, s így kezdettől
fogva nem lehet összebékíteni ezt a Iírát a környezet, a világ tárgyiasabb ábrázolásával. Érthető persze ez az ellágyulás, kivált egy olyan
művész pályaképében, aki az értelmes lét
szépségét keresi eszmélésének első pillanatától
kezdve, s ezt a kőzősségért kifejtett tiszta erkölcsű cselekvésben találta meg, most pedig
befelé nyelt könnyekkel szemléli e nézetrend
cserepeit, megannyi infarktus, gyomorfekély
s arcrángás országában; ám ha ennek kifejezését tartotta szükségesnek, mégiscsak s mindenekfölött a főhős alkotói analízisére lett volna
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szükség, konokul (s akár önkritikusan) megvilágított okokra és okozatokra, mert ezt - mint
látnivaló - nem helyettesítheti ipari formatervezőnk alkalmanként hangsúlyozottan bemutatott gyöngyöző homloka. Vigh Andrásból
süt a megbántottság, pedig nem üldözik, s ha
egyik tervét elejtették is, a másikért megjutalmazzák :nyilvánvalóan ravaszabb és okosabban
manipulált az a közeg, melyben éveit pergetí,
mintsem hogy beérhetnénk olyasféle magyarázatokkal: "nem életrevaló", "nem találja a helyét". És: hogy "magános farkas". Akinek
egyetlen lehetősége van: a megadás.
A középponti figura kidolgozatlanságéból
és lírai kezeléséből következik egyébként ez
a küzdés-hiány is; ebből pedig, hogy fáradtnak
és fanyarnak érezzük a filmet. Nem ok nélkül
kérdezősködik e passzivitás körül a lélekbúvárnő sem: mert, ha ennek motivációja hiányzik, végeredményben hiányzik a hitel is. És
hiába szembesítjük magunkat, megannyi feszült jelenetben, a család, a munkahely, a szerelem, a halál, az ifjúság, a hivatás kérdéseivel.
ez a konfrontáció mind tétel-illusztráció csupán, hiszen értékrend - amivel főhősünk viszonyítana - nem mutatkozik; és ha végül valamilyen "minimál-program" körvonalai fel is
sejlenek (ennek indíttatására szalad át Vigh
András az esőben a tervezőintézettől az úttest
másik oldalára, hogy segítsen egy kedves öregasszonynak a járdára rakni virágcserepeit), e
programban legfeljebb a jótékonykodás önvigasza munkál. (Hasonló szerep jut, nem sokkal korábban, az éjszakai szerelőnek.)
Mindebből úgy vehetjük, hogya Cserepek
nem társadalom-elemző film (noha teli van a
társadalom kritikajaval), nem is lélek-analizáló
(bár a cselekmény ilyesmi köré rakódik), hanem igazából moralista mű, mely egy adottnak
vett helyzetben a lehetséges válaszok tisztességét keresi; s ezért nemcsak a válság-érzet jegyeit
gyűjti össze, de teszi ezt azért, hogy lekúzdje
ezt az érzetet, és - használjunk emelkedett szót
- mintegy meg tisztuljon így, feloldozást nyerjen
bűne, a közösség érdekében tervezett ön-realizálás csődje alól. Vigh Andrásból pokoljárása

után sem haltak ki azok a reflexek, melyeket
csak a gúnyoros szemléletmód mondhat, lekicsinylően és kiábránduItan, altruistának ; és
ezek, lám, tüstént működésbe lépnek a tett
lehetőségének legkisebb reményénél is. Nem
véletlenül hangsúlyozza ezt a film zárójelenete,
ahol a szakadó esőben főhősünk először nevet
felszabadultan, ahol az ég felé emeli karját,
végre diadalmas; ahol tehát, még ha fájdalmas

apróságban is, de érvényre jut a Gaál István-i
filozófia nemessége. Csak lelkesen kívánhat juk,
hogy legközelebb - birtokában immár a végtelenül kifejező film-nyelvezetnek, s a kontinensünkön oly ritka önemésztő elkötelezettségnek
- ez a filozófia (s benne valóságunk megindítóan együttérző értelmezése) végre kiteljesedjék, s korunk nagy drámai tartalmaihoz méltó
forgatókönyvre találjon.
Szabó György

CSEREPEK színes, magyar, Budapest Játékfilmstúdió,

1981.

í. és R.: Gaál István, O.: Lőrincz József, Z.: Szőllősy András, Sz.: Zygmunt Malanowicz, Várkonyi
Szilvia, Szakács Eszter, Bihari József, Tanay Bella, Kovács János
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Két sanda bohóc
Sándor Pál: Ripacsok
Túlságosan kézenfekvő volna ennek az írásnak
azt a címet adni, hogy "Egyedül nem megy ... "
Ez a filmben szereplő énekes-táncos bohócpár,
a "Salamon és Stock" számának a címe; ezt
éneklik el (legalább) négyszer, különböző körümények között - a Savoy bár műsorában,
délelőtti próbán, a szilveszteri tévéműsor f61vételén az Operában -, sőt partnercserével,
ami a film alapkonfliktusát
teremti meg; ez a
refrén, ez az "üzenet", ez a rendező hitvallása
- ez a Ripacsok mondanivalója.
Csakhogy nem volna jó a gombhoz varrni a
kabátot, vagyis a sloganból levezetni a filmet.
A Hamlet sem - hogy kellően meredek példát
hozzak - a .Jenni vagy nem lenni" monológ
szálléigéje révén vált a modern értelemben vett
létfilozófia alapdrámájává.
Rendben van, belénk sulykolták a gondolatot,
"egyedül nem
rnegy", értünk a szóból, a memóriánk sem rossz,
s ha nem figyelmeztetnek
rá, akkor is tovább
tudjuk gondolni a dolgot magunktól,
mert
emlékszünk
a mosodás
Minarik
Edére a
Régi idők focijá-ból, aki még abban a lázban
égett, hogy "kell egy csapat", most már adjuk
alább is, szó sincs csapatról, a balekra vett
Stock Ede (jé, ő is Ede, és őt is Garas Dezső
játssza, micsoda véletlen!) megelégszik azzal
a monomániával,
hogy "egyedül nem megy".
Ám legyen: ismerjük az ars poeticát, lássuk
a filmet hozzá.
A Ripacsok sztorija rendkívül
egyszerű.
(A forgatókönyvet Sándor Pál és Tóth Zzusza
ötletéből Tóth Zsuzsa írta.) Salamon András
és Stock Ede évek óta együtt dolgoznak. "Salamon és Stock a légnadrágban."
Ez egy szám.
Szám a Savoyban. A Savoy bárban. Ahol
dolgoznak.
Ám egyszer Salamon
minden
külön értesítés nélkül kirúgja Stockot a számból és beveszi helyette Bogárkát. Mert Salamon karriert akar csinálni, és Bogárka a Főnök szeretője. Ettől kezdve Stock meg akarja
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ölni Salamont. Ez történik a filmben. Meg az,
hogy Stock nem tudja megölni Salamont. És
még az is, hogy miközben végighajszolja
a
városon, belelátunk mindkettőjük életébe. Legvégül a páros újra helyreáll, mert úgy tetszik,
hogy "egymás nélkül nem megy".
Ennyi a sztori. Egyenes vonalú, mégis két
szálon fut. Az egyik szál egy bohóctréfa-sorozat, a másik, ami mögötte van: mindennapjaink
melodrámai rituáléja, görbe tükörben. S természetesen ugyanarról a történetről
van szó.
Maga az "alapszám",
a metaforikus üzenet
is ősi bohóctréfa. Ketten egy nadrágban. Az
egymásra utaltság és az összeférhetetlen érdekek klasszikus megfogalmazása.
Azután az
"élet"
szintén
bohóctréfákban
folytatódik.
Ahogyan Stock Ede .Jereagálja"
a számból
való kirúgását, az rnűvészien kidolgozott produkció. Kern András (Salamon) épp befejezte
kettősét Bogárkával, amit Garas végignézett.
Ekkor szabályos
bohócszám
következik,
a
bárban dolgozók mint rögtönzött
közönség
előtt. Mindketten félig beöltözve, félig civilben.
Kern a műsorból érkezik, éppen kilépett a
Bogárkával
közös nadrágszárból,
Garas arcán megkezdett, félig fölrakott smink. Garas
a megértőt játssza. Gratulál. Kern pimaszul
alájátszik: helyesel. Garas iróniája keserűen
intellektuális,
Kern agresszivitása nyersen fölényes. Garas fonákkal megnyesi a labdát,
Kern tenyeressel egyből visszaüti. Végül Garas egy mesterien fölépített, a .Jcacagj, Bajazzó !" vizenyősségét kifordító abganggal távozik - és az öltözőjében tényleg a tükörbe néz,
hogy letörölje arcáról a festéket.
Bohóctréfa
követ bohóctréfát.
Az utcai
vizeldében Garas pezsgővel locsolja le a randaIírozókat. Első verekedése Kernnel egy meszesgödörben végződik, mindketten fülig kulimászosak.
Udvaros Dorottya
(Bogárka)
és
Kern kettőse egy telefonfülkében : a meszes

víztől csöpögő Kern a lány szoknyája alá
bújik Garas elől, némi erotikus mozdulatok
kíséretében. Garas összepakolja kisfiát és kislányát: gyerek dögönyözés és gyerek öltöztetés.
Éjszaka beállítanak az elköltözött feleséghez:
két pár láb, majd két álmos ember (egyikük
a szerető) a takaró alól, amint megpróbálják
megérteni a helyzetet. A második verekedés
egy gyapotbálában végződik. Szerelmi jelenet
fejlődne Bogárka és Salamon András között,
de megszakad, mert Kern észreveszi, hogy az
iménti berezelés némi nedvesség képében hagyott nyomot a nadrágján.
Klasszikus burleszkjelenet: az énektanárnőnél. Skálázó tanítvány, egymás után érkező
idegenek és ismerősök, a fölfordulás nőttön
nő, véletlenül leütött áldozat a zavartalanul
zongorázó tanárnő térdén, népes család be,
kergetőzés, labda a csilláron, órát vevő tanítvány ártatlan kérdése: hogy fogom itt beskálázni magam?
Újabb bohóctréfák. Klasszikus félreértési
jelenet: Garas telefonon beszél Kernnel, miközben feleség - gyermekeit kézen fogva - az
ablakon át "issza kéredzkedik ; a két dialógus
párhuzamosan folyik, a partnerek keresztbe
értik a mondatokat, minek következtében feleség újfent távozik a Szent István körút fölött,
a Marx téri gyaloghídon. Homoszexuális fiú
és idős barátjának akasztási burleszkje. Kern
és Garas részegjelenete a bárban, később kiegészítve a harmadik verekedéssel, amikor is
Bill Berger a Hé, barátom, itt van Sabatá-ból
bemutatja a vécében, milyen egy igazi westernbeli késelés.
És most lássuk a mélyáramot, a "komoly
tartalmat". A CÍmszó: mindennapi árulásaink.
Salamon András elárulta Stock Edét, Bogárka
- pontosabba n a Főnök - kedvéért. Bogárka
elárulta a Főnököt, mert Salamon Andrással
is lefekszik. Salamon Andrást is elárulták : a
felesége egy nyaralás végén kint maradt Norvégiában, a kislányukkal együtt. Stock Edét
szintén elárulta a felesége, amikor elhagyta.
S hogy érezzük a lánc végtelenségét, két mellékszereplö is bekapcsolódik az össznépi társas-

játékba: a szilveszteri tévéadás rendezője az
operaházi felvételen közli asszisztensnő-szeretőjével, hogy nem válik.
A mindennapjainkat meghatározó - és megalázó - "kis igazságokról" beszél a Ripacsok.
Természetesen nem művészproblémáról
van
szó, mindannyian ripaesek vagyunk, sanda
bohócok, akik hűséget, barátságot, szerelmet
hazudunk. Vagyegyszerűen
önmagunknak
hazudunk, mint Róza, Salamon András anyja,
aki olvasta menye levelét, hogy nem jön vissza
Norvégiából, de úgy tesz, mintha nem olvasta
volna, mert önmagának sem akarja bevallani
az igazságot. Miként Salamon András sem
akarja bevallani, hogy szemét módon viselkedett partnerével. Vagy a tévérendező, hogy válás
nélkül kényelmesebb.
Egyedül Stock Ede nem hazudik, ő csak fölveszi a ripacsszerepet, a sanda bohóc-szerepetamikor visszafizet. Amikor balekségében kérlelhetetlen. Amikor végigkergeti a városon Salamon Andrást, amikor telefonon üldözi, amikor a gyerekeit otthagyja a felesége nyakán,
amikor nem fogadja vissza a megtért hitvest.
Sándor Pál sok mindent "elrejtett" ebben a
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vidámnak látszó filmben. Véleményét a tülekedésről, az emberi kapcsolatokról, a valódi
értékekről. Salamon András harmincharmadik
születésnapján játszódik a történet. Ő még azt
hiszi, hogy létezik "karrier", holott maximum
a Savoy bárból az Operába vezető út létezik,
ami még valóságos méterekben sem nagy távolság, nemhogy képletesen. (Aligha véletlen a
két helyszín kiválasztása.) Az eset mögött ott
lappang a kimondatlan kérdés: érdemes?
Ezért? A butácska széplány, Bogárka látszólagos immoralitásában több a valóságos morál, amikor azt ismételgeti: "Vagy mindent,
,vagy semmit." Ő megrázkódtatás nélkül sodródik egyik számból (egyik ágyból) a másikba;
tartás nélküli lezserségének ugyanaz a rnögöttese, mint Stock Ede tartásának. Ez a "miért
legyek tisztességes" és a "miért ne legyek tisztességes" József Attila-i dilemmája - talán nem
illetJenség e profán történet kapcsán citálni -,
aminek végső megoldása a "kiterítenek úgyis"
bizonyossága. Stock Ede, kifosztott lakásában
üldögélvén, mintha tudná már ezt a rezignált
bizonyosságot.
Érdemes fölfigyelni egy apróságra. Az egyet-
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len valóságos "emberi" kapcsolat a filmen a
bárműsor csimpánzának és szeIídítőjének viszonya. Ahogya két bohóc acsargó késelésétől
fölidegesített, rikácsoló állat szép lassan visszaszelídül gondozój ának ölelő karjába, az sokat
mondó rendezői pillanat. Az operatőr is jónak
látja lelassítani ezt a mozdulatot. (A film más
helyén nem fordul elő hasonló trükk l)
Sándor Pál tehát újra moralizál, amit mostanság rossz néven szoktunk venni - nemcsak
tőle, hanem másoktól is. Csakhogy a rnoralizálás itt nem valami helyett jelenik meg például nem történetfilozófiát vagy világszemléletet pótol -, vagyis távolról sem az a cél
vezérli, hogy a jelenségek magyarázatául szolgáljon. Csupán arra int ez a gyengéd erkölcsi
imperativusz, hogy ne adjuk el egymást naponta - s ennyit talán szabad egy komédiában.
Végre egy film, amelynek stílusa van. Amit
most mondok, azt kicsit félve mondom, mert
egyetlen filmes irányzatot sem szeretnék megbántani - sohasem az irányzatokkal van baj,
mindig az egyes filmekkel-, de mintha újabban
divat volna slampos filmeket csinálni. Mintha a
valóság fölstilizálása (lakkozása, megszépítése,
elkendőzése stb.) ellen úgy tiltakoznának némely rendezők, hogy munkáik szerkesztetlenségével, megvágatlanságával, slendriánságával
tüntetnek. Jelentősnek szánt filmeket ront le a
gyenge szakmai színvonal, elnézendő vétek
lett a mcsterség nem tudása.
Néha olyan filmet is jó nézni, amelyik meg
van csinálva. Sándor Pál, persze, mindig tudott
filmet csinálni, ráadásul nála ez nem különös
műgond kérdése, hanem magától jön; másrészt
viszont az is igaz, hogy a formai tökély egyes
esetekben fontosabbá vált a tartalomnál, elkápráztatta a szemünket, s a csillogás alatt
maga az anyag nem volt elég tömör vagy tartós. Most úgy érzem, egyensúlyba került a két
oldal: a stílus és a gondolat szinte azonos mértékben könnyed és komoly. Vannak ugyan
rések - például a "bohóctréfák" anyaga nem
egyenletes, Bogárka beugrásának a sztori
szerint minőségileg rosszabbnak kellene lennie,
de a rendezőnek nincs szíve elrontani a való-

ban kitűnő páros számot -, ezeket azonban
gond nélkül kitöltik a szinészek.
Mindenekelőtt Garas Dezső Nem kell hozzá
kifinomult filmes látásmód, sem szakmai jártasság - különösen, ha a hazai filmtermés legjava pereg le előttünk egyhuzamban, visszamenőleg és előre -, hogy észrevegyük: ez az
alakítás messze kiemelkedik a maga kategóriájában. Az a Stock Ede, akit Garas játszik,
nem a clown közhelye. Nem a megszokott
bohóc, akinek a sminkjére pereg a könnye.
Nem a megszakadt szívű Rigoletto. Garas
Stock Edéje száraz bohóc, kemény és szenvtelen, nem rakja ki elénk közszemlére belsőségeit.
És még valami: nincs különbség a civil arca
meg a komédiás arca kötött. Mindkettő ugyanaz az emberi arc, a homlokredők mögött akkor
is gondolatokat sejthetünk, amikor a smink
elvben személytelenné festi a vonásokat. De
hiszen épp ez az: Garas arca a maszktól nem
válik személytelenné, a festés inkább úgy működik mint egy redőny. Válaszfalat húz a világ
és a belső én közé.
A nagy játékhoz, persze, olyan partner kell,
mint Kern András Ha Garas Stock Edéje kemény és szenvtelen, akkor Kern Salamon
Andrása agresszív és szenvtelen. Ez az "Andriska" eltökélt krakéler, aki belső gyöngeségét
kompenzálja az agresszivitással. Mindenféle
érzelmet szégyell a világ előtt, önmaga előtt
is. Kern egyik legszebben megoldott jelenete,
amikor Norvégiában levő lányával beszél telefonon. Biztosan egyensúlyoz az érzelgösségre
csábító csöndek és a torokköszörüléses megszólalások lehetősége között, mindössze a
hangja válik kicsit érdessé és a megszokottnál
magasabbá, nehogy "berezonáljon".
Kettősükhöz méltó harmadikként társul a
betolakodó Bogárkát játszó Udvaros Dorottya,
ez a mind erőteljesebb egyéniséggé érő sZÍnésznő. Van egy új hangja az elkényeztetett
affektáláshoz - kicsit éneklő, kicsit "színésznősen" modoros -; aki az ilyesmire érzékeny,
annak veszélyesen ellenállhatatlan. A butuska
kacarászást is eredetien oldja meg a lehetőségekhez képest. S ami igazán fontos az alak í-

tásában : a művészieskedő manírok mögött,
amivel a hótt-civil Bogárkát jellemzi, ott van
az az irigylésre méltó biztonság és fölény, amely
minden valódi művészIélekkel szemben sebezhetetlenné teszi az ilyen Bogárkákát.
Finoman cizellált portrék sorakoznak még a
vásznon : Temessy Hédi bizonytalan eredetű
félmosollyal (alkohol? neurózis? egyszerű önáltatás?) jellemzett Rózája, Major Tamás cinikus mefisztói főorvosa, Bárdi György rozzantan elegáns éjszaka-császára, Máté Gábor
szubtilis homoszexuálisa. És a "burleszk" szereplői: Margittay Ági, Gőz István, Pécsi Ildikó.
Ragályi Elemér fényképezése
tökéletesen
stílusban tartja a filmet. Az éjszakai felvételek
nagy része "revűs" csillogást kap, sok, homá;,
lyos eredetű, elmosódott vörössel, szétszórt
fények kel. A torzító optika használata, "művészi ripacssága" nem olcsóság, ellenkezőleg:
elegancia. Az ábrázolt világ nem lerobbant,
hanem kifényesedett. A várost mutatós nak
látjuk, még a földúlt Marx teret is, amelynek
átmenetisége láthatóan vonzza a rendezőt és az
operatőrt. (Egyébként fontosnak tetszik számukra, hogya cselekmény itt történik, ismerős
helyeken, a Madarász Viktor utca, az Opera és
a Nyugati pályaudvar háromszögében.)
A bohóckettős metaforája az utolsó jelenetben bomlik ki. Az újra egymásra lelt pár az
operaházi felvételen találkozik, ahol a tévérendező "egy országnak csinál 'szilvesztert".
(Már ebben is van valami kaján szimbólum,
abban viszont tiszteletteljes kalaplevétel, hogy
a büfében egy pillanatra megjelenik Hacsek
és Sajó, vagyis Kibédi és Hlatky.) Itt újra
megcsinálják "a" számot, amely Presser Gábor
kitűnő zenéjével a valóságban nemcsak a
Savoy bárnak lenne túl jó, hanem talán még a
televíziónak is. "Egyedül nem megy ... " A
hang play backről jön, Garas és Kern lejelzik
a szájmozgást meg a koreográfiát. Ez próba.
Talán megy még. Kettőjüknek, együtt. Ez egyszerre ars poetica és hommage fl Fellini, Sándor Pál módra.
Koltai Tamás
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Csak ennyi volna?
Sós Mária: Boldogtalan kalap. Nem a Boldogtalan kalap az első olyan film,
amelyben a gyerekek értelmesebbeknek bizonyulnak szüleiknél. S bár Sós Mária filmjének
nem ez a témája, mégis meghatározónak tűnik
az első képsor játékos fantáziájú kislánya és a
film felnőtt szereplöi közötti kontraszt: ez a
film olyan felnőttekről szól, akiknek az Esti
Hírlapról már csak az Esti Hírlap jut az eszükbe, s nem a kislány alkotta vers: "Esti Hírlap
- Boldogtalan kalap."
Epizódokat láthatunk három nő életéből.
Mindhárman sajátos határhelyzetben vannak:
éppen válófélben, vagy nem sokkal a válás
után. A dráma, a családi földrengés már lezajlott, az új, a független élet még nem kezdődött
(talán soha nem is kezdődik) el, s gyerekeik
jogán vagy ürügyén a volt férjek is föltűnnek
olykor. Nem könnyű, bár a választás lehetőségét magában hordó pillanat ez. Sós Mária (és a
forgatókönyvíró-társ Vörös Éva) hősei azonban nem akarnak választani: cselekedeteikre és
általában egész életvezetésükre a tehetetlenség
és a kiszolgáltatottság jellemző; s ebben a kissé
igazságtalan szereposztásban a férfiakra inkább
a tehetetlenség, a nőkre pedig elsősorban a kiszolgáltatottság jut. Ritkán látni együtt ennyi
tétova, unalmas, magának 'Való,link férfit, mint
a Boldogtalan kalap-ban! S valahogy úgy tűnik: a nők e lehetetlen alakok áldozatai. Megfásult rabszolgái a férfinak, akivel egyébként
nem is élnek már együtt. Mindhárman lesza18

moltak felbomlott házasságuk illúzióival, semmiféle újrakezdésben nem reménykednek már,mégis zavarba jönnek, reszketni kezd, vagy
akaratlanul ellágyul a hangjuk, ha a volt férj
váratlanul ·beállít vagy telefonál, a legszebb
porcelánnal terítenek, ha véletlenül bejelenti
magát ebédre, amit aztán végül természetesen
lemond. S helyzetüket tovább nehezíti, kiszolgáltatottságukat szinte állandósítja, hogy a
férfiak legalább ennyire (vagy talán még inkább) bizonytalanok, hogy második házasságukat is unják már, s unalmukban talán még
arra is vállalkoznának, hogy újrakezdjék az
elsőt. Ezek az emberek nem tudnak beszélgetni
egymással, nem tudnak mit mondani egymásnak, s még annyira sem ismerik a másikat,
hogy érzelmes telefonhívásáról ne az jutna
eszükbe: el kell vitetni a mentőkkel, hátha öngyilkos lett.
És mi van azokkal a hazassagokkal, amelyek
nem bomlottak még föl? A Boldogtalan kalap
fanyar szemléletű világában azok sem biztatnak semmi jóval : Kata (Földessy Margit) szornszédai, egy fiatal házaspár már csak gyötörni
tudja egymást, gyermekeiket is bevonva a gyűlölködésbe, s családi összetartozásukat csak'
szánalomra méltó akrobatamutatványaikkal
tudják kifejezni. Vera (Kishonti Ildikó) szomszédai pedig még csak nem is veszekednek:
életük a kispolgári értékrend szerint, olyan formaságok és szertartások között zajlik, amely-

ben a házasság szentség - és megkérdőjelez- megaIázó ebédjegy-szerzési akciókra kell elpahetetlen.
zarolni, s a szobában, mely voltaképpen munHősnőink új kapcsolatok teremtésével is kahely lenne, elképzelhetetlen bármiféle értépróbálkoznak, de - különböző és általában
kes tevékenység. Amint létrejön valamilyen
rajtuk kívül álló okok miatt - ezek is sorra cső- harmonikus pillanat, azonnal szét is robbantja
döt mondanak. E kapcsolat-kezdeményekben
az oda nem figyelés, a másik ember szuvereniis fölsejlik azonban ugyanaz, ami feltehetően
tásának tiszteletben nem tartása, az önzés: ha
már a házasságokat is zátonyra futtatta: ezek Vera végre eljut odáig, hogy nyugodtan zenét
az emberek nem tudnak mit kezdeni egymással. hallgathat és dolgozhat, biztos, hogy beállítaA férfiak azért, mert tehetetlenül elfogadnak
nak hozzá az előszilveszterezni kívánó szommindent ami történik velük, s erejükből leg- szédok, s ha Mária (Nagy Anna) felmegy a
feljebb annyira telik, hogy első házasságukat
szakdolgozatát író fiúhoz, mert végre van
egy második hasonlóra cseréljék fel. A nők valaki, akivel beszélgetni lehet, akkor hazapedig azért nem, mert a férfiak nem hagyják
térnek a szülök, s amegalázó helyzettel, amelyélni őket, mert magánéletük és környezetük
be fiúkat belekényszerítik (apja nevenapja
kisszerűségeinek szorításában vergődnek, s alkalmából hegedülnie kell) véget is vetnek a
mert az önálló élet túl nagy erőpróba volna tartalmas együttlétnek.
nekik. (Egyedül Vera, az újságíró képes megEmberi kapcsolatok csődjét, értékek elbibirkózni vele, nem véletlenül: ő örömet és zonytalanodását jelenti be a film, hangsúlyotartalmat talál a munkájában.)
zottan a magánélet szféráját állítva középpontS mindezen közben állandóan beragad a jába. E csőd azonban nem tragédiákban fogalcsengő, áthallatszik a szomszéd üvöltő rádiója,
mazódik meg, mert a Boldogtalan kalap nem
gorombák és embertelenek az ápolónők, értel- egyszerű állapotrajz, hanem keserű és ironikus
mes szakmai beszélgetés helyett az energiákat
karikatúra, néhol szeretetteljes, néhol kegyet19

len gúnykép a sivárságról, a cselekedni nem
tudásról, a földhözragadtságról - vagyis mindarról, ami a film szemlélete szerint e nőket részben jellemzi is, de legfőképpen gátolja, körülfonja, leszorítja. Sajnálatos módon ugyanis a
karikaturisztikus ábrázolás az ő alakjukat elkerüli, vagy legalábbis túlontúl halványan jelentkezik Mária rendmániájában, vagy az
egyetlen öniróniát is tartalmazó (bár nem először látott és lassan sablonossá is merevedő)
jelenetben: amikor Kata és Mária kipróbálják
a ginzeng-pakolasr,
Mindez pedig nem egy
immár fordított előjelű egyenjogúsági törekvés

nevében kérhető számon, hanem mert megbontja a film szemléletének egységességét.Túlságosan leegyszerűsíthetővé válik a kép: a magánéleti csőd okozói - a férfiak. És rajtuk kívül
még a mindennapok lelket nyomorító, idegeket felőrlő nyűgei: a beragadó csengő, a goromba ápolónő, a munkára alkalmatlan munkahely, az életünkre rátelepedő szomszédok
- csakhogy ez szintén nem ilyen egyszerű, jól20

lehet e jelenségek a Vera interjúalanya szerint
csipetnyi balkáni ízt árasztó ország hétköznapjaiban jelentős helyet vívtak ki maguknak.
A Boldogtalan kalap szándékos távolságtartása, fanyar humora ugyan lehetövé tehetné a
direkt utalások, a közvetlen megfeleltetések elkerülését, az ábrázolás következetlenségei és
egyenetlenségei azonban óhatatlanul az effajta
értelmezés felé csábítanak: a jelenetek túlságosan egyértelműek, tartalmuk semmivel sem
több, mint amennyi a rendeltetésük, a jelenet
és jelentése között nyílegyenes az út - a kelleténél több kiszámítottság minden többlet jelentést, egymástól eltérő, netán egymással vitatkozó értelmezést kizár. Ez a túlzott célzatosság aztán eluralkodik a filmen: a hangsúlyozottan jellegzetes, szociológiailag behatárolható szobabelsőkben, a végig mozdulatlan
kamerával fényképezett jelenetekben, a tudatosan unalmassá komponált beszélgetésekben
(elég volna kevesebbszer is megkérdezni:
"Tényleg nincs semmi újság?" ahhoz hogy felfoghassuk: ez a két ember nem tud mit mondani egymásnak), a hősök megformálásában.
Ezek a figurák érezhetően nem a saját sorsukat
élik, hanem egy Írói-rendezői koncepció jegyében mozognak, azzal együtt, hogy a jelenetek
önmagukban hitelesek, a szereplők játéka is
kitűnő, csak éppen nem több, mint amennyit
funkciójuk előír számukra. Akiknek furcsa
módon mégis van sorsuk a filmben, azok nem
a fő- hanem a mellékszereplők közül kerülnek
ki: a szakdolgozatát író fiú egész eddigi életének drámái, de ugyanakkor értékei is megjelennek a két epizódban, amelyben feltűnik, s Kata
szomszédja, az úttörővezető fiatalasszony alakja mögé sem nehéz elképzelnünk egy konfliktusokkal te1i életet. Az ő megformálásukban
fedezhetők fel a rendező érzékenysége és ábrázolásbeli erényei: hogy mi mindent tud belesűríteni egy-egy jelenetbe, s hogy hogyan képes - mint azt a film jól sikerült pillanatai bizonyítják - a tulajdonképpen hangsúlyozottan
hétköznapi közegben meglátni és ábrázolni
az irónia torzító optikáján keresztül e hétköznapok megannyi szorongató abszurditását.

Csakhogy az ábrázolás, a felváJlaJt stílus
nem érvényesül következe1esen a filmben. Van
olyan jelenete (Mária munkahelyére, az ebédjegy-szérzés történetére, a mindvégig az asztalon fekvő, Arankát váró telefonkagylóra gondolunk), amelyben minden különösebb ábrázolásbeli túlzás, mesterkélten bevitt elem nélkül is, pusztán jól felépítettsége, érzékeny megfigyelései, pontos ritmusa folytán a burleszk
határáig jut el, úgy, hogy közben a szituáció
embert nyomorító vetületeit is felvillantja. Vera
kórházban töltött szilveszter-éjszakájánál azonban túlontúl leegyszerűsödik az ábrázolás, amikor az emberi nyomorúság és a kórházi személyzet közönyén ek kontraszt ját állítja középpontjába.
Nem kétséges, hogy ez a fajta stílus, ez az
intellektuális fanyar humor csak visszafogott,
minden harsányságot nélkülöző, szinte észrevehetetlen eszközökkel tudja igazán hatását
kifejteni. A Boldogtalan kalap "eszköztelensége" olykor azonban a hatás érvényesülésének
gátjává is válik. Valóban van abban valami
riasztóan bizarr, hogy Katának a rnunkajahoz
az is hozzátartozik, hogy egy szobában magára
hagyva kígyókat kelljen rajzolnia - s ez érezhető is a jelenet hátterében, de nem válik igazán
átélhetövé. "Megyek Párizsba" - ezt a mondatot kelet-európai ember szájából ilyen álmosítón még nem lehetett hallani, mint ahogy a
filmben Mária volt férje (Ruszt József) mondja,
ám ez a poén sem érvényesül átütő erővel.
Olykor viszont, valami rosszul értelmezett hatásosság jegyében olyan mesterkélt, túlkarikírozott jelenet tűnik fel, mint amilyen Kata és
barátja káposztát rágcsáló intim együttléte.
Mindezek, s a már az előzőkben hiányolt
önirónia megakadályozzák a filmet abban,
hogy egyértelmű legyen az állásfoglalása. Sós
Mária az értékek nevében beszél fontos értékek
hiányáról. A Boldogtalan kalap utolsó szava
számonkérés, ítélkezés azokról, akik csak

annyira képesek, hogy beleragadjanak önnön
világuk sivárságába - s bár e véleménymondás
ötletes, mégsem pótolja mindazt, amit a film
maga elmulasztott.
Erdélyi Z. Ágnes

BOLDOGTALAN KALAP színes, magyar, Budapest Játékfilmstúdió, 1981.
R.: Sós Mária, 1.: Vörös Éva, novellájából Vörös É. és Sós M., O.: Szabó Gábor, Sz.: Kishonti Ildikó,
Földessy Margit, Nagy Anna, Fenyő Ervin, Koltai Róbert, Karátson Gábor, Ruszt József
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Egy lázadás útja
Almási Tamás J Ballagás
Végeredményben mindegy, hogya "szerkesztett valóság" milyen eredeti tömbökből épül
föl, s milyen a teremtés aránya ezekhez képest.
Az a fontos: valóságélményt sugározzon. Olyan
szemléletet közvetítsen, életünk olyan megítélését adja, melyből az ítélet eredője és iránya
kitessék. Mélyebb, alaposabb vagy - ha tetszik - "művészibb" főltarásta törekedjék, ne
az erőfeszítés mellőzése, a felszínesség, az alsob művészi magatartás jellemezze.
Dicsérendő vagy kárhoztatható-e eztán Almási Tamás első játékfi'lmje, a Ballagás?
Zavarbaejtő a kérdés, mert zavarbaejtő a
műalkotas is. A Ballagás szerkezete: a fölbomlás, a lassú szétesés folyamatának tárgyiasulása. Mintha a gondolat vált volna formaképző elemmé, s általa a mű a valóság képét
mutatná.
Divatos téma az iskola. Elkerülhetetlen reformjában az egész társadalomra vonatkozó
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tervek, elképzelések és főként feszültségek csapódnak ki - többnyire oktalanul. Nem azért,
mintha nem szorulna radikális változtatásokra
az oktatás (de még mennyire rászorul l), hanem
mert az iskolát önmagában megreformálni aligha lehet. Az indulatok viszont e szűkebb körben kifejeződve könnyebben levezetődnek, energiájukat vesztik.
Az életkori szembenállás, az idősebbek és a
fiatalabbak mesterségesen kiélezett ellentéte,
ami a valós konfliktus föltárásának, elemzésének fáradságát megtakarítja az életkorbeli sajátosságra hivatkozva, mindig is kedvelt terepe
volt művészi szándékú vagy üzleti hasznot revállalkozásoknak. Se szeri se száma a
lázadó ifjakról szóló történeteknek. 1968 után
hatalmas hullám kerekedett belőlük (Ha, Eper
és vér stb.), és most, némi nosztalgikus felhanggal, újabb közelít. A téma kibontásánál tehát
jelentős nyomás: az igények, a megszokás
méíö

szorítása nehezedett az alkotókra. Vajon ellenálltak-e, s milyen sikerrel?
A filmbeli IV. C-t válaszút elé állítja az igazgatóhelyettes: vagy folytatják homályos veszedelmekkel teli "anarchikus" tevékenységüket,
vagy legálisan szervezkedve, tárgyalások útján,
közmegegyezéses formában kisérelik meg érdekeik érvényesítését. Ez a helyzetelemzés, ennek
az alternatívának a feláJlítása azonban hamis.
Elképzelni sem lehet ugyanis, hogy az olyan,
totális rendbe szerveződött, agyonhierarchizált, egynemű struktúra, mint amilyen az iskola
s annak képviselője, két veszély - az anarchikus
lázadás és a szervezett ellenállás - közül az
utóbbit választaná.
Jenő, az igazgatóhelyettes azért szeretn é formális szervezetbe szorítani az osztály lázadását,
hogy ennek csakugyan veszedelmes méretet
öltött informális szervezetét beépíthesse az általa képviselt struktúrába, s így megfossza céljaitól, erejétől. Nyilvánvaló manipuláció, gondolhatjuk. Ám ,csupán gondolhatjuk, mivel a
filmben mindebből semmi sem látszik, semmi
sem hangzik el. Csupán sejthető, az eredményből kikövetkeztethető, hogy mi történik; de
maga a folyamat nem jelenik meg. Eltűnik, elsüUyed a privát érzelmek tengerében.
Valójában mi kell az ilyesféle "beépítéshez",
hogyan mehet ez végbe?
Először is a meglevő, befogadó struktúra feltétlen túlerejére, szoros szervezettségére van
szükség. A filmbeli iskola ebben bizony nem
jeleskedik. A tanári karról kapott információink éppen belső ellentétekre, szétesésre utalnak.
Ám hogyan is lehetnének egységben, amikor
csupa dimenziótlan ember, papírmasé figura
kavargat ja a kávét és veszekszik a tanáriban.
Mindegyikőjükön ott a címke: én hisztériás
vagyok, én modern, haladó, én stréber stb.
Kiplakatírozott egyéniségük és vállalt szerepük
nem esik egybe. A hivalkodóan autokrata
igazgatóhelyettest például éppen az erőltetett
basáskodás teszi könnyen kezelhető ellenféllé
(vajha a valóságban is ennyire nyíltan játszanák ki aduikat a partiban résztvevők !).
Másodszor, meg kell váItoztatni az informá-

lis csoport eredeti hierarchiáját. Vagy úgy,
hogy eddig hallgatólagosan elismert vezetőit
korrumpálják, vagy úgy, hogy eltüntetik,
háttérbe szorítják őket, megfelelőbb személyeket állítva helyükbe. Általában ez a lépés szokta
kiváltani az érdekeltekből a legerősebb ellenérzést, ezért ennek megszervezése követeli a
legnagyobb körültekintést is.
Márpedig a filmen rnindennek nyoma sincs.
Sőt, az igazgatóhelyettes - érthetetlen módon
- óriási hibát vét: be sem megy az osztály képviselőválasztására. Hogy ennek ellenére mégsem. K. Bélát, a tényleges vezetőt választják
meg, annak csupán a rendezői intervenció az
oka: az alkotók deus ex machinaként közbelépnek, egy eladdig jelentéktelen figurát, Gabit téve meg képviselőnek.
Mi történik itt? Nem egyéb, mint az anyag
utólagos korrekciója. Ha ugyanis K. Béla kerül
az élre, az alkotók megoldhatatlan, vagy legalábbis nehezen megoldható konfliktusba keverednek. Azaz, valóságismeretük nem az átgondoltságban csúcsosodott ki, de a nyilvánvaló eltérések "dramaturgiai" helyreigazitasaban. A mélyebb, lényegi különbségeket
a
felszínen próbálták kiegyenlíteni, összemosni.
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A "beépítés" harmadik feltétele a struktúra
egészétől idegen célrendszer átformálása. Itt
azonnal nyilvánvalóvá lesz az iskolára korlátozott szemléletben rejlő ellentmondás. Ezek
a lázadók ugyanis nem célirányosan tevékenykednek. Természetesen cselekedeteik igazolására utólag megpróbálnak ideológiát gyártani; de
azt még maguk az alkotók sem hitték el, hogy
ez túllépjen önnön határain, jobbító eszmévé
váljék. Ennek megfelelően sűrű homály fedi
a IV. C. nevezetes "forradalmi" pontjait, melyekről csupán egy biztos: noha érdekkonfliktust fejeznek ki, de sem a pedagógia, sem az
iskola forradalmát nem jelentik. Nincs mit
egyeztetni tehát a struktúra célrendszerével.
A IV. C. nem célosan cselekszik ugyan, de a
tettet követő apológiakészítés mégis rendkívül
fontossá válik számára. Nemcsak informális
szervezetét erősíti meg és hozza a felszínre,
hanem önismeretének, öntudatának első lehetőségét, csíráját hordozza. Vélhetőleg ezért
tárgyalnak velük, s nem gőzös-ködös elkép-

zeléseik okán. Ez teszi az iskolai struktúra
számára félelmetessé őket, ez a riasztó. És
éppen ez a folyamat nincs benne a filmben.
Mintha az alkotó k nem vették volna észre a
kínálkozó alkalmat, a valós konfliktust, hanem
csupán ennek következményeit, árny képeit vizsgálták és mutattak volna be. Akárha egy krimit
látnánk, ahol a nyomozás szövevényes szálai
helyett a rendező egyenesen a gyilkos őrizetbevételével törődne, amivel aztán be is érné.
A filmbeli akció voltaképpen már a szituáció
fölvazolasakor abbamarad, A hamis alternatíva felállításától kezdve váratlanul megszűnik
mindenféle kapcsolat az osztályon belül. Már
nem egy csoportot, csupán egyedeit látjuk, magányosan, vagy kényszerű dialógusokban.
Nincs többé szervezet, helyét a ••tömegemberek" nyája foglalta el. A közös érdek hirtelen
semmivé lett, nyomai is hiányoznak. De mitől
e fordulat 1 "Mitől mennek nálunk mindig félre
a dolgok 1" - ahogy egyikük megfogalmazza a
filmben.
De még ha legalább szubjektív képet kapnánk - "én így éltem át"-formában. Ám ez a
lehetőség is kihasználatlan marad. A szereplőket csupán a dramaturgia kényszere mozgatja,
nem önlétük. Imitálják mindazt, aminek történnie kellett volna. És ez lépésről-lépésre nehezebb. Mind nagyobb rafinériára van szükség,
hogy azt tegyék, amit megalkotóik elvárnak
tőlük. És nincs az a találékonyság, ami egy idő
múltán ne merülne ki, s ne fordulna segítségért
régi, jól bevált sablonokhoz. Ezért lesz a modern, korszerű elképzelésekkel fölruházott
Jutka néniből, a gyerekekkel szolidáris osztályfőnökből egyik napról a másikra előrehaladott állapotú terhes. így történik, hogy a valószínűleg reprezentatívnak szánt osztály megtelik
szociális problémáktól mentes, ezért könnyen
kezélhető fiatalokkal.
Az anyag bosszúja, hogy ha nem ismerik fel
lényegét, kegyetlenül visszavág. Gabi, a vívódó
főhős, a pozitívnak szánt figura hazugsággal
kezdi ténykedését, s azzal is folytatja. De hazudik-e egyáltalán 1 Nem csupán olyan angyalian
következetlen, mint a cinikus hedonizmus kü-

lönös, aprócska hérosza, Bojti? Hogyan is
lehetne persze bármit a szemére vetni, amikor
csupán egy funkciót teljesít a többiekkel egyetem ben: cselekedetekkel igyekszik kihúzni a
csávából az alkotókat.
A film tehát sem általános - társadalmi -,
sem különös - iskolai -, sem speciális - egyéni
- jelenségeket nem ír le, nem mutat be a maguk
valós mivoltában. A kellően át nem gondolt
gondolat, a meg nem értett anyag mégis formaképző elemrné válik az alkotás valamennyi
szintjén, minden rétegében hat, csak éppen
torzítva.
Feltehetően ez is közrejátszhatott abban,
hogy az elhangzó szövegek néhol erőltetettek,
hogyamegszólaltató
amatőrök száján elakadnak az oda nem illő szavak. Hogy a diákok

kényelmetlenül feszengenek túl illedelmes szerepeikben. Hogya beálIítások gyakran mást
idéznek (hol egy Pepsi-reklámfilmet, hol az
"Easy Rider"-t, hol Bódy Gábor kísérleteit).
Hogya vágások ügyetlenek. hogy néhol csupán
a zene képes összefogni a filmet. Hogy egészében a külsődleges elemek dominálnak, s már
igazi "profimód" az év együttes én, az Edda
Műveken időz a kamera.
Noha elsőfilmes produkcióról van szó, lett
volna mihez kapcsolódnia. Jó tíz évvel ezelőtt
készítette el Gazdag Gyula A sípoló macskakő
című filmjét, ugyancsak bemutatkozásként.
Akkor nem aratott vele nagy sikert, de műve
évről évre fontosabbnak tűnik és mind frissebbnek hat. Félő, hogy a Ballagásról ez aligha
lesz majd elmondható.
Sneé Péter

BALLAGÁS színes, magyar, Budapest Játékfilmstúdió, 1981.
R. : Almási Tamás, í.: Nagy András és Almási T., O.: Máriássy Ferenc, Sz. : Takács Kati, Mentes József,
Csendes László, Temessy Hédi, Horváth Péter, Hajdu Ági
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Rekviem egy detektív történetért
Bacsá Péter: A svéd, akinek nyoma veszett
Természetesen tudjuk, hogya detektívtörténet
korántsem olyan fontos társadalmi ügy nálunk, mint az angolszász országokban. Nálunk
például nem eshet meg, hogy valaki tízparancsolatot szerkesszen a krimi szabályozására,
az pedig kivált nem, hogy ennek a duplájával
kanonizálja a műfajt. Pedig S. S. Van Dine
Twenty Rules for Writing Detective Stories
című munkájában ezt tette, és bizony jó időre
meghatároita a műfaj divatját. A kanonok
azért vannak, hogy megszegjék őket: ép ésszel
senki sem állít olyat, hogy ilyen szigorú előírásoknak érdemes megfelelni. Kétokból sem.
Egyik: betartásuk esetén sem biztos, hogy remekmű jön létre. Másik: következetes megszegésük is eredményezhet remekművet. Hangsúly a sem-en, illetőleg az is-en. Végső soron
ugyanis a mű igazolja vagy cáfolja az alkotó
fölfogását.
Ha tehát nem is olyan jelentős dolog Magyarországon a detektívtörténet, azt azért
megállapíthatjuk, hogy érdekes, feszült, izgalmas példányait még a legintellektuálisabb rétegek is örömmel nézik, olvassák és vallják be, míg
asilányabbakra - ettől a rétegtőllegaJábbis - a
legyintgetés, a lesajnálás vár, ami azonban azt
is bizonyítja: nézik, olvassák. Bacsó Péter
tehát biztosra ment, amikor A svéd akinek
nyomaveszett (szándékosan írom hibásan, mert
így olvasom a főcímről) círnű filmjét készítette,
hiszen helyesen érzékelte a preferenciákat. Ő
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pedig, eddigi munkái bizonyítják, rendszerint
preferenciákban gondolkodik. Ez, persze, nem
minősítés, inkább a jelenség megragadása.
Per Wahlöö általam nem ismert művét, ami
filmjének alapjául szolgált, átigazította egy általa, gondolom, jobban kedvelt ironikus szerkezethez. Szó sincs ezúttal sem arról, hogy szatírát
hozott volna létre, mint ahogyan erre korábban
is inkább csak kísérleteket tett, de arról igen,
hogy fölületesen poénkodó "cikizéseivel" a
társadalombírálat látszatát keltse. Mivel ez
irányú ellenszenvemet volt már alkalmam kifejteni, most csupán példákra szorítkoznék. Az
"emberrablás a vasfüggöny mögött" kifejezés
mindkét "fedelét" leemeli: ugye, milyen szánalmasak ellenségeink ezzel a buta kifejezéssel
- jelenti egyfelől; lám, akár használhatom is
- itthon - ezt a kifejezést.- másfelől. Hasonló
karakterűek a többi kiszólások is: "útlevél
nélkül nem léphet i át a határt", "itt óvatosnak
kell lennie", "földi halandó itt nemigen jut
hozzá" (borjúmajról szólva), "mindenki ennyit
eszik" stb.
Igenis - vethetné e11en valaki -, igaza van
Bacsónak: nálunk valóban majdnem lehetetlen
például borjúmájhoz jutni. Én azonban nem
ezt a triviális igazságot vitatom, csupán azt,
hogya szókimondás igazságai ilyen aprópénzre
váltassanak. Megjegyzéseim pedig arra hivatottak, hogy jelezzék, ezáltal a detektívtörténet
nem emeltetett meg, nem került magasabb

esztétikai minőségbe, azonban általában is kétlem, hogya jó krimi rászorulna efféle mankókra.
Nézzük tehát továbbra csak a krimi-vonalat.
Nem tagadhatjuk, létezik a bűnügyi vígjáték műfaja. Szabad fintorogni, hogy ez afféle
öszvér (erős, de nem termékeny), de nem érdemes elvitatni, hogya szándék, amely egyrészt
a hatáselemek gyarapítására, másrészt az esetleges deprimálás föloldására utal, üdvözölhető.
Bacsó is vállalja filmjében - miként erre már az
imént is utaltarn - a vígjáték elemeit, amelyeknek a föntebb már targyaltak mellett újabb
hatásfokozó szerepet szán. Egyet is értenék
vele elvileg, ha gyakorlatban rögtön nem kérdőjelezné metódusát. Ugyanis a beépített elemek
úgyszólván végig öncélú és különlétű poénokként vannak jelen, i11etőlegmég a poén-minősítést is vissza kell vonnom : olcsó sztereotípiák.
Megint csak példákat mondanék. Az elhasznált gag-ekre. A strandon az orról levett
papír, az üres dosszié eltévesztése, elviszik a
szereplő elől a taxit, borravalózás a szálló
recepciójában, a svéd köhög az erős barack-

pálinkától, szerelmesek meglesése, "a magyar
rendőrség mindent tud", ál-csikós csattogtat
a mulató előtt stb. Valahol már elröhögtük a
bennük rejtőző humor-lehetőséget, és sajnáljuk a viccmesélőt, aki nem tudja, milyen szakál1as viccel hozakodott elő. De a mittudoménhanyadik után a sajnálkozásunk szép lassan
bosszankodásba vált át, mivel nem akarja
abbahagyni. Sőt, ezúttal még azzal is bosszant
bennünket, hogy minduntalan félrevisz az igazi
témától, mintha tartana tője, az is kevéske.
Pedig a téma önmagában sem nem kevés,
sem nem sok. Egy jobboldali svéd újság Alf
Matson nevű riporterének Budapesten nyoma
veszett, utána küldik inkognitóban a stockholmi rendőrség egyik detektívjét, nyomozza ki,
hová lett. Végül kiderül, hogy Alf Matson el
sem utazott Svédországból és ott gyilkolták
meg. Ez a rövid szinopszis rejt magában fordulatosságot, hiszen nem mindegy, ki gyilkolta
meg, rejt föladvanyt is: miként lehet minderre
rájönni.
És most egy kicsit mégiscsak kölcsönveszem
S. S. Van Dine szabálykönyvét. Az első szabályban kimondja, hogy az olvasónak (alias néző)
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egyenlő esélyeket kell biztosítani a nyomozóéval
a rejtély megoldására. Ez persze, a klasszikus
krimiben sincs meg teljesen, hiszen a hangsúlyok sosem lehetnek azonosak. Bacsó azonban
egyszerűen kikapcsolja a nézőt a nyomozásból,
mert szinte semmilyen áruló jelet nem közöl
vele. De megsérti a másodikat is, miszerint csak

olyan trükkök alkalmazhatók, amilyet a tettes
a nyomozóval szemben alkalmazna. Bacsó
véletlenekre bízza nézőjét, amikor egészen
más szálakat kapcsol be, amelyek a nyomozást
ugyan nem, de a nézőt félrevezetik. Másfelől
- deus ex machinaképpen - a derék svéd nyomozó (Derek Jacobi alakítása) megsegítésére
mindig ott van a magyar rendőrség (Bács Ferenc által képviselve), hogy kisegítse a nem
éppen lángeszűnek látszó külhoni kollégát. (Ez
egyébként szemben áll a kilencedik szabályponttal, miszerint a történetben csupán egyetlen nyomozó szerepelhet, az olvasó nem futhat
versenyt a nyomozókkal.)
Én azonban mégiscsak a huszadik pontban
marasztalom el leginkább az új magyar bűnügyi filmet. Ez kimondja, hogy a detektívtörténet szerzőjének kerülnie kell minden sablonos megoldást, ötletet. Remélem, senki nem
gondolja, hogy itt ellentmondásba kerilltem
magammal, hiszen korábban éppen azt kifo-
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gásoltam, milyen szokatlan fordulatok vannak.
Én azonban csupán a logikának és a dramaturgiának ellentmondó fordulatokról beszéltem,
és azoknak sablonnal, ötlettelenséggel talán
még könnyebb ellentmondani, mint akármi
mással.
Bacsó filmjének terjedelmes részét teszi ki az
a magyar kabítószeres (7) banda, amelynek
lefogása a magyar rendőrség célja, de amely a
sors jóvoltából folytonosan keresztezi svédünk
nyomozását is. Olyannyira, hogy még az élete
is veszélyben forog, amiről rajta kívül mindenki
tud, ő azonban annak ellenére sem tudja,
hogy megmondták neki. Abban a jelenetben,
amikor átmegy a Szabadság-hídon és a banda
tagjai végig követik, alighanem a legbutább
svéd rendőrt játssza el, aki valaha is hivatalt
viselt a királyságban. A jelenet megrendezése
lehangolóan primitív és ügyetlen, nem a szituációt, önmagát leplezi le. És ez még rosszabb
is tud lenni a banda elfogásának pillanatában,
lenn az alsó rakparton.
Mert ebben a kábítószeres vagy milyen bandában is csupa sablonok gyülekeztek egybe a
sablonrendőrök bosszantására. A banda üdvöskéje a kellemetes küllemű úszólány, aki
természet adta lehetőségeit is kihasználja, csakhogy balekot foghasson. Peremartoni Krisztina
alakítja - nem hinném, hogy ö talált volna ki
magának ilyen siralmas szítuaciókat, gesztusokat. így aztán valóban nehéz megérteni, hogy
miért okoz gondot ezeknek a dilettáns gonosztevőknek a leleplezése.
Azt hiszem, nem érdemes tovább boncolgatnunk ennek a filmnek a hibáit, és talán kiderült
már az is, mennyire unalmas detektívtörténetnek voltunk ezúttal szemtanúi. Mert lehet, hogy
a különböző szabályzatok, tíz- és húszparancsolatok elavulnak, azt azonban kötve hiszem,
hogy valaha is megengedhető lenne unalmas
krimik alkotása. így talán érthető is, hogy e
sorok írója - annak minden iróniája ellenére
is - Ellery Queen véleményével rokonszenvez:
"És mondá Poe, legyen detektívtörténet. És
lőn detektívtörténet. És amikor Poe saját képmására megteremté a detektívtörténetet, s látá,

amit alkotott, bizony meg volt elégedve vala.
Mert azonnal megalkotá a detektívtörténet
klasszikus formáját. És ez a forma volt és marad mindörökké e végtelen világban az igazi
forma. Ámen." Ugyanakkor sietek kijelenteni

azt is, szívesen hagyom meggyőzni magam
egyéb - élvezhető - formákkal is, eredjenek bár
kevésbé klasszikus alkotó któl, mint a krimigenezis nagy new amerikai hőse.
Fábián László

A SVÉD, AKINEK NYOMA VESZETI színes svéd-magyar koprodukció, 1981.
R.: Bacsó Péter, í.: M. Sjöwall és P. Wahlöö regénye nyomán Wolfgang Mühlbauer, O.: Andor Tamás,
Sz.: Derek Jacobi, Bács Ferenc, Judy Winter, Szabó Sándor, Peremartoni Krisztina

29

Ciolkovszkij járművei
Szavva Kulis: Szárnyalás
A nagy emberek, művészek, tudósok, politikusok, felfedezők életútjának megrajzolása
régi, hálás téma. Regényes és hiteles feldolgozások követik egymást irodalomban, képzőművészetben, zenében. Ilyen filmek hosszú sora
került már itthon és külföldön a közönség elé.
(A magyar termésből legutóbb Huszárik
Csontváry-ja. )

A film ezen a területen rendkívüli előnyökkel bír. Legsajátosabb mágiája jut itt különleges szerephez: a reinkarnáció, az újramegvalósulás lehetősége. A filmművész is, a közönség
is azt szeretné, ha színészek és helyszínek minél jobban hasonlítananak a köztudatban
hagyományozódó eredetihez. Ez az irracioná30

lis, de erős érzelmi háttér az ember és az idő
szorongató kapcsolatán alapszik. Feltámasztani egy letűnt világot, visszafordítani az időt!
Minden művészet törekvése ez, de a filmművészetben a legszuggesztívabb a megvalósulás, a
legkevésbé áttét eles a befogadásmód.
Nyilvánvaló, hogy a szokásos mozinézőkedvhez az életrajzi témák esetében egyfajta
külön indíték is társul. Bizonyos a műveltségszerző ösztönzés jelenléte - kis rosszindulattal
a sznobizmusé is -; bizonyos a kulcslyukbennfentesség vonzóereje. De el kell ismernünk
a nemesebb, mélyebb érdeklődés meglétét is.
Mégsem minden életrajzi film közönségsiker.
A mozi-csinálás recept jeit jól kell hogy is-

merj ék valamennyi nagy filmgyár boszorkánykonyhájában. Mégis előfordul, hogy egy alkotó
a népszerű megoldások mindegyikét figyelmen
kívül hagyja.
Ami nem baj, ha van amit helyettük adjon, ha
vannak a film anyagából és saját egyéniségéből
kiforró új megközelítései, módszerei. Minden
művészet - és minden szakma is - az ilyen újításokból gazdagodik. De ez a legnehezebb út,
amihez kevés a szándék: eredeti alkotóerőt és
súlyos művészi indítékokat kíván.
Ilyen esetben a pillanatnyi sikertelenség nem
kudarc. Idő kell az új befogadásához.
De melyek ezek az esetek? - teszik föl sokszor a kérdést.
Amire valójában nem is olyan nehéz válaszolni. Én ezen a pár oldalon természetesen
nem akarom, még kísérletképpen sem akarhatom megfogalmazni a választ. De a művészi
érték egy biztos elemét föltétlen kiemelném :
a rendező személyes és szenvedélyes azonosulását a filmmel=, és hogy ezt a vérre menő érdekeltségét képes legyen a filmművészet nyelvén
közvetíteni. A közléskényszer gyötrő erejével
érdekelje az, amit meg akar jeleníteni.
Ilyen indulatok késztethették akalandokkal
és legendákkal körülfon t, népszerű Huszárik
Zoltánt az eltökélt visszavonultságban dolgozó, népszerűtlen Csontváry, az antialkoholista,
nő-kerülő festőzseni megidézésére. Azért tudja
meggyőzően felmutatni, mert önmagával szembesít. Nosztalgia, csodálat, szembeszegülés és
azonosulás vívódik Huszárikban, miközben a
mozivászon festőjeként maga is megalkotja
nagyszabású tablóit - és ezzel túl is nő ezen a
filmen.
De ha ilyen hőfokú művészi indíték nincs
az alkotóban, jobb, ha a szolid, tisztességes
kívülállás pozícióját választja: kellő ismerettel
és szerénységgel, biztos szakmai tudással és
ítélettel több esélye van rangos és közönséget
vonzó mű készítésére, mintha zaklatott, művészkedő összefüggéstelenséget, kimódolt, epizodikus dramaturgiát alkalmaz.
Mindezeket a Szárnyalás című szovjet film
kapcsán gondoltam végig.

Szavva Kulis Ezüst Sirály-díjas filmje Ciolkovszkijról, a századvég és század eleje zseniális, autodidakta felfedezőjéről, a rakéta-elv
megalkotójaról, az aerodinamika törvényeinek
megfogalmazójáról készült.
Ez a nehéz sorsú ember nyilvánvalóan alkalmas volt még arra is, hogy utóbb sikeres filmhős legyen. Szegény fiúként kevés iskolát járhat. De az akkori Oroszországban már találkoznak erők, hogy az autodidakta tehetségek
útját egyengessék. (A tolsztojánizmus virágkora
ez.) Ha hivatalos elismeréshez nem is, de
néhány gimnáziumi osztály elvégzése után egy
vidéki leányképző fizika tanári székéhez juttatják. Kísérletek és dolgozatok sorát készíti,
könyvei jelennek meg, tagja a világ nagy tudóstársaságainak - már amelyiknek nem túl magas
a tagsági díja - de tervei, felfedezései nem lelnek társadalmi visszhangra, nincs lehetősége a
megvalósításukhoz. Hiába számítja ki s tervezi meg a fémből készülő léghajó k nem egy
formáját. Az orosz valóság nem a nagy felfedezések jegyében él. (Még ha külföldről jön,
mint a Zeppelin testvérek léghajója, felkelti az
érdeklődést, hisz a nyugati udvarok nagy attrakcióit Szentpétervárott is látni akarják. De
csak úgy, a névtelen feltaláló kedvéért nem
bocsátkoznak ilyen kalandokba.)
Tehát Ciolkovszkij sorsa a meg nem értett,
de világraszóló tudósé. És még magánéletében
is egymást követik a sorscsapások. Öt gyermekéből három meghal, köztük a legkedvesebb, legtehetségesebb fiú öngyilkos lesz. Felnövő lánya az anarchisták útjára lép, száműzik érte Szibériába. Felesége nemcsak tudós
gondolatait nem érti, érzelmileg is elfordul
tőle. Városkájában magányos bolondnak tartják, a háza leég, ő maga kis híján vízbefullad ...
Ha mindez nem elég egy lebilincselő film
eJkészítéséhez, akkor semmi.
És nem elég.
Meggyőződésem, hogy azért nem, mert a
rendező nem érte be ennyivel. Művészfilmet
akar csinálni, noha nincs olyan személyes
mondanivalója, amit Ciolkovszkij sorsával és
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csak azzal tudott volna kifejezni. így hát az
extravagánsnak hitt, de itt meggyőző erő nélküli operatőri fogásokkal, a történet megcsonkításával, keresztül-kasul való elmondásával
próbálkozik. Van ernlékképsor, lázálom, tudós
vízió, tűzijáték, torzító kamera. A Ciolkovszkíjt
alakító Jevgenyij Jevtusenko repül a felhők
közt, nyakán hosszú gyapjúsállal, ruhástul
úszik a jégtáblák alatt. Mind hasztalan.
A néző úgy érzi, hogy semmi köze a dologhoz. Mármint a filmhez.
Mert Ciolkovszkij iránt mégis, mindezek
ellenére, felébred benne a kíváncsiság. Akár
azonnal beülne egy másik róla szóló filmhez.
Olyanhoz is, amilyet a francia tévé készített
- és a magyar vetített - a világ nagy tudósairól,
Kochról, Pasteurről, Marie Curie-ről. Amely-

ben dátumok, kísérleti naplók, tudós viták,
magánlevelek és még sok más filmszerűtlen
dolog sorakozott szép rendben és amelynek
hőseit nem olyan világhírességek alakították,
mint a kifogástalanul játszó és vonzó külsejű
szovjet költő. Mondom, akár azonnal beülne,
hogy megtudja, valójában hogy is, mi is történt evvel a szokatlan, sorsüldözött zsenivel,
aki élete valóságából olyan erősen és olyan
reménytelenül vágyott kitörni; hogy azt képzelte: a föld az emberiség bölcsője csupán. És
azt is, hogy nem élhetünk örökké bölcsőben.
Ehhez a kitöréshez készített járműveket egy
életen át.
(Amelyek utóbb használhatónak bizonyultak.)

SZÁRNYALÁS (Vzljot) színes, szovjet, Moszfilm, 1978.
R.: Szavva Kulis, O.: Vlagyimir Klimov, Sz.: Jevgenyij Jevtusenko,
Arbuzov
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Büchner Woyzeckjétől Herzog Woyzeckjéig
Werner Herzog: Woyzeck
Tulajdonképpen minden műalkotásnál érdemes tudni, mikor és hol keletkezett. De vannak
művek, amelyeknél ez elengedhetetlen, ahol
ez a megítélés alfája. Ezért is érthetetlen számomra, hogya Werner Herzog Woyzeck-je,
Georg Büchner tragédiájának nyugatnémet
filmváltozata miért nem vési erőteljesebben a
néző tudatába, hogy amit lát, az nem mai
forgatókönyvszerzö képzeletében született, hanem majd másfél századdal ezelőtt, az 1830-as
években, a feudális fejedelemségek Németországában egy hesseni fiatalember írta (akit egyébként 24 éves korában vitt el a tífusz).
Érthetetlen, mert lényegében ezen múlik,
hogy a mozilátogató úgy fogadja a művet, mint
egy zseni rendkívüli alkotását, a világirodalom első szociális és első dokumentumdrámáját vagy mint egyikét annak a sok mai, divatos
produkciónak, amely a magatehetetlen egyén
megaláztatásának felmutatásával az emberek
felett uralkodó, elidegenedett hatalmaktól óv.
Kafka, Beckett, Ionesco utáninak gondolva
ezt a Woyzecket, még holmi utánérzésnek is
hihetnénk; csakhogy alig néhány évvel Goethe
halála után íródott, a romantika virágkorában
- a realizmus, a naturalizmus, az expresszionizmus és az avaritgarde előtt! Körülbelül egyidőben az első európai munkásmegmozdulásokkal fogalmazta meg ez a darab a kisemmizett szegényember lázadását, forradalmi indulattal. Igaz, Woyzeck csak hűtlen asszonyát

öli meg, de teljesen nyilvánvaló: amivel leszámol, az a rajta uralkodó társadalom - annak mindenféle aljas, elnyomó mechanizmusaval, ostoba filoz6fiájával, velejéig hazug moraljával.
Ami az embert a filmben is magával ragadja,
az az eredeti mű szenvedélyes állásfoglalása,
amely nem abban a legélesebb, ahogya társadalmat ábrázolja, hanem amilyennek a kontrahenst, Woyzecket elénk- állítja: nem együttérzést kiváltó, sajnálandó áldozatnak, hanem
homályos tudatú hibbantnak, már-már félkegyelműnek, nemcsak megalázott, de megalázkodó kreatúranak, aki a vizeletét sem tudja
visszatartani, akiben látszólag nincsenek már
emberi érzelmek, csak verejtékező félelem,
csak állati rettegés, minden elől menekülö
ösztön. Büchner radikalizmusának, a kor társadalmát elutasító indulatának az a mércéje,
hogy ezzel az emberrel mondatja ki, hajtatja
végre az ítéletet - közvetve - a rendszer felett.
Ez a beszélni is alig képes, űzött vadként rohangászó Woyzeck magasodik végül erkölcsileg is mindenki fölé; nemcsak a brutális katona
fölé, aki eltépi tőle feleségét, de a filozofáló
kapitány fölé, aki bárgyú moralizálásaival
okítja, az embertelen tudós fölé, aki kisérleti
áIIatnak, laboratóriumi tárgynak tekinti a
szerencsétlent - s végül, de nem utolsósorban
felesége fölé, akinek ugyancsak nincsenek emberinek nevezhető értékei.
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A W oyzeck-et a marxista irodalomtörténet a
proletársors és a proletárlázadás első ircdalmi
megfogalmazásaként tartja számon, Büchnert
plebejus forradalmi demokrataként, a munkásmozgalom irodalmi és politikai előfutáraként. S ehhez nem is férhet kétség. Amivel
azonban a leginkább meglepi a Woyzeck a
mai nézőt, az az a kísérteties hasonlóság, amely
ezt a nagy proletár osztályharcokat megelőző
művet hasonlóvá teszi ahhoz a modern rnűvészethez, amely az éles és nyílt társadalmi
konfliktusok ábrázolása után keletkezett, amely
már csak az elnyomott egyén elidegenedettségét, elmagányosodását, magára maradását regisztrálja. Mondhatnánk úgy is: az a majdnemhogy-azonosság, amely a kapitalizmus legkezdeti időszakának, a praeindusztriális társadalomnak az ábrázolása és a késői kapitalizmus
között érződik.
Teljesen érthető, hogy a szocialista mozgalom
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kibontakozása idején és különösen a proletárforradalom első győzelme után a baloldali
irodalom, a marxista kritika Büchnerben és
különösen a W oyzeck-ben a zseniális előfutárt
ünnepelte, a szociális realizmus csíráját és amit
benne hiányolt, azt a viszonyok kezdetlegességével magyarázta, határozottan tiltakozva az
ellen, hogy Büchner magányos hősét pesszimista módon magyarázzák, sorsából a harc
rernénytelenségét - azaz az ellenforradalom
igazolását - olvassák ki; ezt tette mindenekelőtt Lukács György mindmáig alapvető,
1937-es Büchner-tanulmányában. Mint történelmi értékelés ez ma is maradéktalanul érvényes. De nyilvánvaló az is, hogy Herzog
nem azért vitte filmre a darabot, hogy ezt
igazolja. Ami őt izgatta, az nyilvánvalóan
nem az az út, amely Büchnerrel kezdődött és a
forradalmi realizmusban folytatódott, hanem
az a paradox jelenség, hogy korunkban mintha

az állapotok visszakanyarodtak volna Büchnerhez, más szóval, hogy ugyanott tartunk,
mint a XIX. század elején; nagyon egyszerűen
szólva : hogy nincs haladás, megállt az idő.
Tegyük hozzá: a W oyzeck erre az értelmezésre hálás matériát nyújt. Ez a magát kifejezni
alig képes, a legelemibb artikulációs nehézségekkel küzdő, primitív ember döbbenetesen
emlékeztet a mai abszurd drámák figuráira,
nem kellett meghamisítani az eredetit, hogy így
hasson. Pedig korántsem ugyanarról van szó,
a legkevésbé sem. Büchner a társadalom radikális megváItoztatásának útján elinduló, de
még öntudatlan, a folyamatokat nem értő lázadó sorsát mutatta fel, nála a társadalomrajz absztraktsága az elméleti felismerések éretlenségébő/ ered; szemben a mai művekkel, amelyek a társadalomkritikai elméletekből való
kiábrándulást fejezik ki.
Mint Büchner életrajzából tudjuk, barátja,
Weidig lelkész házában gyerekkorában megfordult az a Wilhelm Liebknecht, Marx és
Engels későbbi társa, akiből a német munkásmozgalom jelentős vezetője lett, ami jelképnek
is beillik: Büchnertől a forradalmi mozgalom
felfelé ment, a Woyzeckek helyébe a Liebknechtek léptek. Az a mai művészet viszont,
amelyhez Herzog filmje kapcsolódik, nem a
felmenő, a mind szervezettebbé és tudatosabbá
váló munkásmozgalom folytatásáé, hanem a
haladásban való hitüket vesztett kétségbeesetteké.
Nem véletlen, hogy a film kisvárosának
hangulata, Woyzeck öntudatlan tántorgása
eszébe juttatja az embernek Herzog egyik
korábbi alkotását, a Caspar Hauserről szóló
filmet, annak a fiatalembernek a történetét,
akit születésétől egy föld alatti börtönben tartottak fogva; félállati lény volt, r:em tudott
sem beszélni, sem járni, amikor titokzatos
foglára - 1828-ban - kitette Nürnberg főterére.
Herzog Woyzeckje mintha lelki rokona volr a
e Caspar Hausernak, ami egymagában is elgondolkodtató.
De hát szemére lehet-e vetni a rendezőnek.
ha Büchner hős e is valamiféle őslény? Itt

!
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persze már sok minden múlik a rendezésen, a
színészi játékon. Kulcsfontosságú e tekintetben
a gyilkosság amelyet Herzog - Büchner szemléletétől teljesen idegen módon - teátrális áldozati aktusként jelenít meg; erre, a film egész
stílusától elütően, lassított felvételt alkalmaz;
az asszony halálküzdelrnét, a gyilkos döféseket
úgy ábrázolja, mint ahogya sportközvetítéseken megismétlik a nagy mutatvanyokat. Aminek óhatatlan következménye, hogya kép,
amely emlékezetünkbe vésődik, a gyilkosé, aki
nem bírja abbahagyni a vérontást, eszét veszítve
szurkálja a holttestet. És erről már nem
Büchner "tehet", ez már a film sajátos interpretációja: az eredetiben ez a gyilkosság szörnyűségesen torz módon elkövetett, de mégis
szabadító tett, szembefordulás a gazsággal, az
árulással ; a filmben egy elsötétült agyú őrült
kielégülése, amelynek folytatását hogyan is
képzelhetnénk el egy valóságos szabadság-
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harcban, amely az áldozat helyett az igazi
elJenséggel száll szembe?
De Herzog nemcsak itt árulja el, hogy a mai
társadalomkritikai pesszimizmus szelJemében
interpretálja a darabot. Általában jók a figurák, a kapitány, a fiatal tiszt, az asszony is,
s egyenesen remek a tudós karikatúrája, de
Woyzeck alakját nem igazán találja eJ. Lehet,

hogy ebben szerepe van a színész hajlamainak
is, akit vissza kellett volna tartani az őrültség
túljátszásától. De bizonyos, hogy ebben az
irányban hatott a rendezői koncepció is, amely
Woyzeckben az öröktől-örökké elnyomott és
elnyomorított, a menthetetlent akarta bemutatni, nem pedig eszméltetni és értelmes cselekvésre mozgósítani.
Rényi Péter

WOYZECK színes, NSZK, Wemer Herzog, München, 1979.
R.: Werner Herzog, 1.: Georg Büchner drámájából W. Herzog, O.: Jörg Schmidt-Reitwein, Z.: Fiedelquartett Tele, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Sz.: Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolfgang Reichmann, Willy Semmelrogge, Josef Bierbichler
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NAGYÍTÓ

Résnyire nyílt ajtók
A kékszakállú herceg vára
Bartók Béla és Balázs Béla alkotásának új tévéfilmje
Fe1tűnően mozgalmas A kékszakál/ú herceg
vára látványának története; ötféle rendezésben, öt színpadkép keretében játszották csak
a budapesti Operaházban is az 1918-as eredeti
bemutató óta. Nádasdy Kálmán egymagában
is kétszer fogott a hét csukott ajtó titkának

megfejtéséhez (1936, 1959), új meg új választ
keresve Balázs Béla prológusának kérdésére:
"Hol a színpad: kint-e, vagy bent, [~)", míg
eljutott a misztériumjáték látványában a stilizálás végső konzekvenciaiig. Mivel az operarendezés, legalábbis nálunk "tartós fogyasztási

cikk", egy-egy beállítás olykor három-négy
évtizedet is megél. a Kékszakállú változatos
színpadi sorsa mindenképp a feladat rendkívüli
nehézségének jele.
Már az 1918-as ősbemutató
sajtójában
is
visszatérő momentum a rendezés gyenge pontjainak fel említése, a mű elismerésétől vagy elvetésétől függetlenül, miközben a darab zenei
interpretációs
megoldása előtt a korabeli kritika zászlót hajt. Az 1936-os felújításról írván,
Tóth Aladár a színpadi megvalósítás előtt is
tiszteleg:
"Nádasdy,
az előadás nagyszerű
díszlettervezőjével,
Oláh Gusztávval együtt a
szeenikai megoldásnak lehető legszerencsésebb
módját találta meg. A dekoráció nemcsak megadja azt, amivel a színpad a szemnek adósa,
hanem architektonikájával
lehetövé teszi a
belső drámai fokozás külső színpadi megérzékítését is." (Pesti Napló, 1936. okt. 30.) De
ugyane rendezés kapcsán hamarosan "égetően
fontos kérdést jelentő felújítást" követel Gaál
Endre, mert "kivánatos
lenne, ha a magyar
repertoár e kimagasló darabjának mostani ... ,
a művel nem egyenrangú, a szimbólumokat
olcsó hatásokkal
kisérő színpadi tálalást mellőznék".
(Magyar
Nemzet,
1942. okt. 3.)
Az 1948-as Oláh Gusztáv megoldás ; ... elsősorban az új díszletezés következtében
szükségessé vált új rendezés folytán sokkal jobb,
érthetőbb
és világosabb,
mint a régi volt.
... A hét ajtó elhelyezése sokkal sikerültebb .
. . . És a hét ajtó mögött végre látható, reálisan
érzékelhető »rejtett kincsek« vannak. (Régen
erősen díszletszagú
szimbólumokat
láttunk
helyettük.)"
(Barna
István,
Zenei Szemle
1948/VIII.)
ádasdy második, legáttéteJesebb
és legvitatottabb
Kékszaká!lú-ja kapcsán pedig
leíratott: "Mindenki megegyezett abban, hogy
a Kékszakállú előző színpadi megoldása nem
volt teljes. Az opera új színpadraviteJe mindenképpen indokolt hát." (Feuer Mária, Muzsika
1959. augusztus.)
Miközben a világszínpadon
az opera aligalig tudott megkapaszkodni,
néhány rövid életű színházi előadás mellett - vagy inkább helyett - a hangversenyszerű
megszólaltatás
a

jellemző, nálunk a Televízió is már a negyedik
változatot sugározza. Valamikor a hőskorban
Operaházunk előadását közvetítette, 1970-ben
Mikó Andrásnak operai megvalósításától teljesen különböző rendezésében színes filmre
vette; majd egy ízben műsorába iktatta a
Moszkvai Nagyszinhaz szovjet-magyar koprodukciós Kékszakállú-ját, egy harmadik Mikóvariációt, most pedig elkészült a második önálló tévéalkotás is. A képernyő-változatok e
nagy száma ismét csak annak a jele, hogy menynyire problematikus a misztériumjáték látvánnyá-képpé formálása.
Napjainkra már szinte senki sem él azon
művészeink közül, akik a 30-as évek második
felében Bartók színre került, vagy színre tervezett alkotásainak előadóiként a zeneszerzővel
személyesen együttműködhettek. Bartók pedig
az értelmezéshez alig hagyott fogódzót utókorára. Különös, hogy míg A fából faragott
királyfiról, amelyet pedig kevesebbre értékelt az
operájánál, valóságos elemzést írt az ősbemutató elé, a Kékszakállú-premiert a legszikárabb
keletkezési adatok közreadásával készíti elő
(mindkettő a Magyar Színpadban jelent meg).
Az egyetlen biztos támpont Bartók egy leve-

le, amelyben egy színpadi műveiről tartandó
németországi ismertető előadáshoz ad tanácsot:
"Ami pedig az előadást illeti a következökre
kérném: l. ne helyezze túlságosan az előtérbe
a folklorisztikus vonást; 2. hangsúlyozza, hogy
én ezekben a színpadi míívekben, akárcsak
egyéb eredeti mííveimben, népi dallamokat
sohasem alkalmazok; 3. hogy zeném éppenséggel tonális és 4. az »objektív« és »személytelen« jelleghez sincs semmi köze (tehát tulajdonképpen egyáltalában nem is »modern«!)."

(1924. dec. 16.) De még ezeknek a felviJágosításoknak is korlátozott az általános érvénye,
mivel Bartóknak egyrészt számot kellett vetnie
a német nacionalizmus már 1924-ben is virulens hamis népfelfogásával, másrészt azzal is,
hogy éppen Weimar abban az időben a Bauhans modern művészcsoportosulásának otthona (Klee, Kandinsky, Mchcly-Nagy stb.). Különben az értelmezésre vonatkozó Bartók40

javaslatok nem is rendezőhöz címzettek - az
ismeretterjesztő előadásra karmester készült
Weimarban -, így hát a kevéske hiteles zeneszerzői utalással alig kezdhet valamit a mű
optikai megje1enítője.
Egy 1925-ből való levelében Bartók, operáját A fából faragott királyfival összevetve, így
ír: ,,[ ... ] a »Kékszakállút« mind zene, mind
szőveg tekintetében összehasonlíthatatlanul
jobb műnek tartom. Persze biztos vagyok
benne, hogy mindezek ellenére még a Kéksza-

káIlú sem számíthat tartós közönségsikerre. "
E levél ismerete nélkül jegyezte meg Kodály
1950-ben, Bartók halálának 5. évfordulójakor :
"A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek zenei nevelésének legközelebbi foka nem a
»Kékszakallú« vagy a hat vonósnégyes lesz.
A gyermeknek nem adunk tokaji bort, de
azért nem öntjük ki a tokajit, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése:

mit, ho) és kinek nyújtsunk Bartók műveibó1.ti
Nos, érzésem szerint épp e Kodály említette
"pedagógiai tapintat" hiányzik ebből a Szinetár Miklós rendezte új Kékszakál/ú-filmből s
úgy tűnik fe), rnintha azt rendíthetetlen pedagógiai optimizmus hatná át, az a hit, hogya
Kékszakállú, ha megjeleni tése, mindent megmutatása zenés népdráma formáját ölti, a legszélesebb tömegek kenyerévé és borává válhatik zenei nevelésünk mai szintjén is. KiindulásuI egy alapjában drámaiatlan, bár a világban

jól csengő márkajelzéssel ellátott hanglemezfelvétel szolgált; a Londoni Filharmonikus
Zenekar játszik Solti György vezényletével,
Sass Sylvia és Kováts Kolos közrernűködésével.
(Más kérdés, hogy a külföldi sajtó is éppen a
drámaiatlanságot kérte számon a lemez karmesterétől, tavaly még.) Persze, ha nincs
öntörvényű drámai vonalvezetése a zenefelvételnek, az megkönnyíti a látvány tarka képes-

könyvvé alakítását. Nem zenekritikat írvan,
hadd ne mélyedjek el a lemez taglaJásába.
Csupán annyit jegyzek meg, hogy Sass Sylvia
közismert szövegmondási gyengéi itt is változatlanul' kiütköznek, hangfaja - szoprán pedig a szólarn kívánta hangterjedelemmel nem
egyezik.
A népdráma-e1v következetes végigvitele
megválaszolatlanul hagyja az alapkérdést ; "Hol
41

a színpad: kint-e, vagy bent, [?]". A rendező
jellernzően a "kint" mellett dönt, holott Balázs
Béla költői kérdése és Bartók muzsikája egyaránt inkább a "benti színpadra", a lélek színpadára hivatkoznék.
A műfaja szerint misztériumnak jelölt játék
a népballadában,
a szimbolizmusban
és a
szecesszióban
gyökerezik.
Az új produkció
azonban mintegy el komponál mindezen elemek
mellett. És különös mód érzéketlen a későbbi
filmesztéta szövegkönyvére
készült zene filmszerű momentumai
- átúszás, vágás - iránt.
Nincsenek látványra komponálva
a zene térhatású elemei, körkörös mozgásai, közeledőtávolodó gesztusai, amelyek pedig olyannyira
kiáltanak képbe való kivetítés után. Nagyon
hiányolom a lélek világának megjelenítésére
olyannyira
alkalmas
premier plánokat.
Az
arcról kellene leolvashatni, amit az ajtók rejtenek, hisz nem valóságos kínzó ka mrákra,
fegyvereshazakra.
kertekre nyílnak az opera
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nagy, csukott ajtói. Igaz, hogya
két énekes
arca - és ez már szereposztási
kérdés - oly
kevéssé beszédes, az utószinkron pedig annyira
zavaró, hogy egészen közeli arckifejezések felvételére számítani nem lehetett.
Nem tudhatom, a konzultánsként
feltünte-:
tett zseniális
operaés zenésfilm-rendező,
Jean-Pierre Pon elle és a Bartók-színpad
tudós
elemzője, Kroó György milyen tanácsokkal
szolgált, és javaslataikból
mi talált meghallgatásra. De, ellentrnondva szövegnek-muzsi kanak, a Kékszakállú herceg eme balladai várában nincsen sötét, bántó n éles fények tagolják a
teret egészen a legutolsó pillanatig. Sötétség
csupán a Kékszakállú
alakjának szertefoszlásakor érzékelhető. "Milyen sötét a te várad!"
- énekli pedig Judit, miközben e filmen páváskodó kényességgel lépdel fehér fénypászmák
között. Ugyancsak éles fehér keretezi a felfedezett csukott ajtókat, amelyek feltárulása hol
Salvador Dali látomásait
idézi (kínzókamra,

fegyveresház), hol egy Rajnai András-féle
Ezeregyéjszaka-film (kincseskamra), hol egy
margitszigeti kisfilm (rejtett kert), hol pedig egy
IBUSZ-reklámképsor - felirata: látogass a
romantikus Magyarországra, szövege: "Lásd,
ez az én birodalmam" - "élményével" ajándékoz meg.
A kincseskamra elkésett piros színéért "V érfolt van az ékszereken !" - Háry Gyula
fővilágosító is felelős, a rendezővel együtt.
A Kékszakállú birodalmára nyíló ötödik ajtó
nyújtotta látványért Szinetár Miklós egymagában kell hogy viselje a felelősséget. A mű eme
csúcspontján teljes egészében megmutatkozik
a megoldás ellentmondásos volta. Mert Judit
itt egyszerre szimbolista és szecessziós, mármár a végtelen transzcendentális élményét sugárzó, megrendítő, mert megrendült képbe
rögzül, miközben a Kékszakállút
a balladai
emelkedettségből valósággal a sárba rántja a
naplementével cicomázott erdő-mező látványa
("Magas erkély látszik és messzi távlat, és
tündöklő özönben ömlik be a fény" - így szól a
Bartók akceptálta írói utasítás ehelyütt l). Mivel pedig a naplemente bíborszínű, a pirossá
színeződött felhők néhány tucatnyi ütemmel
korábban érzékeltetik, amit e birodalomról,
elhomályosuló harmóniákkal kísérve, Judit
fedez majd fel (filmvágás !): "Véres árnyat
vet a felhő!".
Sorolhatnék jó néhány további részletet, ahol
a látvány - pedig a filmnek Bachmann Gábor
éppen Iatvény-, nem pedig díszlettervezője! perben án a zenei mondanivalóval és a költői
szóval egyaránt. Kiváltképp, mivel e látvány
megszerkesztettsége, úgy érzem, sokkal fontosabb eleme a produkciónak, mint a benne mozgó két ember, két énekművész játéka.
Mivel azonban az ember Bartók művészetéből soha ki nem iktatható - egy vonósnégyeséből éppoly kevéssé, mint operájából -, szólni
kell erről is. Nem örömömben írom - amiként
az öröm személyes élménye egész beszámolómból is hiányzik, pedig mennyire szerettem volna
örülni ennek az új Kékszakál/únak! -, hogy a
két énekes alakítása, szerepformálása, egész

megjelenítő ereje sem hat. Sass Sylvia nem játszsza, hanem megjátssza Juditot ; ilJusztrál,
mondtuk volna vagy három évtizede, egy
félreolvasott Sztanyiszlavszkijra hivatkozva.
A benső meggyőződés érzelmi hitele belőle
teljességgel hiányzik. Aminthogy Kováts Kolosból is hiányzik - egy-két kivételes pillanatot
leszámítva - a herceg igazi monumentalitása,
inkább joviális szerepformalasa adós marad a
figura emocionális gazdagságának kibontásával.
így hát ez az új Kékszakállú-fiJm koncepcionális tétovaságával, zene és látvány egységét
nélkülöző részlet- és nemcsak részlet-megoldásaival, továbbra is nyitva hagyja a mű adekvát
latvanyénak-latomésanak nagy kérdését. Kodály Zoltánnak az ősbemutatóról, 1918-ban
írt beszámolója: "Bartók zenéjét ma sem a közönség, sem a kritika nem látja már annak a
hét zárt ajtajú várnak, aminek látta még tíz
éve, de még mindig kevesen tudták követni
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azon az úton, melyet a régi alapon álló kereséstől a maga megtalálásáig megtett" - még ma,
1981-ben is inkább a gondolat második felének
szellemében igaz. Pontosabban fogalmazva,
mondhatnám, ma újból így igaz, hiszen Nádasdy Kálmán utolsó Kékszakállú-ja és Mikó
András moszkvai színpadraállítása benső tartalmában és igazságában e mostani népdráma
irányú rendezésnél sokkalta gazdagabb, több:
rétegű volt. Zenei nevelésünk, vagy inkább

kulturális és leginkább társadalmi nevelésünk,
ha legalább önmagunkkal szemben őszinteségre vágyunk, ma is igen messze van még attól,
hogy A kékszakállú herceg vára valóban széles
tömegek érdeklődésének tárgya lehessen. S
amiképp a mű recepciós helyzetéró1, azonképpen az új tévéfilmről sem mondható el jó lelkiismerettel az opera első szava: "Megérkeztünk".
Breuer János

A,KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA, Magyar Televízió, 1980. R.: Szinetár Miklós; F.: Márk Iván
Díszlet: Bachmann Gábor: Jelmez: Schaffér Judit

PÁLYAKÉP

Filmek családfája
Szabó István műveiről
Olyan ember számára, akit a minden áron
rendszerben-gondolkodás sajátos betegsége fertőzött meg, Szabó István művészete a " minden
elemezhető világok legjobbika" ; valóságos
összefüggés-paradicsom. Két filmjét még nem
láthatta a magyar közönség: a Nyugat-Németországban forgatott Zöld madár círnű alkotást,
és a Mephisto-t, melynek utómunkálatai még
folynak. Szinte szorongunk : hová lesz a szép
rendszerszerűség? Beépülnek-e az új filmek legalább világos antitézisként. jól magyarázható
pálfordulásként az eddigi és a kiegészülő
egészbe? Kevés rendező szoktatott rá minket,
hogy életművében valamilyen "művészi" (talán zenei) kompozíció törvényeit kérjük számon, természetesen helytelenül, sőt illetlenül.
Ha egy filmmíívész stílusát és témaválasztási
hajlandóságait azonosítani tudjuk, és ha éppen
nem sütjük rá, hogy önmagát ismétli, akkor általában örülünk felfedezésünknek, hiszen a
felismerhető jegyek egy legalábbis markáns
egyéniségre utalnak. Ezzel együtt azonban
magától értetődőnek tekintjük, hogya rendező
egyszer erről, másszor arról készít - más és
más - filmeket.
Szabó István esetében ellenben - a Bizalom
figyelmeztetése ellenére is -Jélegzet-visszafojtva
várjuk az eredményt: mintha a művész egyenesen az "ismeretlenbe" indulna. Riadalmunk
nyilvánvalóan alaptalan; ugyanakkor bizonyos,
bogy a mítoszt, amelyre az aggodalom épül, az

életmű a kezdetek kezdetétől következetesen
erősíti.
Szabó István filrnrendezői pályája három
kisfiImmel indul: egy főiskolás vizsgafilmmel,
két, a Balázs Béla Stúdió legkorábbi produkciói közé tartozó filmtanulmánnyal. A három
fontos, nagy sikerű rövidfilm nem egyszerűen
sejteti egy pálya irányát, hanem néhány grammos anyagminta formájában elkülönítve mutatja meg azt a három elemet, melyeket egyesítve - más-más arányban természetesen -,
tizenöt év múlva is Szabó István-filmek vegyületeit kaphat juk. Az egész olyan, mintha az
ismeretlen útra induló kóbor lovag előre megálmodná a maga nevezetes tetteit, hogy azokat
még indulás előtt a címerébe festhesse.
A Variációk eg)' témára (1962), három részre
tagolt látomás-sor, amely keletkezésének idején
még igen szokatlan képi metaforákkal, különleges áttételekkel fejezi ki a békéért való szorongást, aggodalmat. Számunkra azonban a
mondandónál lényegesebb egy kép: a harmadik látomás. Egy eszpresszó teraszán napszemüveges emberek illdögélnek, fecsegnek. nevetgélnek. Közben a háttérben egyre erősödik a
menetelő lábak dobogása. Valami közeledik,
amit egészen az utolsó pillanatig senki nem
vesz észre, noha az emberek mozdulataikban
már a masírozás ütemét is átvették. A kép
funkciója a filmben figyelmeztetés; de ha a
rendezőre vonatkoztatható jelentést keressük
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Te (1962)
benne, észrevesszük, hogy bonyolultabb szimbólumként is érvényes: a történelem és a sorsát ostobaságában
történelmen kívüliként megélő ember találkozását láthatjuk. Az eszpresszó
felelőtlen vendégei közt jelen van a determináltságában
vétkes vagy szánandó hős, aki az
Apá-ban majd élete kockáztatásával
nemzetiszínű zászlót keres 56 októberében
Budapesten, és mire megérkezik vele, a terem zsúfolva
lesz zászlókkal ; ő az, akit a filmforgatáson
kiparancsolnak
a deportáltak
menetoszlopából,
puskát nyomnak a kezébe, karjára nyilas karszalagot húznak. A teraszon ül az a nő is, aki
a Szerelmesfilm-oen énekelve vezényli a gyerekek
tornagyakorlatait,
aztán egyszer csak
agyonlövik; és itt van mindenki, aki elhagyja
az országot, mert úgy hiszi, rnennie kell, és aki
marad, mert maradnia kell, és akik mind felelősek valamiért, és akiknek, ha szükség lenne
ilyesmire, megbocsátanának.
A Tűzoltó utca
25-ben talán a presszó összes vendége szerepet
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kap: egy ideig esznek, isznak, pletykálkodnak,
megsértődnek, házasodnak, szülnek, temetnek
- derűsen igazodnak a nagypapa "mit dem
Hut in der Hand" igazságához, aztán hirtelen
kivándorolnak,
gettóba vonulnak, elesnek a
fronton, leköltöznek az óvóhelyre, bújnak, bújtatnak vagy éppen feljelentenek. A nyilasokat
kiszolgáló házmesterné pofont kap és aláírást,
ami majd menti őt az igazoló bizottságok előtt;
ha az igazság pillanata el is érkezik valahogy,
a determináltságában
vigyázatlan
embernek
feloldozása után is vezekelnie kell: beteljesületlen szerelemmel a Szerelmesfilm-ben, álmatlan éjszakákkal a Tűzoltó utcá-ban.
A Koncert-ben (1961), Szabó István főiskolás vizsgafilmjében három fiatalember a pesti
Duna-parton
triciklin szállít egy zongorát.
Egyszer csak leteszik a hangszert és az út közepén játszani kezdenek rajta. A Duna-parti
lépcsőkön ülő emberek rosszallóan kapják fel
a fejüket. A fiúk egy csinos lány nyomába ered-

Almodozások kora (1964)

nek és a zongorát magára hagyják, mire az mazása is a Koncert-et idézi. A villamos sínre
emberek fokozatosan birtokukba veszik az állító i ugyanolyan észrevétlen fokozatossággal
először ellenszenvvel fogadott tárgyat -, egyre jelennek meg az első próbálkozó körül; ki-ki
többen gyűlnek a zongora köré, és mindenki
természete szerint berobbanva az esemény
játszik rajta valamit: fiatal és öreg, férfi és,"" terébe, vagy tétovazva emelkedve ki a kép valanő -, olyan is, aki csak megszólaItatni tudja,
milyen árnyékosan világított szögletéből, ahogy
de a készülő művét csiszolgató zeneszerző is. a Koncert-ben a gazdátlan zongorához seregAz emberek ennek is, annak is lelkesen tap- lenek egyre többen és többen. "Az egy embersolnak, és amikor elered az eső, a hangszerre
ből sok ember" olyan motívum, me1ymegfelelő
terítik kabát jukat.
rnódosítasokkal mindenütt felbukkan, szinte
I
A megbocsátás "utánjánál" vagyunk: az kivétel nélkül erre épül Szabó István filmjeiben
emberek megválthatók, de előbb valaminek
a záró kép , mely néha a mindenkori egészbe
közösséggé kell egyesíteni őket. És megjelenik illő jelzés, néha fölösleges tájékoztatás - de
Szabó István egyik legfelismerhetőbb és igazán mindig ugyanazt jelenti: a történet, amelynek
magára valló dramaturgiai modellje: egy tárgy részesei lehettünk, több emberről szól, mint
és sok ember. A zongora most még védtelen- ahányan szerepeltek benne és nemcsak a tipiségével teremt közösséget -: "a bárány szerepé- kusság Szabó művészetéhez képest túlságosan
ben" - később majd a tárgy úgy marad meg is elvont törvényei szerint. Az Álmodozások kovédtelennek, hogy maga is védi védőit: a ház rá-ban a telefon os kisasszonyok "szaporodnak
a Tűzoltó utcá-ban, a villamos a Budapesti
meg", és küldözgetik sorozatban szelíd paranmesék-ben. Ez utóbbiban a helyzet képi fogalcsaikat: "tessék felébredni!" Az Apá-ban a fiú
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háta mögött, aki úgy hiszi egyedül úszik, úszó
fiatalemberek tömege jelenik meg, és mindenki
a Duna túlsó partja felé igyekszik. Halottak
napján a síroknal ezer számra gyulladna k a
gyertyák: itt is egyre többen jönnek -, kiderül,
sok apa élt, akire emlékezni lehet. A Szerelmesfilm záróképében a légiposta-borítékokat címző emberek sorra ugyanazt írják, hiszen mi
mást is írhatnának. Egy másik ember-sor a
Bizalom utolsó jelenetében: emberek, akik

lenü1 azonos a rendező harmadik játékfilmjének címével. A "történelem és emberek" "tárgy és emberek" elem-párjai után Szabó
István életmű-rendszerének legfontosabb harmadik tartópi1lére a szerelem.
A szerelmet általában, természetesen nevetséges lenne egy filmművész különleges érdeklődésének tárgyaként emlegetni, amikor az duna becsléssel - csak minden ötödik műalkotásb61 és csak rninden tizedik filmalkotás- .

'_

Apa (1966)

mind, akár a hősnő, igazolni szeretnék magukat, azonossá lenni önmagukkal.
Szabó István harmadik rövidfilmje 1963-ban
készült, címe: Te. A filmben egy fiatal lány
sétál a pesti utcákon, a Várban, bérházak folyosóin, tejet iszik és mosolyog az emberekre, akik
visszamosolyognak rá. A film alcíme: Szerelmes film és ez a cím természetesen nem vélet48

ból hiányzik. Szabó István "szerelem"-értelmezésében azonhan van valami rendkívüli, rninden filmjében azonos, és jól felismerhető.
A madonna megénekelendő eszménye mindenesetre távol áll tó1e; nem érdekli a nő mint a
mű tárgya. A lírában is a leglíraibb formát
választja és ennek törvényeihez verselőknél
sem mindennapos következetességgel tartja

magát, hiszen még a "megszóHtó'; szerelmes
költemények is csak ritkán szólnak igazán
"neked", sokkal inkább "rma" , a film pedig
végképp nem megszólító művészet,
Szabó István azonban mintha minden film.
jében ehhez a második személyhez ragaszkodna. Az ő lehetséges szerelem-definíciója: szerelem = az állandó megszóIítás állapota; olyan
viszony, melyben egy pillanatra sem - távollétében sem - gondolhatunk, a másikra "harmadik személyben". Az ,~n" és a "te" így teremtheti meg a "mi" bizonyosságát, melyben az
ember, ha nem is a világ irányában, de egy
másik személyiség felé képes rést nyitni az
individuum minden egyéb módon áttörhetetlen
falain.
A "megszóIítás állapotát" természetesen állandóan ellenőrizni kell, megerősíteni vagy
újra hitelesíteni. Amikor a másik nincs jelen,
látni kell őt az ismerős környezetben, ismerős
helyzetekben, a "mi" állapotának kipróbált
kulisszái között, az. együtt birtokolt világtöredékekben : pesti utcákon, bérházak folyosóin,
villamosok peronján. Mindennél fontosabbak
az emlékek - különösen amelyek az individuum magára csodálkozása, s ennek következtében elkülönülése előtti időkből, azaz a gyermekkorból valók, de általában minden ami
megosztható és ami a megerősítés eszköze
lehet. A közös emlékekre egyenesen vádászni
kell: a fiú Annival, első szerelmével legelőször
is emlékeket cserél az Apá-ban, Az Álmodozások. korá-ban Éva és Jancsi lázasan idézget ik
közös vagy azonos úttörővasutas emlékeiket ;
de még az is fontos, hogy Jancsi éppen Évát
látta évekkel korábban egy televíziós riportfi'mben, tehát minden azt igazolja, hogy éppen
ez a kapcsolat az, amelyik az elkerülhetetlenül
keletkező-pusztuló emberi viszonyok számlálhatatlan tömegében nem esetleges. Ugyancsak
e fimben a műkorcsolyázó kislány, Habgab
és Jancsi kapcsolatának veszélyeztetettségét az egyoldalú szerelmet ugyanezekkel az elemekkel , illetve ezek hiányával jelzi a rendező.
Habgab emlékeket mesél - Jancsi a szeretet
minden fontos bizonyítékát nyújtja cserébe -

Szerelmesfilm (1970)

éppen csak saját emlékeit nem, ezeket Évának
tartogatja.
A Szerelmesfilm-ben a rendező azt a végletes
modellt kereste, melyben már-már objektíve
igaz az az illúzió, ami egyébként a résztvevők
közös szubjektív igazsága - és ami csak a tér
és idő könyörtelen mozgásai következtében
minősül át illúzióvá: két ember örökre szóló
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Alom a házról (1971)

egymásnak teremtettsége. Ehhez a kísérlethez
nem elég néhány hasonló, azonosan értelmezett gyermekkori élmény, vagy néhány kedves
misztikussággal sorsszerűnek tekintett véletlen - ehhez egy teljes, együtt megélt gyerekkor
és ifjúkor szükséges, 1944-el, 45-tel, 56-tal és ez is kevés: Kata arca Jancsi feleségének
arcává lett - friss élmények és másik férfival,
másik nővel idézgetett új emlékek nyomják el
a régieket; fontos emberek és fontos helyzetek
ékelődnek az utolsó találkozás és a jelen közé,
és Jancsi már harmadik személyben gondol
Katára - az emlékezés második személyű társa
maga válik élménnyé és emlékké.
A Bizalom Szabó István utolsó Magyarországon bemutatott játékfilmje egészében is értelmezhető, mint a második személy és harmadik személy vibráló váltakoztatása, és ezáltal,
mint a személyes névmások áz "én", "te",
"mi", "ő" hisztérikus, tudathasadásos rendszere. Amint a férfi gondolkozn i kezd az
asszonyról, akár gondolkodva-gyanakodni,
akár csak a helyzetet és viszonyukat elemezni értelemszerűen harmadik személyre vált, és

so

amikor újra kinyílnak egymás felé, az életveszély csak számukra való és viszonyukat hitelesítő állapotában, elbeszélés tárgyává válik a
feleség, emlegetett harmadik személlyé a gyerek és a férj, - amit persze maguk is rögtön
megéreznek, gyorsan visszakóznak és kezdődik minden előlről.
Az elmondottakból valaki a Szabó István
művészi fejlődését befolyásoló tényezőkről
súlyosan téves következtetéseket vonhat le mintha a rendező tízegynéhány éven keresztül
saját rövidfilmjeinek egyre távolabbról érkező
jelzéseire fülelne, a változó valóság helyett.
A módszer nyilvánvalóan egészen más. Természetesen nem tudjuk, mikor, hogyan, milyen körülmények között találja meg a témát
magának a rendező, de annyi bizonyos, hogy
mivel - az utolsó, még el nem készült film kivételével - valamennyi filmjének forgatókönyvét maga írta, a keletkezés folyamatának
minden pillanatát, motívumok, ötletek szíiletéseivel, megfogalmazódásaival egymaga ellenőrizhette.
Epikusabb alkatú - de hasonlóan "szerzői"

Tíízolt6 utca 25 (1973)

rendező először bizonyára történetet lát - eseménysort, mely meghatározott szereplőket
igényel, és azokat konfliktusaikban tovább
formálja. Szabó István, úgy tűnik, először
embereket lát - egyet, kettőt vagy többet -,
a viszony, amelybe szükségszerűen kerülniük
kell, "magától" mozgásba hozza őket; és a
történet annyira lesz cselekményes, amekkora
"mozgatásra" a viszonyokban felhalmozódott
energia feszítő ereje futja. Ahhoz, hogya szüzséket rendszerbe illesszük, egyáltalán nem kell
tehát a három kisfilm azonosító elemeihez
újra és újra visszatérni, Szabó filmjei titokzatos
folyamatban születnek, sőt ;,szaporodnak",
mondhatjuk: valamilyen különleges osztódási
folyamat által. Mindegyik filmjének szövetéből kipreparálhatnánk azt a megfelelő darabot,
melyben a következő film kibontatlan témája
rejlik. Az Álmodozások korá-ban az úttörővasút
dialógus ba szorult emlékképeiből érezni a sugallatot, hogy Jancsi gyermek- és ifjúkoráról
filmet kell csinálni. Ennek a gyerekkornak hatalmas élmény tömege aztán egészen a Tűzoltó
utca 25-ig tölti meg majd a filmeket. Ugyan-

akkor már az Apá-ban, Anni alakjára figyelve,
a rendezővel együtt látjuk be: ahhoz, hogy a
történelmet igazán megérinthessük, Jancsi sorsán kívül szükség van a lányéra is - egy lányéra ;
aztán a Szerelmesfilm-ben annyi ember sorsából ismerünk meg villanásnyi részleteket, hogy
megint csak, mintha a rendezővel együtt fogna
el minket a mohóság kisértése, "ezekre mindre
kíváncsiak vagyunk"! A Tűzoltó utca 25-ben,
amikor kívánságunk teljesül, mintha nunket
is felbátorítana az a lehetőség, amit az emberek
és tárgyak együttélésének különös expresszivitásában érzünk. Mi is úgy hisszük, lehetséges
filmet készíteni egyjól kiválasztott tárgyról és az
emberekről. A rendezővel együtt tévedünk.
De talán még a Budapesti mesék-ben is megtalálható az a jelenet vagy jelenetek - talán
Fényes és az őt választó lány egyik dialógusa,
az utazás egyik legválságosabb szakaszából,
az 50-es éveket idéző félelmekkel és szorongásokkal - mely mintha a következő film, a
Bizalom emberpárjának vergődését vetítené elő.
Nem beszéltünk Szabó Istvánról, a ~11a
művészéről. Külföldi kritikusai korai filmjei
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Budapesti mesék (1976)

kapcsán
sokszor
emlegetik
Truffaut-t,
Godard-t. Ha más nem, a mindent fölrúgó
kompozíciós szabadságvágy föltétlen emlékeztet ez utóbbira is. Szabó István régi és modern
kánonokat hagy figyelmen kívül egyszerre:
elbeszélő monológokat iktat be, .s hosszú,
bonyolult párbeszédeket komponál, azaz mindazt alkalmazza, ami "nem eléggé filmes",
mondhatni korszerűtlen eljárás, ugyanakkor
sosem látott töménységben alkalmazza a
"flash-back", az emlékező montázs technikáját, sőt minden jelzés nélkül fantázia-képsorokkal is vegyíti ezeket - ami így együtt túlságosan
is "filmes" eszköz; színészeit alig követhető
szempontok szerint, különös helyekről, a "tiszta amatőr vagy tiszta profi" megszlvlelendő szabályainak fittyet hányva válogatja, sőt, 'első
filmjében az élőszereplős képsorok közé animációs betétet iktat, ami minden filmhez értő
ember véleménye szerint teljességgel összeférhetetlen elem - ilyen merészségre talán azóta
sem vetemedett magyar rendező.
Ami szintén idetartozik: egy meghatározott
világ, a város, sőt a főváros tárgyainak vállaltan, nem leplezetten öncélú "képi szeretete".
Mindent meg kell mutatni, hogy aztán dolgozni
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lehessen velük. - Ha kell, külön jelenetet kell
írni egy bólogatós játékcsacsihoz, egy régi
orvosi táskához, órához, egy hatizsákhoz, kádban úszó halhoz; aztán pedig egész filmet írni
egy bérház hoz , egy pesti villamoshoz.
Valahol itt lelhetők föl Szabó István pályájának csapdái és velük együtt a tévutak lehetősége. A mindenkori tabukat és fétiseket nem
egyszerűen érinteni, fölemelni, arrébb tenni
volt tilos, de nevükön nevezni is. A 60-as évek
művészetének nem egy kiemelkedő alkotása
aztán "nevén nevezések" valóságos tobzódása
lett, mivel ezek a tilalom alól feloldott tabuk
birtokba vételének legegyszerűbb eszközei.
A filmben a megnevezés lehet valóságos, szóbeli és képi - vonatkozhat sosem látott helyszínekre, tárgyakra, meg nem mutatott emberi
viselkedésformákra, illetlen szavakra, képekre
és természetesen elhallgatott politikumra. Képi
megnevezésnek minősül egy meztelen nő csakúgy, mint egy egyenruhás ávós képe a filmvásznon, valamikor a 60-as évek derekán
készült filmben. Szabó István a kamerájukkal
tiltott vagy föl nem fedezett tárgyakra és
helyzetekre vadászó "megnevezők" közt az
úttörők közé számít.

Bizalom (1979)

A 70-es évek végére azon ban egyre világosabbá vált, hogy pusztán önerősítő fohász
- rigmusként sorolni a hajdani tabukat - önmagában már semmit sem jelent; és a megnevezettek összefüggéseit kell most már kimondani, ha kell, "tabu" -összefüggéseket is természetesen; ezeket azonban a jól érzékelhető
"egyszerű" tabukkal ellentétben - először meg
kell találni. Közelről, nagyon közelről mutatni
meg egy tárgyat vagy helyszínt, mondjuk egy
villamost, s hozzá a város egy szándékosan jól
felismerhetővé tett pontját - olyan formai nevén nevezés, mely nemrég még maga irányította a nézőt a fontos asszociáció khoz, de m~
már csak egy plasztikusan fényképezett tárgyat
és egy hiteles helyszínt látunk, alig többet.
A Szerelmesfilm-octi egy magyar származású
amerikai katona és itthon élő gyermekkori
barátja beszélgetnek a vietnami háborúról valaha ez a nevén nevezett politikum példájának minősült, afféle "merészségi bizonyíték",
ma már csak érdekes paradoxon, melIyel még
kezdeni kéne valamit, hogy értelme legyen,
bár ez éppen az önmagáért való paradoxonokkal a legreménytelenebb.
Szabó István idejében észrevette, hogy a

Tűzoltó utca 25 után számára is véget ért a
megnevezések - rámutatások ideje. Először az
alIeg6ria irányában próbálkozott a Budapesti
mesék-ben - sikertelenül: a forma, amit választott éppen művészetének lényegével, az emberábrázolás aggódó empátiára épülő hitelességével bizonyult összeférhetetlennek. A Bizalom
a Budapesti mesék-kel és a Tűzoltó utca 25-tel
összehasonlítva a vezeklés filmje is lehetne:
egy valóságos emberi kapcsolat zárt, fegyelmező köre, mely egyszerűségében ellenálI a stilizálódás, szimbolizálódás veszélyeinek, megóvja a rendezőt ~z ál-érdekességek és-'ál-merészségek csábításaitól.
A következő, még be nem mutatott filmekben föltehetően már nincs szüksége Szabó
Istvánnak efféle tematikus fegyelmezőkre. Mivel továbbra is hinni akarunk egy rendszerszerűnek elgondolt életmű összefüggéseiben.
biztosak vagyunk benne, hogy a Zöld madár
és a Mephisto bemutatóján a sikertől függet-:
lenül is érezni fogjuk: "Hiszen természetes, hogy
most ez következik, hogy is nem gondoltunk
rá ?"
Hirsch Tibor
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FILM ÉS TÁRSADALOM

Sértődötten vagy önkritikusan?
Beszélgetések a filmkritikáról
"Nálunk a filmkritikában kialakult egy dilettáns
és primitív magatartás - talán mert nincs egy B.
Nagy L~szlóhoz hasonló, serkentő egyéniség ennek a magatartásnak
a lényege, hogya filmkritikusok egy része eleve szemben áll a filmkészítökkel, sőt már a filmmel is." (Császár István)
"Semmi kedvem reflektáini a kritikára. Nem
volna elegáns dolog és filmjeim nem szorulnak rá,
hogy magam védelmezzem őket az értetlen kritikusokkaI szemben." (Mészáros Márta)
"A magyar kritikának ugyanaz a baja, mint a
magyar filmnek, az élethez semmi köze." (Makk
Károly)
Hétről hétre szaporodnak a sajtóban a f'ilmkritikával elégedetlen, már-már a kritika létjogosultságát megkérdöjelező, főként' alkotói nyilatkozatok. Átsiklanék rajtuk, mint annyi máson. A sajtó
bámulatos képessége, hogy egy szakma műkődésképtelenséget
az időjárásjelentés közőmbösségével
hozza tudomásunkra. Azonban, "a véletlen a kezembe sodorta a Filmkultúra egy régi (1968/1-es)
számát, ahol sok-sok hasonló vélemény között ezt
olvasom: "A mi kritikánkban nagyon sok a szubjektivizmus, a rácsodálkozás, az eufória, ami végül
is odavezet, hogy olyan illúzi6kban ringat juk
magunkat, hogy filmművészetünk elérte a non
plus ultrát." (Rényi Péter.) Hámos György ugyanitt ezt írja: "Hogyan lehet, hogy kritikán knak az a
legnagyobb baja, hogy lelkesedik? Azt hiszem.
szeretnünk kell a magyar filmet és hinnünk kelJ
fejlődésében. "
Mintha egy válóper elszabadult vádaskodásai
közben a hajdani szerelmesek levélváltásából idézne a bíró. Ég és föld, s természetesen nem lehet
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tudni, hogy mi történt közben. Bármennyire izgat
is a lejátszódott folyamat, nem szeretnék bíró lenni
alkotók és kritikusok perében. Először: aligha lehetnék valóban tárgyilagos. Másodszor: mert bár
a művészetek története azt bizonyítja, hogyalkotók
és kritikusok gyakran kerülnek SZembe egymással,
mű és kritika normális (funkcionális) viszonya'
nem a pereskedés. Továbbá nem szerétnék bíró
lenni azért sem, mert a bíró - a válóper-hasonlatnál
maradva - mindig egy adott házasságot vizsgál,
soha nem a házasság intézményét.
Úgy érzem, szemléletünk korlátja épp az, hogy
a kérdést újra és újra úgy tesszük föl, milyen a
kritika viszonya filmművészetünk épp adott szakaszához, s ezen keresztül az alkotó khoz. Ez szükségképpen rövidtávú, földhözragadt válaszokat
eredményez. Tíz, tizenötévenként fellángol a vita:
"rajong" vagy "ostoroz"-e a kritika , s nem győzünk csodálkozni, hogy a múltkor épp fordítva
volt, majd napirendre térünk fölötte,akár a szoknyahosszak változó divat ján.
Közben azonban rendre elmulaszt juk azoknak
az objektív és szubjektív tényezőknek a feltér képezését, amelyek meghatározzák a kritika funkcionálását. Az interjú-körkép célja, hogy kilépjünk a hibás körből s tágabban, érvényesebben
keressük filmkritika és társadalom viszonyának
eredő it.
Összeállításunk törekvéseink ellenére sem Iehetett teljes. Elsősorban azokat a beszélgetéseket
adjuk kőzre, amelyekben az egybecsengések vagy
épp a véleménykülönbségek valós problémákra
irányítják a figyelmet.
T. K.

"A történetiség biztosítja a kontinuitást"
NEMESKÜRTY

ISTVÁN

- A film adottságai, "fiatalsága", s az, hogy egyszerre szórakoztató ipari termék, művészet és még
sok más egyéb: hogyan befolyásolták e művészeti
ág kritikájának alakulását?
- Igaza van Balázs Bélának: a film esetében egy
művészet
születésének felgyorsított folyamatát
látjuk, mint ahogy egy embrió felgyorsítva éli át
kilenc hónap alatt évmilliók fejlődését. Ezt sosem
lenne szabad elfelejtenünk. A film létrejöttekor
tudományos találmány, amelyet később kereskedelmileg hasznosítanak, s így árueikké válik. Az így
hasznosított szórakoztató ipari termék a tízes évekig olyan mértékben terjed el, hogy alkalmat ad
egyes alkotóknak arra a felismerésre, hogy lehetséges általa műalkotásokat is létrehozni. S ekkor
kiválik a nézők közül egy-két egyéniség, aki közvetlenül kíván kapcsolatot teremteni az immár a
műalkotás
igényével fellépő jelenséggel és nézői
élményét megfogalmazza, közvetíti.
Ez a folyamat persze csak vegyileg áll elő ilyen
tisztán, a tízes évek elején. A film ugyanis annyira
kereskedelmi árucikk (s a szocialista társadalmaktól eltekintve napjainkig az), hogya műbírálatnak
tekintetbe kell vennie a kereskedelem szempontjait.
Még a harmincas években is bírósági perek folytak
kritikusok ellen, melyeket filmgyártók indítottak
s amelyeket sorra meg is nyertek, mert a bírálatot
kereskedelmi üzletrontásnak ítélték. Ugyanakkor
a közvélemény mégis támogatta s igényelte a bírálatot, mert úgy érezte, hogy őt is képviseli a bíráló.
- Mára kritikusok és filmnézők viszonya csöppet
sem mondható eszményinek. E viszony megromlásáért is a film bámulatos iramú fejlődése a felelős?
-·Az, hogy a kritika és a közönség ma nincs
egy véleményen, tény, amit meg kell állapítanunk;
de nem szabad minősítenünk. A filmet olyan heterogén tömeg nézi, amilyen még a világ teremtése
óta nem nézett műalkotást. Amikor ma, egy művelt
átlagember is úgy nyilatkozik a moziban, hogy nekem a pénzemért azt adjanak, amit - holott
ugyanez az ember nem nyilatkozik így könyvről
és színpadról-, akkor emögött az van, hogya film
a maga rendkívül felgyorsult és rövid fejlődési szakaszában még abban az állapotban van, amikor a
heterogén tömeg a megnézett művet még tulajdonának tekinti és közvetlenebbül lép föl megrendelőként, mint más műalkotásoknál.
Nem hajlandó tudomásul venni a műfaji differenciálódást;
követeli, mint a görög színházban, hogy a Szophoklész-tragédiák után jöjjön a szatírjáték is.

A kritikus azonban már tudja, hogy megtörtént
a műfaji differenciálódás, igyekszik is ehhez alkalmazkodni, de még nem képes annyira belehelyezkedni, amennyire egy műalkotásba kellene.
A műalkotásnak
van egy tulajdonsága, amit tudományosodó és tudományosan nagyképűsődő
korunk hajlamos elfelejteni. Tudniillik, hogy a műalkotás abban is különbözik a tudományos ténytől,
hogy nem megcáfolhatatlan igazságokat közöl,
hanem a világot a művész szubjektumán át közvetíti. Minden műalkotásnak alapfeltétele a tetszés. Mint művelt ember, tudhatom, hogy Mozart
is, Richard Strauss is nagy zeneszerző, ezért nem
mondom, hogy egyik vagy a másik nem ér semmit,
még akkor sem, ha nem kedvelem őket. De igenis
érvényesül a tetszés, amennyiben magam otthon
vagy Mozart lemezt teszek föl, vagy Richard
Strausst. Mivel a filmbírálók fölismerték, hogy
a film több, mint puszta tömegszórakoztatás, benyomásom szerint úgy érzik, hogy magasztos körbe
léptek, s így a tetszés nélkülözhetetlen társfogalmát
igyekeznek kiiktatni. Ha egy kritikus olyanról ír,
ami neki őszintén tetszik vagy nem tetszik, még
akkor is meggyőzi az olvasót, ha annak esetleg
más a véleménye. A tetszés mögött azonban szubjektum van. Tehát azt merném megfogalmazni
egyik kritikusi törvényként, hogy amiképpen elkerülhetetlenül szükségszerű,
hogy a művész a
világot a szubjektumán keresztül közvetítse, úgy
a kritikusi tevékenység is alkotótevékenység - s
ezt, ha most nem beszélgetnénk, hanem írnám,
háromszor aláhúznám - s mint ilyen, szintén szubjektíven közvetíti benyomását a műről. Műalkotás
lévén a kritika, műalkotásként
is kell- vagy kellene
- azt megírni.
- Hogyan egyeztethető ez össze a kritikával
szemben támasztott alapkövetelménnyel, hogy el kell
sajátítania, tükröznie kell a filmtudomány korszerű
eredményeit?
- Ez nem zárja ki a tudomány szerepét a kritikában, vagy a kritika szerepét a tudományban, s
azt sem, hogy a bíráló a maga szaktudományának
elveit és szabályait ismerje és alkalmazza. Túl sokat
használjuk azonban a tudomány szót akkor is,
amikor nem tudományról van szó. Ma egy diák
jelesen érettségizhet vagy egy tanárjelölt kitűnő
diplomát kaphat, ha ismeri az írók életrajzát és föl
tudja mondani, hogy egy műről ki, hogyan vélekedett, anélkül, hogy bárki is Illegkérdezné tőle,
hogy mi az ő személyes véleménye a műről, Mi az

55

iskolában nem műélvezést tanítunk, hanem áltudomány t. Lassan az irodalomtörténet sein lesz
más, mint irók életrajzának az összege. Ez tévedés.
A másik, amit hangsúlyoznék, hogy maga az élő
művészet sohasem tudomány, majd csak az lesz.
Mint ahogy az élő nyelv is változik és soha nem a
grammatikahoz szabjuk az élő nyelvet, hanem az
élő nyelv alapján írjuk a grammatikát.
- Abból az adottságbál, hogy a film egyszerre
szórakoztató ipari termék is és művészet is. milyen
következtetéseket lehetne levonni a kritika számára?
- Ez alapkiindulópont és a válasz végtelenűl
egyszerű. Nem kell, sőt nem lenne szabad minden
filmről bírálatot írni. Magyarországon évente
megjelenik bizonyos mennyiségű könyv, de csak
nagyon kevésről írnak bírálatot, folytatnak irodalmi vitát. Ez is az esztétikai szűrés egy foka. Képmutatás minden magyar filmről írni. Persze ez
azért van, mert bűnösen kevés mozifilmet készítünk egy évben. Ha annyi filmet készítenénk.
amennyire nézetem szerint lehetőségünk lenne,
tehát évi negyvenet-ötvenet, akkor érvényesülne egy
természetes szűrés, és csak tízről vagy húszról írnánk. Itt van például egy feltűnő en sikeres, de
művészi értéket nem tartalmazó film a saját stúdiónkból, a Kojak Budapesten. Erről a filmről nem
kellene kritikát írni. Nem azért, hogy róla ne írjunk
rosszat, hanem mert el tudja képzelni, hogy Rejtő
Jenőről megjelenjék egy kritika? Nagyon szerettem
gyerekkoromban, sőt a háború éveiben életem
megaranyozója volt, de·roppant csodálkoznék, ha
az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője
fölkérne, hogy írjak róla kritikát. A műbírálat
azért műbírálat, hogyműalkotásról írjon kritikát,
, - Meggyőző. amit mond, de a kritikának: a tömegfilmmel kapcsolatban is lennének kötelezettségei.
s még inkább felelős egy ország filmgyártásának
arányaiért.

- Természetesen. Ha egy kritikus úgy érzékeli,
hogy egy időegységen belül a felelőtlen, üres szórakoztatást kiszolgáló művek száma megnőtt,
akkor ezt kötelessége szóvá tenni. Azonban meg
kell adnunk a szórakoztató iparnak ami a magáé,
mert hiába hadakozunk.
- Mint aktív kultúrpolitikus, a Budapest Filmstúdió vezetője. hogyan látja a mai magyar filmkritika helyzetét ?
- Csak részmegfigyeléseket mondhatok. A filmkritikákat író szerzők körében nem történt olyan
nemzedékváltás, mint a filmben. Gyakorlatilag
ugyanazok írják a bírálatokat, mint húsz-huszonöt
évvel ezelőtt, míg a filmeket mások készítik. Amikor a hatvanas években Fábri, Jancsó, Kovács,
Gaál, Szabó felléptek, nemzedéktársaik fogadták
őket árömmel. lelkesen, mert a saját problémáikat

56

látták viszont a vásznon. A most fellépő nemzedék:
Dárday, Gothár, Vitézy stb. nem kortársaival
találkozik a bírálatokban. Alapvetően fontos lenne
a mai harminc éven aluliak megszólaltatása a kritikában. Ezek biztos, hogy jobban találkoznának a
mai filmekkel, még ha nemtetszésüket nyilvánitanák is. A Filmvilág kezd itt nyitni, de nem a fő
kritikáiban, hanem a kis recenziókban.
Ezenkivül kevés a megfelelő fórum. Lehetetlen
állapot, hogy egy ilyen filmkuItúrájú országban
két szaklap van, abból is az egyik 'kéthavi, Ebből
következik, hogy nagyon zárt a filmbírálók köre is.
Másik oka az alkotó-kritikus viszony megromlásának, hogy a mai magyar filmbírálat t úlságosan
nemzetközi mércével mér, Furcsa, hogy ezt mondom, de vállalom; a nemzetközi mérce kizárólagossága megengedhetetlen. Számomra mondhatatlan
gyönyörűséget jelent Rippl-Rónay József festményeivel találkozni. Pedig, ha mint képze-t művészettörténész - ezt is elvégeztem az egye emen - tudományosan elhelyezem: nagyon jól tu'dom, hogy a
francia impresszionisták között szinte elvész. Számomra mégis kedves. Nem azért, mert "magyar
gyerek", de talán azért is. Ezért merem azt mondani, hogy a magyar filmet a saját közegében is
kell nézni és ahhoz mérni. A saját múltjához is.
Nem lehet mindent Antonionihoz, Fellinihez, Bergmanhoz, Eizensteinhez viszonyítani. A magyar
f'ilmkritika azonban nem vesz tudomást a magyar
filmtörténet folyamatosságáról, mintha nem is
ismerné. S ezt ingerülten mondom. Igen nagy hagyomanyú magyar filmgyártás és ezzel párhuzamos filmesztétikai irodalom van, de mi alig veszünk
róla tudomást. Kitűzünk egy-két lobogót, bezzeg
a Balázs Béla, bezzeg a B. Nagy László. De Kispéter Miklós vagy Bálint György fiImkritikusi munkásságát ki ismeri? Egy magyar filmet be kellene
épiteni a magyar filmművészet állandó folyamatába; de nincs ilyen kontinuitás-tudatunk. A Filmmúzeum szertelenül, rendszertelenül vetítget régi
magyar filmeket, tulajdonképpen hamis nesztalgiákat keltve s ugyanezt teszi a televízió is. Pedig
vannak értékeink. A múltkor újra megnéztem a
tévében a Szerelmi láz című régi magyar filmet;
kívánesi voltam, hogyan hat ma? Ezt aPapírhold
című remek amerikai film közelében vetítette a
tévé. Hát bizony a Szerelmi láz a Papírhold-hoz,
vagy egy értékes mai magyar filmhez viszonyítva:
szánalmas.
Ha azonban a Szerelmi láz-at a magyar film
fejlődési folyamatába állítva nézzük, viszonylagos
esztétikai értékeit éppúgy feífedezhetnénk, mint azt.
hogy ez a film a háború alatt arról is szólt, hogya
háború mit tett az emberekkel; hogy a rendező
közvetve mit üzent az akkori társadalomnak; hogy

mílyen okokból tartotta vissza á cenzúra s tb.
Akkor erről a fi Imről objektívebben tudnánk értékelést adni. Ez a fajta történeti tudatosság hiányzik ma a kritikából. Ez már persze filmtudomány
lenne, ha volna ...
- A művek ún. helyiértékének hangsúlyozása nem
vezethet-e az értékek relativizálásához ? Ha egzakt
mértékegységek nem segíthetik is az esztétikai értékrend kialakítását, kell legyenek támpontjaink.

- igaza van, elfogadom. De van-e nekünk mércénk? Kapkodva mérünk, a pillanatnyi elvárásokat
kérjük számon. Nem biztos, hogy a mindenkori
Antonioni vagy Godard a mindenkori divat, mérce. Azért is vagyok híve minden művészeti ágban a
történetiségnek, mert csak ez biztosíthatja a kontinuitást.

"Ki kell mutatni a gondolat improduktív voltát"
KIRÁLY JENŐ
- Paradox helyzet: a birálatra hivatott filmkritika
hibáit, funkcionális zavarait keressük.
- Nincs ebben képtelenség, hiszen a valóságról
szóló filmművészeti kommunikáció strukturális
problémái a filmről szóló kritikai és esztétikai
kommunikációban is visszatérnek. A felső szint a
felfedezés, a középszint a népszerűsítés, az alsó a
korábban elért eredmények lebornIása, összezavarása. Még egyszerűbben: jó, középszerű és rossz,
produktív, reproduktív és improduktív színvonalak hármassága nemcsak a művészetben van meg,
az elméletben és kritikában is kibontakozik.
- A kritika szinvonala követi-e a fllmi értékszférák arányának alakulását? Tehát a művészeti virágkorok. a felfedező film látványos fejlődése biztosítja-e az elmélet, illetve a kritika magasabb szinten való megs zálalását is?
- Ez nincs feltétlenül így, sőt talán azt mondhatnánk, hogy ellentétes mozgások érvényesülnek.
A művészfilm felfedező, kereső tevékenysége a
hatvanas években egyáltalán nem jelentette az elmélet virágkorát is. Az olasz neorealizmusnak volt
ugyan elméleti tevékenysége, de ha megnézzük
ezeket az írásokat, közepesek, s inkább csak kritikai megnyilatkozásnak tekinthetők. Az olasz filmelmélet az utóbbi évtizedekben futott fel, amikor
jelentős művészeti mozgalom már nincs, csak tovább működö nagy mesterek.
- Mi adhat impulzust egy-egy művészeti ág elmé/eténekfejlődéséhez?
- Amíg az embernek nem fáj a lába, nem is
gondol arra, hogy lába van. Abban a pillanatban,
ahogy megsántul, gondolkodni kezd a 'láb és a
járás összefüggéséről. Todorov azt mondja: az..
elmélet feladata, hogy a literaritást vizsgálja, tehát
általában az irodalmiságot, a kritika feladata pedig, hogy az egyes művet elemezze. Ha azonban a
kritikus szembekerül a műalkotás botrányával, ez

átteszi az ő kérdésfeltevését is a literaritás szintjéreMeg kell vizsgálnia, hogy mi az irodalmiság, milyen
szinten sérti meg az adott mű az irodalmiságot,
milyen szinten jelenti annak hanyatlását. Ha a mű
tökéletes, megmaradhat a mű méltatásánál. Amikor azonban zavarok mutatkoznak, a művészek is
gondolkodni kezdenek s olyan energiáikat is a
művészeti terület problémáinak felvetésére fordítják, amelyeket korábban a művészi alkotómunkára fordítottak volna. A közönség, aki korábban
esetleg azon gondolkodott, hogy mi van ebben a
filmben, azon kezd gondolkodni, hogy mi van a
filmgyártásban, miért rosszak a filmek stb. Imprészszióm szerint ma egy ilyen összefüggés érvényesül.
- Milyen követelményeket támaszt az elmélet a
kritikával szemben?
- A kritikus kérdésfeltevésének lényegében három mozzanata lenne. Az elsőt nevezhetjük interpretatívnak, ami azt jelenti, hogy a kritikus megmondja, mi van a műben, tehát a befogadók ösztönös élményét tudatossá változtatja. A következő
az értékelő mozzanat: itt már arról van szö, hogy
ami a műben van, az jól van-e, kulturális értéke
mennyire pozitív, illetve negatív. Ez tehát állásfoglalás. A harmadik a másik két tényező alapján
történő általánosítás, amely már a kritika elméleti
mozzanata. Annyiban beszélhetünk a kritika teljes
vagy töredékes voltáról, hogy ezt a három mozzanatot tartalmazza-e.
- Milyennek találja a mai magyar filmkritikát ?
- Az elméleti mozzanat általában nem érvényesül a kritikában, hagyományosan ki sem fejlődött,
bár egyesek - Lukács György nálunk. vagy Barthes
Franciaországban - erőfeszítéseket tettek elmélet
és kritika egyesítésére. A másik két elemet tekintve
pedig aszerint polarizálódik a kritika, hogy melyiket hagyja el szívesebben. Az uralkodó típus nálunk pillanatnyilag az értékelő kritika, viszont
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éppen mert elméleti posztulátumokat nem tartalmaz és interpretálni sem próbál komolyan, az értékelés nem magára a műalkotásra vonatkozik,
csak a kritikus élményére. Megállapítja, hogy rossz
a rnű, de semmi biztosítékot nem hoz arra, hogy
nem az ő élménye volt felületes. Nemrég Jancsó
panaszkodott egy interjúban, hogy újabban kritika
eimén divatba jött az egyszerű pimaszkodás. Ez
szükségszerű, hisz ahhoz, hogy a kritika kritika
maradjon, s ne alakuljon át impresszionista örnlengéssé vagy szubjektivista pimaszkodássá, a másik
két funkciót kell segítségül hívni, csak ezektől támogatva válik hitelessé az értékelés.
Ritkábban, de előfordul a pusztán interpretatív
kritika is, amely a türelmes, liberális kritikus sajátja, aki senkit nem akar megbántani, ezért csak
mozzanatokat méltat a műből, a mű egészéről és
kulturális helyiértékéről tehető kijelentéseket pedig
megkerüli. Lényegében mindegyik kritikatípus
létezik, de a három funkciót egyesíteni szándékozó
a kivétel és a funkciókat szétválasztó a szabály.
A művészek és a kritika viszonyának elmérgesedésében szerintem a pusztán értékelő kritika
elterjedése játszik alapvető szerepet. Azt hiszem,
fontos tendencia lenne most a másik két mozzanat
megtartásával
az interpretáció
súlyát növelni,
minél tartalmasabban, érzékenyebben méltatni az
egyes művek tartalmi és formai kvalitásait. Ez a
nézöknek
is, a művésznek is használna, valamint
javítaná mindhárorn tényező - az alkotó, a közönség, a kritikus - viszonyát is, amely ma a filmkultúrában bomlóban van.
Igaz, az interpretáció súlya nem kis mértékben
terjedelmi kérdés is, s ennek a sajtó törvényszerűségei ellenállnak. A kritikus megrendelésre dolgozik, adott, egyre kisebb terjedelemben, mert a
szerkesztők rájönnek, hogy olyan filmekről is írni
kell, amelyekről eddig nem vettek tudomást, ráadásul a filmek száma rohamosan nő. Mindez az
egy-két szubjektív benyomást agresszívan előadó,
de bizonyítani semmit nem próbáló kritikusnak
kedvez.
- Elmélet és kritika egysége a múltban természetes
volt. Miben látja az okát a szakadásnak?
- Valóban, Goethe még megengedhette magának,
hogy nagy, müvész, művészetf'ilozófus
és kritikus
legyen egy személyben. Abban a történelmi korszakban azonban egyrészt a problémakomplexum,
amelyre válaszolni kellett, másrészt a földolgozandó kulturális hagyomány nem volt olyan nagy,
mint napjainkban.
A funkciók specializációja
tehát elkerülhetetlen, a funkciók viszonyának az
elmérgesedése viszont nem szükségszerű.
Abban látom a problémát, hogy van egy társadalmi intézmény - az elmélet és a kritika - a mű-
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vészet értékelésére, de nincs senki, aki adott esetben kimutatná, bebizonyítaná, ha az elmélet nem
hoz új gondolatokat, ha elavult normák szellemében bírál vagy egy más történelmi korszak önkényesen a jelenbe transzponált teóriái alapján magyarázza egy új korszak művészetét. Ennek következtében olyan álmagyarázatokat kaphat a művészet egésze, amely nem ad tekintélyt sem az elméletnek, sem a kritikának, s így sem a művész, sem
a közönség nem figyel oda, továbbá olyan méltatlan ítéleteket eredményezhet, hogy a művészek
joggal lázadoznak. Tehát nemcsak a giceset gyártó
filmest és a giccsnézőt kell nagyon keményen bírálni, hanem mindhárom pólust kritikusan nézve a
kritikában is ki kell mutatni a gondolati improduktivitást.
- Művészeti irányzatok egymás közötti harcában
ez általában megtörténik, az új irányzat képviselői
kíméletlenül mutatnak rá a régi iskola regresszív
eszméire, módszereire. "Békeidőben" kinek a feladata a kritika kritikája?
- Itt megint a teoretikus funkció jelentőségére
kell felhívni a figyelmet, hogy a művészek is elméleti szintre tudják emelni az álláspontjukat és bebizonyíthassák, hogy az az elmélet, amely minket
eIítél, maga is giccselvárások szintjén mozog.
Berzsenyinek még eszébe jutott Kölcsey bírálata
után, hogy tájékozódjék a korabeli esztétikában és
válaszoljon rá. Egy mai művész ehhez ritkán veszi
a fáradságot, pedig a művészet is rákényszeríthetné
az elméletet és a kritikát egy gondolati erkölcs
betartására, vagyis, hogy a müvészettől megkövetelt felfedező funkciót önmagától is megkövetelje.
Hasonló ellentmondás az is, hogyaművészettől
a valóság analízisét követelik, ugyanakkor a
teoretikusok és a kritikusok gyakran nem analitikus nyelven, igazolható és cáfolható módon beszélnek, hanem a szubjektív megérzések globális
nyelvén. A mítosz szintjén és nyelvén követelik a
művészettől a demitizálást és az analízist. Ennek a
következménye, hogy a kritika impresszionisztikus,
az elmélet pedig, sokszor még a legnagyobbaknál
is, monstre esszé formáját ölti, legtöbbször egy
hosszú kritikusi pálya tapasztalatainak
mitikus
nyelven való előadása. Ez olykor egy jó ízlés nagyszabású megnyilvánulása, olykor egy rossz ízlésé,
a lényeg az, hogy épp önmagára nem alkalmazza,
amit a művészettől megkövetel.
- Ma, amikor a filmelmélet egyre komplexebb
társadalomtudomány, milyen képzettség, tudásanyag
szükségeltetne a kritikaíráshoz ?
I
- Csak annyi lenne a követelmény, hogy a
filmelméletekben - amit ma már többes számban
mondhatunk -, amelyek tartalmazzák az esztétikát,
a szociológiát, a szemiotikát és még sorolhatnám,

tájékozott legyen, a kor rendelkezesre álló, lényeges tudásanyagait ismerje. Ha ez nincs meg, akkor
egyszerűen olyan befogadónak tekinthető az illető,
aki megnyilatkozik a látott filmről. Ez indokolt
is lenne, hogy a hivatásos kritikusok mellett, mint-

egy kontrollként a nézők is megnyilatkozhassanak,
hisz egy filmalkotásnak nemcsak a különösen felkészült néző számára kell érthetőnek lennie, s ha
ez nincs meg, a kritika zárt szellemi elit magánügyévé alakul.

"A kritika ma is szeretne fölfedezni ... "
BERNÁTH

LÁSZLÓ
j

- 1972-ben írt egy tanulmányt, amelyben 1957-től
áttekintette a hazai filmkritika tizenöt esztendejét.
Ennek záró fejezete már sejteti, hogy az "idillnek"
vége, kritika és filmművészet viszonyában már a
hatvanas évek vége változásokat hozott. A Falak
kapcsán jelzi először, hogy "a filmek gondot okoznak a kritikának", egyrészt mert szétfeszítik a hagyományos műfaji kereteket, másrészt mert míg a filmek egy új valóságot tükröznek, a kritikák elmulasztják annak vizsgálatát, jól értik és értelmezik-e a
valáságot fitmjeink. Másik konfliktusként azt említi,
hogya rohamos nézőszámcsökkenés hamis alternatívákat kínál a kritikának : a "művész" vagy a
"közönségfilm" oldalára álljon-e? Miben igazolta az
idő veszélyérzetét ?
- Nincs okom: megváltoztatni a véleményemet.
Azt, hogy a magyar filmművészet és a kritika közötti viszony 1968 után romlott meg, tényként kell
elfogadni. Könnyűnek tűnik a válasz is, hogy miért,
hiszen 68 után a magyar filmművészet a korábbinál nehezebb periódusba került. Ekkoriban kezdődött filmművészetünkben
a polarizáció szakasza.
A hetvenes években az utak szétválása még markánsabbá vált. Leegyszerűsítve: elindult, kifejlődött és ma már túl van a csúcspontján a dokumentarista játékfilm típusa. Ezzel párhuzamosan egy
szürrealisztikus stílus is jelen van, amit olyan művek fémjeleznek, mint legutóbb Bódy Psyché-je
Sándor Pál és Makk Károly néhány filmje, sőt
idetartozónak érzem Szabó Istvánt is. Végül megmaradt a hagyományosnak nevezhető stílus is,
amely a filmművészet korábban bevált eszközeit
alkalmazta új tartalmak kifejezésére és néha nagyszerű filmeket eredményezett. Például :Angi Vera,
vagy az Árvácska.
A kritika nem egészen követte ezt a polarizálódást - és ennyiben rossz jós voltam +, mert először,
szinte máig tartóan, a dokumentaristák mellé állt.
Úgy vélte, hogya valóságról a legtöbb izgalmas
dolgot ez a stílus tudja mondani. A Jutalomutazás-t
a Filmkritikusok díjával tüntettük ki, méghozzá
olyan egységes döntéssel, amire ritkán volt példa.
Több gondja volt a másik két irányzattal. Menynyiségileg a hagyományos filmtípusból készül a

legtöbb, s a legtöbb rossz film is. Ennek kapcsán
került kutyaszorítóba a kritika, mert azt tapasztalta, hogy a közönség már ezt a hagyományos
filmtípust is elutasítja s nem nagyon tudta a híd szerepét vállalni, ehelyett átvette a közönség türelmetlenségét. A probléma azonban inkább az, hogy
amikor az általam szürrealisztikusnak
nevezett
harmadik filmtípus a filmnyelv megújításával akart
közeledni a közönséghez,
a kritika nem vállalkozott arra, hogy kapaszkodókat adjon a közönség
számára.
Mentségünkre vagy inkább magyarázatul, hadd
említsem azt a furcsa jelenséget, hogy nálunk a
tendenciáknak, a filmek során át megmutatkozó
jelenségeknek az elemzése szinte mindig hiányzott
a kritikáb61.
- Mi lehet ennek az oka?
.: Két oka lehet: nálunk a filmkritika napilapkritikaként jött létre, s az maradt 1956 után is,
amikor a filmsajtó mai szerkezete - többé-kevésbé
máig érvényesen - kialakult. Ennek az a hátránya,
hogy jóformán a Filmkultúráig bezárólag hasonló
típus ú kritikákkal találkozik az ember. Én néha az
Esti Hírlapban leadhatnám, amit a Filmkultúrában
írnak és ők is lehozhatnák időnként, ami nálunk
megjelenik.
A másik, rnélyebben fekvő ok az elméletibb,
esszéisztikusabb kritika hiánya, aminek okát a
filozófiai, esztétikai kategóriák kidolgozatlanságában, bizonytalanságában látom. Nem hiszem,
hogy a kritikusok ne ismernék ezeket, de kételyeik
vannak, hogyegyértelműen
használhatók-e. Ezek
nélkül pedig átfogóan, mélyen nem lehet elemezni.
- Visszatérve a tanulmányában jelzett problémákra: a közönség elutasító magatartása hogyan
hatott a kritikára ?
- A kőzönség elpártolásának
filmtől független
okai is voltak. Az általánosan megváltozott életforma, az emelkedő életszínvonal, de méginkább
a közvélemény egyfajta depolitizáltsága, amelyet
kifejezetten ingerelt a magyar filmek legjobbjainak
továbbra is nagyon határozott, politikus érdeklődése, magatartása. A kritika mégsem tudott szabadulni a közvélemény szorításából.
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Az utolsó esztendőkben pedig olyan hanyatlás
következett be a f'ilmművészetünkben,
amit maguk
a művészek nem vettek tudomásul. Azt hiszik,
a probléma a közönség és a kritika értetlenségéből
származik. Nem érzik, hogy fáziseltolódás van,
nemcsak a "széles" kőzőnség, de a legnyitottabb
értelmiségi közönség és a filmjeink között is. Erre
szerettünk volna figyelmeztetni, mikor nem adtuk
ki a Filmkritikusok díját. Ezt a fáziseltolódást igazolta egyébként a Magyar Játékfilmszemle is,
ahol a kiváló szellemű és képességű zsüri is egyfajta rácsodálkozással szemlélte filmjeinket és kiderült, hogy nem tartanak folyamatos kontaktust a
magyar filmmel. Ennek feltehetően a film az oka.
- Fölmerül a kérdés, hogy mennyire engedhet a
kritika a közvélemény nyomásának ?
- Nagyon sok példát mondhatnék, amikor a
kritika mindennek ellenére oldaállt valami mellé.
Hadd említsem még egyszer a dokumentarizmust
és teljesen másik oldalról a Vámmentes házasság-ot.
Nagyon gyakori vád ugyanis a kritikával szemben
az is, hogy nincs affinitása az igazán értékes szórakoztató film iránt. Utólag talán be kell vallani,
hogy ez a film nem olyan szenzációs, de annyira
boldogok voltunk, hogy tényleg van olyan film,
amely ízléssel, gondolatokkal szórakoztat, hogy
túldicsértük. Előző héten mutatták be a Psyché-t,
amit viszont elmarasztalt a kritika. Egy olyan'
szituációban, amikor blöffökkel is etetik a közönséget és a közönség egyébként is fenntartásokkal
közeledik a magyar filmhez, a kritika is ingerültebben reagál egy zavaros filmre, még ha -az helyenként zseniális részleteket mutat is. Ha nem ilyen a
hangulat, akkor talán a pozitivumokra koncentrál
a kritika. Ebben talán igaza van a filmszakmának,
hogy nem szabad hagyni ennyire befolyásolni
magunkat.
A kritika ma is szeretne fölfedezni, fölvállalni
dolgokat, csak talán nehezebben mer, mint régebben. Sőt, néha olyat is fölvállal, amit aztán az idő
nem igazol.
- Sokan mondják, hogy mintha a kultúrpolitika
nem ugyanazt kérné számon a kritikától és a művészeftől. Úgy érzik, a művészeti szféra szabadabb,
kevesebb elvárásnak kell megfelelnie.
- Én is ismerem ezt az elterjedt véleményt, de
nem értek egyet vele. Akik hangoztatják, arról a
"csekélységről" feledkeznek meg, hogy a művészeknek azért, hogy egyáltalán bizalmat kapjanak,
rengeteget kell verekedniük. Jelentős részük ebben
őrlődik föl fizikailag, idegileg. A kritikának nincsenek ilyen gondjai, hisz a toll és a papír még
nem olyan drága.
Néha azonban nekem is úgy tetszik, hogya mérce nem egyforma. A kultúrpolitika, amelynek el-
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méletileg egyforma kívánalmakat kell állítania művészet és kritika elé, csak a kritikától kéri szigorúan
ezeket. Azért nem értek egyet a kritikusokat sajnáltató kollégákkal, mert amióta létezik műkritika,
mindíg
ki volt téve ezeknek a nyomásoknak.
Nekünk ezek a konfliktusaink.
- A közelmúltban egy írásában, a kritikusok
szakértelmével kapcsolatban G. B. Shawt idézte:
"Az emberfia nem tud tojást tojni, mégis meg tudja
állapítani, hogya rántottajó vagy sem." Bármennyire frappáns ez a megállapítás, nem idézném a kritikával kapcsolatban, hiszen egy mások teljesitményét megmérő hivatás mi máson alapu/hatna, mint
a szakérte/men?
- A közönség azt várja tőlem, mondjam meg,
jó-e vagy rossz egy film. S ha más a véleményem,
mint az övé, magyarázzam meg, hogy miért?
A kritikusnak a nézőnél több filmet kell ismernie,
ismernie kell a filmtörténetet, a stílusirányzatokat,
az adott rnűvész munkáit stb., de ezeket az ismereteit nem kell megírnia. Szakkritikában lehet hogy
mód van rá, de napilap ban szükségtelen. A kritikusnak az életről, a valóságról, a történelemről, általában a filmművészetről vannak gondolatai és
nem a szakma részleteiről. Azt hiszem, hogy a
szakmai műveltség hiányáért is jogtalanul marasztalják el a kritikusok nagy részét. Egyszerűen azért,
mert többségünk több mint húsz éve csinálja.
Nincs olyan kolléga, aki hússzor vagy ötvenszer
ne járt volna forgatáson, ne ült volna napokat
vágószobákban stb. Sőt, nagyon sokan forgatókönyvíróként
is részt vettek filmekben. Nem igaz
tehát, hogy nem tudják, mitől ilyen vagy olyan
amit a vásznon látnak, de nem hiszek abban, hogy
ettől jobb kritikát írnának.
- Hogyan látja az utánpótlás helyzetét ?
- Nagyon reális, fontos kérdés, hisz míg súlyos
milliókért a magyar filmművészet rendezők, operatőrök több tucat ját indította el a pályán, addig a
semmibe sem kerülő papír mellé rendkívül kevés
új kritikus került. Ennek egyik oka maga az újságírás objektív helyzete, hogy a lapok terjedelme,
mondjuk a nyugati lapokéhoz képest rendkívül
csekély. Ezért a filmkritikusok mással is kény telenek foglalkozni. Nem is tudok olyan újságírót,
aki par exellence filmkritikus, hisz Magyarr/rszágon ebből nem lehet megélni. Ez a megosztottság
persze az elmélyültségre, a minőségre is kihat.
Mégis, van változás, elsősorban vidéken, ahol
ma már rendszeresítették a film- és televíziókritikai
rovatokat és ide többnyire fiatalok kerültek. Az
elmúlt egy, másfél évben úgy vettem észre, a központi lapoknál is indultak néhányan: Báron
György, Vértessy Péter. Tehát mintha oldódna ez a
görcs. De jó lenne, ha többen lennének.

"A kritika legfontosabb része a zsurnálkritika"
GYERTYÁN

ERVIN

- A kritika kettős feladata a közönség és az alkotók
orientálása. ElIáthatja-e ugyanaz a kritika mindkét
feladatot vagy épp eszerint kényszerül tagozódásra ?
- Nem hiszek abban, hogy a kritika külön
orientálja az alkotókat és külőn a közönséget. Az
a tapasztalatom, hogy az alkotó k csak azért figyelnek oda a kritikára mert azt a közönség is
meghallja. Én döntőnek azt tartom, hogy a kritika
a közönséghez szóljon és a maga szempontkészletének és eszmei igényének átadásával nevelje ki
önmaga kritikusát.
Természetes, hogy ezt a funkció t egy adott kulturális struktúrában differenciáltan látja el. A napilapok kritikusainak feladatát én abban látom, hogy
kiugrassák a lényeget és ezt minél átélhetőbben,
minél nagyobb stílművészettel közöljék az olvasók
számára. A pozitivistáknak volt egy fogalmuk, a
faculté maitresse, a mű uralkodó tulajdonságának
fölfedezése. Én hiszek ebben, különösen a zsurnalisztikában tartom fontosnak, bár általában szemben állok a pozitivizmussal. A szakkritika törekedhet totális elemzésére a műnek, ennek a létjogosultságát nem tagadom. Nagy bajnak érzem
azonban, ha egy kritika csak a szakembereknek
Íródik s épp ezért a kritika legfontosabb részének
azt tartom, amely az adott művészeti ág kőzőnségének legszélesebb rétegét érinti, vagyis a napilapok
kritikáit.
- Mégis, a kritika hierarchiája nálunk épp fordítva alakult.
- Nyugaton, fesztiválokon járva lépten-nyomon
tapasztalom, hogy óriási rangkülönbség van egy
olasz vagy francia\napilap és egy szaklap kritikusa
között. Természetesen az előbbi javára, hiszen
ott a lapok is piacra termelnek, konkurrenciaharc
van és minden lap a legjobb erőket igyekszik a
maga számára megnyerni. Nálunk rossz hagyomány él tovább. A lapok önmagukban fontos és
tekintélyes szervek képviselői, a párttól a népfronton, a szakszervezeteken át egészen a horgász
szövetségig, s így a tekintélyt néha az adja, hogy
kinek a lapja, s nem az, milyen jól dolgoznak a
munkatársai. A kritikus szuverenitását bizonyos
"szócső"-jelleg is korlátozza, noha óriási a fejlődés, amit e tekintetben a múlthoz viszonyítva megtettünk. Azt azonban nem állítanárn, hogy az ún.
szakkritika színvonalasabb lenne a napilapok kritikáinál. Jó zsurnálkritika van, a jó szakkritika ritka, mint a fehér holló.
- Pályája során írt a Népszabadságba. a Film-

világba, a Filmkultárába, olykor párhuzamosan is.
Mit jelent a gyakorlatban ennek a hierarchiának a
követelményrendszere?
- Meg kell mondanom őszintén, engem sem
itt, sem ott nem korlátoztak lényegesen. A differencia abban volt, hogy napilapban röviden kell
Írni és ez sokkal nehezebb. Itt óriási veszélyt jelent,
amikor a lapokat elönti a színtelen, szagtalan szakzsargon tolvajnyelve. Ez nemcsak azért rossz,
mert elriasztja az olvasót a maga fűrészporával,
hanem mert uniformizálja a gondolkodást. Az
ember azt hiszi - nekem is volt ilyen korszakom -,
hogy néhány kategóriával (tipikus, nem tipikus
stb.) elintézheti a dolgot, s nem ássa bele magát a
műbe, amelynek problematikája mindig egyedi.
- Néhány évig a Filmtudományi Intézet munkatársa is volt. Hogyan ítéli meg a hazaifilmtudomány
helyzetét, hatását a kritikára ?
- A felvevő piac hiánya - amely azt hiszem történeti hagyomány, hisz Lukácsnak, Balázs Bélának
is németül kellett írnia, hogy jelen lehessenek a
világban - behatárolja, s minden nemesebb ambíció ellenére minőségileg is meghatározza ezt a tevékenységet. Ez egy üvegházi tudomány. Csináltak
egy rnűhelyt, rendkívül szűk kapacitással, de nem
gondoskodtak róla, hogy ez csatornát s visszacsatolási lehetőséget kapjon a kulturális közvéleményben. Ez minden ambíciózusabb embernek kedvét
szegi, hisz senkinek nem lehet célja, hogy művei
egy archívumban porosodjanak. Az a baj, hogy
koncepciót sem látok, amely kivezethetne ebből a
helyzetből.
- ()sszefügg ezzel a kritikusok képzésének, önképzésének problémája. Ez annyira megoldatlan,
hogy már-már azt hihetnénk, a kritikus sem lesz,
hanem születik.
- A kritikus születik is, lesz is. Döntő kérdés
ugyanis a szenvedély vagy az elhivatottság, amelylyel megszerzi az ismereteket a maga tevékenységéhez. Hisz ki képezte ki, mondjuk, Balázs Bélát?
Persze kellene hogy legyen a főiskolának egy kimondotta n kritikusok, teoretikusok képzésére alkalmas szakja, bár akkor - jó magyar szokás szerint - diplomához kötnék a kritikusi munkát, s ez
nagyon veszélyes. Azt hiszem, egy szűk szakmai
műveltség
nem elégséges a filmkritikához sem,
bár feltétlenül szükséges. Elismerve a művészeti
ág kritikájának
specializált voltát, azt mondom:
nem lehet jó filmkritikus az, aki ne lehetne adott
esetben színházi vagy irodalomkritikus is.
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- A művészek .helyzettudata és a kritika ítélete
között nemcsak szűkségszerű, de hasznos is lehet az
eltérés. ha a különböző álláspontok állandó kapcsolatban. megtermékenyítő vitában vannak egymással.
kár~s viszont. ha sértődött gőggel magukba zárkóznak. Napjainkat ez utóbbi helyzet jellemzi,
Miért?
- Egyszerű érdekviszonyról van szó. Megszüntetésének egyetlen módja: teremtődjön ismét olyan
magyar filmművészet, amellyel a kritika zöme elégedett lehet, s akkor ez a probléma is a helyére
kerül. A baj inkább az, hogy a kritikus a bőrét
viszi a vásárra és nem kapja meg azt a védettséget,
ami a munkájának
a létfeltétele lenne, hisz vannak
olyan szakmák, amelyek közérdekből nem engedhetik meg maguknak, hogy mindig, mindenkihez
jók legyenek, különben elárulják saját feladatukat,
saját etikájukat. Ahogy egy diagnózissal szemben
sem tehetjük föl a kérdést, hogy miért kemény és
miért szívbillentyű-zavarokat állapít meg, amikor
sokkal humánusabb betegség a vakbélgyulladás,
úgy a kritikával szemben sem szabadna ilyen kérdést föltenni. Az egyetlen megfelelő kérdés, hogy
igaz-e amit állít vagy nem, jó-e a diagnózis vagy
sem. Azt meg lehet kérdezni, hogy miért durváskodik, személyeskedik, de ez már stílus kérdése. De ahogyan abszurd olyan filmművészetet
elvárni, amelynek minden alkotása remekmű,
ugyanolyan abszurd olyan kritikát elvárni, amelyben nincsen tévedés. Sőt, én még a tévedés fönntartásának a jogát is megadnám a kritikusnak, mivel itt nem lehet tényszerűen bebizonyítani, hogy
tévedett.
- A kritika próbája mindig a művészileg új jelentkezése. Fölismeri-e a valós értékeket vagy ellenáll
a "törvény" nevében. esetleg az új álarcában jelentkező bávlira is igent mond, félve a konzervativizmus
bélyegétől, A hatvanas években ebből jól vizsgázott
a kritika. Ma kevésbé tapasztalom ezt a pozitív elfogultságot, az újítani akarás feltétlen tiszteletét,
- Beszéljünk konkrétumokban. Kiállt a kritika
az Angi Vera mellett? Kiállt az egész pszeudodokumentarista irányzat mellett, bizonyos mértékig még
a hivatalos kultúrpolitika ellenére is?
- Ez igaz. de gondoljon frissebb példákra. mondjuk a Psyché és a Vámmentes házasságfogadtatására. Úgy gondolom, a Psyché sok-sok hibájával,
átgondolatlanságával együtt is több támogatást
érdemelt volna.
- Egy más szituációban magának igaza volna,
de ma Magyarországon rendkívül fontos megvonni
a határt újítás és blöffölés között és ma nálunk a
Vámmentes házasság olyan ritkasági értéket képvisel, hogy a kritika mint társadalmi szükséglet
mellé, nagyobb nyomatékkal kénytelen odaállni,
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mint amennyire egy kiegyensúlyozottabb
filmgyártás esetében szükséges volna. Ezt azzal együtt
mondom, hogya két mű nem egy súlycsoportba
tartozik. De azért ne lehessen megdicsérni egy
popénekest
maximálisan,
mert nem Wagnerénekes ?
- A végeredmény mindenképp arány tévesztés,
különösen ha egyetértünk Parker Tylerrel: "A kritika feladata nem az. hogy választásra bírjon a méz
és a grapefruit között. hanem hogy segítsen a legízletesebb méz és a legízletesebb grapefruit kiválasztásában. "
- A hasonlat tökéletes, az már valóban a kritika
dolga, hogy a maximális dicséretből kiderüljön,
mézről vagy grapefruitról, egy popénekesről vagy
Wagner-énekesről van szó. Ez stílusművészet
kérdése. Egyébként nem lehet "a" kritikáról általánosságban vélekedni. Nekem is vannak kollégáim, akikkel nem értek egyet. Szerintem az viszonyul jól a kritikához, akinek vannak kedvenc és
nemszeretem kritikusai.
- Nem akarom kétségbe vonni a kritikusnak mint
egyéniségnek. önálló véleményalkotónak a jelentőségét, de épp Ön írta nemrég megjelent könyvében:
"A kritika mindig feltételezi és igényli a kritikusok
kollektív bölcsességét. valamiféle munkamegosztását. " Én ma épp ezt a kollektív bölcsességet. a vitákban konfrontáládá
s erősödő szakmai közvéleményt nem érzem. Írja mindenki a magáét s legföljebb a keserű. nosztalgikus hangban van közösség.
- Monológokat írunk, ez igaz. De megkérdezném, miről legyen kritikai élet? Volt idő, amikor
szenvedélyes, késhegyig menő viták voltak, Mesterségesen nem érdemes vitát gerjeszteni. Mindennek az alfája és az omegája a befogadó, s ameddig
a kőzönséget - s most nem csupán a széles közönséget\értem ezalatt - nem érdekli a filmművészet,
addig a filmművészet kritikája sem érdekli, csak
annyiban, amennyiben saját érdektelenségét véli
általa igazoltnak látni.
- Emlékszik. mit írt Bálint György? Nem lehet
menteni azt a krittkust, aki hisz az irodalom és a
kritika népszerűtlenné válásában. Lehet, hogya mai
magyar újságolvasó tömegek nagy részét nem érdeklik a kritika magas szempontjai. de nem szabad.
hogy ez befolyásolja a kritikust.
- Én ezzel tökéletesen egyetértek, de ha a kritikus ehhez a harcához nem kap muníciót? Én ma
nem agitálhatok a Szegénylegények. a Szerelem,
vagy az Angi Vera mellett, mert ilyen filmek nincsenek. Azt hiszem világjelenség, hogy ma nincsenek szenzációk a művészetben,
legföljebb csak a
politikában. A hatvanas évtized sokkal mozgékonyabb volt.
- Nem túlságosan passzív ez az álláspont? Azt

hiszem, a kritikának szélcsend idején is lehetnek
feladatai. Megkeresni az okait, új impulzusokat
adni.
- Már-már azt hittem, azt mondja: válságkorszakokban a kritikusok készítsenek filmeket.
- Miért ne? Nem akármilyen filmmiivészet szűletett már így.
- Ez tény, de jósolni a kritika sem jósolhat. Ha
megjelenik egy Ady, odaállhat mellé egy Hatvany.
Ha megjelenik egy József Attila, odaállhat mellé
egy Bálint György, egy Fejtő, egy Németh Andor
stb. Arra azonban egyik sem vállalkozhat, hogy
így kérdezzen: miért nincs ma egy József Attila?

- On a Magyar Televízi6 filmosztályának egyik
vezetője. Hogyan fér meg egymás mellett ez a két
munkakár, hisz a krttikusnak egy értékrend következetes képviselete a feladata?
- Az én személyes értékrendem és a televízió
szükséglete természetesen nem fedi egymást. De
én nem vagyok arisztokratikus kritikus, sőt harcolok az arisztokratizmus ellen. Mindig a tömegek
igényeit is képviseltem, nem esik nehezemre, hogy
ezt ebben a munkában is érvényre juttassam. Ami
bennem személyes konfliktust okozhat, az pusztán
a két tevékenység időegyeztetésének problémája.

"Vállalni kell az elsőként szólás kockázatát"
SÁNDOR IVÁN
- A hatvanas évek tapasztalataiból indulnék ki.
Az akkori helyzetet egyfajta modellnek tekintem
film és kritika kapcsolatára is. A hatvanas évek a
kritikus esztendők évei: nemcsak a filmben, a
művészeti életben, hanem elsősorban a társadalmi
életben. Ez összefüggött azzal, hogy 1956 előtt
közismerten, tragikusan lefojtott emberi, társadalmi, szellemi helyzetek keletkeztek és később, a hatvanas években alternatívák nyíltak a továbblépésre,
bizonyos kérdésekkel való szembenézésre. Nem
vállalkozom most arra, hogy kifejtsem, miért hatott ez a dinamikus szellemi szituáció olyan erősen
a filmre, de kétségtelen, hogy erősen hatott. Elindult a Balázs Béla Stúdió - és ma már pontosan
tudjuk, hogy ez rnit jelentett, - kibontakozott a
Jancsó életmű, sőt a dokumentarizmusnak egy ősi
alaphelyzetét is megtaláljuk például Kovács András
filmjeiben. A szellemi élet nagy tekintélyű képviselői fordultak a film felé: Lukács György vagy
Hanák .Péter és Laczkó Miklós, az írók közül pl.
Pilinszky János. Néhány év alatt a film lett a "vezető művészet."
Olyan társadalmi szituációban,
amikor Van
némi mobilitás, nemcsak a művészet, a kritika is
könnyebben tudatosítja önmaga felelősségét, feladatát, könnyebben egymásra talál a művészet és a
kritika, anélkül természetesen, hogya továbblépéshez szükséges elemzést, - ha kell a konfrontációt kihagyná a kapcsolatból. Vagyis ebben a modellben szó sincs idillről. Ellenkezőleg, a hatvanas
években nagyon is vitaképes, küzdelmes volt a
kritika és a film viszonya. Ekkor lett nyilvánvalóvá
a filmművészet és a kritika polarizálódása is. Addig
a rossz emlékű ötvenes évek gyakorlata érvényesült,
hogy kis "helyi színezéssel, " de a kritika nagyjából
egyforma volt minden fórumon. Abban a pillanat-

ban ahogy lehetett miről írni, kiderült, hogy például a Film Színház Muzsika és a Népszabadság
kritikusa nyugodtan vitatkozhat is egymással.
Megváltozott a sematikus felállás, hogy egyik oldalon van a művész, másik oldalon pedig a kritika,
Kiderült, hogy új frontok húzódnak a kritikán
belül, de az alkotók között is.
- A hatvanas évek tartalmilag és formailag
egyaránt revelaüv alkotásai a kritikát is korábbi
mádszereinek meg újítására késztették ?
- Amennyire a filmművészet is erőteljesen megújította a maga eszköztárat, a kritika is kénytelen
volt erre. Kovács András vitafilmjeihez nehéz lett
volna felelősen hozzászólni anélkül, hogy a kritikus valamennyire járatos ne legyen a társadalmi
életben és némi szociológiai ismerettel ne rendelkezzen. A Jancsó-életműhöz való csatlakozás, vagy
akár a vele való vita elképzelhetetlen lett volna az
adott társadalmi szituáció problematikájának elmélyült elemzése, a "jelen és a történetiség" problémagubancának ismerete nélkül, hisz ezek a filmek
magukat a történészeket is "megihlették", új "öt-·
leteket" adtak gondolkodásukhoz.
A kritikának szükségképpen fel kellett fedeznie
azokat a művészi eszközöket, amelyekkel például
Sára a Sodrásban-t fényképezte. azt a dramaturgiát, amellyel Szabó István az Almodozások korá-t
csinálta vagy azokat a törekvéseket, amelyekkel
Makk Károly az egész életművét megalapozta.
Ezekről a filmekről egyszerűen nem lehetett úgy
írni, hogy ne sokkal felnőttebb hangot ütött volna
meg a kritika a korábbinál.
- Tehát a művészeti ág helyzete szinte determinálja a kritika szinvonalát, törekvéseit?
- Nem! Ez így leegyszerűsítés. Úgy gondolom,
hogy mindketten, a művész is, kritikus is mélyebb
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társadalmi, szellemi szituációnak
a részesei. Ha
egy csónakban ketten eveznek, mindkettőnek figyelnie kell arra, milyen ritmusban evez a másik.
A példa sántít, de abból a szempontból talán találó,
hogya két evezős együttműködését erősen meghatározza, hogy milyen a tengeráramlás, milyen a
széljárás stb. A kritika és a filmművészet valóságos
kapcsolatát mindig az dönti el, hogy mi a hívása
egy adott társadalmi korszaknak, mire ösztönzi a
művészetet és a kritikát, és hogya müvészet és a
kritika hogyan fogadja ezt a kihívást, hogyan válaszol a kor valóságára.
- Ma nálunk mégis az egymásra mutogatás, a
felelősség áthárltása általános. Különösen a kritika
prioritását tagadják sokan, mondván, csak arról
irhatnak, ami van.
- Én azért helyezkedem élesen szembe ezzel az
állásponttal, mert tartósítja azt a kvázi-szituációt,
amelyre az jellemző, hogy a kritika és a film is egy
lehatárolt térben mozog s ezért csak lehatárolt
alternatívákat keres. Az ilyen, az élet mély ábrázolását, illetve a problémák nyílt kimondását nem vállaló szituációban elkerülhetetlen az egymás iránti
vádaskodás.
Itt most megint tágabban, az egész szellemi társadalmi háttérről kell beszélnünk. Azt hiszem
nemcsak a filmnek, de az egész szellemi életnek
rendkívül sokat ártott az a~ álláspont, hogya hatvanas évekkel lezárult a/nagy kérdésekkel való
szembenézés korszaka és jobb a kisebb, napi kérdések felé fordulni, jobb a privátabb, személyesebb
térben keresni a konfliktusokat. Ez történelmietlen
álláspont, amelyik nem-veszi figyelembe, hogy a
látszatok mögött a történelem, a társadalmi erők
dolgoznak, megteremtik a maguk új konfliktusait,
s ezzel minden társadalomnak, de kitüntetetten a
szocialista társadalomnak - amelynek lényegéből
adódik, hogy nem tér ki a valóságos társadalmi
problémák elől, hanem módot ad önmagának s a
művészeti életnek, hogy ezekre reagáljon - szembe
kell néznie.
Úgy gondolom, hogy a hetvenes évek demobil
szellemi, művészi szituációja egyenes következménye volt annak, 'hogy a gazdasági reform margóra
szorult, törést szenvedett. Ez az álláspont sajnos a
filmművészetet is úgy vitte a személyesebb, partikulárisabb ügyek felé, hogy közben eltérítette attól,
hogy a személyes életeknek a létkérdések és a történelmi sorskérdések közé helyezett relációit keresse.
Úgy érzem, hogy ezzel a problémával sem az alkotók, sem a kritika nem nézett szembe elég felelősen,
és az egymással való konfliktusaik forrása épp az.
hogy egymáson keresztül üzennek egy hibás szituációnak, amelynek a lényegét azonban vagy nem
ismerik, vagy a kimondását, bírálatát nem vállal-
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ják. Végignézhetjük ebből a szempontból akár Jancsó, akár Makk, Sára vagy Kovács pályájának alakulását. Ezek a barátaim, tudom, ébren kívánják
tartani azt a magatartást, amely hitük szerint - és
az én hitem szerint is - a ma művészének magatartását kell hogy jellemezze, mégis néha bizonytalan végeredményű vállalkozásokba bonyolódnak.
Küzdenek azért a filmért, amit meg akarnak csinálni, de anyagi oko k vagy rájuk kényszerített tabuk
miatt nem megy, s végül belefáradnak a küzdésbe
vagy lehetetlen helyzetekbe kerülnek.
Itt érzem a kritika felelősségét is, hogy nem jelzi.
mi gátolja a művészi munkát és legtöbbször maga
is elfogadja azt a lehatárolt teret, amelyben a magyar filmművészet mozog, - és ezen belül vitatkozik vagy nem vitatkozik, ahelyett, hogy rámutatna
arra, amit én alap problémának látok. Mármint
hogy kvázi-valóságban
mozog-e az alkotó, s ha
igen, mennyiben tévedett a művész, s miben ludas ak
a körülmények.
- A hatvanas években kibontakozott filmművész
generáció mellé azonban fölsorakozott egy újabb
nemzedék, amely már erre az On által demobilnak
jellemzett szituáciára kereste az adekvát filmi megközelítést és választ.
- Most csak a dokumentarista irányzatot említe ném, amely teremtett néhány fontos és izgalmas
művet s amely nem nőhetett volna ki más szituációból. Tendenciájában a dokumentarista irányzat volt
az, amelyik tán legszenvedélyesebben nyitni akarta
ezt a zárt helyzetet és meg akarta őrizni a filmkészítésnek azt a funkcióját és erkölcsét, amelyik
nem ismeri el, hogy a művész csak partikuláris
problémákkal foglalkozhat. Próbálta megkeresni e
viszonyok társadalmi determinációit. De amennyire egy adott korszak terméke a dokumentarista
film, annyira számot kell vetnie azzal, hogy ezt a
szerepet meddig tudja megőrizni és milyen eszközökkel. Föl kell ismernie önmaga veszélyhelyzeteit, főként azt, hogya partikularitás ellen küzdve
maga is a másodlagosság helyzeteibe, útvesztőibe
téved.
- A kritika azonban itt is lépéshátrányban van,
hisz a kalapemelés a dokumentarizmus előtt, a díjak
nem feledtethetik, hogy elmaradt a jelenség ana/ízise s ez egy teljesen terméketlen kérdésfeltevéshez
- fikció vagy dokumentarizmus - vezetett.
- Amit mond, tipikusan fémjelzi azt a helyzetet,
amelyről az imént azt mondtam, hogya kritika is
elfogadta azt a lehatárolt játékteret, amelyben különbőző formákban talán az egész művészeti élet
benne van, és nem vállalja azt a szerepet, amit a
Jancsó reveláció idején még vállalt, hogy történetileg, művészileg megy azok elé a problémák elé,
amelyeket a.filmek felszínre hoztak.

- Ebben az esetben viszont mar súlyos szakmai
mulasztásról van szó és elkerülhetetlen, hogy a
tartalmi kérdések mellett ne érintsük a kritika
kompetenciájának kérdését is.
- Ez természetesen kétoldalú. Ahogyan az elmúlt
időszakban alig találkoztam olyan filmrendezővei, aki a saját megalkuvásai vagy sikertelenségei
mögött ne a kritika meg nem értését kereste volna,
ugyanúgy alig találkoztam olyan kritikával, amely
egy film mőgőtt az életről, a valóságos társadalmi
. közegről is teoretikusan, esztétikai igénnyel szólt
volna. Ez természetesen meghatározza egy-egy
kritika minőségét, színvonalát is.
Valamit azonban hadd tegyek ehhez hozzá: nem
tudunk ma a filmkritikáról anélkül beszélni, hogy
a filmrendezők ne mondanák: Bezzeg a B. Nagy
László l Valóban, az elmúlt negyedszázad egyik
legjelentősebb magyar filmkritikusa volt, de amig
élt, ugyanúgy vitatkoztak vele, mint egy-egy mai
kritikussal. A hozzáértését, szakszerűségét
is kétségbevonták, sőt tanúja voltam, hogy meg is fenyegették.
Úgy érzem, van néhány filmkritikusunk ma is,

akik következetesen próbálnak egy esztétikai normát, elvi álláspontot képviselni és ha még életükben megkapnák azt a figyelmet az alkotóktól, ami
szerintem kijárna nekik, akkor kiderülne, hogy ők
ki akarnak lépni abból a kvázi szituációból, amelyről beszéltünk és úgy imak filmről, hogy összefüggéseikben nézik a problémát. Lehet, hogy hazabeszélek, de ha valaki fellapozza Fábián -Lászlónak a Film, Színház, Muzsikában megjelent,
sokszor igen kemény írásait, akkor etikus, magas
színvonalú gondolatrendszert és a kritikában visszarímelő szellemi, esztétikai minősítő értéket fedezhet fel. Szívesen olvasom Bikácsy Gergely írásait
is, a fiatalok közül pedig Báron Györgyét.
+Ön pontosan.lényeglátáan elemzi a filmművészet
és a filmkritika alapproblémáit. Mi az oka, hogy
a hetvenes évek eleje óta nem ír filmkritikát ?
- Egyszerű oka van. Az elmúlt években sok
megírni valóm támadt prózában és tanulmányban
és az ember nem tud egyszerre mindenre odafigyelni. Azért továbbra is pályatársi izgalommal figyelek arra, ha a film felől jön valami, amiről úgy érzem, hogy igazán fontos.

"A filmkritikusnak társadalomkritikusnak is kell lennie"
CSETNEKI GÁBOR
- Harminc éves. Mit jelent Önnek a hatvanas évek
fllmművészete ?

- Sokat. Egybeesett a szellemi eszmélésernmel,
így döntő filmes élményeim innen származnak.
A Csillagosok. katonák és a Fényes szelek ébresztett rá, hogy milyen fontos nekem a film. Kérdéseket, vágyakat, problémákat fogalmaztak meg
ezek a filmek.
- A bölcsészkarra már intenzív film iránti érdeklődésseI érkezett ?
- Ezt nem mondhatnám. Érettségi után dolgoztam egy ideig az Újpesti Hajógyárban, az Óbudai
Téglagyárban, a Felsőpakonyi MGTSZ-ben stb.,
azután megjött a honvédség és szembesültem azokkal a klisékkel. amelyeket a gimnáziumban belémtápláltak. Ez elég súlyos belső krízist okozott, de
valamennyire feldolgozható volt, s erős szociális és
társadalmi érzékenységet adott, amelynek nyomán
kezdtem el végül filmkritikákat is írogatni. Kovács
András Staféta című filmjéről küldtem be először
kritikát, amelyből egy rész meg is jelent. Azután
1976-77-ben volt a Filmkultúrában a filmkritika
pályázat, ahol első díjat nem adtak ki, de a másodikat megkaptam.
Filmhez való kötődésemnek két alappillére van:
úgy érzem, a társadalomban sok minden nem megy

rendben, s ezzel az ember nap mint nap konfrontálódik. Az egyik tehát: a világ megváltoztatásáért
való tevékenység keresése. A másik, ami érdekel,
az az esztétikum, az esztétikum teremtése, főleg
a filmben és a színházban.
- 1976-ban elvégezte az egyetemet. Gondolt-e
arra, hogy hivatásos filmkritikus legyen?
- Nem, ez így soha nem merült föl bennem. A
pénz, amit ezekért az írásokért kap az ember,
kevés ahhoz, hogy meg lehessen élni belőle. Következésképp azért írja, mert véleménye van a dolgokról és feltételezi, hogy ez másokat is érdekel.
Szerintem annak, aki más emberek rnunkáját megméri, mindenképpen szüksége van a - elsősorban
lelki, de anyagi - függetlenségre, hogy sem a szakmától, sem a felmerülő egyéb szempontoktól ne
függjön. Ne kelljen folyton mérlegelnie.
- Ez a függetlenségre törekvés nem szűkiti-e le
publikációs lehetőségeit?
- Ez csökkenti a lehetőségeket, hisz az embernek
nincsenek meg azok a csatornái, amelyeken keresztül folyamatosan jelen tud lenni, meg tudja szerezni az információkat. Ha azonban megnézem azoknak az írásait, akiknek rendelkezésére állnak ezek a
csatornák, nem érzem a hátrányomat. ValÓSZÍnŰleg azért törekedtem kívülállónak maradni, mert
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úgy tűnik, hogy a hivatásos kritikusoknak olyan
~övetelményeknek kell eleget tenniük, amelyeknek
én részben nem tudok, részben pedig nem akarok
megfelelni. Ez nem beképzeltség, ne értse félre.
De ha részt veszek egy eseményen, ahol halálra
unom magam és másnap a sajtó azt zengi, hogy
erőtől áthatott, lendületes stb., akkor az embernek
föl kell tennie magának a kérdést: hogy van ez?
Ott voltam és unatkoztarn, és láttam magam mellett
a cikkírót, szintén unatkozott. Először ez furcsának tűnt, később aztán láttam ennek a belső mechanizmusait.
- Hite szerint a kritika nem kevesebb, mint a
társadalom megváltoztatásáért folyó munka eszköze.
Hogyan viszonyul ehhez a mértékhez a mai magyar
filmkritika ?
- Azt hiszem, ez döntés kérdése. Van egy elemi
mechanizmus az emberben, ami arra készteti, hogy
ha valami csúnya, riasztó jelenséget lát, elkapja,
elfordítsa a fejét. A kritika nem tudja a társadalomból érkező igen gazdag impulzusokat megemészteni. Nem vállalja a társadalom negatívumait és így
azokat a filmeket sem, amelyek tudósítanak ezekről a negatívumokról. így jellemző volt A kis
Valentinó , a Vannak változások, s most utóbb a
Psych é "fogadt4tása".
.
- Pedig a hetvenes évek filmtermésének jó része
Magyarország filmi felfedezését tűzte ki célul.
- Épp ebben látom a problémát, hogy a film
levont bizonyos konzekvenciákat 1968 után, amikor kiderült, hogy a gazdasági reform nem hozza
meg egy csapásra a kívánt eredményeket. A film
erre nagyon okosan reagált, közelebb merészkedett
az empirikus valósághoz. Az egész szociofilm irányzat e törekvés jegyében jött létre - Gazdagtól máig.
Azt hiszem, sokat tanultak Max Wébertől vagy
legalábbis ráéreztek a módszerére. Úgy tettek,
mintha értékrnentes magatartással állnának a kamera mögött, ugyanakkor élesebb, kíméletlenebb
kritikai szernlélet alig volt a magyar filmben. A
film tehát egyáltalán nem szakadt el a valóságtól,
sőt, amennyire a művészet beleszólhat a mindennapokba, ezt megtette.
Ma - arnikor.egyrészt a konszolidáció bejáratott
értékmechanizmusai átalakulni látszanak, másrészt
a mindennapi élet vet föl olyan kérdéseket, amelyekben az embereknek dönteniük kell és nincsenek kész alternatívák, hogy hogyan éljenek, s ráadásul ez összefonódik egyfajta értékválsággal is a művészetkritikusnak
társadalomkritikusnak
is
kell lennie. Ezen azt értem, hogy törekednie kell
azoknak az alapvető értékkonfliktusoknak a megismerésére, amelyek a társadalomban nap mint
nap újratermelődnek és amelyekben az emberek
magukra vannak hagyva.
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Ez a Filmregény-böl és a Küldetés-ből rnindenképpen kiderült, sőt, ezekben a filmekben kidolgoztattak bizonyos modellek is arra, hogy hogyan
lehet ezekből a konfliktusokból mégiscsak épen
kilábalni. Azt várnám, hogy a kritika is ebből a
szempontból közelítsen a filmekhez. Azt hiszem, a
filmkritikusnak egyfajta orvosi magatartást kellene
tanúsítania a filmekkel szemben is és a társadalommal szemben is.
- Milyen tudással válhat hatékonnyá ez a magatartás?
- Rengeteg dolog kellene, de kettő alapvető: a
hit, hogy lehet élni és annak a tudása, hogy nagyon
nehezen lehet élni. Aztán - nem tudom másképp
mondani, de - teljes életre kell törekedni. Én nem
tudom, hogyan élnek a kritikusok, de azt tudom,
ha az ember nem mondja ki, amit gondol, mert
már ő sem tudja, hogy mit gondol valójában, mert
az álmait és a válságait sorozatosan elfelejti vagy
elfeledtetik vele a meggondolások, az alkalmazkodások, az a számtalan réteg, ami így vagy úgy, de
rárakódik az emberekre, akkor inkább ne kritikát
írjon, hanem csináljon valami egyebet.
- És a mesterség ?
- Ez az, Kovács filmjében, a Labirintus-ban
didaktikusan ki is mondják. "A mesteremberek
tudására volna szükség, ahogyan az anyaggal bántak." Én épp ezt a mesterségbeli tiszteletet hiányolom a kritikák kilencven százalékából.
A kritikusnak maximális nyitottsággal kellene tudnia odafordulni minden filmhez, amelyről ír, mert így nem
a saját merev értékrend jét kérné számon, hanem
hinné, hogy a film adhat neki valamit. Ha egy film
megtámadja az értékrendemet, annál jobb, mert
lehet, hogy kiderül, hogy eddig hazugui vagy korszerűtlenül éltem. Ami a legnehezebb, majdnem
skizoid, hogy a kritikusnak egyszerre kellene
belülről látnia a dolgokat (szinte az alkotó bőrébe
bújva, hogy végiggondolhassa, mit akar ez az
ember), ugyanakkor távolságot is kell teremtenie.
A kritikaírás legnagyobb problémáját azonban
mégis abban érzem, hogy filmet d~inálni nem lehet
inkognitóban élve, s ennek a mai magyar filmek
egy része azért megfelel, De kritikát írni sem lehet
inkognitóban, ez egészen biztos, mégis néha szinte
hallani a kritikus ollóit, ahogy leFsettint egy-egy
élesebb megfogalmazást. Az öncenzúrát
érzem
igen erős minőségrontó problémának.
- Ahogyan a kritikáról, a művészetről gondolkozik, abban nagy szerephez kell hogy jusson a
közönség, az olvasók vagy az éppen nem olvasó,
de itt élő emberek.
- Móricz jut eszembe gyakran, aki azt írja,
hogy éppen a parasztok nem fogják olvasni a
paraszttárgyú regényeit. Ma is ez a legélőbb gond.

A másik pedig, amiről Walter Benjámin ír: ahhoz,
hogy valaki tanácsot kérjen a gondjaira, meg kell
tudnia fogalmazni a problémáját. A múltkor
mentem az Árpád-hídon s egy embernek azt kellett
volna megtudnia tőlem, hogy hol van a Váci út.
Percekbe került, amíg megértette, pedig nem volt
részeg; mert a szavak, amelyek a gondolkodáshoz
kellenek, nem voltak a birtokában. Itt az iskolának
lennének alapvető feladatai. Erre a Nevelésűgyi
sorozat rá is irányította a figyelmet. De hány éve
ennek, s mi történt? Megint oda lyukadunk ki,
hogy a film önmagában kevés. Közvetíteni is kell

tudni, s ennek azt hiszem, nem alakultak még ki az
új, megfelelő formái.
Azt hiszem, a kritikának is kialakulatlan a helye
a mi társadalmunkban.
Az emberek utaznak a
villamoson, kezükben az újság és jó esetben végigfutják, hogy ki mit Írt. Nagyon keveset hallani
arról, hogy emberek összejönnének és megvitatnának egy művet, de konzekvensen, az életre
vonatkoztatva, azzal konfrontálva. Ennek a fórumait kellene megteremteni, hogy ne maradjon
minden ábránd és illúzió.
( Az interjúkat Tóth Klára készltette)

A Minisztertanács a szocialista kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló
érdemei elismeréséül, hazánk felszabadulásának harminchatodik évfordulója
alkalmából a
Magyar Népköztársaság

Kiváló Művésze kitüntető címet adományozta
rendezőjének. a Magyar Népköztársa-

CZABARKA
GYÖRGYNEK,
a
Magyar Televízió Balázs Béla-díjas
operatőrének, a Magyar Népköztársaság érdemes művészének ;
NEPP
JÓZSEFNEK, a Pannónia
Filmstúdió Balázs Béla-díjas rajzfilmMagyar Népköztársaság

ság érdemes művészének ;
SZABÓ
ÁRPÁDNAK,a
Magyar
Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas
operatőrének, a Magyar Népköztársaság érdemes művészének.

Érdemes Művésze címet adományozta

BODROSSY FÉLIXNEK,
a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béladíjas rendező-opera tőrének;
DÖMÖLKY JÁNOSNAK, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas rendezőjének, a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyetemi adjunktusának;
ESZTERGÁLYOS
KÁROLYNAK,
a Magyar Televízió osztályvezetöjé-

nek, Balázs Béla-díjas rendezőjének;
GAÁL ISTVÁNNAK, a Magyar
Filmgyártó V á.lalat Balázs Béla-díjas
filmrendezőjének ;
,
KNOLL
ISTVÁNNAK, a Magyar
Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas
operatőr-rendezőjének;
LESTÁR JÁNOSNAK, a Magyar
Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas
filmrendezőjének.

Balázs Béla-díjat adományozta

BUTSKÓ GYÖRGY operatőrnek; GERE MÁRIA fődramaturgnak; HÁRS
MIHÁLY rendezőnek; HORVÁTH Z. GERGELY rendezőnek; JANKURA
PÉTER operatőrnek ; KARDOS ISTVÁN dramaturgnak ; KÉZDI KOVÁCS
ZSOLT rendezőnek ; RICHL Y ZSOLT rajzfilmrendezőnek ; VAYER TAMÁS
díszlettervezőnek .
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VISSZAJELZÉS

Zseniálisan rossz film?
Még egyszer a Psychérő!
Eredetileg csak annyit kockáztattam volna meg,
hogy szerintqm Bódy Gábor filmje kitűnő alkotás,
s hozzátettem volna, hogy ennél magasztosabb
jelzőket is ideillesztenék, ha engedné ezt a magyar
filmkritika hagyománya.
Csakhogy időközben a film szokatlanul heves
polémiák kereszttüzébe került, s különösen az alkotással kapcsolatos ellenérzések fogalmazódtak meg
elég szélsőséges formában, egészen a megítélés
ama szellemes paradoxonáig, mely szerint a Psyché
- zseniálisan rossz film. Talán éppen az ily módon
kialakult szituáció - mely annyiban feltétlenül
előnyös, hogy lehetőség kínálkozik a vélemények
ütköztetésére .- ad alkalmat e sorok szerzőjének
arra, hogy félretolva az egyéb esetekben üdvösnek
látszó mérlegelést, leírja a saját monomániáját, miszerint a Psyché - zseniálisan jó film.
Méghozzá Bódy Gábor önálló alkotása, s nem
Weöres-adaptáció, amit pedig - érzésem szerint
alaptalanul - sokan számon kérnek rajta. A film
keletkezéstörténetének
apropóiba nincs betekintésem - s őszintén szólva tudni sem igen akarok
róluk -, de magát az alkotást látva az volt az érzésem, hogy Bódy Gábor nem megfilmesíteni akarta
Weöres Sándor Psychéjét - ez valószínűleg eleve
kudarcra ítélt vállalkozás lett volna -, hanem ő a
valósághoz való viszonyulásának legautentikusabb
művészi kifejezési lehetőségét vélte megtalál ni a
weöres i művel találkozván.
Minden kor azzal hivalkodik, hogy a lét egyik
alapkérdésének, a szubjektum-objektum viszonynak megnyugtató és végleges filozófiai feldolgozását kínálja. Ringathat ja is magát ebben a hitben
egészen addig, míg minden más, rákövetkező kor
babonának nem minősíti az előző korok magyarázatait, s szubsztanciálisnak kikiáltva, kánonná nem
merevíti a magáét.
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Bódy Gábort nem különösebben érdeklik a dogmák, ha ő vizsgálja a lét alapkérdéseit, persze tudomásul veszi, hogyan vélekedtek az elmúlt korok
önmagukról, de ezt a tapasztalatot csakis a saját
- szintén egy adott történelmi-társadalmi periódus
által meghatározott - világszemJéletén átszűrve
használja fel. Sajátos lét- illetve történetfilozófiai
interpretcióját nyújtja egyén és valóság koronként
meghatározott,
dialektikus viszonyának.
Bódy
egyszerre képes ábrázolni és jelen lenni a filmben,
nemcsak megeleveníti, de egyben szubjektív-gyakorlati módon át is éli a valóságot.
A filozófia - már csak metodológiai kényszerűségből is - szétválasztja azt, amit valójában összetartozónak ítél és akként is ír le. Úgy tűnik, a művészet +legalábbis Bódy filmjében - képes egyazon
pillanatban ábrázolni a dolgok magán-, illetve
magáértvalóságának szétválaszthatatlan ontológiai
konkrétságát, s ezen az egységen belül a szemlélet
számára mutatkozó diszkrét voltát is. A Psyché-ben
egyén és valóság viszonya szinte mindig ilyen
dialektikus módon ábrázolódik: megjelenik egyrészt az adott kor immanens valósága, másrészt a
realitás megelevenítésének hiperbolisztikus jel1ege
mindig a szereplők, illetve a rendező világhoz való
viszonyénak kifejeződése.
Lukács György a következőket írja A társadalmi
lét ontológiajáró l című művében:
"A valóság
visszatükröződésében a képmás leválik a leképezett
valóságról és önálló »valósággá« csapódik le a
tudatban. Azért használtuk az idézőjelet, mert a
valóság teprodukálódik a tudatban; új tárgyiassági
forma keletkezik, de nem valóság, és - éppen ontoligiailag - a reprodukált valóság nem hasonlíthat,
és még kevésbé lehet azonos azzal, amit reprodukál. Ellenkezőleg, ontológiailag a társadalmi lét
két különnemű mozzanattá válik szét, amelyek a

lét szempontjából nemcsak külőnneműek, hanem
éppenséggel ellentétek is: az egyik a lét, a másik a
lét visszatükröződése a tudatban. Ez a kettősség a
társadalmi lét alapvető ténye."
Bódy Gábor Psyché-jében az ábrázolás egyik
vezérmotívuma éppen az, hogya polgári egyéniség
számára miként válik tragikussá a társadalmi lét
ontológiai' kettőssége. A polgári társadalom marxi
értelemben vett elidegenedési folyamatában az
egyén egyre kevésbé tudja gyakorlati módon elsajátítani a valóságot, ahhoz csak kivülről, fogalmilag
tud közelíteni, így a valóság visszatükröződése éppen ontlIógiai külőnneműsége miatt - az egyén
számára egyre inkább önállósult létezővé válik,
sőt az objektív valóság helyébe lép. Bódy filmjében Ungvárnémeti Tóth László egész életútja ezt a
tételt példázza, már csak ezért sem véletlen, hogy
hol költőként. hol filozófusként, sőt " ideológusként" látjuk viszont.
Bódy Gábor természetesen művészként használja
fel és gondolja tovább a lukácsi megállapítást.
Az ő filmjében a polgári egyéniség tragikuma nemcsak abban áll, hogy a szubjektum mint gondolattá
változott lét, szemben áll az objektummal, hanem
abban is, hogy a tudat visszatükrözött tartalma mint új tárgyiassági forma - nem adekvát a valósággal. (Példaként említhetjük azt a látszólag pusztán epikai funkciójú jelenetet, melyben Psyché az
éppen medicinát tanuló Tóth László anatómiai
tankönyvét nézegeti. A sok deformált test ábrája

után egy - mai szemünk számára szintén - torz
figurát látunk a "normál-alak" példájaként. Az
adott korban uralkodó felfogás mértékként kezelte
ezt a testet. S Psyché mégis kételkedik.)
A valóság nem elég készséges, hogya benne
rejlő objektív összefüggéseket is explicit módon
tárja fel az egyén számára, aki éppen ezért sokszor
utat téveszt, rosszul választ. De mégis harcol, hogy
a hol alakíthatónak, képlékenynek. hol mozdíthatatlanul szilárdnak mutatkozó világhoz való
viszonyát értelmessé tegye.
A Psyché-ben a fenti értelemben vett dialektika
határoz meg minden kockát. Ezért lehetséges, hogy
a történelem egyszerre van jelen a maga objektív,
kronologikus anyagszerűségében és mitizált fantasztikumában, ezért nem válik kérdésessé, hogy
az idő a történelmi események egymásutániságának
objektív hordozój ává éppúgy lehet, mint a szubjektum által megélt pillanat kövületévé.
Történelem és idő sajátos dialektikája egyébként
is sarkalatos pontja a filmnek. Látszólag a bergsoni
találmányra,
objektív és szubjektív idő különneműségére épít a rendező. Ez annyiban igaz is,
hogy a történések sorozata s ezzel a történelem
menete az idő kérlelhetetlenül öncélúvá lett, szubjektumtól függetlenedett valós mozgásával vág
egybe, ugyanakkor az egyén az idő múlását pillanattá sűrűsődött
létként éli meg. Bódy újítása a
bergsoni képlethez képest abban áll, hogy az időt
- akár objektív, akár szubjektív időről van szó -

I

mindig a valós, gyakorlati lét attributurnaként kezeli, s meghagyva azok differenciált létmódját, az
absztrakció szintjén egyneműsíri őket. A történelmi
időt körülbelül egy és negyed századon keresztül
követhetjük nyomon, miközben a film hősei nem
öregszenek. Ezzel Bódy az objektív időt folyamatosságában végtelennek, a szubjektum által megélt
időt pontszerűségében
végesnek ábrázolva, egymásra vonatkozásukban
mindkét kategóriát a
fantasztikumba emeli, s tulajdonképpen időtleníti
az időt. Ennek a koncepció nak - melyben az időhöz maga az idő, a hősök s a rendező is sajátosan
viszonyulnak - talán legpregnánsabb megnyilvánulása az a két képsor, mikor a film Ungvárnémeti
Tóth László sírján, majd később Psyché földi
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maradványain is ugyanolyan képi eszközökkel
köti meg az időt. (Ráadásul ezekben a képsorokban
vegytisztán van jelen a rendező önmaga által ábrázolt valóságához fűződő viszonya, hiszen csak
neki van hatalma arra, hogy hősei sorsát - szemben
valós életük tényszerűségével- a nem-létben egybeforrassza.)
Ez az egyéni időkezelés ad alkalmat Bódynak
arra is, hogy a különböző történelmi korokat rnindig túlstilizált lényegük szerint mutassa be. Az
ilyen - sajátosan felfogott - időkoordináták mentén a történelmi korok esszenciája is töményen,
saját határain túlcsordulva jelenik meg. Bódy ezért
alkalmaz minduntalan fantasztikus, a valóságra
nem jellemző színeket, szereplőit ezért dekorálja ki

flítterekkel, arcukat ezért festi ezüstre. A különböző korok eszmeiségének megragadása ad alkalmat a rendezőnek arra, hogy az adott történelmitársadalmi valóság szerkezetét feltárja, hiszen mint
Marx és Engels írják A német ideológiá-ban:
"Az uralkodó gondolatok nem egyebek, mint az
uralkodó anyagi viszonyok eszmei kifejezése, a
gondolatként megfogalmazott uralkodó anyagi
viszonyok ... "
A fantasztikummá párolt realitás, s benne a külsőségeik szerint létező figurák az adott kor puszta
formaként "tartalommá üresedett" lényegét jelenítik meg, s ezért a történelem legtöbbször esztétikailag ábrázolt ideológiává vagy korstílussá válik.
S Bódy a történelm! korok stilizált esszenciasorában megtalálni véli a közöset. Ismeretelméleti koncepciója az, hogy a polgári világ történeti fejlődése
során a valóság alapvető konfliktusai nem oldódnak meg, csak mindig újabb formákat öltenek
("minden eddigi forradalomban
a tevékenység
módja mindig érintetlen maradt, és csupán e tevékenység. más felosztásáról, a munkának más
személyekre való új elosztásáról volt szó ... " olvashatjuk ugyanennek a kérdésnek gazdaságtörténeti összefüggése ivel kapcsolatban A német
ideológiá-ban).
Bódy többek között ezért is helyezi
a hangsúlyt a különbőző
korszakok lényegének
esztétikai megjelenítésére. Hitelessé tudja tenni - a
filmnyelv eszközeivel alátámasztva - azt a törekvését, hogy a polgári világ gondolati-ideológiai
enciklopédiáját felvázolja a klasszika s romantika
együttélésének periódusától a XX. század elejének
irracionalizmusáig.
Először a romantika számára borult fel végletesen egyén és világ egyensúlya. A valóság prózaivá
válása miatt az egyén magát már nem mint a világ
részét, hanem mint azzal szemben álló, önálló
entitást tételezte. Önnön jelentőségét
ily módon
megnövelve azt hitte, hogy a világot képes gyakorlati módon megváltoztatni - ez az út vezet a forradalmakig - vagy rezignáltan elfordult a valóságtó I,
s azt csak fogalmilag igyekezett elsajátítani, például a költészet útján.
Bódy az egyén valósághoz fűződő viszonyának
kétarcúságát érdekesen ábrázolja. Ungvárnémeti
Tóth Lászlót kezdetben csak annyiban érdekli a
világ, amennyiben beemelhető a poézis be. Ám hamarosan kiderül, hogy éppen költészete révén a
valóságon belül is győztes akar lenni, s véghez
akarja vinni saját, Julien Sorel-i magánforradalmát. De hogya kettő együtt nem megy, azt éppen
Psyché fogalmazza meg: "Úgy látcikk, a ki a
Naturában
gödrökbe bukdácsol, a Poesisben
fennyen repül: s a ki a Naturában tiszta szemmel
mosolog, a Poesisben az al-felét mutattya. Oh

mondd még Aristote1és, hogy ennen-magával minden eggyazon ! Éppen hogy az vagyunk, ki nem
vagyunk."
Psychének ezek a mondatai a film egy másik
alapkérdéséhez vezetnek el. A létnek ez az alapvető ontológiai szkizmája lehetetlenné teszi, hogy
az egyén egyértelműen viszonyuljon a valósághoz,
mely maga sem azonos önmagával, melyben a
sziklaszilárdnak látszó értékek is csak relatív
igazsággal bírnak, melyben nem igazít el sem a
meghasadt idő, sem a fintorgó történelem, mert itt
minden ami van, csak viszonylagosan létezik.
S a valóságnak eme minden bizonyságot nélkülöző kavalkádjában az egyénnek mégis választania kell. Ungvárnémeti Tóth László úgy hiszi, a
világot csak kívülről kerítheti hatalmába, csak
annak művészi elsajátítása lehet a cél. Ám a világ,
már csak heterogén sajátszerűsége miatt sem enged
magához közel férkőzni, Tóth László pedig Byron-

nak csak torz utánzata. Bódy érzékelteti hős ében a
polgári művészlét tragikumát, ám személy szerint
Tóth Lászlóval szemben nincsenek illúziói. Más
választás híján Tóth László eladja minden bizonynyal zseniális tragédiáját egy századeleji orfeumnak,
de hamarosan kiderül, hogy a "korstílussá" lényegült történelem számára még ez a kiherélt mű is
hamar időszerűtlenné válik. Ezért a tragikusan
groteszk fordulatért a "világtörténelem okolható",
mint azt az egyik szereplő ki is mondja, de belejátszik a poéta kisszerű ellentmondásossága is,
mert mint művésznek, kívül kellett volna maradnia
a valóságon, ám ő belülről is szerette volna leigázni
a világot. Kudarcai azonban egyre távolabb sodorták attól, míg viszonyuk egyensúlya teljesen fel-
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borult, s az egyén ,zámára az egyetlen érvényes
létmód a sajátja lett. Tóth László ezért áll most
már a világ totalitásával szemben, s így jut el a
fajelmélet fasiszta őrületéig. a világ gyakorlati
átalakításának általa vélt feltételéig. Itt ismét a
történelmi korok egymásraépülésének ismeretelméleti közösségét tapasztaljuk,
hiszen Bódy
Tóth László alakjában hitelesen ábrázolja annak a
folyamatnak a torz logikáját, ahogyan a romantika
ellentmondásos személyiség-kultusza eljut az egyén
s a faj irracionális felsőbbrendűségének megfogalrnazásáig.
Psyché alakjában feloldódni látszik a világ létmódjának dualisztikus ellentmondása. Ő benne
él a valóságban, méghozzá ösztönös módon, annak
ingatag törvényei szerint.· A világban nincsenek
egyértelmű eligazodási pontok, s Psyché sem hisz
igazán semmiben. Tudja, hogy lehet bárónőként
paloták lakója, s cigány kalandornőként országutak számkivetett je. Vezérlő elve, a szabadság,
tartalom nélküli öncéllá válik, mert Tóth László,
akiért szabad maradhatna, nem lehet az övé, s vele
Psyché amúgy sem az értelmes életet választaná.
De Zedlitz báróval sem azt választja. Neki ez az
elviselhetetlen nyugalom, ez a tétlen eseménytelenség egyenlő a lét tagadásával. Psyché persze ösztönös lény, de mégis az élet, a vitalitás, anatúra megtestesítője, s torz választásainak az is oka, hogy a
valóság igazi lehetőséget alig kínál neki.
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Psyché - mint a polgári egyéniség külőnös mani.feszturna - nő. Ez a tény méginkább sajátos vonásokkal gazdagítja figuráját. Alakja - s ezért a
Tóth Lászlóhoz s Zedlitzhez, vagyis aférfihoz fűződő kapcsolata - mitikussá is növekszik, de csak
annyira, amennyire a film minden más fontos kérdése is. (Talán attól is kitűnő ez a film, hogy az
ábrázolt hősök, események, mint konkrét egyediségek, kibont ják a bennük levő általánost, vagy ha
úgy tetszik, mítoszt is.)
Természetesen, az embernek a világhoz fűződő
sajátos viszonyában az egyén sem maradhat önmagával azonos létező, de láttuk ezt már Psyché
idézett mondatai ban is. Az egyén identitás a az önmagával való azonosság s nem-azonosság egységévé
válik. A személyiség meghasadt, egyszerre jelenti
önmagát s valami mást is, de e két jelentés ismeretelméletileg mindig közös gyökérből fakad.
De az egyének döntéseinek helyességet vagy
helytelenségét nem csupán egymásra való vonatkozásuk határozza meg, hiszen választásaik sohasem
lehetnek függetlenek a társadalmi-történelmi kortól. Ám hogy a történelem artikuláltan kinyilvánítja-e pregnáns lényegét, vagy transzcendens létezőként irányítja az ember életét, az megint egyén
és kor viszonyának függvénye.
Zedlitz báró tudja és mondja is, hogy kell egy
új világ. S az új világ rombolva, lángokkal. forradalmakkaI közeledik, miközben Zedlitz és Psyché
történelemtől, valós léttől látszólag leginkább függetleníthető és függetlenedő pillanataikat töltik
egy fogadóban. Ám a lét e csupán látszólag külőnnemű szféráinak valódi összetartozását Bódy
Gábor nagyszerű képi megfogalmazása teszi egyértelművé. Ahogy a forradalmak, háborúk ütegei a
fogadóbéli ágy cizellált díszágyújának torkolattüzére felelnek, úgy szab új irányt Zedlitz és
Psyché életének e találkozás.
De történelmet csinál őrült vízióiban Tóth
László, a megbolydult poéta is - miközben a frenológia torz kísérletei már a valóságban is folynak
~dlitz birtokán -, s a beteljesült vízió megnyilatkozását, Hitler hangját a telefonban mégsem érti
senki sem. De pár perccel később a némaság, a
semmi, ugyanabban a telefonban már érthető.
Mindeközben a megvalósult őrült fantazmagória
egykori kitalálója testileg leépült, s roncsként
pusztult el.
Zedlitz, "mint egy úriszabóságot", átformálja a
világot, s Fourier, Owen utódaként, merő karitásból falansztert létesít munkásainak, ahonnan kiűzetik egyéniség, szabadság, képzelet. Ebben a
világban Psyché varázslatos lénye is már csak a
maIaera képes szárnyat igézni, József Attila tragikus iróniával még így írt: "Láttam a boldogságót

én, / lágy volt, szőke és másfél mázsa". Bódynál
marad a tragikum és a fantasztikum; a képzeletben
is csak a legmocskosabb, legföldhözragadtabb állat
képes repülni.
A történelem - külőnösen
Bódy időkezelése
miatt - az egyén számára mindig egyszerre jelenik
meg testetlen, szublimált folyamatként, s az adott
pillanat röghöz kötött valóságaként. S ez a valóság
egyszerre poétikusan légies s durván mocskos,
szennyes és alantas. Innen ered a képi megfogalmazásban a naturalizmus s a szürrealizmus szüntelen egymást váltogatása. Ebben a világban az
ember egyszerre esélyes arra, hogy életét úgy végezze, mint "Patkány a Canaiéban", de arra is, hogy
minden titkok tudójaként. glóriával a feje körül
dicsőüljön a valóság fölé.
Természetesen ahhoz, hogy a Psyché-om e sokrétű és állandóan mozgásban levő gondolati tartalom a vásznon autentikusan jelenhessen meg,
Bódynak ki kellett alakítania a filmnyelv csak rá
jellemző használati módját. A szürrealista, illetve
naturalista képi megjelenités - mint már említettük - mindig oly módon volt adekvát hordozója a
gondolati koncepciónak, hogy egyúttal hozzáj árult
a mű polifónjellegének kialakulásához is. A tárgyi
világ bemutatása, illetve a narráció használati
módja olyan új jelentéstöbbletet eredményezett,
mely ugyan éppen az ábrázolás konkrét anyagiságából következik, ám abban közvetlenül még sincs

jelen. Bódy Gábor a filmnyelv egyéni, inventív
felhasználásával képes volt egyrészt az ábrázolt
tárgyiasságokat a maguk funkcionális magánvalósága szerint bemutatni, másrészt felidézni azok
asszociatív, mögöttes jelentésrétegét, s ezzel gondolatilag sokrétű, ám esztétikailag koherensen formáit értéket létrehozni. Fogalmazhatnánk úgy is,
hogy rendkívül látványos filmet rendezett, mely
önmagában is az élvezhetőség egy rétegét biztosítja. Ám Bódynál a látványosság sohasem válik
öncéllá, nem puszta optikai kísérletekat látunk a
vászon, hanem a gondolati tartalomhoz megtalált
forma sajátos kifejezési rendszerét. Tagadhatatlan,
hogy ez a módszer megpróbálja a néző teherbírását,
de ugyanakkor a rnü befogadása kor tág teret hagy
az egyéni megközelítés módjainak is.
Umberto Eco írja egy helyütt, hogy a barokk
óta; "A bámulatra méltá, az elmés meg a metafora
poétikái alapjában véve - bizantinus látszatukon
túl - arra irányulnak, hogy megállapítsák új feladatát az új embernek, aki a művészi alkotásban
nem kézenfekvő viszonylatokra alapozott, szépként élvezhető tárgyat lát, hanem kiderítendő rejtélyt, megoldandó feladatot, az élénk képzelet
serkentőjét. "
Bódy Gábor Psyché-je - jó értelemben vett rejtély. Megfejtendő és megfejthető.
Mátyás Győző
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KITEKINTÉS

Nemzedékek ütközése
Nyugat - Berlin, 1981.
Az immár XXXI. alkalommal megrendezett nyugat-berlini Nemzetközi Filmes Ünnepi Játékok
mezőnyében nem akadt egészen kiemelkedő alkotás, ám a filmek túlnyomó részét tisztességes, hu- ,
manista politikai-morális gondolatok határozták
meg. Nemzedékek, korosztályok összeütközése,
feszültsége teremtett dramaturgiai kereteket míndezek kifejezésére. Visszatérő mondanivalója volt a
nyugat-berlini szemle filmjeinek, hogy az idősebbek
hibáiért sőt vétkeiért nem lehetnek felelősek az
ifjabbak. Végső soron tehát a társadalom átfogó
problémái jelentek meg itt, pártállástól, világnézettől függő árnyalatokban és megközelítésben, hozzánk közel vagy közelebb álló fogalmazásban s
egzotikus különösség szintjén egyaránt. Békevágytól, normális fejlődni akarástól beoltott világ nyilatkozott ezen a fesztiválon; visszatetsző, provokatív mozzanat nem akadt.
Számomra a svájci Claude Goretta francia gyártású műve, A vidéki lány közelítette meg legjobban
a korszerű játékfilm-eszményt. Christine alakjában - az egy idő óta 31 éves hölgyeket alakító
Nathalie Baye formálta meg pompásan - a rendező
korunk jellemző válaszút ja elé állíthatott egy ízigvérig mai nőt, egy tisztességes, magára hagyatott
kis embert. Christine, a munkanélküli műszaki
rajzoló Párizsban keres jobb megélhetést (az Internacionálé dallamai szövődnek a búcsúztató
kórus melódiájába - zeneszerző: Arié Dzierlatka),
s nem hajlandó áruba bocsátani magát, sem "művésznő"-prostituáltként
(mint teszi Claire - a kiváló Angela Winkler játssza), sem gazdag szerető
oldalán (Bruno Ganz alakítja megnyerően ezt az
epizódfígurát),
s a hóbortos akadályversenyen
megnyert tálca pénzt is otthagyva távozik - vissza
a szülőföÍdjére. Maga Goretta is afféle akadályfutóként ugorja át a kommersz csábítás akadályait,
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anélkül, hogy lemondana szép jelenetekről, a testi
szerelem ábrázolásáról a harmónia nyugvópont jain.
Fiatalok állottak több film középpontjában.
Kezdődött ez II éves kortól. A tévéfilmekben jártas abb, másodfilmes svéd Kay Poli ak egy csodálatos tehetségű kisfiú, Thomas Fryk - filmbeli nevén: Reine - köré rendezte oda a mai svéd társadalmat. Helyenkint bergman i mitológiájú kép- és
cselekménysorban folyt Reine próbatétele. A gyermekek szigete helyett a kisfiú otthon bújkálva,
csavarogva tölti a nyári vakációt, lidérces mese
hőseként vergődik, álom és való cserél helyet erős
érzelmi töltéssel - bár hosszadalmasan -, a néző
fantáziáját termékenyen megmozgatva. Kegyetlen
integrálódás zajlik, s mire a görgőtalpon száguldozó, hol megdícsőülö,
hol megalázott kis hősünk
12 éves lesz, a férfiasság első apró jegyét is fölfedezi magán. Nem irigyeljük őt azért a társadalomért, amelybe immár érettebb fővel tartozik.
A felnőtté válás gyötrelmeiről szólt a finn versenyfilm is, Rauni Mollberg alkotása (Milka mozgókép a tabukról)  csakhogy hosszadalmasan,
néhol kezdetlegesen, s ez nem a címszereplő Milkát
alakító áldozatos fiatal színésznőn múlott. Sokkal
mélyebb filmköltészet gyönyörködtette a nézőt a
spanyol Manuel Gutierrez Aragónfilmjében, amely
a főhős, 15 éves kamaszlány nevéről kapta címét:
Maravillas (alakítója a csinos Cristina Marcos).
Első játékfilmjével Aragón 1974-ben kritikusi díjat
szerzett már Nyugat-Berlinben, s most is kitűnt
ízlésével, az ábrázolás finomságaival, mélabújával
s e mélabúba oltott iróniájával. Maravillast nagybácsik, keresztapák, rokonok dongják körül, rniközben ő az apját egzecíroztatja. az idősödő fotográfust, aki szeretne utat találni az emberekhez,
vonzzák őt a zsidó közösség titokzatos-szép szertartásai (csodálatos a film zenei anyaga) - de min-

Claude Goretta : A vidéki lány
denünnen kiakolbólít ják, még a lánya pénztárcájából is csak hébe-hóba sikerül kicsennie egy-egy
bankót (hogy a szeretőjének vigye). Az apa tehát
a voltaképpeni főhős; gyökértelenségében van
valami nagyon európai vonás, évszázadok történelmi nyűge béklyózza. Fernando Fernán Gómez
nagyszerű figurát rajzol: vöröses-fakó hajával, hatalmas orcával az örök clown megjelenítője.
Apa és fia viszonyának ellentmondásait giccses,
szívdöglesztő, kimódoIt történetben kísérli meg
ábrázolni az amerikai Bob Clark (Fizetség). Csak
sajnáljuk a Jeremy-ből megismert, igazán tehetséges Bobby Bensont, hogy a gyógyíthatatlanul fehérvérű, de gyógyíthatatlanul infantilis atya (Jack
Lemmon) fiaként kell részt vennie e könnyfacsarásra és vad röhögtetésre szánt tragikomédiában.
Igényesebben - bár érdektelenebbül is -, szocialista
eszmeiség vonzáskörében jelenítődőtt meg apa és
fiú kapcsolata a belga Jean-Jacques Andrien filmjében (Alexis Droeven tágas földje), de a mű csöndes unaimán a vonzó Nicole Garcia s a Márványember főhőseként emlékezetes lengyel Jerzy Radziwilowicz - testvérpár alakító i - sem segíthettek.
A Maravil/as-ban is végighúzódik a fiatalkori
bűnözés motívuma: a hősnő megismerkedik egy

tizenévesekből álló rablóbandával. Ezt a motívumot teljes filmmé fejlesztette Carlos Saura (Mozgás, mozgás). Szigorúan tárgyilagos és pontos látleletet ad a Madrid széli prolinegyedből származó,
munkára nem, a könnyű életet biztosító rablásra
annál hajlamosabb fiatalokról. Pablo (José Antonio VaIdelomar) és társai egyébként kedves arcú,
jó kötésű fickók, s Pablo szerelmesének, Angelának {Berta Socuellamoso) azc Zar olvatag pillantása is mintha többet ígérne annál, semhogy arcát
bajusszal álcázó gyilkosként fogadjuk el őt egyszer
s mindenkorra. Ám nincs megállás - jelzi Saura.
Beteges hajlam, gyógyíthatatlan
közömbösség,
társadalomellenes indulat tartja fogva ezeket a
fiatalokat. Mit tehetünk ellenük - s mit tehetünk
értük? Csak "az utca emberének" - egyébként
jogos - fölháborodását közvetíti a rendező (a filmbe
iktatott színes képernyőn).
Nagy érdeklődés előzte meg a Nyugat-Berlinben
bemutatkozó kínai f'ilmművészetet, a 42 éves Fu
Jinggong filmjét (Jöjj vissza, fecske 1). Nos: az
alapgondolattal - az idősebb nemzedék politikai
bűnei miatt nem szenvedhet a ma s a jövő generációja - elégedettek lehetünk. A történet azonban a
véletlenek oly fokú kombinációja, ami csak leg-
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Gutierrez Aragon : Maravlllas
feljebb vígjátékban megengedhető. s nem egy milliárdnyi lakosságú, földrésznyi ország helyzetének
művészi tükrözésében. Egzotikus furcsaságok tarkították a thaiföldi Permpol Cheyaroon munkáját
(Luang Ta), de itt legalább humor, irónia oldotta
a cselekmény patentszerű fordulatait - egymásé
lesz végül a templomban fölnevelt, alacsony származású fiú s a generális leánya -; a címszereplő
bölcs-balgatag papot pedig a szívünkbe zártuk
(Lotok nevű színész játszotta őt).
A jelenkor szélesebb összefüggéseit érzékeltető
művek kőzül figyelmet érdemelt a bolgár Hriszto
Hrisztov filmdrámája, A kamion. melyben a távolabbi s közelebbi múlt sebei fakadtak föl minduntalan, egy autóút során. Szerencsétlenül járt bányász
holttestét viszik négyen - három férfi s egy nő az elhunyt szülőfalujába, miközben az erkölcs,
életmód társadalmi szintű ellentmondásaira vetődik fény. Őszinte és éles, csakhogy a rendező túlságosan kedveli az abszurd, végletesen kiélezett
helyzeteket, a különös figurákat, s ez sokat ront
a mű hatásán, hitelén. (Észre kellett vennie a nézőnek, hogy a "címszereplő" kamion fülkéjének
hátsó falára Yves Montand fényképét ragasztották
- talán A félelem bére kamionútjára emlékeztetve.)
Fölfokozottabban misztikus látásmód jellemezte
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a japán filmet, Seijun Suzuki, e gyakorlott művész
alkotását (Cigány nóták). A cím egy rejtélyes hanglemezre utal, Sarasate játssza rajta hegedűn a
szóban forgó zeneművet, s megfejthetetlen szavakat
mormol hozzá.) Európai s keleti kultúra feszültségét érzékelteti a film, van mit töprengenünk
szimbólumain, amelyek helyenkint kétségkívül fölöttébb érdekesek, fantáziamozgatók.
Egyszerű, pontos, áttekinthető világkép jellemzi
az indiai verseny filmet, a kommunista, mind elismertebb Mrinal Sen alkotását (Egy éhínség anatómiája). Film a filmben: egy bengáliai forgatás
(az 1943-as éhínség körülményeinek játékfilmes
rekonstruálására vállalkoznak a filmbeli ifjú rendező és munkatársai) ad alkalmat arra, hogy a
mai India bonyolult rétegzettségét, társadalmi,
osztály- és ízlésbcli, morális tagoltságát, régi és új
szemlélet összeütközéseit érzékletesen mutassa be a
mű. A forgatás félbeszakad, mert a falubeliek bizalmatlansága fölerősödik a modern színeket, gesztusokat hozó filmesek iránt (ők is fölöttébb "rétegzettek" : van közöttük elkényeztetett, detektívregénybe búvó színésznő, aki aztán visszaadja
"alacsony" szerepét, s van, aki megértően teszi
magáévá a helyben élők gondjait-bajait), de ez a
csonkaság: teljesség igézetével párosul mégis. Jobb-

Carlos Saura: Mozgás, mozgás

nál jobb alakítások gazdagítják ezt a hosszú filmet;
a legmegragadóbb talán egy fokozatosan neki bátorodó, a film ábrázolta sorsban önmagára ismerő
szolgálólány alakítója. Mrinal Sen is magabiztosan,
elkötelezetten kerüli el a hollywoodizmus csapdáit.
"Nem vagyok politikus" - mondja magáról. Nem
is az, művész. De ebben a minőségében igenis:
politizál.
Említsük meg az amerikai Martin Scorsese kemény és nyers filmalkotását, a Dühöngő biká-t,
mely leszámol a Sylvester Stallone típusú ökölvívó-romantikával, s hősét, Jake La Mottát, a
középsúly szupersztárját (a filmszerep kedvéért
kilogrammok tucat ját hízó-fogyó Robert de Niro
tökéletesen azonosult a figurával) igencsak esendő,
érzelmileg szegény, egyszersmind kártékony lénynek mutatja be.
Történelmi tablóképek egészítik ki az eddigieket.
Nemzedékek feszültsége, különböző életprogramja, -felfogása tükröződik az élő klasszikus szovjet
Alekszandr Zarhi munkájában: 26 nap Dosztojevszkij életéből. A film fiataljai szenvedélyesen bírálják
a zavart, csodabogárnak
ható Dosztojevszkijt,
miközben bibliajukká avatják a műveit. A kitűnő
Anatolij Szolonyicin s a hamvas-szép Jevgenyíja
Szimonova játékában érzékelhetjük a legszemléle-

tesebben ezt a szerelemmé hevülő viszonyt (ró éS
ifjú rajongói között; sajnos azonban: az "életrajzfilm" sablonjai szerint készült ez a mű, A játékos
círnű kisregény filmes illusztrációival
bővítve.
Lengyelország mai helyzete folytán némi izgalommal várta Nyugat-Berlin s a fesztivál közönsége a
Wajda-munkatárs Agnieszka Holland filmjét (Láz).
Nem volt ok izgalomra - már ami egyesek politikailag számunkra kedvezőtlen várakozását illette.
1905-1907 cárizmus-ellenes harcairól, forradalmi
mozgalmáról
jó színészekkel (Barbara Grabowska,
Olgierd Lukaszewicz, Zbigniew Zapasiewicz s mások) ugyancsak közepes, bár eszmei leg tiszta, megfontolandó s józan "üzenetet" tartalmazó filmet
készített a fiatal rendezönö.
Jelentékenyen hallatott magáról a svájci filmművészet (a Górettával kapcsolatban mondottakat
itt is megismételhetnők). Nem érdektelen munka az
első világháborús történetet megelevenítő Kurt
Gloor film, A feltaláló: az emberi szellem kettős
irányú fölhasználásának sajnos nagyon időszerű
felelősségéről szól, Bruno Ganzcal a főszerepben.
A kitűnő művész töröl metszett népi figurát rajzol
elénk. Markus Imhoof alkotása pedig, A mentőcsónak megtelt - alaposan megtépázta a semleges
Svájc önbecsülését a II. világháborús eseményekkel
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Kay Pol/ak: A gyermekek szigete
kapcsolatban. Bizony: kegyetlen módon ebrudalták
ki Svájcból a németországi katonaszökevényeket,
zsidókat, aggályosan megfosztva őket értéktárgyaiktól. Döbbenetes kép: egy harapás még a csokoládéból - hiszen a svájci vámhatóság nem engedi ki-
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vinni az országból -, s aztán a jóságosan megkínált
kisleány mehet vissza Németországba, a gázkamrába. Egészen magas rendű alakítások fémjelzik
ezt a művet, például a Tina Engelé. Dieter Hildebrandt nyugat-német rendező A sárga csillag címmel dokumentumfilmet állított össze a hitleri korszak zsidóüldözéseiről. Fölkavaró képsorokat láttunk - az anyag tekintélyes része alighanem ismeretlen a magyar néző számára -, ám hiányzott valami többlet: a rendezői állásfoglalás a jól összeállított kommentárszövegeken túl (egészen Heinének
a könyvégetésről = emberégetésről szóló ismert
mondásától a közelmúlt klasszikusaiig terjedt ez);
a vizsgált kor mai következtetéseinek
végiggondolása - például riportok formájában.
Tobzódhattunk a fesztivált környező legkülönfélébb vetítési programokban. Akit az új nyugatnémet film érdekelt (NSZK, Nyugat-Berlin), széles sávon tájékozódhatott. az érzelmesen s kissé
finomkodón
megkomponált
alkotástól
(Franz
Weisz: Char/otte) a szélsőséges blődliig - erre a
versenyanyagból is választhattunk példát: Herbert
Achternbusch filmjét, A néger Erwin-t,
Nem úgy azonban Sohrab Shahid Saless, aki
fekete-fehér szalagon kíméletlen, sivár képet festett egy építészmérnök közérzetéről (Rend). Emberünk (a rezzenetlen pillantás ú, szemüveges Heinz
Lieven játssza), Herbert Sladkovsky - a nevét
minduntalan eltévesztik, őt magát lengyelnek hiszik
- reggelente ébresztőt kurjongat a néptelen utcán,
nem kíván semmiféle munkát vállalni. Persze hogy
kilöki magából a jóléti társadalom, pszichiátriai
intézetbe kerül ("Auschwitz! Auschwitz!" - kiabálja itt, a korábbi "Ébresztő!" daUamára), s végül
"megrendszabályozva"
tér vissza otthonába, felesége mellé.
Wim Wenders új művének rövid méltatásával
zárjuk szemiénket (Nick fi/mje). A kitűnő rendező
színes filmalkotása az amerikai Nicholas Ray társrendezői és címszereplő i közreműködésével
jött
létre. Egy idős filrn- és színházi ember - színész, rendező - (Nicholas Ray) haldoklását, SIkeres pályájának' újraidézését láthattuk, feszült ábrázolás ban,
érzelgősség nélkül, megkapó szimbolikával (vitorlásjacht úszik a Hudson folyón lefelé - az Értől az
ÓCeánig). Filmes síremléket nem lehet állítani
szebbet.
Kőháti Zsolt

KÖNYVEKRŐL,
FOLYÓIRA TOKBÓL

A magyar filmről- németül
Nemeskürty István: Wort und Bild
Német nyeívű magyar filmtörténetről kellene írnom. Mégpedig magyar szerző részben magyar
kiadónál megjelent könyvéről. Azt hihetné az
ember, magyar nyelven mindez már közkincs.
Olyan jól állunk, hogy már csak idegen nyelvű
szétkürtölése van hátra. És panaszra ezen a téren
sincs ok: a német kiadáson kívül van már angol
és orosz nyelvű kiadás is. Miért is ne: a magyar
filmművészet igazán megérdemli, nagy a nemzetközi ázsiója.
Tudvalevő, hogy nem állunk ilyen jól. Jelent
meg már ugyan magyar filmtörténet magyarul is,
éppen Nemeskürtyé, de igen-igen régen, és éppen
arról nincs benne szó, ami az olvasót leginkább
érdekelné: az elmúlt két évtized virágkoráról, a
nagykorú magyar filmművészetről. Igaz, a magyar
nézőnek újabban nem kegyeltje állítólag a magyar
film. Ha meg nem kívánesi rá, akkor ne is akarjon
olvasni róla. A külföldi nézőnek ellenben kijár a
felvilágosítás, mert az lám, megbecsüli a magyar
filmet.
Nemeskürty István Wort und Bild című könyve
nagyobbik részében A magyar film története című
könyvének német fordítása. Ezt szükségtelen bemutatni, méltatni, hosszú ideje jól ismert, nélkülözhetetlen kézikönyv. A bővített német kiadásban
azonban szerepe módosul. Nem magával a magyar filmtőrténettel azonosan jelenik meg, hanem
a "tulajdonképpeni", a legújabb magyar film alapvetéseként, háttereként. Nem vitás, és erről többek
közt éppen Nemeskürty könyve győz meg, a
magyar filmnek vannak maradandó és nemzetfeletti becsű művei a korábbi időkből is. A Tanácsköztársaság filmpolitikája, nemzetközi hírű rendezőnagyságok homályba vesző magyarországi
indulása, a negyvenes-ötvenes évek néhány kiváló,
de az országhatárokon túl alig ismertté vált műve

- mindez csupa olyan adalék, amely önmagában
is fontos fejezetként az egyetemes filmtörténetbe
kívánkozik. De például mindaz, amit a régi (és
újabb) idők magyar mozijának irodalmi fogantatásáról mond el Nemeskürty, az már a legújabb
idők némely tendenciájának előtörténeteként 01vasódik. Wort und Bi/d - "szó és kép" - ezt a címet
adta Nemeskürty anémet kiadásnak, amely a hetvenes évek közepéig dolgozza fel a magyar filmtörténetet, és szó és kép hagyományos egységében
eszerint a legújabb idők magyar filmjének is jellemző jegyét látja.
A könyv igazi érdekessége a hatvanas-hetvenes
évekről szóló fejezet - valószínűleg a német olvasó
számára is, de a magyar olvasó nak, ha történetesen
tud németül, bizonyosan. Hogyne volna érdekes
a számára, amikor egy idegen nyelv rejtjeleibe átírva arról olvashat, amiről anyanyelvén alig: eszmélődésének és művelődésének
emlékezetesen
fontos eszközeiről.
A könyvnek mintegy egyötöd részét teszi ki ez
a fejezet. A sokszor lexikális szűkszavúságra
kényszerítő korlátozott terjedelem mellett mást, mint
eligazító áttekintést nemigen lehet tőle elvárni.
Hangsúlyos szerephez jutnak ilyenkor az arányok.
Nemeskürty él is merészen az arányok hangsúlyaival. Szívügye a magyar film történeti folytonossága,
és elsősorban azoknak a rendezőknek a munkásságát ismerteti, akik ezt a folytonosságot képviselték
a hatvanas években. Könyvének végén, a "Kitekintés"-ben az 1977-es állapotot alapul véve
megjegyzi, hogy a magyar filmszakmában mindössze ketten vannak már, akik még a felszabadulás
előtt kerültek erre a pályára. "Ezt nem sóhajtozva
mondjuk, nem panaszképpen. Csak megállapít juk,
hogy a nagy öregek kihalása után, az 1945 után
elsőként kiképzett rendezőgeneráció, amely azon-
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ban csak az ötvenes évek végén és a hatvanas évek
első felében készítette el első önálló filmjeit, most
egy csapásra a veteránok padjára került, vének
nmácsává lépett elő."
E "vének" kőzül először azokat veszi szemügyre
Nemeskürty, akik már az ötvenes évek elején
pályára léptek: Máriássyt, Ranódyt, Várkonyít és
Fábrit. Az előbbi három újabb keletű munkásságát
hamar elintézi, az ő pályájuk zenit jét Nemeskürty
eggértelműen korábbi időszakra, az ötvenes évek
közepére helyezi. Várkonyival kapcsolatban mindenesetre hosszan és egyetértően idézi Claude B.
Levenson francia f'ilmkritikus elismerő sorait az
Utolsó vacsorá-ról. Fontosabb filmnek tartja, mint
ahogya köztudatban él, amint az előző, magyarul
is olvasható fejezetben Várkonyi egy korábbi
filmjét, a Simon Menyhért szűletésé-t: a méltatlanul
elfeledett, úttörő alkotások közé sorolja. Fábri
Zoltán filmjeiről külön alfejezet szól: "Antifasiszta
ciklus" alcím alatt mutatja be őket Nemeskürty az
ábrázolt történelmi korszakok időbeli sorrendjében, kezdve a 141 perc-cel s végezve a Húsz órá-val.
Kitüntető figyelmet szentel az alfejezet természetesen ez utóbbinak, amelyet mérföldkőnek tekint
Nemeskürty az újabb magyar film történetében,
korszakzáró alkotásnak. Az irodalmi fogantatás
felől közeliti meg a 141 perc-et (megjegyzendő,
hogy Ranódy hasonló törekvései Nemeskürtyben
nem vertek visszhangot), és jelentős műnek kijáró
méltatás szól A Pál utcai jiúk-ról, amelyet Nemeskürty a köztársaságról szóló álomként értelmez.
A fejezet domináns része Jancsó művészetét
mutatja be. Jancsó legjobb filmjének a Csillagosok,
katonák-at tartja Nemeskürty, erről a filmről szól
talán az egész könyv legrészletesebb ismertetése.
Külön alfejezet tárgyalja a Jancsó-filmek formavilágát, amelynek kulcsát a belső montázs sajátosan továbbfejlesztett elvében leli meg a szerzö.
Egy-egy kitérő foglalkozik még a meztelenségnek
mint a kiszolgáltatottságnak a jelzésével és a "táncoló emberrel", a koreografált emberi mozgásvilággal. Feltűnő, hogy a Fényes szelek utáni Jancsó
alig kerül szó ba, az Égi bárány-ról például említés
sem esik.

A vének tanácsának Kovács, Makk és Révész
tagja még Nemeskürty pántheonjában.
Kovács
munkái közül a Nehéz emberek-et, a Hideg napok-at
és a Falak-at mutatja be a fejezet, Makk legjobb
rnunkájának Nemeskürty mindrnáig a Ház a sziklák alatt-ot' tartja, de elismeréssel
szél A 39-es
dandár-ról és a Megszá/lottak-ról is. A Szerelem
is kap egy bekezdést, de Nemeskürty mintha csak
Makk nagyszerű rnest erségbeli tudásának bizonyságát látná benne. A Makkról szóló áttekintés
mindenesetre arányaival egyértelműen újabb filmművészetünk élvonalába emeli ezt a rapszodikus
munkásságot.
Révész György Angyalok földje
című filmjét Nemeskürty szintén a példaadó alkotások között tartja számon. Egy-egy bekezdés
tudat még néhány sorban az ötvenes évek elejé:"!
kiképzett rendezőgeneráció néhány jelesebb tagjának filmjeiről (Bacsó, Bán, Rényi, Szász, Zolnay,
Mészáros Márta, Hintsch).
A fiatalabb nemzedékek bemutatását a Baláz,
Béla Stúdió intézményének ismertetésével
kezdi
Nemeskürty, majd a hatvanas években indult rendezők közül Gaál István és Szabó István filmjeiről
szól részletesebben. Öket tartja nemzedékük legjelentősebb tagjainak. Oldalakat foglal el a Sodrásban. a Magasiskola. az Álmodozások kora és az
Apa bemutatása. A "Máriássy-oS'ztály" további
tagjairól megint csak Iexíkon-széeikkszerü bekezdések szólnak. Különösképp feltűnő Kósa és
Huszárik mellékes említése. A Tízezer nap érdemeit
még elismeri Nemeskürty, de a Szindbád-ot: túlbecsült filmnek tartja. Végeredményben a hetvenes
évekről már meglehetősen vázlatos, elnagyolt,
jelzésszerű a kép, és a távlathiány miatt ez nem is
igen lehetne másként. Mindenesetre érezhető, hogy
a hetvenes évek magyar filmjében Nemeskürty
visszaesést lát: a nagy "öregek" nem tudtak újitani,
a fiatalok pedig, némelyiküknek még a hatvanas
években készült első fihWétől eltekintve, nem eléggé
átütő erejűek. Hogy így van-e, erről a Nemeskürtyével feleselő filmtörténetimunkák
vitázhatnának
- magyarul.

Györ,ffy Miklós

Videus ex machina
A
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őszi számában jelent meg Martin
Polon tanulmánya ("The future
of home entertainment and the
four borsemen of technology"),
amely a szórakoztaté
elektro-
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nika, s ezen ,belül is a video
jelenlegi helyzetét. perspektíváit
elemzi. Ezt a tanulmányt mutatjuk be rövidített változatban.
Valljuk meg: nem félünk Martin Polon ,,apokaliptikus lovasai-

tól". Azok a szórakoztató elektronikai vívmányok, amelyek az
amerikai szerzőt nyugtalanítják,
nálunk még meg sem jelentek,
miért félnénk tehát attól, ami
nincs.

Az azonban bizonyos, hogy működésbe hozzuk ezeket a beennek az állapotnak a boldog rendezéseket, s hagyjuk, hogy
nyugalmát nem sokáig élvezhetmegjelenjenek a problémák, a
jük. Az újszerű távközlés i rend- feszültrégek,
hiszen csak ezek
szerek és elektronikus berendeisnrrctében
alakíthat juk ki a
zések hamarosan megjelennek és videózás magyar gyakorlatának
műkődésbe lépnek itt is. S meg- rendszerét.
jelenésük nemcsak a Martin
A házi képmagnők és számítóPolon által fölvázolt feszültsége- gépek elterjedése azonban más
ket fogja kiváltani. Akár azt is természetű kérdéseket is fölvet.
mondhatnánk,
hogy .JépéselöEz az új kommunikációs rendnyünk" van: az új technika még szer ugyanis szükségképpen meg
nem terjedt el Magyarországon.
fogja változtatni-tágabb
értelemvan egy kis időnk arra, hogy ben vett kultúránk arculatát.
megfelelő jogi, szabványügyi,
Hatással lesz a munkakultúrára,
szabályozási és terjesztési rend- az olvasáskultúrára,
a rnoziszereket dolgozzunk ki.
kultúrára stb. stb. Hiszen ezekHazánkban már van néhány
nek az új eszközöknek a hasznáezer videó-berendezés,
amelynek
lata még jobball vissza fogja
jelentős része nem rnűködik, vagy szorítani a közvetlen emberi
nem rendeltetésszerűen
műkökomrnunikációt, a szemtőlszemdik. Sokszor a működtetők (tu- beni kapcsolatokat.
lajdonosok) azért dugják el a beA házi számítógépek
progrendezést az intézmény páncélramjai helyettesíthetik a tanárt,
szekrényébe,
nehogy
szembe a kártyapartnert.
a szomszédkeljen nézniük a használat során asszonyt. A házimozi helyettesítfelmerülő problémákkal, hiszen heti a hagyományos mozit. S e.z
műszaki és jogi
problémákat
a perspektíva kissé ijesztő. Ezt
csak a működö készülék vethet végiggondolva bizonyára sokan
fel. A készülékeket óvják, védik, úgy gondolják: "Nem szabad beőrzik, hiszen a video drága dolog. engednünk ezeket az ördögi szer(Az eddig még nem világosodott
kezeteket, amelyek elszegényítik
meg kellőképpen, hogy a leg- az emberi kapcsolatokat!"
drágább video az, amelyik nem
Csakhogy ezek a szerkezetek
műkődik.) A "tereprendezést"
hasznosak. Ha lemondanánk rócsak akkor végezhetjük el, ha luk, lemondanánk arról a lehető-

o

o

o

o

ségről is, hogy pl. valaki nyelvtanár nélkül is megtanulhasson
egy nyelvet, hogy rendszeresen és
egyetemesen foglalkezhasson a
filmművészet nagy alkotásaival
stb. S ezekről 'az előnyökről
éppúgy nem mondanánk
le,
ahogyan a rádió, a televízió előnyeiről sem mondunk le esetleges hátrányaik miatt. Az áttörés
be fog következni, s a látszathumanizmus legföljebb elodázza
ennek bekövetkezését. Azonban
társadalmi érdekünk az, hogy
vállalj uk ezeket a kulturális változásokat, hogy lehántsuk ezekről az Jj eszközökről a rájuk rakott misztif'ikációt, vásári látványosságból gyakorlatunktermészetes elemévé tegyük őket.
A fentiek fényében úgy vélem,
hogy a kultúra- és kommunikációkutatásnak új szakaszba kell
lépnie. Ki kell bontakoznia egy
olyan prognosztizáló tevékenységnek, amely a bekövetkező változások mégjövendölésén túl felvázol ná a perspektívákatis, azokat a használati módokat, amelyek révén elkerülhetjük az új
eszközrendszerek negatív következményeit, s nagy hatásfokkal
működterhetjük az egyelőre még
fel nem mért óriási lehetőségeket
hordozó eszközeinket.

A szórakoztató elektronika
és a technika négy apokaliptikus lovasa
Egyszer majd úgy tekinthetünk
vissza századunk utolsó húsz
esztendejére, rnint arra az időszakra, amelyben az emberek
otthona a pihenés és a tanulás
elektronikai központjává
vált.
Ez az átalakulás azonban nem
lesz problémamentes.
Számolnunk kell olyan technikán kivüli
módosító tényezők hatásával,
amilyen a szabványosítás és a
szabad vállalkozás szembenállása, a nemzetközi és a hazai sza-

bályozás kérdése, a készülékek
és a programok iránti kereslet
arányának alakulása, a szerzői
jogvédelem. Ezt a négy tényezőt
nevezem itt "a technika négy
apokaliptikus lovasának".
Az életmódot és az emberi értékek objektivációját már megváltoztatták a szórakoztató elektronika korábbi újításai. A rádiónak a 30-as 40-es években
kifejtett hatását jól mutatja az
a tömeghisztéria, amelyet Orson

Welles rádiójátéka, a Világok
háborúja váltott ki. A televíziózás kezdetén az 1 Love Lucy
(Szeretem Lucyt) című műsornak olyan nagy hatása volt, hogy
hétfő esténként, amikor a tévében rnent, az USA egész területén észrevehetően csökkent a
telefonálások száma és a vízfogyasztás. A chicagói Marshall
Field áruház abevásárlónapot
hétfőről csütőrtökre tette át, a
következő reklámszöveget mel-
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lékelve: "Mi is szerétjük Lucyt,
ezért hétfő este zárva tartunk".
\ Az ötvenes évek televíziózása pedig kis híján csődbe juttatta a
moziipart.
Az otthoni szórakozás újabb
és újabb hullámai hatással voltak
a házon kívüli szórakozásra is.
A hanglemez, a rádió és a film
• visszavetette a színpadi látványosságokat, a televízió keményen megtépázta a mozifilmet.
így történt, hogy a színház elkezdett a rádió és a film számára
"termelni", a művészek és a zenészek a hanglemezgyártás "szállítói" lettek, a filmipar pedig a
televízió "bedolgozója" lett. Meg
kell tehát vizsgálnunk, hogy a
nem technikai tényezők miképpen fogják módosítani (korlátozni vagy föllendíteni) a jövőben
ezeket a folyamatokat.
A szabványok
A szabványok hasznosságát mutatja a magnókazetták egyetemes használata és használhatósága. Ezt a szabványt a gyártók
önként, állami szabályozás nélkül fogadták el. De vannak államilag szabályozott, kötelező
érvényű szabványok is. Ilyen pl.
az USA-ban az 525 soros tvkép.
A szabványügyi gyakorlatnak
azonban van egy másik oldala is.
Ezt szemlélteti a kvadrofon hangrögzítő rendszer sorsa. E területen a szabadverseny megakadályozta az egységes szabvány létrejöttét. A kvadrofon-rendszer
meg is bukott.
Most, il 80-as évek kezdetén
a video-készülékek gyártói egyfajta elektronikus
Kánaánnal
csábítják a vevőket. Ez a bőség
azonban nem indokolt, kivéve
azokat az eseteket, amikor az eltérő rendszerű készülékek más
szolgáltatást nyújtanak. vagy
ugyanazt a szolgáltatást, de alacsonyabb áron.
A video-piacon komoly versengésre számíthatunk, s ez csak
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fokozza a rögzített szabványok
és a szabad vállalkozás közötti
feszültséget. Tudjuk. hogy a jövőben az otthoni szórakozás aránya emelkedni fog. De ez a
növekedés nem feltétlenül a videokazetták és videolemezek területén kell hogy jelentkezzen.
Hiszen ezek mellett ott van a
vezetékes tv, a műholdas műsorszórás, a száloptikás távközlési rendszer is.
A házi video-készülékek piacán két rendszer verseng: a videokazetta és a videolemez. Elképzelhető azonban, hogy e téren
is megvalósul a kétféle rendszer
szimbiózisa, ahogyan ez a hangrögzítés terén meg is történt:
a képlemezjátszót használják lejátszásra, a képmagnóval pedig
eredeti felvételeket és másolatokat készítenek.
A vásárló a piacon jelenleg két
videokazetta-rendszer közül választhat. Ezek nem kompatibilisek. Korábban féltucatnyi kazettaformátum létezett, azt azonban egyelőre nem lehet tudni,
hogy a megmaradt két kazettarendszer mennyire lesz versenyképes a videolemezzel szemben.
Azzal ugyanis, ha a fogyasztó
megvásárolja a BETA vagy a
VHS rendszerhez tartozó kazettás készülékét egyben el is kötelezi magát az adott szabvány
mellett.
A videolemezek terén még
nagyobb a változatosság. Itt három fő rendszert különböztethetünk meg. Az első a "Magnavision", amelyet a Phillips és az
MCA közösen fejlesztett ki. Ez
a videolemezjátszó a lemezt fizikai érintkezés nélkül, lézersugárral "tapogatja
le". Sebessége
szabályozható, a képek kimerevíthetők. A második nagy rendszert az RCA dolgozta ki "SelectaVision" néven. Ennek az
elve emlékeztet leginkább a hagyományos lemezjátszókéra. Az
ára alacsonyabb, de kevesebbet
is "tud". Sztereo hangvisszaadá-

sa egyelőre még korlátozott. A
harmadik rendszer a Matsushita
Electricnek és az irányítása alatt
álló JVC-nek a közös vállalkozása. A rendszer neve "Video
High Density" (VHD). Ehhez
maratott felületű lemezt használnak, melyen nincsenek barázdák.
Az USA-ban most kezdődött
el a videolemezek "bejáratásának" időszaka. A jövőben békésen megférhetnek egymás mellett
a videomagnók és videó-lemezjátszók, de hogy ez megvalósul-e,
az már sokban függ a szabványügyi döntésektől.
A szabályozás
A szabályozás sok tekintetben
meghatározhatja
a technikai
spektrum egy területének használatát, különösen akkor, ha éppen egy rádió hullámhosszának
frekvenciájáról van szó. A túlszabályozás korlátozza a technikai lehetőségeket, az elégtelen
kontroll azonban túlságosan
nagy teret enged a piaci erőknek.
Mivel azonban a rádiófrekvenciák fel vannak osztva, valamilyen ellenőrzést alkalmazni kell.
Az USA televíziózásában a tömeges műsorszórás igen szorosan összefonódott a távközlés i
műholdak alkalmazásával. De ez
a rendszer kölcsönös összefüggésben áll más (hagyományos,
vezetékes, nem kereskedelmi célokat szolgáló stb.) televíziós
rendszerekkel. A műholdak igen
erősen befolyásolják az otthoni
szórakozást, s így a filmiparnak
is át kellene gondolnia a műholdas forgalmazás lehetőségeit, melyeket mi sem szemléltet jobban,
mint az, hogy 1985-ben egy műholdas adás egy filmet 50 millió
otthonba lesz képes eljuttatni.
De foglalkozni kell a nemzetközi szabályozás kérdésével is.
Egyéb témák között ez is felvetődött az 1979-es genfi konferencián. A műholdak helyzete
és potenciális határsértése éppoly

fontos kérdés tett, mint az, hogy
milyen új frekvenciákat hozzanak létre a jövő műholdjai számára. A fejlett ipari országok
mindkét kérdésben szembenállnak a nagyarányú műhold-expanzió ellenzői vel, különösen
ami az új pályákra állítandó széles átviteli sávú műholdakat illeti. Azok az országok, amelyek
jelenleg még nem használnak
műholdakat, szerétnének
pozíciókat lefoglalni majdani műholdjaik számára, és igen érzékenyen reagálnak arra, hogy a
"fejlett technológiájú" országok
megsértik földrajzi határaikat.
Az USA-ban az új tévéhálózatok kialakítása volt az egyik leglényegesebb olyan változás, amelyet a műholdak idéztek elő. A
műholdas szuper-állomások
széles körű közönséget toboroztak
a független tévéállomásoknak.
A műholdak lehetőségeire és
dimenzióira csak most figyeltek
fel, de hamarosan a szabályozás
olyan légkörére lesz szükség,
amely lehetővé teszi a folyamatos növekedést.
Az állami szabályozás más formában is jelentkezik a műholdas
távközlés terén. Az amerikai társaságok már tervbe vették, hogy
műholdjaikat az űrsiklóval juttatják fel pályáikra. Az űrsikló
felbocsátásának késése ily módon
előtérbe helyezte a European
Space Agency "Ariane" rakétáját.
A műholdak cenzúrája geopolitikai kérdéssé válhat, ha az
országok megpróbálják az adásokat zavarni vagy akár meg akarják semmisíteni a műholdakat,
Nem valószínű, hogy egy politikailag ingatag világhelyzetben a
hazai műholdak célponttá válnának, de a manapság használatos
fegyverek és berendezések nem
tesznek különbséget.
A készülékek és a program
A 90-es évek elejére az USA-ban
is meg fog változni a televíziózás

képe. A készülékekhez a fogyasztók különféle programokat szerezhetnek be. A tv-hálózat által
sugárzott műsorral szemben kínálnak alternatívát a házi számítógépek, amelyek a tv-készülékre kapcsolva különféle játékokat játszanak tulajdonosukkal.
Újabb lehetőséget kínál az
elektronikus újság (teletext). Ennek az adaptere a tv-készülékbe
van beépítve. Egy vezérlő szerkezettel a néző kikapcsolhatja a
rendes tv-műsort, s a képernyőre egy max. 200 oldal terjedelmű
(állóképes) információt "hívhat
le". A néző így a hirdetésekről
bármikor átkapcsolhat az elektronikus újságra, ez pedig csökkentheti a tv-hálózat bevételét.
A felmérések azt mutatják, hogy
a nézők a hirdetésekről átkapcsolnak az időjárás-jelentésre. És
a teletext igen változatos tájékoztatást nyújt. 200 oldalon közölheti a legfrissebb híreket, a tőzsdei híreket, a menetrendeket stb.
De a nézőnek lehetősége van
arra is, hogy a tv segítségével
sakkozzon egy távol élő barátjával. Nyilvánvalóan ez is a hálózati tv-rnűsoron
kívül megy
végbe.
És akkor még nem is vettük
figyelembe a videokazetták és
videolemezek elterjedését, amelyeket az előre felvett műsorral
megvásárolhatnak vagy akár kikölcsönözhetnek a nézők.
Korai lenne még megbízható
előrejelzést adnunk, de igen
könnyen elképzelhetőnek tartjuk, hogy a programo k lépést
fognak tartani a készülékekkel.
A szerzői jogvédelem
A technikai fejlődés menetét
megzavarhatja a program-tolvajlás. Ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a lopott műsorok elszipkázzák a legális forgalmat, s
ezzel megszüntetik az anyagi
ösztönzést.

Játékfilmeket vagy más műsorokat különféleképpen
lehet ellopni. Készíthető illegális filmkópia a forgalmazótól kikölcsönzött kópia alapján. Ez azonban
meglehetősen bonyolult és költséges eljárás (legalábbis a videóhoz képest). Sokkal könnyebb a
képmagnó-felvételt
egy másik
mágnesszalagra átmásolni.
Ennek a két változatnak van
kockázata,
mivel valahonnan
meg kell szerezni az eredeti
anyago t.
Nehezebb dolga van a rendőrségnek azokkal, akik a műsorokat a műholdas adásból vagy
más tv-sugárzás ból lopják le.
Az elektronikus tolvajlás elterjedtsége vetette föl azt a kérdést, hogyan lehetne megvédeni
a műsorokat, Már arra is gondoltak, hogy a hadseregben alkalmazott rejtjelezéshez hasonló
titkos kódokat kellene alkalmazni. Persze ez költségigényes.
Megoldást jelentene az olcsó
műsoros video-lemezek tömeges
forgalmazása. Ha egy üres videokazetta 19 dollárba kerül, a
műsoros video-lemez pedig 15
dollárba, egyszerűen nem éri
meg a televízióról fölvenni a műsorokat.
Következtetések
Azt látjuk, hogy az otthoni szórakozás és a házon kívüli szórakozás között összefonódások vannak. így elképzelhető az is, hogy
a jövőben újtípusú filmforgalmazási rendszer, forgalmazási
ciklikusság jön létre: az új filmeket a premier-mozik mutatják
be, majd a film video-kazettán
és video-lemezen jelenik meg
(ezek töltenék be az utánjátszó
mozik funkcióját). Ezután mutatnák be a filmet a vezetékes és
előfizetéses tv-hálózatok, végezetül pedig bekerülne a hagyományos televíziós műsorszórásba, ahol is a filmbe már beillesztenék a hirdetéseket.
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A jövőben az otthon választható vide o-csatornák száma elérheti a százat. A műhcldak
alkalmazásával szaporodni fognak a műsorforrások.
A száloptika elvét alkalmazó
hálózatok többszáz választható
"input"-ot
fognak kínálni az
otthoni számítógépek és elektronikai berendezések számára.
A video-kazetták és / vagy -lemezek elterjedése 1990-re elérheti az 50 %-ot, s ez föllendítheti
a film- és tv-stúdiók tevékenységét.
Ami pedig a négy "apokaliptikus lovast" illeti:
- A szabványoknak a fogyasztókat kell szolgálniuk. Elő kell
segíteniük, hogy a piacon könynyen kezelhető, olcsón üzemel-
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tethető készülékek jelenjenek
meg;
- A szabályozás ban a közérdeknek kell érvényesülnie. A fogyasztót nem érdekli a távközlés
technikai háttere. Alacsony áron
magas színvonalú szolgáltatást
akar kapni.
- A készülékek gyártóinak is
figyelembe kell venniük a kőzőnség igényét. Ha megfelelő, korszerű készülékeket fejlesztenek
ki, a közönség igényelni fogja a
műsorokat is.
- A szerzői jogok megsértését,
a "kalózkodást" az olcsó, szabványosított video-lemezek és más
rendszerek szüntethetik meg. Ebben az esetben a nézők nem lennének érdekeltek abban, hogy
"kalóztermékeket" vásároljanak.

A házon kívüli szórakozás
jelenlegi magas ára alapján arra
következtethetünk, hogy az otthoni szórakozásnak van jövője.
Azt még nem tudjuk biztosan
megjósolni, hogy milyen összetevőkből fog állni az otthoni
elektronikus központ, azt sem,
hogy milyen programokat fog
igényelni a család. Az azonban
biztos, hogy ennek kialakulásában nagy szerepet fog játszani az
alacsonyabb ár, az egyszerűség, a
megbízhatóság és a könnyen kezelhetőség. Ha a készülékek eleget tesznek ezen követelményeknek, nyomukban fognak járni
a műsorok, a programok is.
(Sight

&

Sound 1980. ősz)
Réz András

RIPACSOK
Az irodalmi forgatókönyvet Sándor Pál és Tóth Zsuzsa
ötletéből Tóth Zsuzsa írta. A dalszövegeket Sztevanovity
Dusán szerezte. Rendezte; Sándor Pál
(Azok a felejthetetlen párosok. mint a Stan és Pan, vagy a Werich és Voskovecz •.• Salamon és Stock,
Ez is egy páros. Pestről. a Savoy bárból, 1981-ben.)
A szám elme: Salamon és Stock a légnadrágban.
A légnadrágnak három szára van, és ebben a
haromszárú nadrágban táncolnak és énekelnek ők
ketten - a Salamon meg a Stock - már évek óta,
minden este ...
Valami ilyesmit énekelnek:
"Mélyen tisztelt publikum, kéretik egy
kis csend!
Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon
is bent!
Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos
lesz,
hogy együtt tudjunk mulatni, a tudnivaló
ez, csak ennyit kell, hogy megjegyezz :
EGYEDÜL NEM MEGY, EGYEDÜL NEM
MEGY, EGYEDÜL NEM MEGY ... "
KÉRDEZÜNK
VALAMIT : egyedül nem
megy?
Egy este a Savoyban, jóval nyitás előtt.
A színpadon egy majom zöld parókában kiabál.
- Ez egy majom, édes Bélám! - Hegyi Géza a
kihalt nézőtéren rángatózik, és rnenedzsel. - A
tévében is, szilveszterkor is!
- Nem vagyok meggyőzve, - a tévérendező
nincs meggyőzve. Aberendező Mariba kapaszkodik az egyik apró asztalnál, és fél.
- Szedd össze magad, édes Bélám. Még ezután
jön a LÉG NADRÁG ! - Hegyi Géza egy minden
hájjal megkent gazember, Hegyi Géza vigyorog.
A görlök mindig félmeztelenül jönnek a folyosón:
- Én istenem, jó istenem...
- az egyik görl lehunyja a szemét, - Add meg nekem, hogy az Ede
ma szétverje annak a repedtsarkúnak a pofáját ...
Az öltözők előtt, a telefonnál :
- Teljesen világos, anya! Én vagyok 33 éves,
nem maga. Pont ma vagyok 33 éves, és nem vittem
semmire anya! - mondja Salamon András a telefonkagylóba.

Zsazsa mama András háta mőgé lopakodik:
- Quelle différance Andriska, hogy szegény
Edével, vagy ezzel az istennővel ! - hirtelen kitárja
előtte az öltöző ajtaját: - Csak egy pillantást!
Andriska vet rá egyet, a telefonkagylóval a
fülén: erre az istennőre, aki egyes félmeztelen görlök imáiban csak mint repedtsarkú szerepel, különben Bogátkának
hívják.
- Vagy mindent, vagy semmit! - a szájából egy
félméteres szipka lóg, slukkol, Andrásra ragyog.
András elképed: - Mi van?
- Vagy mindent, vagy semmit! - Bogárka megismétli.
- Mi bajod van, édes? - András nem érti.
- Vagy mindent, vagy semmit. - Bogárka elbizonytalanodik. - Ezt mondtam azzal a buta ...
- Mit mondtál? - András elvigyorodik.
- Vagy mindent! - Bogárka kiabál.
- Halkan. - András rászól. - Maga is halkan,
anya. - a mamájára is rászól, mert közben biztos
az is ugat valamit a telefonban. - Mindenki halkan. - András nundenkire rászól. - Tehát?
- Vagy mindent, vagy semmit. - Bogárka suttog.
- Értem. - András bólint. - És ez mit jelent?
Mit akartál ezzel mondani, Bogárka?
- Semmit. - Bogárka suttog, megrázza a fejét.
A parókájában strasszlepkék verdesnek.
- Semmit! Ez az! - András diadalmasan felüvölt.
Hegyi Géza jön a folyosón: - Tévé! Rádió!
Szilves;zteri műsor !Az egész tévé rátok vár a nézőtéren! .
- Te az Edével is ezt csináltad? - Bogárka
megkérdezi AndrástóJ.
- Pontosan! - Zsazsa mama rávágja, boldogan.
- Pontosan! - András büszkén.
Hegyi Géza beér az öltözőbe: - Tudjátok, mit
csinálok belőletek, gyerekek? Világszámot !
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- Az édesanyjával szórakozzon ... - Bogárka
Hegyi Géza nyakába omlik. - Mondd meg neki
Géza! .
- Tudja, mit határoztam el? Hogy gazember
leszek! - András beleröhög a telefonba: - Vadonatúj élet, anya!
- Vadonatúj! - valahol messze, a vonal túlsó
végén, egy lakásban András anyja, Róza nevezetű,
az asztalra csap. Az asztalon, a telefon mellett egy
torta, 33 gyertyával. Mind a 33 megrezzen: - Hol
a feleséged? Hol a gyereked? Azt mondd meg inkább! Miért nem jöttek még haza Nervégiából ?
- Te vedd le a fejedről ezeket a lepkéket! András a kagylóval a fülén Bogárkának. - Parókát
le! Lepkéket le!
- Géza, nekem ezekkel a lepkékkel játékom van.
- Bogárka Hegyi Gézának.
- Rúgd le a lepkéket a fejéről, Zsazsa. - András
utasítja Zsazsa mamát.
- Feszül a gyerek, izgul. . . - Hegyi Géza elnézően mosolyog Bogárkával a nyakában.
- Benyomtad a számomba a szeretődet. - András megválaszol Hegyi Gézának, - De lepkékről
nem volt szó.
- Most meg van.
- Géza, lepke marad. - András ismét megválaszol Hegyi Gézának. Aztán az anyjának is a telefonba: - Ennyi év után! Hogy kirúgom a közös
számunk ból a legjobb barátomat! Hatalmas dolog,
anya!
Bogárka rámosolyog:
- És ma este úgy szétveri a pofádat ...
- Ezt te mondod? - András visszamosolyog:
- Te lepkepofájú !
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Hegyi Géza felröhög :
- Le kell fogni! Le kell fogni az Edét, amíg
megnyugszik!
- Nekem nem ügy, kisapám ... -Bogárka megigazítja Hegyi Géza frizuráját. - Nekem aztán ...
- Az Ede helyett? - András közli az anyjával:
- Magam mellé kaptam a főnök szeretőjét! Három
lepkével a fején. Mert én karriert akarok csinálni!
Karriert, érti, anya?
Bogárka azt mondja:
- A lepkék nélkül nem megyek ki a színpadra.
Zsazsa mama azt mondja:
- Hogy maguk milyen szép pár lesznek ezzel a
Bogárkával, Andriska!
András azt mondja:
- Zsazsa, te még tegnap az Ede szájába dugdostad a kolbászt! Áruló!
Hegyi Géza bal lába hirtelen idegesen megrándul:
- Andriska, nem azért kérdem, nem beteg az
Ede szíve ?
A vonal túlsó végén az András anyja hirtelen a
kezeibe temeti az arcát:
- Boldog születésnapot, kisfiam! - belezokog a
telefonba.
És Stock Ede jön a bár ba. Nem lakik messze,
három megálló a hatossal. Este van, koraőszi.
Ilyenkor gyakran elsétál a bárig, ma is. A hóna
alatt egy üveg pezsgő. Andrásnak születésnapja
van, neki viszi. Végigbaktat ~ lassan elcsendesülő
Körúton. Egyszer megáll a késes bolt előtt. Odaát
a moziban ilyenkor van vége az utolsó előadásnak.

Gyufák lobbannak, őngyújtók lángjai. Pedig ma
meleg van, de a nők mindig megborzonganak,
mikor kijönnek a mozi ból. Bevárja, míg az első
két pár - azok a fürgék, az élelmesek - elviszik a
drosztról a taxikat. Szalad a harmadik pár ...
(Egyszer, mikor még együtt voltak a Klárival, a
feleségével- azóta külön élnek - ők is így szaladtak
De aznap este nagyon hideg volt. Vagy esett?)
A sarki lámpánál átmegy a Halló bisztróba,
megkapja az utolsó hot-dogot.
- Sok paradicsommal...
Tudja, a hot-dogos
asszony biccent.
Stock Ede szereti a hot-dogot, pedig rossz és
11.80. Nem Amerikára, na nem, Prágára emlékezteti. (Örült, amikor Pesten is megjelent az első
hot-dog, akármilyen rossz. Negyvenes, ahhoz a
nemzedékhez tartozik, akik az első CoJát itták.
Coca-Cola Pesten, Andrással a József körút és az
Üllői út sarkán, egy presszó ban ... Az volt a nagy
szám! Meg az ifjúság.)
Már megy a műsor a Savoyban.
A görIök a színpadon is félmeztelenek. Zene,
fények, ez a bár, ez a Budapest by night ...
De a tévérendező nem figyel oda. Aberendező
Mariba kapaszkodik, és azt mondja az elmeorvosnak az egyik apró asztalnál:
- Az én életem minden pillanata egy-egy döntés.
És én soha semmiről nem vagyok meggyőzve, doktor úr.
Az elmeorvos, ez a vén voyeur minden este itt
ül a bárban, és rninden este ugyanilyen vidám:
- Naponta négyszer! Vágd a fejed a falba, attól
tompul a gondolkodás! Vagy gyűjtsél aláírásokat
minden dologhoz ...
- Holnapután én ezekből a számokból egy egész
országnak csinálom a szilvesztert, doktor úr!
Ede a hátsó bejáraton jön be a Savoyba, az udvar
felől.
Szevasztok, szia, a Bambusz kvartett ből a kopasz
szakszofonos megáll és rácsodálkozik. Szervusz
Ede, a görlök riadtan felvihognak az öltözőknél.
- Mi van? Rajtam röhögtök ? - Ede a nyitott
öltöző ajtóban áll, megnézi a sliccét,
Zsazsa mama rohan.
- András? Nem láttad? - Ede megkérdezi tőle.
- Én nem láttam senkit.
- Zsazsa! Kolbászt!
- Elfogyott. - Zsazsa mama megrázza a fejét,
rohan tovább.
Ede bemegy az üres öltözőbe.
A színpad mögött.
Hegyi Géza beállítja a két erőművészt a színpadra vezető nyílásba. Az egyik erőművész megkérdezi:
- Mégis, főnök! Ha az Ede meg kérdezi. ..
- Mit?
- Hogy miért nem mehet be ma este a színpadra ...
Ede bohócmaszkot meszel a képére a sminktükör előtt, és kiabál:
- Zsazsa! Hol a légnadrágom?

- En nem tudom. - Zsazsa mama jön, beáll az
ajtónyílás ba.
- Zsazsa, öreg vagy, rossz kedved van. Én is
öreg vagyok, nekem is rossz kedvem van. De
nekem a foglalkozásom, a munkahelyem az a
nadrág. Kínos, kínos, hogy egy ilyen idősebb,
szomorú ember, és a munkahelye egy nadrág.
Mit nadrág? Egy félnadrág! De én ebből élek,
Zsazsa ... - akinek fehér bohócmaszk virít a képén,
az bohóckodik.
- Én nem tudok semmit. - Zsazsa mama rninden esetre leszögezi. Ahogy elfancsalodik a képe,
még csak megérzés, ahogy vigyorog:
- Zsazsa. .. erre még nem volt precedens, Zsazsa ...
És most a zene!
A színpad felől.
Salamon és Stock. András és Ede számának a
zenéje.
És a hangjuk. Andrásé:
- "Mélyen tisztelt publikum, kéretik egy kis
csend."
Aztán Bogárkáé:
- "Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent."
Ede felugrik, megrázza a fejét: - Nini. Hallod
te is?
Csak néhány másodperc, állnak az öltözőben.
Ede szorítja Zsazsa mama keshedt vállát:
- Öljön meg. Egy öregasszonyt. - Zsazsa mama
suttog. - Azt úgy tudtam, hogy én vagyok az,
aki itt meg lesz ölve.
A színpad, a zene, piros-kék-lila fények, ketten,
rneszeltképűek, egy nadrágban, by night. ..
András: ... Az ember, hogyha viccet mesél,
kell, aki nevet.
Bogárka: - S ha valakit át akarsz verni, kell,
akit lehet.
András: - Az élet, mint egy pofon, kérem, soha
ne feledjük el.
Bogárka: - Ha adják, akkor valakinek kapnia is
kell ...
Ketten: - Valakinek kapnia is kell!
És az egyik apró asztalnál az elmeorvos emeli
poharát:
- Csókollak. Andriskám ! - aztán azt mondja
valakinek: - Ez a fiú még sokra viszi. Ha, nincs
igazság.
És a tévérendező azt mondja egy másik asztalnál:
- Én nem vagyok meggyőzve.
És Ede fehérre meszelt, rezzenéstelen bohócképe
a színpad mögött, annál a bizonyos nyílásnál.
ahogy felugrik egy székre, hogy átIásson az őrzők
feje fölött, és ahogy hallgatja és bólogat is a refrén
ütemére:
- Egyedül nem megy, egyedül nem megy ...
M ost vége a számnak. Most a taps ott kint a
nézőtéren, meg itt hátul az édes kollégák ...
Most jönnek. Bogárka és András.
És akkor Stock Ede felragyog és széttárja a
kezeit a magasban:
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akivel gyerekkorom óta jóban-rosszban...
homlolccsólc, cuppanós.
- Jól van, gyere, gyere ... - András rántja
Bogárkát.
Ede visszaránt ja őket:
- Pillanat! Pillanat! Ez a pálya kegyetlen. A tehetség fogyóeszköz. Az enyém - sutty - elfogyott.
Egy férfi, egy nő egy nadrágban, ez aztán a szám,
pikáns szám, mi több, korszerű, sőt pofonegyszerű!
Bogárka, én magának is gratulálok.
- Köszönöm. - Bogárka megköszöni.
- Jól van! Gratuláltál. És most? - András megkérdezi.
És Ede meghajol András előtt:
- Most az egyszer, kérlek, ne legyél türelmetlen
velem. Tudom, lassú vagyok, nehezen látok már át a
szitán, de hadd beszéljek! Könyörgöm ...
- Beszélj! - András megengedi. - Én előre is
gratulálok.
- Ajjaj! - Ede megrémül, a szájához kapja a
kezét: - Elfelejtettem ...
- Te? Semmit, soha.
- De, de. - Ede bólogat.
- Soha! Nálad minden sérelem rajta van a listán,
ötven évre visszamenőleg!
- A listám! A Iistárn! Hol a Iistám?
András megremeg: - Utálod a pofámat?
- Utál om.
- Megvan rá minden okod?
- Soro ljam ?
- Akkor miért nem rúgtál ki te engem?
- Én, téged? - Ede nem remeg. Ede csodálkozik: - Miért?
- Mert gyáva vagy.
- Mert gyáva vagyok! Gyáva vagyok! Gyáva ...
- Én meg kihajítottalak. Pássz.
- Jaj! Gratulálok! - Ede kezet ráz Andrással.
- Sok.
- Andriska! Andriskal A büdös úristenit!
Ede bólint. Sok. Magához húzza Andrást az
- Ede! Gondolkozz! - András rémülten hátraédes kollégák gyűrűjében.
ugrik.
Suttog: - Tudtad, hogy én már folyton rettegtem,
És akkor Stock Ede azt mondja, hogy:
- Végiggondoltam! Te! - és egyetlen lendülettel hogy ott esem össze a színpadon ?
- Röhögni fogsz.
Andrásta vetődik.
- Azt nem. - Ede nem röhög. - Csak gratulálok.
_: Ne itt! Gyere ki az öltözőbe, gyere ki ... - Már megint?
András liheg és hátrál.
- De te nem esel össze?
De Stock Ede átfonja a karjait Andriska izzadt- De nem ám!
ságtól fénylő nyakán és magához öleli szorosan.
Soha?!
A búcsú fellépés következik. Búcsú a Savoytól, a
- Soha, Ede.
színpadtól, meg egy másik fehérre meszelt képűtől
Akkor Stock Ede mélyen meghajol Salamon
is, akivel hosszú éveken át egy nadrágban ...
- De, itt, itt! Mindenki előtt! A büdös életbe! András előtt:
- Ez már maga a csoda. Ez vagy te.
Nem tudtál szólni előre? Ez baromi jó! Nem is
András is meghajol:
tudom, hogy nem jobb-e igy?
- Befejezted?
- Én tudom. - mondja András. - Jobb.
- Egyetlen kérés. Gézám! A munkakönyvemet
- Jobb! Jobb!
- Na elég! - Hegyi Géza közbeavatkozik. Késő. lehetne postán?
- Lehetne. - Hegyi Géza biccent.
- Géza, édes Gézám, mielőtt felmegyek a
- Befejezted?!
hegyre ... Ez a japán hegy! Jaj, a memóriám!
- Be. - Stock Ede befejezte. - És mint Chartie
Ahová felviszik az öregeket, akik már semmire
sem jók, hogy ott dögöljenek meg! Én csak gratu- Chaplin, megtörten távozom. Lefestek, letörtöm
a srninket. - Mint Charlie Chaplin, megtörten
lálni akarok előtte az én egyetlen édes barátomnak.
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távozik. Megy az öltöző relé. Ahogy távolodik.
egyre kisebb, de még hallani a hangját: - Széljon
édes zene, könnyezzetek, látva fáradt, távozó alakom ... - az öltözőajtóból hirtelen visszafordul,
felröhög : - És kapjátok be!
Valaki kuncog egyet.
Aztán csend.
És Stock Ede 40 éves állástalan megy a Körúton.
Három megálló a hatossal, vagy tíz perc gyalog ...
Mellette lefékez egy sárga Dácia. A Dáciából az
elmeorvos hajol ki:
- Gratulálok! - kilöki a kocsi ajtaját.
- Mint elmeorvos? - Ede beszáll.
Az elmeorvos károgva felnevet, a lényegre tér:
- Na, bevigyelek a kórházba? Akarod? Ilyen
ágyat kapsz tőlem komám, meghúzol egy-két
nővért ... Bejössz holnap, vagy ráér most azonnal?
Ede nem válaszol. Elaludt. Csak néhány pillanat. De az elmeorvos megállapítja:
c: Ez alszik. Akkor gáz! - beletapos a gázba.
Két éjjeli járókelő halálraváltan félreugrik a robogó kocsi elől.
- Császkálnak ! - az elmeorvos dühödten felmorog, meglöki Edét: - Válaszolj, de egyenesen!
Te nem utálod az embereket? Általában, édesapám ...
Ede megrázza a fejét, ébred, válaszol:
- Én nem. Én megyek az elmeosztályra. Ahogy
az előbb felvázoltad. Én vidáman meghúzom.
- Egy frászt. - az elmeorvos dühös. - Te ezzel
a ronda, szomorú pofáddal még eljárkalsz néhány
napig, felpofozod azt a néhány jó cimborádat, aki
még van, és teszem azt, segíteni akar. Mert nem
akarsz te másik állást sem, édes egy Edém.
- Nem akarok.
- Most hazamész és felakasztod magad. Ebben
rernénykedsz, te ganef. .. - az elmeorvos száguldás közben fél kézzel magához öleli Edét, megpaskolja a hátát: - De nem fogod felakasztani magad,
édesapám ...
- Most, hogy mondod, soha. - Ede készséggel
beleegyezik ebbe is.
- Hát akkor? - az elmeorvos károgva felnevet
megint.
- Nincs hát akkor. Semmi sincs.
Semmi sincs. Az elmeorvos tudja. Nem hülye és
segíteni akar, a maga módján.
Távolabb, a járda mellett egy rendőrautó. A
rendőr a kis tárcsájával eléjük áll.
Az elmeorvos előredől, alaposan megnézi magának:
- Nini, Ede! Ott egy rendőr! - átnéz Edére,
várakozásteljesen.
Ede válaszol:
- Vasaid ki őket főorvos úr! Nehogy megállj!
Gáz!
- A lényeg! Az egyetlen lehetőség: a támadás!
- az elmeorvos már megint vidám. Fékez, szépen
félreáll. - Összeesni, mint egy darab rongy? Frászt!

Visszaütni! Ez a te helyzetedben az egyetlen megoldás, persze, a világért sem akarlak felhergelni,
komám ...
A rendőr bekopog a Dácia ablakán.
Azonnal, az elmeorvos visszaint.
Most csend van a kocsiban, egy pillanat, csak
ahogy kintről rájuk fordul meg elcsúszik a kék fény.
Ede azt kérdezi:
- Te öltél már embert, főorvos úr?
Az elmeorvos azt válaszolja:
- Én nem fújok. Ezt elhatároztam édesapám.
- lassan letekeri az ablakot.
A János kórházban, kényszer vérvételen.
Az éjszakai laborban egy álmos orvos keresgélí
a tűvel az elmeorvos vénáját.
- Fogd meg a kezem, jó szorosan. Ne szégyelld
magad, édesapám. - az elmeorvos elfordul a tű
látványától, Edébe kapaszkodik.
Ede szorítja az elmeorvos kezét, nézi a tűt, ahogy
ott imbolyog az elmeorvos vénája fölött.
- Ölni, ölni, öldökölni ... - Ede dúdol.
Az álmos orvos közeledik az elmeorvos vénájához
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- Most ne mozogjon !
Az elmeorvos nem mozog. Az elmeorvos szorítja Ede kezét:
- Összekaparlak én téged, Ede. Csak most szoríts, most ne engedd el a kezem. Ti művészek!
Ti büdös ripacsok! Így vagy úgy, de összekapartam
én már néhány kókadt művészt ...
Az álmos orvos szúr,
Az elmeorvos elhallgat. A karjából kibuggyan az
első vércsepp. Ede dülledt szemekkel nézi, aztán
azt mondja, hogy:
- Vér ...
A labor előtti sötét folyosón csak a pisibeszedő
ablak világít. A nyitott ablak mögött pedig a karjára borulva alszik egy nő. András, mert ő is itt
van, mert az egész úton végigkövette az elmeorvost
meg Edét, végigsétál a folyosón, fordul, visszajön,
megáll a nyitott ablak előtt, benéz.
A nő. Csak egy meztelen kar, édesen szeplős,
fölötte szétterülve az a borzas hajcsomó. András
papírzsebkendőt vesz elő, mert tisztaságmániás,
letörli a párkány t, áthajol fölötte, az ablakon keresztül a nő nyakába fúj. Oldalra néz, meglátja,
hogy Ede ott áll vele szemben a folyosón.
- Ede. .. - kihúzza a fejét az ablakból. A
gúnynak és az eJIágyulásnak az a keveréke, ahogy
kimondja ezt: - Ede. .. itt vagyok!
- Na menj. - Ede maga elé tolja Andrást.
Koromsötét a kórház parkjában az éjszaka. Átjárók, pavillonok, rendszertelenül odadobva a
sötétbe. Néha egy ablak mögött kékes derengés.
Néha csak maga az a kékesen vibráló ablakkeret
a magasban, az figyelmeztet rá, hogy itt egy ház
áll, hogy az ablakhoz a ház is hozzátartozik.
- Utánad jöttem. Baj? - kérdezi András.
Itt alsó megvilágításban egy gólya áll. Kőgólya
ez. Kőgólya hozza a kőcsecsemőt.
- Most mi van? - kérdezi András.
- Arra. - Ede egy mellékútra mutat, határozottan.
- Nem mindegy? - kérdezi András.
Lomok az út mellett, az úton is. Törött bútorok.
Egy kád. Ede elővesz egy doboz cigarettát.
- Miért álltál meg? - András visszafordul.
Ede nyújtja a Szimfóniás dobozt:
- Szívjál el egy cigarettát.
András rágyújt:
- És te?
- Jó. - Ede is rágyújt. Leül a kád szélére. Ülj le. - mondja fojtottan.
- Ede, nekem dolgom van.
- Hová mész?
- Sehová.
Ülnek a kád szélén és cigarettáznak. Valahol a
János kórház parkjában, kiselejtezett, halott tárgyak között, ahol a csúszós sár mészfoltoktól fehérlik. Mint a hófoltok, olyanok.
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Ede suttog:
- Úgy pőfékelsz, mint egy gőzmozdony, Most IS.
András ledobja a félig égett cigarettát a földre.
Még nem áll föl. Kis ember, rövidek a lábai, innen
a kád széléről nem érik el a sárban parázsló csikket.
Ede rátapos helyette az égő cigarettára, elnyomja a
sajátját is. Aztán föláll és előveszi a rugós kést.
Ahogy az Alrnássy téren szokták. A kattanás, és
ahogy felvillan a penge. András ül a kád szélén,
mint a moziban.
- Most pedig megöllek. - mondja Ede. És szúr.
- Juj! - ezt mondta András abban a pillanatban,
mikor a penge elindult felé. Mert annyira meglepődött.
Aztán hátralendül. Belezuhan a kádba. Már csak
azok a rövid lábai kalimpálnak elő a mocskosmeszes esővízből.
- Mássz ki! - Ede felnyög.
Mert Edének stílusa van. Mert nem fulladhat
bele egy kád vizbe, akinek kés által kéne elvesznie.
A kád fölé görnyed, mint aki az eszét vesztette,
kavarja a késsel a mocskos hullámokat. Két kéz
nyúlik ki a vízből. Elkapja Ede haját. Belekapaszkodik, lehúzza Ede fejét a víz alá. Meszes buborékok tombolnak a vízen. Ilyen a vihar egy kád vízben. Aztán András kiemelkedik. Az a mocskos,
levegő után kapkodó, diadalmas pofa, ahogy
kiabál:
- Mint egy csirke!. .. Úgy fogsz megdögleni !
Ede lábai ernyedten fityegnek a kádból. Még
egyszer páros lábbal kirúg. Mint egy csirke, amikor levágták a fejét. .. Akkor András felemeli a
karjait. Térdig érő vízben, egy kádban áll. Ő ártatlan isten és ember előtt, a csillagtalan, fekete, komisz ég alatt. A karján valami nyúlós, szétázott
spárga, vagy villanydrót fityeg. Ede kicsúszik a
kádból. A sárba borul. A szájából vad öklendezéssei tör elő a mocskos víz. És ajobb kezében mozdul
a kés. András kiugrik a kádból. Vad káromkodással
tépi le magáról a csúszós, elázott villanydrótot
vagy kötelet. És rohan. Valahol egy tábla, fölötte
villanykörte ég: KÖPENYCSERE KIZÁRÓLAG
HÉTFŐN 8-W-ig.
"Az jó lenne, egy tiszta köpeny. Hófehér."
András rohan lefelé az úton.
Lent a főkapunál.
- Én mindent neked köszönhetek, Géza. Bogárka a telefonfülkében áll és telefonál.
- Beszélj tovább! - András beugrik a telefonfüJkébe.
Bogárka felsikolt.
- Nyugalom ... - András bebújik Bogárka lába
közé.
Bogárka felsikolt.
- ... Csak meg akar ölni. - András beljebb
fészkelődik Bogárka lábai közé. Bogárka azt
mondja a telefonba Hegyi Gézának:
- Dehogy sikoltottam. Pont fordítva, ásított am
Géza. Itthon fekszem az ágyamban és ásítozom ...
András addig fészkelődik, amíg egy egészen
fantasztikus helyet talál Bogárka lábai között.

Ede leinti a taxit.
- Ilosvai Selymes Péter 26. Zugló.
És akkor, abban a pillanatban, ahogy el indulnak,
azt mondja ott bent, a taxiban az UR H:
- Taxi kér Salamon András névre ...
- Hogy ki? - Ede áthajol az első ülés támlaján.
Az URH válaszol:
- Ismétlem. .. Salamon András ...
- Az András. - Zsuzsi bólint. - Az az.
- Kuss. - Ede rászól.
Az URH diktálja a címer:
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~ Hatodik kerület. .. Hollósy Simon ...
Juli kőzbemotyog :
- Én nem azért örülök, hogy odamegyünk a
marnához, mert jobban szeretem a marnát. ..
Ede hátranyúl. befogja Juli száját.
- Mit mondott? Hány ...
A sofőr nem válaszol.
- 7. Hetes szám - mondja Zsuzsi ...
És megy a taxi a Hollósy Simon utca felé. Juli
még egyszer elmondja, hogy ö nem azért örül,
mert jobban szereti amamát.
Zsuzsi azt kérdezi, hogy:
- Te nem bírod ki az András nélkül, papa?
- Itt álljon meg - Ede leállít ja a taxit a szornszéd utca sarkán. Int Zsuzsinak: - Vigyázz a gyerekre. Egy perc. - Kiugrik a taxiból.
Zsuzsi utánaszól :
- Én úgy utálom azt az Andrást ...
Ede visszaint, hogy csend. Most már csend
legyen.
A társasház kertkapuja hangtalanul nyílik. Ede
megy aház főbejárata felé. A tekintetében van
valami hunyorgó él. .. Most a kaputelefon névtáblái elé ér. Most bent a lépcsőházban fölgyullad
a villany. András keze nyomta meg a gombot.
Hátán egy sportszatyorral (am ilyennel a 60-as
években gimnáziumba jártunk! Igaz is, hova tűnt
ez a fazon?!) jön lefelé a lépcsőn. A magasföldszint
táján a villany elalszik. András tapogatja a falat:
- Az isten ... !
Ahogy a bejárati ajtó közelébe lép, a göröngyös
tejüveg mögött megjelenik Ede sziluett je.
- Ede! Te vagy az?! ...
András kinyitja a kaput.
Szemtől szembe. András kiabál:
- Azt hiszed, megijedek tőled, te mocsok, te
szar?! Azt hiszed, gyilkosnak tehetséges vagy?!
Ezt! - András egy nagy dulit mutat. És: - Na tessék, szúrj!
- Szúrok! - Ede szúr.
Kint a Hollósy Simon utcában a taxi mögött
most egy másik taxi is áll. Ede megkérdezi a sofőrtől:
- A kolléga jött Salamon András névre? ... Ilyen
név többé nem létezik. Csapja le az órát, a fuvarnak vége, fizetek ...
A taxiban a gyerekek alszanak. Suhan a taxi
az Ilosvai Selymes Péter utca felé... A sofőr is
néma, a város is, Ede nézi a tájat, a Bosnyák teret,
a Nagy Lajos király útját, a maguk természetes
szépségében ...
Ilosvai Selymes Péter 26. A nagy ház mögött egy
kis ház áll, abban villany ég. Nincs is több világos
ablak sehol. Az az egy. Hívogató.
- Megjöttünk - Ede kiszáll, a karjára veszi a
gyerekeket. - Aludjatok csak, aludjatok ...
Végigmegy velük a nagy ház mellett, hátra a
kis ház felé ...
Ott bent, a kis házban.

Klárin pizsama van. A szeretőjén csak egy gatya
meg trikó. Szemüveges. kedves ember a szerető.
Csak most nagyon ideges, mert nem találja a
baltát:
- Hová tetted a baltát?
- Nem is tudtam, hogy van baltánk. - Klári
a konyhaajtóban
áll, nézi ahogy közelednek.
A gyerekek meg Ede.
- Koncentrálj! Mindent eldugsz!
Klári mosolyog:
- Mindegyik rajtam keres mindent. Egész életemben csak keresgélek. Mindenféle lomokat.
Az a szernüveges, kedves ember megsimogatja
Klári haját, és könyörög:
- A balta, édesern.
Klári mosolyog az ajtó felé.
- Hozza a gyerekeket, Ervin. Idehozza őket,
nekünk.
Klári kinyitja az ajtót. A szél a hajába kap ...
A szerető megtalálja a baltát, fölemeli ...
- Tessék. - Ede átadja Zsuzs.it.
Klári átveszi, suttog, most a mama suttog Zsuzsinak, Zsuzsi álmában átöleli a nyakát, most a
mamáét. mennek a szobába ... A szerető óvatosan
leteszi a szemüvegét...
(Később, majd ha Ede
elmegy, biztosan azt keresik.) ... A vállára emeli a
baltát, és szembefordul Edével:
- Kérlek, én nem akarlak megbántani.
- Én se téged. - mondja Ede.
A szerető rövidlátóan hunyorog:
- De ne gyere ide. Soha többé.
- Nem jövök, soha többé - Ede nyugodt.
Megszépült valahogy. A baltára is rámosolyog.
Klári visszajön, átveszi Julit.
- Fáj a hasa. - suttog Ede. - A gyógyszer benne
van a böröndben. Háromszor fél, evés közben.
Klári viszi Julit:
- Kősz, hogy visszahoztad a gyerekeket. Tiszta
szívemből köszönöm. - a szeretö meghajol Ede
előtt, mint valaha egy kishivatalnok a távoli
Oroszországban, akit Csehov írt.
Klári zokog a boldogságtól:
- Olyan szépek! Édes jó istenem, olyan rettenetesen szép mind a kettő! Ervin, nézd már meg
őket. - mondja aszeretőnek.
A szetető magához húzza Klárit, aztán bemegy
a szobába, hogy megnézze, milyen gyönyörű az
a két csúnya kislány. Klári előveszi a pénztárcáját,
kettéosztja a pénzt, a felét odaadja Edének.
- Nekem már nem kell! - Ede megrázza a fejét.
- Most ne vitatkozzunk, Ede!
Ede elteszi a pénzt. Nem vitatkozik. Klári leül a
konyhaasztal mellé. Felnéz Edére. A szemeit
abban a pillanatban elborítják a könnyek. Pedig
még nem tud semmit ...
Es Ede nyugodt és szép, a kezeibe fogja Klári
arcát:
- Klári, én megöltem Andrást.
- Te? Mikor? - Klári sír.
- Semmi mást nem akarok tőled Klári, csak
azt, hogy te is örülj. Örülsz?

András fölül Bogárka ágyában:
- Mennyi a rendőrség? 04, vagy 07?
Bogárka távolabb, a kanapé sarkában kuporog:
- Ki vagytok borulva, meglátod, majd még
bocsánatot kér ...
András feláll, megy Bogárkához:
- A kurva anyját, a kurva anyját! - hátradönti
Bogárkát, hozzá bújik.
- Majd bocsánatot kér. .. - mondja Bogárka,
és ahogy megérinti András ölét, valami furcsát
érez. Riadtan felül: - Mi ez? Te vérzel? Belédszúrt ?
- Huha! Ajjaj! - András felugrik. megvizsgálja
a Hegyi Géza nadrágját, mert abban ölte meg az
Ede, és a Hegyi Géza nádrágja most csupa viz:
- Hát. .. én összepisáltam magam. A kapuban.
Az istenit neki, én össze ...
Bogárka felkacag. És akkor András odaugrik
a sporttáskához, ami ott lógott a hátán, mikor az
előbb a kapuban járt. András felmutatja: a sporttáska fel van koncolva. Csak a nyele, a késnek
csak a nyele áll ki belőle. András kiabál:
- Ha nincs rajtam ez a zsák, most ahátamból
lóg ki a nyél! Te mit nevetsz? Nézd meg! - kirántja
a tömött sportszatyorból az Ede kését: - Látod ezt
a kést? - András kezében villan a penge: - Kétélű!
Bogárka most nem sikoltozik, most csak a szájára
tapasztott ujjakkal nevetgél.
András röhög és sír:
- Hát én belehugyoztam a Hegyi Géza nadrágjába. .. - letolja a nadrágot a bokájáig, körbetopog a szobában, aztán: - Szabad egy táncra?
- meghajol Bogárka előtt, és ahogy röhögve a
karjába kapja, ahogy letol t nadrággal megforgatja a levegőben Bogárkát ...
Ede ül a taxiban. Nézi a Nagy Lajos király út szépségeit. Már hajnalodik. A lehetőségekhez képest a
Nagy Lajos király útja ilyenkor a legszebb.
A sofőr a tükörböl Edére néz:
- Mester, rosszul van?
- Semmi baj. - Ede megrázza a fejét. - Hollósy
Simon utca ...
- Tudom, 7. Visszamegyünk?
Naná, a gyilkos rnindig visszatér.
- Happy birthday to you, happy birthday to
you. .. - Bogárka dúdol. András az ágyon ül,
a Bogárka tükre előtt és a Bogárka fésűjével fésüli
a haját.
- Félsz? - Bogárka megkérdezi.
- Mi van?
- Félsz?
- Á. Azon gondolkozom, hogy volt egy ember,
akihez közöm volt ezen a világon ...
- Mi van vele? - Bogárka megkérdezi.
- Vége. - mondja András
A taxi a Hol1ósy Simon utcába ér. A hajnal. Itt is
locsoltak. Új nap kezdődik. Milyen?
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András kilép a házból, ahol Bogárka lakik.
Rágyújt, lépés közben, mert siet. Mélyen szippant
kettőt a büdös, hajnali cigarettából.
A taxiban. Ede előredől az ülésen, látja Andrást:
él, és j ön vele szembe az utcán és felemeli a karját,
hogy leintse a taxit. Ede lecsúszik az ülésen. Még
a mozdulat közben látja, hogy András rosszallja,
igen, kimondottan rosszallja, hogy a taxi foglalt.
Mi az úristen ez? Mi az úristen van itt ma? Mert
ahol András jár, ott mindig szabad taxiknak kell
futkosni az utcán.
- Nehogy megálljon. Menjen tovább. - Ede odavakkant a sofőrnek a hátsó ülés mélyéről.
A bárban reggel ötkor is vérpezsdítő zene szól.
Csak olyan meztelen a színes, piros, kék, lila fények nélkül. Munkavilágítás. És a majomidomár
csókolózik a majommal az üres bárpultnál.
A majom rosszkedvű. Már a műsor alatt is csak
lazsált.
- Ember! - András felüvölt. - Rögtön hányok!
Mit csinál?
A majom lekapja a fejéről a zöld parókát. Odavágja András felé.
- Kibukott. Szegény Lujza, alaposan. Povera.
Poverina. - a majomidomár olasz, olaszul magyaráz, és odarángatja a színpad elé Lujzát. - Depreszszió. Verstehen Sie?
- A majom?
A majom Andrásra vicsorog.
A majomidomár
riadtan megránt ja a pórázt
Lujza nyakán.
András elfordul, ő is vicsorog:
- Vigyék ki innen ezt az olaszt. ..
De csak Bogárka meg Hegyi Géza vannak itt.
Bogárka ott gubbaszt a színpad szélén.
Hegyi Géza a falikar alól figyeli.
András rákiabál Bogárkára :
- Állj föl!
Bogárka fölugrik.
András kiabál:
- Egy egyszerű keresztlépést nem .tudsz kötni
auftaktra, kicsikém?
- Álmos vagyok, Andriska ... - Bogárka elkeseredetten köt egy keresztlépést auftakt nélkül.
- Álmos ...
- Álmos?! - András tetőtől talpig eJvörösödik
a dühtől: - Mondjuk ki végre, alkalmatlan! Botlábú!!
- Ne ordíts, öreg. - Hegyi Géza rászól Andrásra
a falikar alól.
András ordít:
- Na, takarodj az anyádba!. .. Menj le a parkettről !
Bogárka takarodik, Hegyi Géza indul felé, megfogja Bogárka kezét:
- Kicsim, lábhoz. '.'
Bogárka megy szépen, lábhoz. András utánaugrik, elkapja Bogárka másik kezét:
- Maradsz!
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Mint a Guttmann nadrágot, most ketten húzzák Bogárkát. Bogárka jobb, mint a Guttmann
nadrág, húzás közben el is vigyorodik.
- Na, most felhivom a televízió t és lemondom
a holnapi felvételt. - mondja Hegyi Géza, Bogárka
egyik végén.
- Jaj. - Bogárka vigyorog.
- És milyen alapon mondod le te, kérdezem én,
édes' Gézám? - kérdezi András, Bogárka másik
végén.
- Becsináltál, fiam?
- Már megint? Jaj? - Bogárka vigyorog.
És akkor András is elvigyorodik és azt mondja
Hegyi Gézának:
- Tudod mit mondok neked, Géza? Nem lesz
könnyű. Lehet, hogy ez a leány belepusztul. Lehet,
hogy mind a ketten. De holnap reggel mi ketten
olyanok leszünk azon a tévéfelvételen a botlábúval, mint kettő isten! A keresztlépéstől !
És magnó indul. Próba indul. A keresztlépéstől !
- Egy-két-há ...
Tánc.
És akkor a majom megremeg ott hátul a bárpultnál. Hirtelen megint a majmászhoz bújik.
A magnó elhallgat.
- Ede! - András megáll a színpad közepén, gúnyosan elvigyorodik:
- Hogy vagy, Ede?
- Szervusz Edus. Valami baj van? - Hegyi Géza
megkérdezi a falikar alatt.
Ede az ajtóban áll, a hátsó bejáratnál, a motyója
a kezében, amit itthagyott. A cilinder a fején.
- Zavarok? - Ede előrelép a fénybe.
András vigyorog, ott fent, a színpad kőzepén:
- Tudtam, hogy idejössz.
- Nyitva volt a hátsó ajtó. Eljöttem a cuccomért.
Nem gondoltam, hogy itt leszel. Esküszöm.
András felcsattan:
- Élek, Ede!
- Menj innen, András. - Ede a főbejárat felé
mutat. Szépen kéri:
- Könyörgöm, menjél.
Akkor András hisztérikusan felüvölt, nem Edére
üvölt, Hegyi Gézára, Bogárkára, mindenkire:
ökölbeszorított kézzel toporzékol a színpadon:
- Hagyjatok magunkra! Kifelé!
- Azt hiszem, téged is ki foglak rúgni, Andriska. - Hegyi Géza nem viccel. - Kicsim, lábhoz.
- kiviszi Bogárkát.
Csak a majmász marad a majommal a bárpultnál. Ök ketten nem értenek semmit, a majmász
azért, mert olasz, a majom meg azért, mert csak
egy majom. És ők ketten: Ede meg András.
Egy kitartott pillanat. Akkor Ede váratlanul
elmosolyodik. Fél rehaj tja a fejét, s mint egy anya
a hülye fiának:
_ Mit csináljak veled, kisfiam? Isten látja lelkem,
hogy már elment a kedvem az egésztől. .. - elindul kifelé.
Akkor András felvihog a színpadon:

- Allj! - előkapja a kést. Ede kését. Picit babrál
vele. - [gy kell? Kattan a penge. Ede bólint:
- [gy.
András Ieugrik a színpadról. Tartja a kést :
- Nem adom vissza, Ede. Mert az haragot jelent.
Ede bólint. Haragot.
- Ülj le. Ülj le! - András Ede mellének szegezi
a kést.
És ahol állnak, Ede engedelmesen leül az egyik
apró asztal szélére. Valahogy várakozásteljesen.
A kezei az ölében. Nézi, ahogya kés remeg a szíve
előtt.
- Remeg a kezed. - mondja Ede.
- Mert röhögnöm kell - mondja András.
Most kiszolgáltatott és szánnivaló. Ahogy ott
áll Ede előtt a késsel és felajánlkozik, igen, könyörög egy közös, a felszabadító közös röhögésért.
- Akkor röhögj! - mondja Ede.
És András még egyszer megpróbálkozik. A sírás
és a vigyor határán:
- És olyan szívesen megölnélek. Esküszöm,
Ede! Csak a vér... nyilván kispricceIne a lukból. .. És ha felfordulsz, akkor soha többé nem
is baszogathatlak ... ugye?
- Kiröhögted magad? - kérdi Ede. Kíméletlen
és nyugodt.
- Maradj! - András elvörösödik, Ha Ede megmoccan, most elfelejtkezik róla, hogy utálja a vért,
és beledöf i ezt a rossz bicskát. Ede nem mozdul.
András leszögezi:

- Azért most valami végérvényesen elromlott,
mi?
Ede nem mozdul:
- Ó, már rég ...
Ez az a pillanat, amikor András besétál az Ede
utcájába. Kegyetlen és aljas. Ha igaza van, annál
inkább, hogy nála van a kés, annál inkább. A hajnali bárban, ahol a színpadon most egy depressziós
majom ugrál megadóan, és ahol valamikor, nemrég, ők ketten táncoltak és énekeltek egy nadrágban. Arról, hogy egyedül nem megy.
- És ha észrevetted, miért nem tettél ellene valamit? - András kérdez. - Ha ilyen pontosan tudtad,
hogy ki akarlak rúgni, hogy meg akarok szabadulni
töled, hogy nem birom veled egy nadrágban tovább, mit tettél ellene? Mesélj, mi az istennyilát?
- Semmit. - Ede megrázza a fejét.
- Eszedbe jutott valami? - András kérdez.
- Nekem? - Ede visszakérdez. Csodálkozik.
- Neked!
- Semmi. - Ede megrázza a fejét.
- Mikor jutott neked utoljára eszedbe valami,
Ede?! - András tartja a kést.
- Most. - mondja Ede. Lazán, puhán.
- Éppen most? - András felvihog.
- Éppen most! - és akkor Ede olyan hirtelen,
hogy szem nem tudja követni ezt a mozdulatot,
András karjára vág. A kés elröpül. Egyszerre ugranak érte. Mind a hárman. Lujza, a szomorú majom a leggyorsabb. Felkapja a kést. És Ede mellének szögezi.
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a saját testébe mar, ki akarja rántani magából azt
a valamit. .. Aztán elejti a kést, és megroggyan.
Ede utánakap, felmarkolja azt a gusztustalan,
szőrös, lassan ernyedő testet, amiből egy emberi
tekintet néz rá. Most lehuny ja a szemét a Lujza.
- Mit csinált?! - kérdezi Ede.
A majmász a tenyerébe hajtja a fejét. Alvást
mímel, mutatja, hogya majom elalszik, ő csak egy
altatóinjekciót lőtt bele, ahogy kell. Lujza csak
alszik. Csend legyen. Ede megrázkódik. A maj mász
viszi a majmát, olaszul hadar:
- Van talentje a Lujzának ... van neki. .. talán
azért, mert nem volt sikere, tán csak azért ...
Povera Luisa fél.
- EI van intézve, haver. - Ede fölkapja a kést,
letörli, mintha véres lenne, pedig nem az. - Ciao,
haver.

- Nem mozdul! - az olasz felüvölt.
Ede nem mozdul. András odasziszeg az olasznak :
- A picsába ...
- Niente.
András sziszeg:
- Na most menjetek...
a döggel együtt ...
- kiabál. - A picsába! A majom megőrül. Ede nem
mozdul. András elrohan. Kirohan azon a másik
ajtón, a menekülés útján. A főbejáraton. És a
majom nem meri megszúrni Edét. Egyetlen másodperc, amíg tehetetlenül és kétségbeesve és rikoltozva vagdalkozik ott a mozdulatlan Ede előtt. Az
olasz céloz a pisztolyával és lő. Mikor a találat éri,
a majom felsikolt. Emberi hangon. Aztán őrjöngve
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A lépcsőház visszhangos és kerek. Mint valami
hatalmas kút.
- Au revoir! - Józsi meg gyönyörű, és így
búcsúzik, mikor egyszer s mindenkorra becsukja
maga mögött egy lakás ajtaját.
Mennek lefelé a lépcsőn. Józsi meg András.
- Három év az életedből, egy ilyen vénemberrel. .. - András szörnyülködik. - ... Józsi!
- Én ilyen vagyok! - Józsi egy hatalmas bőröndöt meg egy lakktáskát cipel, de azokkal együtt is
festett szőke és olyan.
- Fúj. - András köp egyet. Az idő sürget. Már
köpés közben eszébe jut, hogy most nem az a lecke,
hogy szörnyülködjön.
- De belőled még nagy táncos lesz! Hely van. Oda költözöl hozzánk. Ideiglenes bejelentővel. ..
- Ha örökbe fogadnál .•. - Józsi még mosolyog is.
- Az kizárt dolog.
- Megjegyzem, az öregember engem örökbe
fogadott.
- Na ne disznólkodj. Vadonatúj élet, Józsi.
A lépcső aljára érnek. András megáll és megmagyarázza. Szűkszavúan, értelmesen. Aki ebből
sem ért, az hülye:
- Csere, Józsi. Az Edét a Bogárkára. Bogárkát
rád. Most tökéletes. Elegem volt az összes botlábú ból. nyomoroncból. Én karriert akarok csinálni, Józsi. Egyedül nem megy. A számot tudod.
Tudod milyenek leszünk mi holnap reggel, azon
a tévéfőlvételen?
Mint kettő isten! Ez már döfi!
De Józsi, úgy látszik, hülye, ebből se ért. Józsi
bőg.
- Most miért sírsz?' Most miért sírsz, édes
Józsikám ?
Józsi András vállára borul:
- Olyan csúnyán, olyan lelketlenül hagy tuk ott
szegény Gyulát. ..
Ja! András azt mondja:
- Akassza fel magát!
Fent nyílik egy ajtó. Kövér asszony, fehér kötényben. Kirohan abból a lakásból, ahonnan Józsi
egyszer s mindenkorra eljött. Kiabál:

- Felakasztotta magát! Józsi! Az egyetien bátyám felakasztotta magát!
- Gyula! - Józsi nemcsak gyönyörű, Józsi csupa
szív és lélek. Józsi rohan.
Ebben a lakásban rninden csupa barna és bordó.
Ebben a lakásban rninden szobában éjjel-nappal
működikegy-egy tévé. A harmadik szoba ajtajában Józsi megtorpan :
- Gyulus .. ;
Gyulus, az akasztott ember lábujjhegyen inog
a feldöntött szék sarkán. Józsi rohan. Óvatosan
megfogja az öregember két meztelen lábát, a lábainál fogva tartja, amíg visszaállítja alá a széket.
- Ne komédiázz ... - az öregember megáll a
széken.
És akkor Józsi leül a földre a szék és a széken
Gyula két meztelen, inas lába mellé, felmosolyog
Andrásra és azt mondja neki:
- ÉI ám!
- Na látod. De te már csináltad a drámát.
- András szigorú. Gyula is. Mint valami nyakkendöt, megigazítja a kötelet a nyakán:
- Téged szerettelek, Józsi.
- Ennyire? - Józsi Gyula lábai alól szipog:
- Te vén bolond!
Mint a hajóhintán, Andrásnak felfordul a gyomra. Nyel egyet, felemeli az ujját:
- N a, most kirúgom alóla a széket.
- Rúgja. Hagyd. - Gyula méltóságteljes.
- Na, rúgd ... - A gyönyörű Józsi az öregember
lábára hajtja a fejét. András megvakarja a lábával
a szőnyeget. Tán viszket neki, azért.
És megszólal a telefon ...
- Telefon! - mondja Gyula a hurokból.
András megy, felemeli a kagylót. ..

A csukott ajtón át halkan, de tisztán hallja a zongoraszót. .. Kulcs, zár, ajtó, előszoba, hall ... A
szobaajtó kilincsére teszi a jobb kezét:
- Judit! - az arca elé kapja a baJt. Valaha csudaszép lány volt, sírós, bolond öregasszony lett. Sír,
ha bántják, sír, ha boldog. Nem szabad. Benyit az
ajtón. A zongoraszó elhallgat.
- Szerbusz Róza. - Ede a zongora előtt ül.
Róza, ahogy lassan lehúzza az arca elől a kezét,
úgy törli ki a szemeiből a könnyeket is, a mosolyt
is:
- Te vagy az?
- Jobbat vártál?
És Róza, az András anyja most nem sír, most
gonosz:
- Azt hittem, hogya történtek után nem lesz
többé pofád Idemászni.
A történtek után. Ede leüt egy billentyűt a zongorán. Ede soha nem sír. Most ö is gonosz. Tudja,
hogy Róza kit várt. Azért megkérdezi:
- Kit vártál, Rózácska?
- Az unokámat.
- Húha ...
Rózalátja, hogy a telefon nincs a helyén. A helyére teszi:
- Telefonáltál ? Tedd le a forintot, a telefon
mellé.
Ede feláll. Leteszi a pénzt.
- A lakáskulcsot is. Ugyanoda.
Edének hosszú évek óta van kulcsa az Andrásék
lakásához. Most leteszi azt is. Ugyanoda.
- Disszidáltak, Rózácska! - megáll Róza előtt,
rámosolyog: - Egy pohár sört? A menyed meg az
unokád. Bizony! Egyszer tudomásul kell venni.
Hozza a sört, a poharat.
- Nyaralnak. - mondja Róza. - A menyem
apjánál, Norvégiában. Most is őket várom, nem
Valahol Angyalföldön, a vonal túlsó végén: nylon- látod?
tüll függöny van az Andrásék lakásának az abla- Abba kell hagyni. Most, - Ede kitölti a sört.
kán. Ede a zongora előtt ül. A jobb keze a billen- - Ez egy ilyen nap. Hajtsd föl! Megmondta az
tyűkön hever, a: balban tartja a telefonkagylót.
orvos is ... - nyújtja Rózának a poharat.
Ede nem szól bele a kagylóba, csak szuszog, és
- Napközben soha. - Róza nem sír.: rázza a
nézi, ahogy az ablakon a nylontüll függönyt meg- fejét: - Soha ...
lebbenti a szél ...
- Akkor én. A fiadra! - Ede emeli a poharát,
iszik: - Nagy ember a fiad, Róza! És végtelenü!
tapintatos
.
Józsiék lakásában. András is a bal kezében tartja
- Ne! Ne
- Róza lehajtja a fejét.
a kagylót. Hallgatja, ahogy valahol messze, valaki
- De. - mondja Ede. - Kapott egy levelet, amiszuszog ...
ben a felesége bejelentette, hogy nem jönnek
- Senki. Engem keresnek. - mondja András, és vissza. Három héttel ezelőtt. De neked nem szóIt
róla egy szót se ...
tartja a kagylót.
- Milyen levelet? Te miről beszélsz ...
És Ede megfogja Róza állát, és egy pillanatra
Valahol Angyalföldön, Róza, az András anyja pedig maga elé emeli:
hirtelen megáll az alatt a nylontüll függönyös ablak
- Olvastad a levelet! Róza ... Látom a szemeden.
alatt. Nézi, nyitva van az ablak. És mintha zon- Te olvastad azt a levelet ...
goraszót is hallana ... Róza megrázza a fejét, aztán
Róza felkiált:
rohan. Befordul a kapun, rohan fel a lépcsőn.
- Nincs semmiféle levél!
Nemrég kificamította a bokáját, az arcán fénylő
Ede nem kiabál, Ede most boldog, igen, éppen
boldog mosolyt egy pillanatra eltorzítja a fájdalom. most, az isten tudja, miért ...
Az ajtó elé ér. Csendet int az üres lépcsőházban.
- Felgőzölted a borítékot, aztán visszaragasztot-
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tad, hogy az András ne tudja meg, hogy te is tudod,
mert féltek egymástól, ti egymástól is ...
Róza kiabál:
- Hazudsz! Ebben a családban senkinek semmi
oka sincs, hogy disszidáljon. Mi itt békében és
boldogságban élünk ... legalábbis nyugodtan ...
- Felgőzölted. - Ede még egyszer megismétli,
de a boldogság már elmúlt.
És akkor végre Róza is felzokog :
- Te vagy az oka!
Hogy felgőzölte? Vagy minek?
- Mindennek te vagy az oka! - Róza pofonvágja Edét.
Az antikvárium felől jön a Múzeum körúton. Tán
még egyszer utoljára az idén, fülledt meleg van.
Ilyenkor valahogy csendesebb, lassúbb az utca is.
Ede befordul a 28. számú házba. A kapu alatt
szomorú, kövér fiatalember böngész i a lakók névjegyzékét. Kancsal is. Sunyin Ede után kancsalít.
Vagy tán tanácstalan.
Ede megy föl a lépcsőn. Magában beszél. A IL
emelet 1. szárnú
ajtón régi-régi zománctábla:
Stem Annie, művészi ének- és hangképzés. Ede
ráteszi a csengőre a kezét. De nem csönget be.
Nem sokkal Stem Annie ajtaja mellett üvegajtó
nyílik a gangra. András közvetlenül az üvegajtó
mellett, a falhoz lapulva áll. Néhány másodperccel
Ede előtt jött, mikor meghallotta Ede lépteit a
lépcsőházban, akkor ugrott be ide. Most óvatosan
megmozdítja a fejét. Beles az üvegajtón. A lépcsőház üres és mély. András nézi, ahogy Ede egyre
mélyebben bedől a mélység fölé. Most kiáltani
akar. Most már muszáj. András kitátja a száját ...
Ede visszafordul, becsönget Stem Annie-hoz.
Húsz év körüli, fekete hajú lány nyit ajtót. Szép.
- Beenged? - Ede belép, félretolja a lányt. A bejárati ajtót kulcsra zárja, a kulcsot kiveszi a zárból,
megy a váróba.
Bogárka fölsikolt.
- Ne ugrálj szívem, - mondja neki Ede.
Bogárka fölugrik. Ede zsebrevágja a bejárati
ajtó kulcsát.
- András? Még nincs itt? Ülj le! - mondja
Bogárkának.
Bogárka leül. Ede benyit a következő ajtón.
András iszkol lefelé a lépcsőn. A kapu alatt a
szomorú kövér a falhoz lapul. András kirohan
az utcára. Kint arcul csapja a hőség. Beugrik az
első telefonfülkébe. Miközben tárcsáz, megköszörüli a torkát:
- Főorvos úr? Megígérte ... De megígérte, hogy
beviszi az osztályára ezt a hülyét. Tegnap éjjel!
Miért nem altatta el? De Géza bátyám!!
A váróban. Edével szemben fekete, hosszúhajú
lányból kettő - ezek ikrek - meg a mamájuk ül.
A belső szobából kiszűrődő zongoraszó elhallgat.
Az ikrek anyja ideges:
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- Pardon, önök művészek ? - ezt kérdezi. Bogárkátói meg Edétől.
Stem Annie kijön a belső szobából. Mindenki
feláll. Stem Annie megy Edéhez:
- Hogy vagy. Ede?
Ede szabadkozik:
- Én csak az Andrást várom. Én ma ~m gyakorolok, Annie.
- Ne huzakodjunk, gyönyörűségern.
Döntsük el
most. - Stem Annie megsimogatja Ede fejét, aztán
azt kérdezi: - Abbahagyod ?
- Mit?
- A szakmát.
- Ezt a rohadt szakmát? Ezt nem lehet abbahagyni, mi, Annie? - Ede a két tenyere közé fogja
Stem Annie kezét.
- Nem. - csúnya, szeplős kezei vannak ennek az
Annie-nak. A brilliáns gyűrűbe beledagadt az ujja.
- Nem?
- Végre a magad lábára állsz. - Stem Annie
fölnevet: - Nagyfiú vagy.
- Az! Édesem ...
- Én szeretlek téged Stock Ede, és hiszek benned.
Ede csupa ugrásra kész feszültség, ahogy az arcához emeli és megcsókolja a Stem Annie szeplős, öreg kezét .
- Bocsánat
- az ikrek anyja nyújtja a kezét:
- Özvegy ...
- Özvegy? - Stem Annie fordul felé, közbevág:
- Ajjaj ...
- Ön is özvegy? - az ikrek anyjának szemében
remény csillan.
- Nem asszonyom, én vénlány vagyok. - mondja
Stem Annie, aztán hozzáteszi: - És nagyon fáradt.
Úgyhogy tessék szíves lenni a kislányokkal máshol
próbálkozni. Viszlát.
Ede már megy is, hogy kiengedje az ikreket
meg az ikrek anyját, hiszen nála van a kulcs.
Bogárka idegesen felvihog.
- Ne vihogj édesern. - Stem Annie elmegy
Bogárka mellett, aztán beszól a belső szobába:
- Zoránka! Befejeztük ...
A belső szobában Zorán összeszedi a holmiját.
Főképp a kottáit, mert azokból sok van és azokat
folyton elejti. Felnéz a csillárra. A súlyos bronzcsillár egy szál villanydróton lóg. Zorán nem lép
alá, kikerüli, megy ki a váró ba:
- Szevasz, Ede. Vigyázz, bent ne állj a csillár
alá! - odasúgja Edének.
- Oké. - Ede most jött, de már megy is vissza,
hogy kieressze Zoránt, hiszen, mint tudjuk, nála
van a kulcs.
- Zoránka!
Bogárka hirtelen a fejére csap, mint akinek valami nagyon fontos dolog jutott eszébe, pedig ez
kizárt:
- Megyek én is! Pá, pá. - Bogárka megy.
Stern Annie utánanyúl, visszapenderíti maga elé:
- És a tévéfelvétel? Te kész vagy, gyönyörűm?
- Csináljátok itt a pszichológiát! - Bogárka hirtelen felcsattan a Stem Ann ie markai között.

l

l

- Mit?
- Akármit! Nekem nem ügy! - Bogárka visong:
- De én nem szarozom itt ezzel az őrülttel tovább!!
- Mit mond? - Ede visszajön.
Stem Annie arcon c~penti Bogárkát :
- Csillagom! Ezen a pályán hisztériázni lehet.
Sőt, kell! De nem gyakorlás helyett...
Na gyerünk! - már viszi is Bogárkát meg Edét a belső
szobába, a zongora felé:

Az ikrek, meg az ikrek anyja mennek lefelé a lép2~őn. Az egyik iker azt mondja:
\ - Mi nem megyünk több tanárnőhőz, anya.
N~m megyünk sehová. Hagyja már abba, anya.
~z ikrek anyja sír. Találkoznak a szomorú kővérjel. Az most jön fölfelé. Fölér a másodikra.
ll. e\~~let.l. szám. Stem Annie, művészi ének- és
hangképzés

...

Zorán a kottáiban lapoz, nekimegy a kövérnek.
- Bocs. Helló, - Zorán megy lefelé.

A zongorán ál Stem Annie, és a zongora előtt
Bogárka vokalizál. Mi-mi-mi meg mo-mo-mo egymás 'után. Ede lazán az ajtókeretnek dől és
mosolyog. Csengetnek.
Bogárka abbahagyja egy mo-mo-nál.
- Mi van? - Stem Annie veri a zongorát.
- Semmi. Majd én nyitok. - Ede előveszi a
kulcsot, aztán a kést. Megy az ajtó felé. Bal kézzel
nyitja ki az ajtót, a jobbal szúr! A szomorú kövér,
hiszen ő csöngetett be szegény, kétszer üt. Először
a kést üti ki Ede kezéből. A kés a első szobáig
repül. Most ott rezeg a parketten, a zongora előtt.
Aztán Edét üti le. Ede nem repül, nem is rezeg.
Mozdulatlanul fekszik a váró közepén.
- Elnézést. - a kövér szomorú. Gyorsan becsukja a bejárati ajtót és valamivel a szokásosnál is
jobban kancsalít: - Szeretném, ha meghallgatna,
művésző.
Stern Annie megy Edéhez, összekulcsolja a
kezeit:
- Meghalt ... ?
- Sose ütök úgy. - a kövér szomorú. - Csak elszédült, rnűvésznő.
- Művésznő az anyád. - Stern Annie morog,
megy vissza a zongora felé: - Hozza be. Hozza be
a művész urat; legyen szíves.
- Hozom, művésznő.
Hozza. Bogárka dühödten gubbaszt a zongora
alatt:
- Vagy mindent, vagy semmit!
Aztán hirtelen kiugrik:
- Csókoljon meg, Ede!
És Ede megáll a kövér karján. És elvigyorodik.
- Jól vagy?! - Stem Annie rákiabál.
- Jól, Annie. - Ede bólint. Abólintástól
az
egész Ede előrebillen.
- Ne bólogass, gyere ide.
A kövér odakísért.

- Kösz, haver. - Ede a zongorára dől.
- Maga üljön le kint. - Stem Annie rámosolyog
a kövérre. - Majd meghallgatom.
A kövér ül a váróban. Bogárka meg valahol itt, az
ablak előtt. És akkor Stern Annie a billentyűk
közé csap:
- Na gyerünk!
- Most? - Ede nézi, micsoda vénasszony, rögtön meghal, és hogy püföli ezt a zongorát.
- Te még várnál egy kicsit, mi? Hátha beesik
még egy balek. Egy-kettő!
A zongorán ál Stern Annie és a zongorára dőlve
Stock Ede, 40 éves, állástalan vokalizál.
Mimimi meg momomo. Dünnyögve, sírva, rő-
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högve, csak egyenes fejjel, bólogatás nélkül, Stern
Ann,ie-val. Csöngetnek ! Megint. Bogárka felugrik,
benez a zongora alá.
Stern Annie azt mondja:
- Ne hagyd abba, Ede.
Egyszerre hagyják abba mind a ketten. A kövér
megy az ajtó felé. Stern Annie zongorázik. Eljátszsza ajelenetet, mint a moziban. Valaki jön ... Klári
jön, az Ede felesége. Meg az Ede feleségének a
szeretője. Meg az Ede gyerekei.
Klári megáll a váró közepén:
- Hol van a férjem?! Bocsánat, a férjemért
jöttem. Salamon András küldött ide.
A zongorázás elhallgat. Stem Annie Edére mutat:
- Tessék, itt van. Számolja meg.
- Ede! - Klári fölsikolt. Klári jön.
- Nem fogsz sírni. Megígérted. - a szerető is jön.
- A zongora stop.
- A zongora stop - a gyerekek is jönnek. Labdával a hónuk alatt.
- Ne haragudj rám, Annie. - Ede leül.
- ygyan. - Stern Annie föláll. - Nagyon hercig
család. Labdázni is fognak?
Klári Ede lábai előtt térdepel.
- Miattam van minden? Ugye?!
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Ede nézi Klárit. A szerető gyorsan Klári vállára
teszi a kezét. De Klári nem sír. Klári Ede térdére
hajtja a homlokát:
- Ede! Ennyit nem ér az egész ...
- Mi nrln ér, Klári? - kérdezi Ede.
A gyerekek csépelik egymást meg a zongorát.
Klári haja lebben; szerelmesen:
- Szólj a gyerekekre, Ede. Bent voltak velem a
.patikában. Muszáj volt őket is magammal hozni.
- Zsuzsi, Juli! - a szerető rájuk szól, a szerető
elhúzza őket a zongorátó!.
Stem Annie valahol rákérdez:
- Maga is patikus? - mert egy kicsit fáj a feje,
azért kérdezi.
A gyerekek körtáncot járnak a szobában:
- Papa! Mama! Csókoljátok meg egymást!
Bogárka azt mondja:
- Nekem ma este felvételem van. Mikor fogom
én beénekelni magamat?
Stem Annie azt mondja: - Énekelj bogaram.
Rá se ránts l
Csengetnek. A kövér megy ajtót nyitni.
Juli meg Zsuzsi kiabál: - Papa! Csókold meg a
mamát!
- Zsuzsi! - Klári Zsuzsi után rohan.
- Én csak azt akarom, hogy kibéküljetek.
Zsuzsi védekezően az arca elé tartja a labdát.
Klári pofonvágja Zsuzsit. A labdát eldobja a
francba.
- Már azt se szabad ... - Zsuzsi bőg.
A labda eltalálja acsillárt. A súlyos bronzcsillár
egy szál villanydróton libeg. Bogárkának felvétele
van. Juli is bőg. A szerető egy ökör. Stem Annie
nézi, ahogy a csillár még egyet leng ... A szomorú
kövér bejön.
Stern Annie rákiabál:
- Maga!
- Én?
- Maga kis kövér! Tartsa meg a csillárt l
A szomorú kövér megtartja.
- Rögtön hívok egy szerelőt. - Stern Annie megnyugtatja a kövért. Aztán rákiabál az elmeorvosra,
mert közben ő is megjött: - Maga kicsoda?
Az elmeorvos mindig vidám:
- Az elmeorvos, kezitcsókolom. - jól hátbaveri
a kövért, ahogy ott tartja a csillárt : - Neked aztán
fix állásod van itt, haver. - végre megtalálja Edét:
- Na, édes egy komám, érted jöttem, mert a kisember most már nagyon ideges. De úgy látom,
jókor jöttem, mert itt most már mindenki nagyon
ideges.
- Doktor úr! - Ede megrázza a fejét.
- Drága Edém ... - az elmeorvos elkapja Edét,
átöleli: - Egyébként jól vagy? Semmi zűr?
Ede bemutatja neki a családot, sorba, Bogárkástól, Stem Annie-stől:
- A feleségem. A feleségem szeretöje...
a
gyerekeim ... az András másik szeretője ...
- Ki az egyik? ,- Bogárka rámosolyog Edére.
- En voltam. Edesem. - Klári rámosolyog Bogárkára.

- Háp-háp - az elmeorvos ráhápog Zsuzsira
meg Julira.
Ede bemutat:
- Stem Annie, művészi ének- és hangképzés ...
A csillár.
- Drága művésznő...
- az elmeorvos kezet
csókol Stem Annienak.
- Majd meghallgatom. - Stem Annie legyint.
Az elmeorvos folytatja a mondatot :
- ... konyha van?
- Az is van. - Stern Annie erre is rálegyint.
- Kaja?
- Az is.
_ Akker gyere komám, harapjunk valamit.-Az
elmeorvos Edébe karol: - Te ettél? Te ettél már
édesapám?
Klári felsikolt:
_ Doktor úr! Ne vigye el a férjemet!
Az elmeorvos maga elé tessékel i Edét. Mint aki
a rendelőjébe tessékel i. A konyhában kinyitja a
frigidaire ajtaját, levág egy darab párizsit az Ede
késével, aztán ráröhög Edére:
_ Te! A kisember megbökte a feleségedet?
Tényleg?
_ Megbökte, doktor úr. - mondja Ede.
_ Ördöngős kisember! - az elmeorvos nevet,
nyitva hagyja a fridzsider ajtaját, leül a konyhaasztal sarkára: - Téged meg kidobott. Kínos.
- Kínos. - mondja Ede.
- Pedig a sezlont szokták, mi? Ugye, Ede?
Hiába, ezek a művészek, ezek tudják a módját!
Ez a te késed? - mutatja a kést.
- Az enyém. - mondja Ede.
- De most már jól vagy? És a másik kis nő!
Tudod, hogy arra nagyon fenem a fogamat. Én is!
- Az utódomra ? - kérdezi Ede.
- Naná, rád. - az elmeorvos hátbavágja Edét. Köztünk szólva, azzal még én is el tudnék dúdolni
egy-két alkalmi strófát.
- Te is? - Ede félrehatja a fejét.
- Most megdöbbentél ? A késed. - az elmeorvos
odaadja Edének a kést.
- Én is meg vagyok döbbenve, tudod min?
Ahogy ez a kisember szeret téged! Mindenek ellenére. Szinte remeg ... - az elmeorvos károgva fölnevet, elfordul, megy vízért: - Hiába ugrálsz l
Hiába minden! Ettől nem szabadulsz meg, édes
egy Edém!
Hiába minden? Ki tudja? Egy biztos: hogy az
Operaházban lesz a szilveszteri műsor tévéfölvétele. Holnap reggel. András most benéz. A közvetítő kocsi már ott is áll a művészbejáró
előtt.
András benyit:
- Helló! A förendező úr?
- Még nem láttam. Ki vagy? - a technikus srác
nagyon nehezen ébred a pultnál.
Bent a házban most kettős készülődés folyik.
Az operaházi díszletezők, világosítók, statiszták,
satöbbi, készülnek az esti Aidára. A tévés világositók, díszletezők, satöbbi. készülnek a holnap
reggeli fölvételre. András úgy dönt, hogy itt most

többekhez lesz egy-egy könnyed, jó szava. Van
neki. Senki nem tudja, hogy mit akar, de ebben a
tébolydában egy hülyével több nem sok vizet zavar.
- Salamon művész úr? - a berendező Mari, aki
tegnap este ott volt a bárban, végre fölismeri.
- A főrendező úr?!
- Mit akar tőle? - a berendező Mari olyan riadt.
- Még nincs itt ...
- Milyen szomorú ... - András úgy dönt, hogy
a berendező Mari hóna alá nyúl: - Maga mindig
ilyen szornorú?
- Én? Tán úgy nézek ki. A szemem miatt.
András belenéz a berendező Mari karikás, mélybarna szemeibe:
- Mint egy kút. .. Nézzen meg engem! Nézzen
a szemembe, én mindig vidám vagyok. - belekarol:
- Tudja miért, mert nekem mindig minden sikerül!
- Ne mondja!
Beérnek a büfébe,
- Iszik egy kávét?
- Nem.
- Miért?
- Csak.
Ezzel a csakkal a berendező Mari le is szerepel.
András helyet foglal az egyik asztalnál. Int:
- Ha megjön a főrendező úr...
itt várom!
Várja! A berendező Mari látja, hogy ez bolond.
Nem vitatkozik. András vár. Nézelődik. Itt minden
nagyon érdekes. Itt rengeteg parókás egyiptomi
mászkál. András nagyon vidám. Csak egy kicsit
álmos. A főrendező úr nem jön. Mikor elalszik,
András feje vidáman, puhán koppan az asztalon.
Álmában a tengerparton látja a kislányát, Juditot.
Ilyen a tengerpart Norvégiában ? Mindenesetre
szép és naplemente van. Judit szalad. Nem András
felé. Fordítva: egyre messzebb kerül tőle ...
- Juditka! Ne menj el! - András kiabál. Szeretlek! Judit ... - álmában is későn.
Mikor az Operából hazaért Angyalföldre, Andrást
akkor, az üres lakásban öntötte el először istenigazából a félelem. Dühöngeni akart, hol az anyja,
mit császkál, de legyűrte a felismerés, hogy fél
egyedül. Ül a sötétben az ágyon. Ha felgyújtaná
a villanyt, nem tudná az ablakon át szemmel tartani az utcát. Lecsúszik az ágyról, nézi az ablakot,
és nyúlkál a sötétben. Mikor eléri a telefont,
visszakúszik vele az ágyra. A falnak dől. Egy pillantás az ablakra, egy a telefonra. Tárcsáz. Aztán
tartja a kagylót, és nézi az ablakot.
A telefon kicsöng. Szemben, a túlsó udvaron a
Lakosék kölyke fent ül a fán ...

Ede lakásában. Csöng a telefon. Ede fölveszi a
kagylót. Itt is sötét van.
- Halló. Stock lakás. - Ede tartja a kagylót.
Hallja, hogy valaki hallgat a telefonban.
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András megfeszíti az izmokat az arcán. Némán
vicsorog. Aztán halkan leteszi a kagylót. Aztán a
telefonnal a kezében gyorsan feltérdepel az ágyon,
és felgyújtja a villanyt. Fény! Az első hunyorítással
eltűnik a Lakosék fia odaát, a kinti sötétben. És
megcsőrren a kezében a telefon. András megköszörüli a torkát, féltérden :
- Igen ...
Ede vicsorog a Barát utcában:
- Nyuszi! Te ennyire félsz?!
- Ede? Ennyire!
Végül is ugyanolyan, mint a félelem: Andrást
hirtelen elönti a boldogság. A dolog lényege, hogy
az ember minden porcikáját átjárja valami. Az
intenzitás, az a lényeg! András végigfekszik az
ágyon, befordul a fal felé, mint más a szerelmesét,
úgy öleli a fülére a telefonkagylót a fehér párnán:
- De jó, kimondottan. Egyedül vagyok itthon,
félek. Tudod, mióta nem voltam én itthon egyedül?!
Ede vigyorog:
- Mi az, ma Róza is fellázadt?
András is vigyorog:
- Ede, mondd meg! Hová tetted az anyámat?
Ede leszögezi:
- Ha idejön, megöllek.
András is leszögezi:
- De most otthon vagy?!
- Én? - a telefon ott van a zongorán. Ede a
zongora előtt ül a zongoraszéken. Odahajtja a
fejét a zongora fedelére, a homlokát a zongora
él6hek nyomja a csupasz billentyűk fölött. - Dehq'gy vagyok itthon!
- Ede! - András felül az ágyon, halálra rémül.
-e- Hol vagy?
Ede kivárja, amíg András magától is rájön, hogy
egy hülye, és visszabújik a puha, meleg párnához
a k agylóval a fülén. Aztán azt mondja neki:
- Most nem az a kérdés Andriska, hogy én hol
vagyok, hanem az, hogy téged várnak az elmeosztályon.
- Én vagyok a bolond? Engem várnak?
- Bizony, bizony. - mondja Ede. - Az a protekciós orvos, ingyen koszt.
András kinyúl a feje fölé a villanykapcsolóhoz
Kattintgatja a villanyt, sötétséget csinál, aztán
fényt csinál, és susog:
- Ede. .. Edus... Educi ...
Ede nem ér a zongorához, csak az ujjait lengeti
meg a billentyűk fölött:
- Mi van?
- Örülök. Nem szabad, mi? - András kattintgat : - Jaj-de-utállak!
Ede ból illt :
- Az ajó!
- Te mit csinálsz most?
- Fenem a kést!! - Ede mozdulatlanul ül.
András kuncog:
- Azért nem mondtál hüyeséget. Menjünk be az
elmeosztályra együtt.
- Nagyon jó. Hol találkozunk, Andriska ?
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András megfenyegeti a telefonkagylót:
- Nana! - aztán: - Ede, amióta ez a dolog van ...
szóval amióta meg akarsz ölni ...
- Meg.
- ... Te azóta ettél?
Ede felkapja a fejét, tán azt nézi, hátha erre száll
a sültgalamb.
- MegölIek. - körülnéz a szobában, kosz van,
meg ez az áporodott sötétség, hirtelen összeomlik:
- Ez az én dolgom a világon!! Semmi más!
- Ajjaj! Rosszat mondtam én ezzel az éhséggel!
- András felugrik az ágyon. - Ede, könyörgöm,
menjünk be az elmeosztályra együtt.
Ede szorítja a kagylót:
- Zabálj! Zabálj! Tudod, mit evett a hárshegyi
gyilkos az utolsó estén a siralomházban?
- Pocok! - András kiabál. - Hát te vagy a gyilkos! Te mész a siralomházba?
- Hogy én?! - Ede felröhög.
Ül a zongoraszéken a Barát utcában, és röhög.
András Angyalföldön ül a vetett ágyban és hallgatja, ahogy Ede röhög. Hogy vinnyogva röhög.
András kuncog. A feje egyre vörösebb. Aztán Ede
feláll, viszi a készüléket is, elsétál a telefonnal az
ablakig. Most csönd van a telefonban. Ede kinéz
az ablakon. Látja, hogy az utcai lámpa alá most
fordul be a tehertaxi. Klári jön. Meg a Klári szeretője. Meg a gyerekek a böröndjükkel. Tehertaxival
jönnek, mert a varrógépet is hozzák ...
András suttog:
- A Klárival. .. kibékültetek ?
- Most leteszem, Andriska. - mondja Ede.
- Ajjaj! Rosszat mondtam! - András megint
felugrik. - Ne tedd le! - András erőlködik, András
ugrál: - Eléneklem az lnternacionálét! Föl-föl,
ti rabjai a földnek! Ne tedd le! Werich és Voskovetz! Énekeljünk együtt Ede!
Ede leteszi a kagylót.
- Letette. - mondja a süket kagylóval a kezében András.
Aztán Ede megy lefelé a lépcsőn. Klári a varrógépen ül a kapu előtt. A kezében meg körülötte
a csomagok, a csomagok tetején alszanak a gyerekek.
- Hazajöttünk, Ede. - Klári rámosolyog Edére.
Ede könnyedén homlokon csókolja Klárit a varrógép tetején. Így búcsúznak a férjek, mikor elindulnak valahová. A szerető a taxist fizeti. Ede
odamegy hozzá:
- Van egy kis dolgom. Nem jössz velem, Ervin?
- Nem. - a szerető elteszi a számlát, indul a
csomagokért.
- Te tudod. - Ede visszaint Klárinak, meg az
alvó gyerekeknek, aztán megy végig a Barát utcán
a Rákóczi út felé.
- Most hová mész? - Klári leugrik a varrógépről.
Ede nem válaszol. Megy.
- Ede! Ha most elmész, engem többet nem
látsz! - Klári a kezeibe temeti az arcát, és zokog
az utcán.

A szerető megáll a csomagokkal. Most jönnek,
vagy mennek? Most nem tudja pontosan. Mindenesetre azt mondja:
- Nem fogsz sírni, Klári, megígérted ...
Ede megy. Ede elmegy.

És tánc!
A Savoyban, 11 óra felé, a műsor első részében:
Egyedül nem megy. A színpadon Bogárka és
András. Valahol oldalt. a szinpad előtt pedig az
egyik apró asztalnál Róza szorongatja a születésnapi tortát, 33 gyertyával a tetején. Egyenes háttal
ül a szék szélén. A képén összesen négy vörös folt
világít. Abból kettő rúzsfolt, mert erre az alkalomra ki is festette magát, az a másik két vörös folt
pedig az izgalomtól gyulladt ki az arcán. Előtte
egy pohár Cherry Brandy, az ember érintetlennek
hinné. De a pohár is rúzsos, ebből látszik, hogy
a vendég azért fogyaszt, a vendég azért jól érzi
magát.
" ... Még verhetetlen figura a páros felállás, s
ha nem jön össze egyedül, majd felállítja más ... "
Szigorúan rápisszeg egy katonatisztre, aki másról beszél a szomszéd asztalnál, így nem lehet hallani a szöveget, és aki másról beszél, az minek jön
ide, a drága pénzért.
" ... Egyedül nem megy ... "
Nézi Andrást. Akkor egy pincér áll meg előtte,
halkan megkérdezi:
- Ön a Salamon művész úr édesanyja?
- Én.
- Osló van a telefonban. Tessék jönni. A színpad
mögött.
És fogja a tortáját, és megy a színpad mögé.
Itt sötét van, ide beszűrődik a színpadról a zene, és
mint a lódobogás, a zsonglőr gyakorol, a zsonglőr
valami faüvegeket dobál. Felkapja a telefont:
- Judit! Judit! Itt a nagymama beszél! Itt vagyok a bárban. A papánál ! Innen hívtunk a bárból
apapával. . . Juditka l Kicsikém? Anyád?
- Anya ilyenkor sosincs itthon. - mondja Oslóban egy vörös hajú kislány.
A fejéhez kap:
- Itthon? Hol? Atyaúristen! Hol vagy te otthon
Juditka? Judit! Tapsolnak! Hallod?!
Kint vége van a számnak. Kint megszólal a taps.
Egy pillanatra kitart ja a kagylót, hogy a gyerek is
hallja ott messze, Oslóban:
- A papának tapsolnak. Mert jó, hallod?
Azért!
András jön a színpadról, már itt is van:
- Adja ide! - kikapja a kezéből a kagylót.
A képe fehérre meszelt. A derekán lóg a háromszárú nadrág. Megköszörüli a torkát és:
- Szia Juditka. - mondja csendesen András.
Róza megrázza a fejét, Róza súg:
- Az Évá nincs otthon.
- Hallom, hogy a nagymama bárba jár, azért
ez disznóság! - egy vörös hajú kislány mosolyog
Oslóban.
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- Jó. - mondja András. - Most ne hülyéskedj
Juditka. Figyelsz ?
- Engem sose vittél el a bárba, hiába könyörög- .
tem. Nem is láttalak táncolni. Most meg már nem
is foglak, mi? - a vörös hajú kislány fölnevet
Oslóban.
- Hagyd abba. Elmondhatnám, amit akarok,
figyelsz?
A vörös hajú kislány figyelOsióban.
Aztán:
- Jöjjenek haza! Mondd meg! - Róza súg.
Aztán:
- Hogy vagy, Juditka? - kérdezi András.
- Édesapa. .. te bőgsz? - a vörös hajú kislány
megkérdezi Oslóból. - Most mi van? Megtanulok
három nyelvet, beutazom az egész világot, most
már Amerikába is elmehetek. Azért az életben még
biztos találkozunk ...
- Az életben? Naná. - mondja András. - H<>gy-
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ne találkoznánk ... Micsoda? Hó? Szeptemberben? Meghülyültél ? - kérdezi András. - ... Ja,
Norvégiában. Persze. - mondja András.
- Jöjjön haza! - Róza súg.
- De. Csókolom. Csókolom az Évát is. Most hol
a fenében van? - kérdezi András.
- András! Valamit mondani akartál! - a vörös
hajú kislány még egyszer fölnevet Oslóban. - Ki
vele! Halló!
- Nem érdekes. Semmi. Majd hívlak. Szia Juditka. Aludj jól. - András leteszi a kagylót.
- Igen. - Róza bólint.
- Mit igenezik? Mit ígenezik, anya?
- Nem hívtad haza. - igen. Róza tudomásul
veszi, ami történt. Az életben már annyi minden
történt. Az életben már annyi mindent tudomásul
vett. Beszéljünk másról: - Jól bolondoztál !
- Ki az isten bolondozik itt, anya? - András
nézi Rózát.
- Te, az előbb a színpadon. Bolondoztál. Nem
így hívják?
- De. így hívják.
- Ede?! - Róza nézi Andrást.
- Na vigye a francba a tortáját, anya. Menjen
haza. - mondja András.
- Te mindenkit elmarsz magad mellől. De legalább nem panaszkodhatsz, mert téged sem szeret
senki. Megmondtam.
- És most? Boldog? - kérdezi András.

Ketten sétálnak a hídon, szerelmesen. Bogárka és
András. Ez a Lánchíd, és körülötte a pesti éjszaka.
Zuhog az eső. Ázottan, összebújva.
- Most már kell egy kocsi. Meg is lesz. - András
Bogárka fülébe súgja, szerelmesen. - De csak én
vezetek!
- Jó! - Bogárka beleegyezik.
- Neked úgyse kell! Gyakorolni együtt megyünk,
próbára együtt megyünk, dolgozni is. Máshová
nem mész! Fodrászhoz. Oda elviszlek. Ha nagyon
esik!
- Hány óra van? - Bogárka letörli András
orráról a vizet.
- Akárhány. Négy?
- Hányra kell az Operában le~i! Hat?
- Hat. - András Bogárka fejére teríti a dzsekijét.
- Gyere be.
Ketten, összebújva a nedves dzseki alatt.
- Izgulsz ? - András a szeplős képére szorítja
Bogárka tenyerét.
- Én? Nem. Te?
- Ugyan. - András elengedi Bogárka kezét.
Bogárka azt mondja:
- Szeretlek.
András azt mondja:
- Helyes.
Sétálnak a hídon.
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- Te! - András zavartan elmosolyodik: - Dobjunk be egy felest!
- Micsodát? - Bogárka felnevet. - Te sose iszol!
Fenyegetően:
- De nem ám!

Valami rossz presszó ban, a párolgó latyakban úszó
csikkek között, a büdösben, az egyik asztalnál:
- Na, isten-isten! - András emeli a poharát,
férfiasan.
- Na, dobd be!
András behunyja a szemét. Bogárka figyeli. Bedobják a felest. András kinyitja a szemét, és azonnal berúg. Innentől kezdve vigyorog:
- Sose mondtad, hogy ez ilyen jó.
Bogárka mosolyog:
- Látod? Nem kell olyan nagy ügyet csinálni!
- Nagy ügyet? - András vigyorog. - Tudod mit
csinálunk most anyukám ? Vadonatúj számokat
csinálunk és vadonatúj gyerekeket. Mikor tudtam
volna én ezt az Edével megcsinálni? Soha. Egy
számot nem tudtunk összehozni három év alatt,
nemhogy egy gyereket. Te! Dobjunk be még egy
felest!
- Berúgsz. - Bogárka mosolyog. - Neked most
nem lehet.
- Csak te ne rúgjál be.
- Nekem nem ügy. Ez se! - Bogárka mosolyog.
- Nincs annyi hajszál a fejeden, ahány féldecit én
már megittam.
- Na, ezt hagyjuk. Hogy te mit csináltál eddig!
A múlt el van törölve. Tudod, mit csinálunk most ?
Iszunk, mint a kefekötő, és boldogok leszünk.
Hozom a felest.
- Csak hasra ne essél ...
András megy. A bárpultnál, mikor megkapja a
második két felest, oldalról egy nagyorrú részeg
szörnyülködik rá. Edének hívják:
- Jézus Mária l!
- Ede. - mondja András.
- Ede?
Ki az az Ede? Ede
körülnéz.
- Felismertelek. Te vagy az Ede. - mondja
András.
- Én?!
András látja:
- Most éppen kettő orrod van. De engem nem
vezetsz félre.
- Méghogy kettő?! - Ede megkérdezi a kisasszonytól, aki a pult túloldalán a feleseket méri:
- Kisasszony, maga mit szól ehhez."! Micsoda
fatális tévedés! Orr nincs. Nem is volt ...
- Volt. Ez biztos. - rnondja András.
- Nem volt! Nem is lesz! Egy se. De nekem nem
is kell!
András megdumálja:
- De volt. Volt .. Amikor tíz fényes orrod volt,
én akkor is ott voltam. Ede, te a barátom voltál.
Ede ismét a kisasszonyhoz fordul:
- Én? Bnnek?' Kisasszony, miket beszél ez?
Furcsa.

- Naa, Ede. .. - András megkérdezi: - Stock,
a késes! Rémlik?
- Oh yes! - Ede hirtelen maga elé húzza az egyik
felest: - Na, most dobjuk be ezt a két felest.
- emeli poharát: - Egy erkölcsi halottra!
András felragyog, magára ismer, ő is emeli
poharát:
- Az én vagyok!
- Na nem. Az én. - Ede nem ragyog. Egyáltalán. - Idd ki. Fenékig, András t
Kiisszák a két felest. Fenékig. András és Ede.
És akkor András fordul a széken és az üres poharat ráemeli Bogárkára, aki valahol távolabb, egy
sarokban ü!. András ragyog:
- Most már mással iszom tovább. Te elmehetsz.
- Örökre? - Bogárka megkérdezi asarokbó!.
- Tudtam, hogy szeretsz. - András Bogárkára
mutat az üres pohárra!.
- Örökre menj e!. - visszafordul a pulthoz :
- Kisasszony, még két felest. - közben látja, hogy
Ede a karjára dőlve kuncog meIJette:
- Te min mulatsz? - ő is a karjára dől, ő is
kuncog egyet.
- Hogy ki a következő. - Ede leszáll a székről.
- Milyen következő?
- Hipi-hopi. Akit elárulsz. - Ede megy a hátsó
kijárat felé.
- Nincs következő ... - András Ede után kiabál.
Közben látja, hogy távolabb, ott a sarokban egy
feItűnően jóvágású és fe1tűnően vidám úr éppen
tüzet ad Bogárkának. András lohol Ede után.
- Vagy rnindent, vagy semmit. .. - csak csendesen. Bogárka még egyszer, utoljára utánaszó!.

- Nincs következő, Ede! Nincs t - a férfi vécében éri utol Edét. Elé kerül, megkérdezi: - Nekidőlhetnék a csempének? Nehogy válaszolj! Nem
kell nekünk beszélő viszonyban lenni. Csak az a
baj, hogy nem merek engedély nélkü!. Nem is
dőlök neki. Elingok itt ... Kettő.
- András az arca elé emeli két ujját. Megnézi
őket. Látja, hogy Ede is bólint - Valami egészen
biztosan kettő. Azért tartom így az ujjamat. Kettő!
- András felüvölt. - Ez az a szám, ahányszor meggyilkoltá!. Ezt túléltem.
Ede moccan, az a részeg vigyor a képén, táncra
perdül:
- Te hülye...
Egyedül nem megy... te hülye ...
András ráordít:
- Nincs vicc! Idefigyelj L .. Én megtanultam,
hogy azt az egy-kettő...
néhány életet, amit
tönkretettem magam körül, nem lehet ilyen viccekkel helyreütni. Viszont nekünk hatra mégiscsak
ott kell lennünk a tévéfölvételen. Neked és nekem.
És van megoldás Ede. Van megoldás! Momentán
de facto részeg vagyok, és de factó meg is halok
most, amikor harmadszor is megölsz. Becsszó. Csak
essünk rajta túl, gyorsan! Mert hajnalodik. Kicsit
késő van már ...
- Pisálni nem lehet. Ez tény. - Ede elindul kifelé.
András eléugrik. Vagy inkább elézuhan:
- Nem mész ki! Amíg nem ölsz meg! Innen nem
mész kit
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Ede rávigyorog, mint egy fakutya, bambán:
- Meg akarsz ütni? Tessék!
És András üt. Egyetlen ütés. És ahogy Ede
hátra tántorodik. A csempés falig.
András kiabál:
- Ha most azt mondod, hogy otthon felejtetted
a késedet ...
És Ede előveszi a kést. És kattan a penge. És:
- Oh no! No! Not like that! - az a jóvágású és
feltűnően vidám úr, aki Bogárkának tüzet adott,
belép, nevet, megy Edéhez, nyújtja a kezét.
Ede a vidám úr markába csap:
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- Stock.
- Bill Berger. - Bill Berger is bemutatkozik,
aztán azt mondja: - Give me the knife.
Ede átadja Bill Bergernek a kést:
- Te biztosan jobban tudod. Csináld!
Bill Berger elindul András felé. Akkor András
felujjong:
- Hú, Ede! Tudod ki ez? A bendzsós a Hé
Sabatából. "Hé, barátom, itt van Sabata !" Are
you?
- Please. - Bill Berger András kezébe nyomja a
kést.
András ujjong:
- Akinek a bendzsójában van a puska. The gun !
- Ne lihegj. - Ede rászól. - Fogd meg a kést.
- This way? - András fogja a kést, közben elmagyarázza Bill Bergernek: - We are actors too.
- Ez nem érdekli. - Ede rászól. - Csináld.
Bill Berger azt mondja, hogy:
- One.
András is azt mondja, hogy:
- One.
Aztán Bill Berger mozdul. Most néhány villámgyors mozdulat következik. András fölrepül a
a levegőbe. A levegőben kiabál:
- Ede! Te tudsz angolul?
Bill Berger azt mondja, hogy:
- Two!
András belecsapódik a csempébe, mint egy
ágyúgolyó, és közben elmagyarázza, hogy:
- We are very little actors, of course!
És Bill Berger megáll, elmosolyodik, és azt mondja a késsel a kezében, hogy:
- Excuse me!
És András lezuhan a földre, mint egy eldobott
mosogatórongy:
- Ede! Ez bocsánatot kért! - és magán ki vili
ujjong: - Amerika! Amerika!
- De ez nem az. - mondja Ede, és amikor Bill
Berger vissza akarja adni neki a kést, van egy
főúri gesztusa is: - Na, ez lejátszott! Bill! Souvenir!
András a földön kuporog. Megjegyzi:
- Franciául is tud.
Bill Berger elteszi a kést, azt mondja Edének:
- I love you.
- Oké Bill.
Két férfi. Mennek kifelé. Ede kinyitja az ajtót,
az ajtóból még egyszer visszafordul:
- Apropo! Mennyit fizet a tévé?
- Mint kettő isten, olyanok leszünk! - András
a földön kuporog.
- Azt kérdezem, hogy mennyit fizet a tévé?
- Hát. .. - András elbizonytalanodik a kövön.
Ede megfontolja:
- Az kevés. - előreengedi Bill Bergert, Kimennek
a mosdóba.
András hallja, hogy kint, a csukott ajtó rnőgőtt
csobog a víz. Mossák a kezüket a nagyok. Négykézlábra emelkedik, mászik az ajtó felé:
- Jaj! Mi ez a hirtelen jött boldogság? Ahogy

ver a szívem ... Figyelsz, Ede" Hát en megtaláltam
- Elment szegény Gyula ...
Amerikát! Tudod, mi vagy te nekem, Ede? Az én
- Hová? - András megkérdezi.
kis Amerikárul - mosolyog, boldog, kióvatosko- Felakasztotta magát. ..
dik.
- Ajjaj ... - András zavartan átnéz Edére.
A mosdó üres. A nagyok elmentek. András elEde a másik tükör előtt borzalmas pofákat vág.
zárja a vízcsapot. Záróra, hajnal, piszkosszürke,
Mert utálja a buzikat, azért.
rossz világítás, a presszó ban már nincs vendég,
A gyönyörű Józsi megkérdezi Andrást:
csak ahogyapincérek
egybeöntik a csikkeket. ..
- Odaköltözhetek hozzád?
- Elnézést. A hölgy azt mondta. .. - az egyik
Ede fintorog, odaszól Zsazsa mamának, mert
pincér Andráshoz lép.
Zsazsa mama is itt van, naná:
- Milyen hölgy?
- Zsazsa! Kolbászt!
- Akivel érkezett.
- Mit mondott?
- Hogy ön fizet. - a pincér nyújtja a számlát. A berendező Mari kávéból is kettőt visz. Osváth
- Én. - András fizet.
Jancsi kinyitja neki a liftajtót:
Megy a pulthoz. A pultra is letesz kétszáz forin- Csókolom a szívét, főnöknő. Aztán vigyázzon
tot:
magára.
- Csók, kisasszony ...
Megy a lift lefelé. A berendező Mari gyorsan
- Fiatalúr ... - a kisasszony utánaszól.
körbeforog. A tükrőt keresi, hogy még egyszer
- Most miért mondod nekem azt, hogy fiatal- megnézze magát. A berendező Mari szép. De a
úr? - András visszafordul.
teherlift ben sosincs tükör.
- Maga azt mondja, kisasszony. Én azt, hogy
fiatalúr.
- Ezt tisztáztuk.
A színfalak mögött a meleg, poros homályban.
- A barátja sem fizetett.
Fehérre meszelt bohócarccal, egymás mögött
András fizet.
lépkednek: Ede meg András.
- Erre! - az asszisztens Laci odaszól nekik.
Kilépnek a díszletfalak mögül. Itt egy tízezres
Aztán a tévéshow fölvételén az Operaházban.
A lámpa világít.
berendező Mari egyszerre két habos tortát cipel. Ugyanez a pillanat a közvetítő kocsiban, a moniMost egy pillanatra megáll a félhomályban, az torok ernyő in, színesben és fekete-fehérben. Az
üres zsöllyék között, belenyal a habba, meg elnézi egyik képernyőn fut a kép. Bizonytalan, laza totálott fent a színpadon az olasz majmászt meg a maj- ban bejönnek a színpad közepére: Ede meg András. A tévérendező innen, a kocsiból köszön nekik:
mát.
- Szevasztok. Minden rendben? Lássuk, hogy
A kamerák kereszttüzében: fantasztikus díszlet,
fantasztikus fények, az olasz majmász meg a ma- néztek ki?
A színpadról valamelyik operatőr már adja is
jom fantasztikus bukfenceket szórnak, és boldoa kocsiba a kőzeliket:
gok ...
Két bohóc. Egy nadrágban.
- Csókolom a kis kezét, főnöknő. .. - Osváth
- Nagyon jó. - a tévérendező röviden fölnevet
Jancsi, a kelléke s jön, cuppanós csókokat nyom a
berendező Mari mindkét orcájára, mert imádja, de a vezérlőpult előtt.
- Ede, még egyszer kösz, hogy bejöttél ...
azonnal elveszi tőle a tortákat: - Magára nem lehet
rábízni egy habostortát. ..
A világosító srácok kint a folyosón guggolnak.
- Andris? Salamon Andrist keresem...
- a Ahogy kilép az Operaház művészbejáróján, a begyönyörű, festettszőke Józsi megkérdezi valakitől, rendező Marit elborítja a fényesség. A Hajós
aztán egy pillanatra a világosító srácok közé gug- utcában ma teli szájjal süt a nap. Nem is sárga.
gol a hatalmas bőrönddel.
Hófehér. A közvetítő kocsi a művészbejárótól
- Vége van! Itt az egész szakma el van rohad- néhány lépésnyire áll az utcán. A berendező Mari
va! - az asszisztens Laci valahol a sarokban föld- felmászik a kocsi alumínium lépcsőjén. A könyökéhöz vágja a forgatókönyvét.
vel kopog. Bent a kocsiban harsog a zene. Próba
Az asszisztens Laci a legjobb ember a világon. van. Ede meg András énekel.
De már öregszik ő is. Előveszi a szipkáját, beleAndrás:
présel egy Kossuthot. Rágyújt. Aztán fölveszi a
- ... Mert mindennél fontosabb az igaz barátforgatókönyvét a földről, beletörli a nadrágjába,
ság.
megy, hogy beszóljon az öltözőbe:
Ede:
- András! .. . Ti következtek!
- Mi egymás nélkül annyit érünk, mint egy félAndrás meg Ede meszelt bohócarcot festenek nadrág.
maguknak a sminktükrök előtt. A gyönyörű Józsi
András:
bejön a bőrönddel, András mellé ül, suttog- A szabadság, a függetlenség álomnak pazar!
szipog:
Ede:
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- De mi elszakadni nem tudunk, mert összetart a szar ...
András:
- Szár!...
.
..
...
Valaki mégis meghallja kintről il kopogástcátnyúl az egymáshoz szorult karok ineg fejek között,
kinyitja az ajtót. A berendező Maria tévérendező
háta mögé áll, eléteszi az egyik poharat a pultra.
- Szállj ki! Mondani akarok valamit - a tévérendező odasúgja neki: .
.
A lány visszapréseli magát. Kint megáll a lépcső
előtt, a harsogó fényben, körbelöttyinti a pohárban
a kávéját.
A tévérendező utánajőn. átölel i:
- Én nem tudok elválni a feleségemtől, Mari.
- Nem tudsz, vagy nem akarsz?
- Ne bőgj!
- Nem bőgők, - a berendező Mari nem bőg.
- Mondjuk, hogy késő van, Mari. Ahová nyúlok
körülöttem minden úgy rossz, ahogy van. De én
úgy döntöttem . .. - a tévérendező megnyomja
ezt a szót. - .. , hogy ehhez ragaszkodom! Semmi
sem lesz jobb, soha a büdös életben. Se otthon, se
itt, sehol. Mégis! Hátha igen!
- A kávéspohár! - a berendező Mari a tévérendező után szól.
Osváth Jancsi a művészbejárónál a fejéhez kap.
- Akkor lássuk, uramisten! - a tévérendező
teljes erővel becsapja maga után a közvetítökocsi
ajtaját: - Hol a kincs, ami nincs?
A monitorokon András meg Ede énekel. Vagy
tán éppen bolondoznak ? Táncolnak? Egy nadrágban, az Operaház színpadán, ketten együtt. A tévérendező lenyomja a megfelelő gombot. Vesz egy
mély lélegzetet, és leszól. Kategorikusan:
- Na, ez úgy szar, ahogy van!
Az asszisztenslány suttog:
- Nyolcas playback leáll.
Leáll.
Kettős közeli a monitorokon. Ahogy abbahagyják a számot egy mondat, vagy éppen egy szó
közepén. Ahogy arról a két meszelt arcról leereszt
a szerep. Ahogy egymásra néznek, két leszúrt bárénekes azon a hatalmas, fényárban úszó színpadon,
zavarodottan, segélykérőn.
Aztán a tévérendező
rendez. Most éppen Stock Edét és Salamon
Andrást. A tévérendező él.
- És most kezdjük előlről!
- Nyolcas play-back indul.
- Próba indul.
És most kezdik előlről!
- Mélyen tisztelt publikum, kéretik egy kis
csend ...
A tévérendező hátradől a széken itt, lent a kocsiban, ebben a fülledt, egymáshoz szorult sötét-
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ben. Az összes monitoron nézi, a hogy Ede meg
András énekel. Salamon és Stock. A légnadrágban.
Akik most eljutottak az Operaház színpadára.
Kelten együtt...
A tévérendezőt körülöleli .a
kocsiban a szuszogás. Valami készül. A banda
most visszafojt ja alélegzetét:
András:
.
- ... Az ember, hogyha ·viccet mesél, kell, aki
nevet,
Ede:
- s ha valakit át akarsz verni, kell, akit lehet! !
Ai. istenit!
Hűha!
Salamon és Stock!
András:
- És kérem, még a gyilkossághoz is két ember
kell.
Ede:
- Mert ha nem lenne egy társad, akkor ki
kaparna el?
András:
- Ki kaparna, ki kaparna, ki kapama ...
Ede:
- Egyedül nem megy?! - Ezt kérdezi, Mert ez
is egy sor ebből a trngli-tangli kis dalból. Most a
világ legszánalmasabb diadala ül az arcán.
Következik a refrén. Arról szól, hogyegyedtil
nem megy ...
Utóirat
Akkor valaki föltépi a közvetltőkocsi ajtaját és
bekiabál:
- A majom fölmászott a csillárra, és most a
csilláron lóg!
A tévérendező megfogja a fejét. Még nem döntőtte
el, hogy sírjon, vagy röhögjön. Egyelőre csak nyöszörög:
- Nem akarom!
- Akkor is lóg!
A majom a csilláron lóg. Az Operaház nagy nézőtéri csillárja ott fent, a magasban lassan kileng az
üres zsöllyék fölött.

Később leeresztik. A majom lóg a csilláron, és
kiabál. A hatalmas csillár méltóságteljesen közeledik az üres zsöllyék, a föld felé. Föld! Föld!
- kiabálhatna a majom, de már nem kiabál.
A szemeiben megjelenik a rettenet.
( Zaránd András felvételei)
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