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ESZMECSERE

Mit ér a filmvígjáték, ha magyar?
r r •••
Kitűnő vígjátéki garnitúrával rendelkezünk ..• cemek színészeink vannak, kipróbált, biztos kezű rendezők és ötletektől duzzadó humoristák,
forgatókönyvírók állnak
rendelkezésünkre ... Filmvígjátékaink mégis elmaradnak egyéb filmalkotásainktól s
attól az elemi erejű igénytől, mely a tömegekben él."1 Valószínűtlen, hogy Gyertyán
Ervin 1959-ben jóslat gyanánt írta volna
ezeket a sorokat. Am, mi tagadás, elégedetlenségünket ma is hasonlóan fogalmaznánk
meg, legfeljebb mellőznénk
az "ötletektől
duzzadás" megállapítását.
Arra a kérdésre kellene választ adnunk,
hogy miért nem sikerült a magyar filmvígjátékoknak kivívniuk azt a helyet a hazai
filmművészetünkben.
amelyet a műfaj megérdemelne? Filmvígjátékaink kibontakozását a felszabadulás után olykor politikai,
ideológiai, anyagi meggondolások is nehezítették. A hatvanas évek közepetől azonban fokozatosan elhárultak az akadályok,
tehát a kőzépszerű,
szürke alkotásokért
maguk az elkészítők a felelősek. Am hogy
a folyamat a maga összefüggéseiben is
megragadható legyen, ha vázlatosan is, át
kell tekintenünk a magyar filmvígjáték történetér 1968-ig.

Adalékok
1931-44: Székely István 1931-ben elkészítette felszabadulás előtti filmmüvészetünk
első, értékes (hangos) filmvígjátékát, a
Hyppolit, a lakájt. Alkotása évekre meghatározta - elsősorban üzleti szempontból - filmgyártásunk műfaji alaphangját :
majd' minden második-harmadik filmvígjáték volt. A szórakoztató és a filmipar
közös gyümölcseire manapság nemigen lehetünk büszkék. Érthetően, ebben az időben
nem készült valós társadalmi kérdéseket
hitelesen feszegető filmszatíra.
1944-48: A rövid koalíciós időszakban
nem volt idő egy megváltozott szemléletű
magyar filmvígjáték kibontakozására.
1948-58: Az államosítás után ismét készültek - de már új típusú - firnvígjátékok
(Mágnás Miska, Janika, Első fecskék, Én
és a nagyapám vagy az értékként kezelhető
Díszmagyar). Művelődéspolitikánk ugyanis nem mondott le a filmek szórakoztató
funkciój áról : "Kevés fontosabb feladatunk
van a művészet területén. mint az, hogy
zenés, vidám filmekkel gondoskodjunk a
dolgozó emberek jó szórakozásáról,
hogy
kifejezzük és ezzel megsokszorozva vissza5

Hintsch

György:

A veréb is madár

adjuk az életérzést. az örömet a népnek'P
- írta a Szabad Nép 1949 elején.
"Keleti Márton tíz év alatt tizenöt filmet
készített, s ebből tizenegy volt szórakoztató film. Gertler (Viktor) kilenc filmjéből öt
tartozott a könnyű műfajba, Bán Frigyes
kilenc filmjéből pedig négy"3 - veszi szemügyre az arányokat egy mai elemző. Ha figyelembe vesszük, hogy az ötvenes évek
filmművészetét négy-öt rendező határozta
meg, nem meglepő, hogyafilmvígjátékok
ismét magas számban vannak jelen kultúránkban.
"Annak ellenére, hogy ebben az időszakban is születtek olykor elfogadható vígjátékok, az alkotókat akadályozó, sőt bénító
dogmatikus és bűrokratikus gátlások csak
a hatvanas években (1965 táján) kezdtek
igazán oldódní" - jelzi a kibontakozás lehetőségét Szalay Károly.
Az ötvenes évek közepén készült Simon
Menyhért
születése
(Várkonyi Zoltán,
1954), Egy pikoló világos (Máriássy Félix,
6
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1955), Körhinta (Fábri Zoltán, 1955) és a
Hannibál tanár úr (Fábri, 1956) már az autonóm filmművészet születését jelzik.
1958-68: Kialakul filmművészeink
között a "munkamegosztás": "A béklyók nélkűl, frissen alakuló filmművészet magához
vonzza a legtehetségesebb alkotókat, s a
populáris műfajok művelése a másod- és
harmadélvonalbeli alkotó k, valamint a régi
mesterek reszort jává válik"5 - írja erről
Tóth Klára.
Ez a "munkamegosztás" legkevésbé a
filmvígjátékoknak kedvez. Egy presztizsét
veszített műfajt kellene megújítani. Újítás
helyett viszont erős devalválódás következik be. S a folyamatot már az 1965-ben készült A tizedes meg a többiek sem tudja
megállítani, noha Keleti Márton alkotása
értékes és igényes. Csak hát nincsenek követői. A jótékony hatás északi szomszédunktól érkezik: a csehes hang 1969-ben
keresi meg magyar idiómáját
Gyarmathy
Lívia Ismeri a szandi-mandité című film-

Gyarmathy Lívia: Ismeri a szandi-mandité

jében, melyet viszont - közönséghatásában
- lesöpör a régi hagyományokat színesebb
formában talaló és szexualitással megfejeIt
Veréb is madár, Hintsch György 1968-as
sikerfilmje.
A devalválódás folyamatát elmélyítette a
hatvanas években elterjedő televízió, amely
új szórakozási formákat és igényeket alakított ki.
Szintén a hatvanas évtizedben a magyar
mozikat tömegével kezdik elárasztani a
nyugati - elsősorban szórakoztató - filmek. A mozik filmkínálata a kommersz felé
torzul. Másrészt: a nyugati filmvígjátékok
kontraszt jában megmutatkozik, mennyire
korszerűtlen, rossz irodalmi forrásanyagra
kénytelen hagyatkozni a magyar filmvígjáték. Vagy "mélyebben" : föltárul a hazai
szórakoztató ipar mint háttéripar elmaradottsága.
A közönség elpártol a magyar filmtől.
miközben egy szűkebb. lelkes, értelmiségi
bázis azért kialakul. Am 1968-ban, úgy ru-

nik Hintsch György filmje milliókat vonz.
A Veréb is madár azonban csak a magyar
filmvígjáték - újabb - pünkösdi királyságára volt példa.
A Veréb is madárral - Kőháti Zsolt szerint - bekövetkezett filmművészetünk kettészakadása - elit- és tömepfilmekre." 1968
után már külön utakon jár a filmművészet.
a kritika és a közönség, s örömünnep, ha
találkoznak.
Vígjáték-típusok
1968 és '83 között
Az elmúlt másfél évtizedben filmvígjátékaink két nagy csoportja, ezen belül 2+3
"alfaj ra" osztható típusa alakult ki:
1. Szórakoztató filmvígjátékok:
a) hagyományos típusú (Veréb is madár,
Hét tonna dollár, Kojak Budapesten,
Elcserélt szerelem)
b) nyugati mintájú (Pogány Madonna,
Csak semmi pánik)
2. Filmszatírák:
a) modellalkotók (Holnap lesz fácán,
Kihajolni veszélyes)
7

b) dokumentatív (Ismeri a szandi-mandit?, Madárkák, A kard)
c) "nevetve szabadulo" (A Tanú, Hogyan felejtsük el életünk legnagyobb
szerelmét?)

Hagyományos filmvígjátékok
Ez a vígjáték-típus egyszerre vállalja az
igényes szórakoztatást és szól fontos társadalmi kérdésekről. Véletlenül sem egymást
kizár ó fogalmak társulnak benne. Am a
produktumok sokszor az igénytelen, kőzönséges bohózat (bohóckodás) és a vérszegény, noha bátorkodó politikai kabarék
szintjén mozognak: a bohózat és a szatíra
között hezitálnak, műfaji hovatartozásuk
így kétséges. Olybá tűnik, hogy ebben a
formában mégiscsak kizárja egymást a vállalt két funkció.
A Veréb is madár, a legjobban sikerült
hagyományos filmvígjáték hibái tipikusak
és jellernzőek Az oroszlán ugrani készül
(Révész György), a Gyula vitéz télen-nyáron (Bácskai-Lauró István), az Emberrablás
magyar módra (Várkonyi Zoltán), a Ki van
a tojásban? és a Kojak Budapesten (Szalkai
Sándor) című alkotásokra is.
Hintsch György és Kállai István (forga·
tókönyvíró)
filmje úgy indul, mint igényes
szatíra, a néző hihetné, most fontos dolgokróllesz szó . sarkítva, közvetlen hatásra törekedve. Am a szatirikus alapszituáció feltaláló a munkahelyi érdektelenségben,
bürokratizmusban
- átlényegül a bohózat
régi konfliktushelyzetévé ; az ikrek okozta
félreértésre koncentrál. Ekkor lép működésbe a szórakoztatás funkciója; a film
mind látványosabb lesz. (Erről írja B. Nagy
László: "Ebbe a filmbe Hildebrand István
hozta a szatírát, elideqenítéssel, színorgiával. túladaqolással.:")
A látványosodással
egy időben fajul el a tartalom, a "nehéz
ember" problematikájának
ábrázolása átvált a dollárimádat
felszínes bírálatára. S
máris a nézőcsalogató szexualitás uralk 08

dik a filmben. "És itt fejeződik ki legerősebben a film tudathasadása - veszi észre
a film egyik kritikusa -; támadja életünk
felszínének fonákságait, s közben távoli
álomként pénzt és Quick-Paris Mateh-Life
életmódot csillant fel. és nem igazi társadalmi értékeket.r"
Az alkotók a film végén még megkísérlik menteni a menthetőt . igaz, az alapgondolathoz már nem, de a dollárimádathoz
még vissza tudnak csatlakozni egy didaktikus kiszólás segítségével : "Tessék már
minket is úgy kezelni, mintha csak haza látogattunk volna". Ez az "össznépi tanítás"
az önparódia szintjére szállítja le a filmet.
Ezek szerint a Veréb is madár eredeti mondanivalója nem volt egyértelmű? Kellett ez
a kis segítség?
Minden tartalmi fogyatékossága ellenére,
a Veréb is madár: szórakoztat, s kielégít
egy meglehetősen
széles, bár igényei ben
rendkívül problematikus
közönségréteget.
De Hintsch filmje legalább látványos, cselekményes alkotás; kimagaslik a többi kőzül. A Veréb is madár után szűlető hagyományos filmvígjátékok mindent nélkülöznek, kivéve a politikai kabarétréfa szintjére "emelt" fontos társadalmi kérdéseket. A
filmekben nincs cselekmény. A cselekmény
hiánya maga után vonzza a geg - a burleszk-elemek - hiányát. És mindez együtt:
a filmvígjáték hiányát. Ami pedig meqszüIetik, az valami felemás képződmény . szatirikus hangvételű filmvígjáték.
Várkonyi Zoltán 1972-ben elkészíti az
Emberrablás magyar módra című filmjét.
Alkotásának az az alapötlete. hogy nálunk
az emberrablás is más, mint nyugaton. A
mi emberrabló ink "szocialista emberrablók" , s azért lopják el saját vállalatuk igazgatóját, hogy jobban menjen a termelés. S
hogyakciójuk
legális legyen, megkérik (!)
az igazgatót, vegye ki a szabadságát. Várkonyi is él a didaktika közönségformáló
erejével: filmjének befejező képsoraiban
egymás után jelentkeznek az emberrablók-

Cyarmathy

Lívia: Álljon meg a menet ...

nál a tutyi-mutyi igazgatóval meg terhelt
vállalatok dolgozói, s munkát kínálnak.
"Könnyedség, humor, szórakozás,
valóban kell: de ezt nem lehet félvállról véve,
ilyen jelentéktelenül.
ilyen erőfeszítés nélkül produkálni: hitelességnek ilyen teljes
hiányávalf
- írja kritikájában
Geszti Pál.
Kemény szavai erre a filmvígjáték-irányzatra mindinkább igaznak bizonyulnak.
Hintsch György a Hét tonna dollárban
(1973) újra fontos kérdést tesz föl: miért
nincs nekünk valutánk? Am a sztori nem a
kérdés okszerü megválaszolásának
irányában, hanem egy lehetséges "megoldás" felé
halad: van egy bohóc, aki szeretkezés után
minden
szerencsejátékra
biztos,
nyerő
szisztémát
tud. Képességét persze társadalmasítják : sorra robbantja a züllött nyugat
játékkaszinóinak
bankjait. Igy gazdagodik
meg délibábos kis országunk. A didaktizmus helyett álom-keret jelenik meg.
A kritika éle - megtompult. Erősebben
van jelen az a tudathasadás, amelyről Molnár Gál írt. A Hét tonna dollár egy helyütt,

a szexnél horgonyoz
a legbiztosabban.
Hintsch közvetett pornográfiája - egyértelmű jelentéssel bíró hangokat hallató bádog
kalyiba, amelyik még ring is, s ezt szellemeskedő megjegyzések fűszerezik - elérte
és túlhaladta a közönségesség korlátait.
Szalkai Sándornak a Ki van a tojásban?
(1973) című filmjében egy pályakezdő geológus hányattatásai
kerülnek színre. egy
korrumpálódott
intézmény miliőjében.
A
szatirikus alaphelyzet vitathatatlan, s ebből
a filmből jó és igényes társadalmi szatíra
lehetett volna. De nem lett az, mert beérte
stilárisan önállótlan, felületes jelzésekkel.
Szalkai ahelyett, hogya korrupció valós, létező társadalmi okait tárná föl, vagy negatív hősei kifejtenék saját ideológiájukat,
hírt adnának értékrendjükről
- megelégszik a céltábla fölmutatásaval.
de nem lövi
bele a nyilat. Szalkai nevettetni akar, s inkább egy műtyúk felé fordul, s fontos kérdéssé emeli: lehet-e műtyúkkal igazi tojást
tojatni? Igy lesz bagatell egy fontos társadalmi probléma.
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Ugyancsak Szalkai Sándor (Kállai István
segítségével) rendezte az utóbbi évek legrosszabb s legnagyobb látogatottságú filmvígjátékát, a Kojak Budapestent (1980). A
szerzőpáros
fölmond a közönségnek. Olyan
gyöngécske filmcselekményt
hömpölygetnek, hogy az már a néző lebecsülésével
egyenlő. Hétköznapok apró-cseprő fonákságai (így, együtt) - nincs víz, hangos a
szomszéd. az igazgató nem fogadja a beosztott ját stb. - egy professzor halálát
okozzák. Szalkai és Kállai erejéből még
egy valószerű gyilkos kreálására se futotta.
így mi maradt? Unalom, megtévesztés, szórakoztatás ürügyén. A játékosságnak sehol
sincs nyoma. Amit tán annak szánnak pl. "alacsonyan szállnak a motoro sok, eső
lesz" =, nem a legigényesebb.
Gyertyán
Ervin finomabban fogalmaz, de szinte szó
szerint ismétli meg 19S9-ben leírt mondatát: "Színészeink...
arról tanúskodnak,
hogy lenne gárda ehhez a műfajhoz is".iO
S legújabban
mintha e vígjáték-típus
csúcsteljesítményét
üdvözölhetnénk l "Egy
kedves, derűs, jókedvű filmet láthattunk,
amely él a vígjátéki stilizáció eszközeivel.
de nem él vissza velük, amely nem doronggal csiklandoz, és bár nem korunk alapvető
és mély konfliktusait vitte a mozivászonra,
nem is változtatta festett egekké életünket"H - dicséri kritikájában Gyertyán Ervin a Népszabadság hasábjain Szalkai Sándor (és írótársa. Kállai István) új filmvígjátékát, az Elcserélt szerelmet (1983). A kritikussal annyiban értek egyet hogy ez a
film valóban semmitmondó, semmit sem
akaró, tartás nélküli, karakter nélküli; valóban - kőzépszerű.
A film egy jellegzetesen mai, viszonylag jó körülmények között élő család hétköznapjait igyekszik bemutatni, ahol a legfőbb bonyoldalmat (a "mókát", amin a nézőnek nevetnie kellene) az egyke-fiú okozza
szüleinek - a kicsit maradi mamának és a
szabadelvű papának =, amidőn sorra cseréli le - és nem el! - szeretőit (inkább:
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partnereit). Csakhogy: ez a család nem
"jellegzetes" ... Mintha az a Hintsch-filme knél megismert "emelt valóság" köszönne vissza, ha nem is olyan Ouick-maqazinosan csillogóan: mert ennek a családnak
olyan attitűdjei vannak, mintha nem is egy
körfolyosós
bérházban
élnének, hanem
"társasház; zöld, nyírott gyep; egy dandyszép gyerek; egy ír szetter a tuják között;
egy legalább 1500-ös Lada, és mi, parizert
nem eszünk l" etalonokkal jelezhető miliőben. Ez az "apró" hamisság eltűník a nagyobb és nyomasztóbb mögött; az alkotóknak a mai fiatalokról megfogalmazott lesújtó általánosításként ható véleménye mögött, melyet joggal bírál Oravecz Imre az
Élet és Irodalomban.P
Szalkai és Kállai teljesen steril, operettre jellemző világot jelenített meg a filmben, szemernyit sem engedtek be a létező
világ "alapvető és mély konfliktusaiból" ,
amelyek egyikére ennek a húszéves fiúnak hitelesen lehetett volna reaqálnia, Ezt
az egy lehetőséget is ízléstelenül és amorálisan oldották meg: a fiatalok lakásproblémája kapcsán - az amúgy sem túlságosan
emberi - eltartási szerződés került szóba,
pontosabban. vált durva, faragatlan humor
forrásává.
A létező világ kirekesztődött
azáltal.
hogy az alkotók az Elcserélt szerelmet
már nem akarták politikai-gazdasági szempontok fölvetésével
aktualizálni,
amely
módszer pedig oly jellemző volt az eddig
tárgyalt
hagyományos
filmvígjátékokra.
Csak szórakoztatni
akartak, aszatírának
még a lehetőségét is messziről elkerülték.
Csakhogy az így keletkezett űrt nem pótolták, nem helyettesítették
sem geggel (á
filmből teljességgel hiányzik a geg), sem
verbális, sem képi humorral
nem éltek,
hogy csupán a legfontosabbakat említsem.
azokat, amelyek a valamirevaló vígjátékhoz szükségeltetnek.
Az Elcserélt szetelem. mert csak szórakoztatni akar, átmenetnek tekinthető a ná-
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lunk hagyományos és a nyugati típusú filmvígjátékok között. Annyiból hagyományos,
hogy mindazon ismérveket, melyek a korszerű és modern szórakoztatás alapjai, nem
alkalmazza. Annyiból nyugati típusú, hogy
nem politizál, bár életeszményeket sugall
azért; a szatírának nyoma sincs benne.

Filmvígjátékok, nyugati receptre
A Pogány Madonna
(Mészáros Gyula,
1981) és a Csak semmi pánik (Szőnyi G.
Sándor, 1982) a korszerű magyar filmlektűr születését jelenthetik, ha az ezt az utat
folytató további filmek a lektűrön kívül
nem akarnak mást eladni.
Eleddig a magyar krimi címszava alatt
nem mást, mint kémtörténeteket és gazdasági. bűneseteket ismertünk. Am mind a két
- Bujtor István forgatókönyve alapján készült - film: hihető, megtörténhető bűneseteket mutat be.
A Pogány Madonnát több kritikusa eI-

marasztalja, mert a Picdone-filmekhez hasonlít. Ez persze a kritika újabb következetlensége, és előítélete a műfajok iránt.
Ugyanis, ha örömmel üdvözöltük a csehes
hangot a filmszatíráinkban. mert láttuk, ez
jó és gazdagít, akkor miért ne örülhetnénk
egy ilyen hatásnak? Csak azért, mert a
szórakoztatást szolgálja?
Mindkét film ügyesen oldotta meg a magyar krimik érzékeny problémáját: a magyar rendőrség ábrázolását; itt nincs gúnyolódás, nincs misztifikálás. "Okos és
érett a film ( ... ) abban is, hogy az egyházi melIéktémát nem használja kí olcsó élcelődésre"13 - állapítja meg az egyik kritikus.
Két film alapján persze lehetetlen irányzatról, tartós jelenlétről szólni, s ezt méltatni, kritizálni. Változást is nehéz kimutatni. A fejlődés lehetősége nem kizárt, hiszen Bujtor már a Csak semmi pánikban is
újított. A Pogány Madonnához
képest
igyekezett megszabadulni a Piedone-hason11
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latosságtól. Ez pedig jó jel. A legjobb ebben a műfajban, mert éppen ellentétes irányú mozgás ez, mint olasz "rokonáé" .
A kérdés az, hogy monopolhelyzetben
marad-e a lektür műfajában Bujtor István
vagy lesznek vetélytársat?

Szatírák

a szórakozás igénye, a szórakoztatás foqalma, hogy a szatírát inkább egy külön osztályba szeretnénk sorolni. Ezért igyekszünk
eldugni az elitfilmek közé. Persze tudjuk, a
szórakozás és a szatíra egymást nem kizáró
fogalmak. Ezért úgy "dugdosunk" , hogy a
kecske is jóllakjon és a káposzta is me=
maradjon.

A filmvígjáték hallatán önkéntelenül a
szórakoztató vagy a tömegfilm megjelölésére gondolunk, Noha tudjuk, nem minden
vígjáték víg játék. Tehát csak a filmvígjátékok egy része tömegfilm. így, ha igaz az,
hogy minden nem-tömegfilm: elitfilm, akkor igaz az is, hogy létezik és van elitfilmvígjáték és tömegfilm-vígjáték. Az elithez
tartozik, mondjuk, Chaplin, a tömeghez:
Piedone megalkotója. Itt valami nincs rendjén!
A film szatírát igyekszünk kiszakítani a
filmvígjátékok testéből. Mert a szatíra:
elit műfaj. Elit az a filmvígjátékok közott
is, de fejünkben már úgy elértéktelenedett

"Nevetve szabadulni"
Gertler Viktor Díszmagyarja,
Keleti
Márton A tizedes meg a többiekje bizonyítja, hogy Bacsó Péter A Tanú és Szász Péter Hogyan felejtsük el életünk legnagyobb
szerelmét? című filmje nem előzmény nélküli kortárs filmművészetünkben.
A csekély termékszám miatt itt sem beszélhetünk egyértelmű és jelentős irányzatról. Szász Péter filmje: elhibázott alkotás,
s amit becsülni lehet benne, hogy nemzedékének néhány munkásmozgalmi tettét
akarta emberközelbe hozni. Csakhogy a
filmben Szász mégsem eléggé következetes;
nem tud mindétig azonosulni nemzedéké-
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vel. Hasonlatosan cselekszik, mint a tükör
előtt álló ember, aki megunván már saját
arcát, arra kezd figyelni, hogy mi történik
mögötte. Látszólag kiemeli magát a képből, csak a tény, fizikai helyzete mutatja.
hogy mégis ott van.
Bacsó Péter alkotása az egyedüli olyan
magyar filmvígjáték, amelyik Chaplin, Tati vagy Keaton munkásságára alapozott. A
Tanú ezenkívül nekem - a legjobb magyar
filmvígjáték. "A film mindvégig a tragédia
és a fergeteges bohózat megoldásait keveri"14 - állapítja meg róla Szalay Károly. S
erre egyetlen egy vígjátékunk sem volt
még képes. "A történés egésze nyomasztó
és félelmetes. Bacsó A Tanút a marxi gondolat szellemében formálta meg: az emberiség nevetve válik meg múlt jától, s A Tanú komikus megoldásainak célja, értelme
nem kevesebb: az alkotó a nézőt segíteni
akarja abban, hogy egy nyomasztó, félel~
metes korszaktól megszabaduljon"!5 - teszi közzé.
Szalay Károlyon kívül - szintén könyvben - Kőháti Zsolt foglalkozik a filmmel.
Elismerően szól A Tanú humoráról - "Bacsó ellenállhatatlanul mulatságos helyzeteket teremt" -, de hibaként említi meg,
hogy Pelikán, a címszereplő "oly fokú naivitással éli át az ötvenes évek legsötétebb
korszakát, hogy az még szatírában is hiteltelen" .16
A Tanú a leggazdagabb gegekben és burleszk-elemekben. A Szocialista Szellem Vasútja, Narancs Kutató Intézet; festmény ábrázolja Rákosit fehér lovon, afféle Szent
Györgyként, benne rejtett ajtó stb.
Bacsó Péter filmje a hibái ellenére is az
elmúlt másfél évtized legigényesebb filmvígjátéka. S társadalmi fejlődésünk ellentmondásaival kapcsolatos. hogy tíz évig kellett várnia a nyílt forgalmazásra.
Modellt alkotó filmszatírák
Bérezés László a modellt alkotó és a dokumentatív filmszatírák között a követke-

zőképpen tesz különbséget: az utóbbiak
"megőrizték a modellt, de azt nem akárhová, egy szigetre dugták, hanem létező közegben - iskolában, gyárban, balatoni családi házban - találták meg. Nem kitalálnak és mesélnek, hanem megtalálnak és
ábrázolnak egy hiteles, valóságos emberi
világot."17
A magam részéről fölöslegesnek tartom a
.zneqtalálés" szintjére kor1átozni a művészet valóságmezejét, s a "kitalálás" lehetőségét elutasítani a filmművészettől.
Mert a
"kitalált világ" E. r. A. Hoffmann, a hétfejű sárkány és a koboidok világa: túlzásra, művészi torzításokra fölöttébb alkalmas
miliő. A "megtalált világ" más lehetőséget
nyújt, s másféle szabadságot ad az alkotónak.
Bérczes László nyilván arra alapozta véleményét, hogy modellt alkotó fílmvígjátékaink egytől egyig nélkülözik azt a "köldökzsinórt", amely a fikciót és valóságot
összeköti, aminek a segítségével értelmezhetők a "kitalált világ" és lakói.
A modellezésben legmesszebbre Sára
Sándor és Páskándi Géza merészkedik: a
Holnap lesz fácánban (1974) egy lakatlan
szigetet gyorsan benépesítő nyaraló seregnek társadalommá szerveződését
mutatják
be. A szándék nagyszerű, a kivitelezés fölöttébb problematikus.
Több bíráló, így Nyerges András is a
modellt az ötvenes évek Magyarországával
igyekszik azonosítani: "A kezdet túláradó
lelkesedése, a közös tábortűz, a sok éneklés és körtánc. mintha a fényes szellők idejére utalna. A Holnap lesz fácán optimista
közhelye az arany tojást tojó tyúk-ot látszik
idézni."iS Számomra kérdéses ez a meqfeleltetés. Inkább hajlok afelé, hogy Sára
Sándor itt egy örök érvényű és általánosabb figyelmeztetést akart adni a diktatúrákkal szemben. A legegyszerúbb jele ennek: elveszik a fiataloktól az evezőket.
Csónak van, vezető nincs - logikus következtetés: szabadság van, csak a vele élés
13
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lehetősége van "talonban" . Továbbá: egy
fiatal úszóbajnokot azért vernek, majd
aláznak meg, mert túlúszott a bójákon.
Persze, ha diktatúrán csak társadalmi
diktatúrát értünk, kézenfekvő
az ötvenes
évekkel kapcsolatos képzettársítás. Am ha
vagyunk annyira rugalmasak, s el tudjuk
képzelni, hogy vannak iskolai, munkahelyi,
családi diktatúrák is, a dolog máris más képet mutat. Az utóbbit mindannyiunknak át
kellett élnünk, mert voltunk fiatalok és voltak apáink.
A Holnap lesz fácánban viszont nincs
igazi humor. Mert nincs a Diktátornak ellenpólusa, az erő (szak) úgy csapódik a tömegre, mintha nem is létezne olyasmi, mint
ellenállás (vagy akár súrlódás). Az ellenpólus hiánya ál-konfliktust eredményez, s
ennek révén nem lehet még csak ironizál ni
sem. Az abszurd, a groteszk önmagában
még nem komikus, csak lehetőség erre.
Bacsó Péter Ereszd el a szakállamat
(1975) és Zsombolyai János Kihajolni ve14

szélyes ! (1977) címü filmjében a modellel
van baj.
Bacsó a hősét (Pócsikot) egy Nagy Sakkpartiba helyezi, ahol ő a bábu két egymást
utáló vezető furkálódásában. Pócsik az Elhajlás Vizsgáló Intézetben mérnök. Minden
nagyon valós, csak a néző nem részesülhet
a ráismerés örömében, mert nincs "köldökzsinór", vagyis egy konkrétabb élethelyzet,
híhetöbb és létező intézmény (pl. a MAV).
Zsombolyai János Kihajolni veszélyes című filmje épp a MAv-hoz közelit. afféle
kifordított fekete doboz. A belső dolgokról
mindent tudunk. Csak a be- és kimenő jelekről (az átszáguldó szellemvonatról) nem.
Ezek a vonatok csak úgy keresztülrobognak az állomáson. Noha funkciójuk - megzavarni az állóvizet - érthető, de azt sem
ártana tudnunk, hogy kit, mit, míért, mi
alapján szimbolizálnak a tartálykocsis szerelvények?
A modellt alkotó filmszatírák fontos, általában erkölcsi, morális kérdéseket fésze-

getnek. Társadalomkritikájuk
jelentős. Am
- legalábbis a tárgyalt példák szerint - nélkülözik a humort, a komikumot. Tehát "véresen komoly" hangnemben bírálnak.
Dokumentativ filmszatirák
Alig érzékelhető a határ Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza Ismeri a szandimandit? (1969), Alljon meg a menet!
(1973), Madárkák (1971), és Autó (1974) című filmjei és a dokumentarista
játékfilm
ágazatába sorolható művek között.
Például Vitézy László Vörös földje már
közel van ahhoz, hogy olyan szatíra legyen,
mint a Szandi-mandi. Csupán két jelenetre
utalnék: disznók túrják a bauxitot, s a film
éppen malacpecsenyés vacsorával zárul. De
ugyanígy lehetne a filmvígjáték műfajával
rokonítani Dárday Jutalomutazását
vagy
Gazdag Hosszú futásodra emlékezünk cimű alkotását.
Valójában a dokumentarista filmek fölhasználják a szatírát mint eszközt, s ugyanígy kezeli Gyarmathy és Böszörményi a
dokumentarista fogásokat. Mind a két műfaj ugyanahhoz a képzeletbeli aszimptotához közelit. csak máshonnan.
"Nem igaz, hogya Szandi-mandi szatirikus volt. Az Alljon meg a menet! sem mindenütt az, csak ott, ahol a társadalmi kérdéseket megfelelő kritikával illeti. De mi
nem szatírát akartunk készíteni. kizárólag
egy jelenség analízis ére vállalkoztunk"
nyilatkozta Böszörményi Géza. "És valóban. Az Ismeri a szandi-mandit? jóval viszszafogottabb, mérsékeltebb hangvételű alkotás, mint egy tipikus szatíra. De az alkotók módszere, az, ahogyan a valóságot
analizálták. szatirikus hatást keltett"19 summázza Szalay Károly.
A jelenségekre orientált valóságelemzés
uralkodóvá lett a kortárs dokumentarista
alkotásokban : Harcmodot, Békeidő stb.
Gyarmathy és Böszörményi az analízist a
legmeggyőzőbben az Ismeri a szandi-manditf-ban alkalmazták. A jelenség: milyen

műkődési zavarokat okozhat a mai magyar
munkások életében az a kétlakiság, aminek
egyfelől a - mind több helyütt működő csodás, krómozott, ultramodern gépkoloszszusok, másfelől a századelőt idéző munkáskolóniák és szokások felelnek meg?
Gyarmathy furcsa, de hihető választ ad;
a tárgy, amelyet ízekre szed, s meglehetősen ironikus aspektusból filmez: a hobbi.
A hétvégi nagy csónakrnodell-verseny
az,
amiért érdemes ebben a főmérnöktől a segédmunkásig
ható kétlakiságban
élni, s
ahol a győzelem - a személyiség elismerése. A csehes hang Gyarmathynál
nem
egyenlő az epigonsággal. A csónakverseny
legszebb, legszomorúbb és leggroteszkebb.
jelenete, midőn egy piros léggömböket orrával szétpukkasztó kishajó elakad. Tulajdonosa utána ugrik, s szörnyű erőfeszítések
árán sem sikerül kiszabadítania modelljét
- s eközben darabokra töri. Elkeseredése
érthető: ezért kűzdött, ez volt a manométer
és paprikáskrumpli
határolta világban az
egyedüli érték, ami felé érdemes fordulni.
Gyarmathy Lívia egy helyütt - szívfacsaró
iróniával - egybeköti a két külön világot:
sárga folyadék ömlik a csőből. kénes gőzök
szállnak, s a munkások egy ócska fatuskót
vernek a nikkelezett-krómozott
csővégbe.
Böszörményi Géza és Gyarmathy Lívia
közös filmjeinek hangvételére emlékeztet
az utóbbi 6-8 esztendő terméséből a Veri
az ördög a feleségét (András Ferenc), a
Pókfoci (Rózsa János). az Ékezet (Kardos
Ferenc) és A kard (Dömölky János).
A hetvenes években mind nagyobb számban megjelenő dokumentarista
alkotások
nem Gyarmathy és Böszörményi módszerét
alkalmazzák. Ezek a filmek meggyőzőbben
produkálják ugyanazt a "komoly filmek"
oldaláról, mint Böszörményi és Gyarmathy
a filmvígjátékok felől. Meggyőzőbben, mert
Böszörményiéknek
a megtalált
világhoz
szatirikus
történetet
kellett kitalálniuk,
szemben a dokumentarizmussal,
amelynek
hívei a világgal együtt a sztorit is megtalál15

ták, mely sokszor - mint szó esett már róla - szatirikus felhangokat is keltett.
A négy közös film után Gyarmathy Lívia
elfordult a szatírától. és más műfajban kezdett dolgozni. Böszörményi kitart a műfaj
mellett, és elkészíti a Szívzűrt (1982).
A Szuizűt és az előbb említett hasonló
szemléletű alkotások már az új típusú filmszatírát jelzik. Megőrzik a Szandi-mandi
dokumentatív jellegét és a jelenségre orientáltságot, de a fikcióval "magasabbra"
mennek: ellépnek az érzékeny határmezsgyétől. így ezek az alkotások már szórakoztatóbbak - a fogalom kor- és időszerű
értelmezésében.
Dömölky Jánosnak A kard (1976) című
filmjében végre-valahára a sok szurkálás
után valódi döfést kap a magyar bürokratizmus, filmvígjátékaink örökzöld témája.
A filmben ábrázolt packázás határozott indulatokat vált ki a nézőből. Másrészt Dőmölky nem savanyú, életunt figurát, hanem
egyértelműen haladó gondolkodású - hétköznapi - embert állít filmje középpontjába; vele a dolgok nemcsak történnek, hanem a hős bele is akar szólni a dolgok folyásába. A cselekvő ember: "hiánycikk" a
szatíráinkban, a passzivitás a jellemző.
A jellernzően magyar "későn kapcsolás"
szomorú és ironikus bemutatása Dömölky
filmje. Történelem és jelen, hazafiság és
mindennapi
helytállás ötvöződik benne.
Nem bővelkedik humorban A kard sem, de
a néző azonosulni tud a film szereplőivel.
és háborogva áll föl a moziszékből. Új tipusú szatírái nk egyik legértékesebb alkotása ez.
Hosszú évek után Böszörményi Géza
1982-ben jelentkezett új játékfilmmel.
a
SzÍvzűrrel. Talán a hosszas hallgatás miatt,
néha túlzásokba bocsátkozik. Nem eléggé
életszerűek a férjvadász tanítónők.
Eléggé
hiteltelen az alkoholistává lett vidéki értelmiségi nő, aki inkább a "jobb" pesti kocsmák jellegzetes alakja: kiérdemesült kokott.
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Ami az orvosék házában történik, az valós és hiteles, ami a kapukon kívül - az
túlzás (pl. Menzel szerepe). A Sziuzűr
egyik legértékesebb jelenete, midőn az orvos betegséget színlel, hogy így zsarolja ki
a szükséges pénzt az új műszerekre, s meglátogatja őt a téeszelnök (szivarral a szájában). Az elnök megszólalása, egész jelenléte, hatalmaskodó magatartása a nézőben a
feudális földbirtokos képét idézi. Mert tudjuk, milyen nagy úr a téeszelnök az apró
falvakban, ahol a téesz monopolhelyzetben
van és uralja a munkahelyeket,
Helyzetkomikumban.
gegekben sem szegény a Sziuzűt : részeg ember esik a kútba,
furcsa módon ér földet a repülni vágyó
hős; nevetést fakaszt gipszes téblábolása a
tetőn stb. És végre egy funkcionális burleszk jelenettel is találkozhatunk:
a sportoló és a tanítónő "harca" a kamrában. Almák gurulnak; iszapbirkózáshoz hasonlítható a jelenet. A néző rádöbben: itt most.
noha szörnyen mulatságos a helyzet, mégiscsak két nyomorult
figura vergődik,
ugyanazzal a kínnal a lelkükben, mindketten a szerelmet keresik - csak más-más
úton, eszmények jegyében.

A magyar filmvígjáték lehetőségei
Hadd válaszoljak őszintén a címben föltett
kérdésre, hogy mit ér a filmvígjáték, ha
magyar. Keveset. De ez nézőpont függvénye. Mert ha a tartalmat nézem, akkor
filmvígjátékaink
meglepően gondolatgazdagok. Ez értékes tény. Ha viszont a szórakozás szemszögéből nézem; a helyzet elkeserítő. Hiába van néhány igényes és jó
alkotás (A Tanú, A Pogány Madonna vagy
A kard, Sziuzűt, Ismeri a szandi-mandit?),
ha beleolvadnak a műfaji közeg szürkeségébe.
Az elmúlt tizenöt évben sem sikerült
visszaadni a műfajnak a presztízsét. Sőt! A
szórakozás,
a szórakoztatás . már megfogalmazásában is gyanús. És isten mentse

azt az alkotót. aki szórakoztatni akar! Készüljön föl, hogy ha munkája nem sikerül
- filmjének utolsó statisztája is megkapja
a magáét. Ez nem nagyon lelkesítő eshetőség!
De nemcsak erről van szó l Alkotóink
mintha igazodnának ehhez a tudati állapothoz. Nem küzdenek az előítéletek ellen.
Mintha éppen ez lenne a céljuk: bizonyítani, hogyafilmvígjáték,
a filmvígjáték-készítés afféle nem komoly emberhez méltó
"valami". Félvállról veszik a munkát tisztelet a kivételnek. Így, ha a film tetszést
arat - a sikert nyílt mellel lehet vállalni.
Ha nem, akkor újra van egy kiskapu: "csak
szórakoztam,
játszadoztam
- de hát ez nem
az én műfajorn".
És a játszadozás meg is látszik az alkotásokon (ld. "iskolapéldaként" : Emberrablás magyar mádra, Kojak Budapesten).
Kevés a játékosság, kevés a derűsen vállalt feladat. S hogyafilmvígjátékok
savaborsa is hiányozzék, nincs geg, nincs bur-

leszk. Rendezőink ezeket viccekkel. tréfákkal helyettesítik - noha az ilyen hangvétel
inkább a rádió kabaréműsorába való. Szomorú tapasztalat, hogy alkotóink képtelenek vizuálisan ábrázolni a humort; a verbális közlés uralkodik.
Olybá tűnik: a filmvígjátéknak mint műfajnak a devalválódása 1983-ban a mélypontra jutott. Ma már (vagy még mindig'?)
ott tartunk, hogy szakmai körökben nyíltan
is megfogalmazódik : a filmvígjáték és a
szórakozás,
a nevettetés egymást kizáró,
egymást kioltó funkciók, fogalmak.
Prózai kérdés: mi marad a magyar közönségnek? Nézi a nyugati filmvígjátékokat - és jól szórakozik. S ha saját, itthoni
sorsa izgatja, problémáitól.
múlt jától, a jelen politikai, gazdasági kérdéseitől "nevetve akar szabadulni", illetve nevetéssel akarja kiélezni, sarkítani, tudatosítani a helyzetét. akkor kimegy a rnoziból. és megcsinálja vagy meghallgatja
a legújabb magyar
viccet.
Gulyás István
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Vígjátékok

pedig nincsenek!

A magyar filmvígjáték (csakúgy, mint a
magyar irodalom, művészet, kultúra) nem
fűggetlen Közép-Kelet-Európa történelmétől, gazdaságától, szellemi, ideológiai arculatától. A magyar filmgyártás vitathatatlanul önálló filmalkotásokat hoz létre (ez
nem esztétikai értékítélet), de tartsuk szemünk előtt Babits világirodalom-meghatározását:'"A nemzeti irodalmak is táplálják
a világirodaImat. Egy-egy sejtjükkel újra
és újra bekapcsolódnak a nagy vérkeringésbe. A legkisebb, legistenhátamögöttibb nép
is szülhet olykor' egy-egy »világirodalmi
nagyságot.<. S aztán a -viláqírcdaloma
nemzeti irodalmak közegén át nyilatkozik.
Bennük válik láthatóvá, mint a szél a hullámzó erdőkben. Erdő nem egy van: de egy
a szél." Ilyen egészséges "keleti szelek"
lengik át időnként filmjeinket; sajnálatosan, egyre ritkábban. Szalay Károly még a
magyar filmvígjátékok reneszánszáról ír
könyvében az 1960 és 1977 közötti alkotásokat boncolgatva, mi egyértelműen a hanyatló korszak krónikásának kell hogy elszegődjünk.
Nemcsak a tematikai beszűkülés, de a
(Spiró György neologizmusát kö!csönkérve)
műfajtalankodás is egyre aggasztóbb. Ez
mind a magyar, mind a környező országok
filmjeire áll. Ha csak 1960-tól tekintjük át
a magyar művek tematikáját, a következő
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fontosabb kérdésköröket
ábrázolják az
opusok : lakáskérdés, házassági konfliktus,
életforma-válság, osztályfeszültségek, gyermeknevelés, züllés, deviancia, generációs
problémák, fiatalok ütvesztése. gazdasági
szélhámosságok, bürokrácia, karrierizmus.
provincializmus, dollárkultusz, korrupció,
bulizmus, cinkosság, morális csőd, a mindennapi élet szürkesége, kilátástalansága,
protekcionizmus,
szervilizmus,
lumpen
életvezetés, a város-falu ellentéte, életforma- és tudatválság, bűnözés, hatalmaskodó
főnök-kisember viszony, nyerészkedés, elgépiesedett, túlszervezett intézmények, elidegenülés. A cseh, a lengyel és a magyar
rendezők élen jártak a fent vázolt témák
ábrázolásában: Forman Fekete Pétere, Tűz
van, babámja, Menzel filmjei, Chytilova alkotásai, a Homolka család természetrajza
ma már mind klasszikus műnek számít,
hogy a lengyel szatirikusokat ne is idézzük;
vagy a magyar vonulat ból (nem mások rovására) kiemelve Bacsó, Rózsa János,
Gyarmathy Lívia, Böszörményi Géza, Kardos Ferenc, András Ferenc, Sándor Pál stb.
nevét, akik a fenti repertoárból alkotásaikon keresztül megteremtették a magyar
szatirikus iskolát.
Tanulmányomhoz négy év (1980-83)
nyolcszáz filmjét pergettem le magamban,
szigorúan a vígjátéki előírásokhoz ragasz-

Jin Menzel : Sörgyári capriccio

kodva, elsősorban a Közép-Kelet-Európában született filmvígjátékokra, komédiákra, szatírákra koncentrálva. Ez megközelítőleg hatvan film, részint olyan, amelyet a
magyar filmforgalmazás és propaganda
a plakát jain, hirdetésein vígjátéknak titulál
(számomra érthetetlen módon, ellenőrizhetetlen esztétikai feltevések alapján). részint
pedig olyat, amelyek - ha csak nyomelemekben is, de - tartalmaznak vígjátéki elemeket, fordulatokat, gegeket. Nem kerülte
el figyelmemet a szovjet, az NDK, a román,
a bolgár, a jugoszláv forgalmazás sem. '
Az irodalmi művekből készült filmadaptációk (pl.: A kölcsönkért gyufa - szovjetfinn, Sziuzűt - magyar, Sörgyári capriccio
- cseh, Bolond pénz - szovjet) viszonylag
korrektnek mondhatók, de korántsem érik
utol az eredeti művek színvonalát. Okát

régóta ismeri a filológia: egy mű más műfajba való áttétele a legritkábban érheti utol
az eredetit; a regényt a dramatizálás megfosztja epikai hitelétől, új, a regényben
nem létezett drámai közeget hozva létre; a
dráma filmváltozata megváltoztat(hat)ja a
narratív formákat, új tér- és időegységeket
konstruálva. Kivételek léteznek, a negatívak közül kiemeljük Forman Száll a kakukk fészkére círnű filmadaptációját.
ahol
az elbeszélő hős szerepének felszámolása
180°-os dramaturgiai fordulatot eredményezett, ugyanide tartozik a Hair címu musical vagy a Jesus Christus Superstar filmváltozata.
A koprodukciók gyakran a két ország közötti baráti viszonyt voltak hivatottak alátámasztani, legtöbbször a "polak-wenger,
dwa bratanki ... " vagy a nosztalgikus,
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monarchiabeli gemütlichkeit szellemében.
Ezek a filmek országunkat "tschikosch, gulasch, fokosch" mélységű szociológiával ábrázolták. középpontban felszínes és bárgyú
szerelmi kalandok zajlottak, a BudapestMoszkva-Helsinki
helyszíneket úgy váltották a rendezők, mint a színészek jelrnezűket.
Aránylag kevés a kosztümös vígjátékok
száma, színvonaluk még a francia tucatkalandfilmekét sem éri utol. (Pl.: a Fogadó az
Örök Világossághoz csak bágyadt mosolyt
váltott ki a nézökből. s gyorsan el is tűnt a
műsorból.]

A zenés vígjátékok (Jobb félni...
cseh; Karnevál éjszaka - szovjet; Kenguru
- magyar) legfeljebb a középszerű operetteket, annak is termelési fajtáját idézik.
A paródiák általában bűnügyiek (Kojak
Budapesten - magyar; A Pogány Madonna
- m~gyar; Csak semmi pánik - magyar;
Bulldogok és cseresznyék - cseh; Vabank
- lengyel), a műfajuk tisztázatlan, akárcsak a Tútoronyé; paródiának már krimik,
kevés szatirikus ízzel, krimiknek még kevesek és gyengék. Bujtor Bud Spencer im ágója sem menti meg a filmeket, még kevésbé Inke László Kojak-Kócsag alakítása.
Elérkeztünk tehát a napjainkban játszódó, alapvető társadalmi kérdéseket, visszásságokat tükröző - köznapian
szatírának
nevezett - művekhez,
A szovjet szatirikus irányzat az elmúlt
években (akár a közelmúlt. akár 65 év történetét vizsgáljuk) rendkívül tehetséges alkotók műveivel ajándékozta meg a nézőket. Ha krimiparódiáikra
gondolunk,
az
Olaszok hihetetlen kalandjaitól az Öreg
rabló, nem vén rablón át az Afonyáig, a 12
székig kiérlelt humorú filmek sora jut
eszünkbe; még a tragikus hangvételű V örös kányafában is a történelem szatirikus
fintorát kapjuk a bőrtőnkórus-jelenetben.
(Ez az a tónus, amely klasszikus örökségként követendő példa ma is a kortárs filmművészetben.)
20

Halványabb ugyan a férfi-nő kapcsolatot, a karrierizmust, a főnök-beosztott viszonyt, a kispolgári szemléletet kifigurázó
filmek szereplőinek plaszticitása (pl. Don
Quijote fiai, A hét dada, Mi, férfiak, Nyúl
kolléga stb.), de üdvözlendő az a törekvés,
hogya mindennapi élet visszásságai jelentős szerepet kapjanak a filmvásznon. így
Mcselidze Poeizzon. aki tudja, Sándor Pál
Régi idők focijának kiváló párdarabjává
válik, s a grúz "tündéri realizmus" refrénként felel Kelet-Európának, a magyar közgondolkodásnak.
Kiemelkedő a novellisztikus, apró zsánerképekből álló Atutazób'an Moszkvában
első és negyedik epizódja, ahol egyrészt a
szerkesztőségek korrupt és nagyképű vezetéséről esik szó, másrészt az öreg tűrkmén
pásztor moszkvai csetlés-botlásait szociológiai hitelességgel mutatja be Gurin.
A szovjet filmszatíra legfontosabb, s a
világ filmművészetébe szervesen beletartozó alkotásai közé tartozik Nyikita Mihalkov két zseniális filmje, az Oblomov és az
Etüdök gépzongorára.
Mindkettő ismert a magyar nézők előtt,
filmnyelvük
főiskolai szeminárium
tananyagává
lett. Mihalkov "rehabilitálja"
Csehov színrnűveinek
műfaji megjelölését,
hiszen Elbert János kutatásaiból tudjuk,
hogy eredetileg komédiának szánta az író
a darabjait. Az Etüdök alapjául szolgáló
Platonov-töredék kifejezi a XIX-XX. századi életek kisszerűséqét,
békaperspektíváját,
tehetetlenségét; radikális kritikáját adja a
dekadens pózokban tetszelgő álértelmiségi
viselkedésnek. Ugyanígy az Oblomou, ahol
Tabakov - kongeniális! - alakítása magát
az "Enyészet" -et állítja elénk; hasonló élményben egyszer volt részem: Latinovits
Oblomovját hallgatva a rádióban.
.
Ez a két film az, amely mérföldköve a
szovjet filmgyártás szatirikus törekvéseinek. Mihalkov újabb filmje - mely egy vidékről Moszkvába feljött anya családszervezö kalandjait meséli el =, a Pereputty kö-

Nyikita Mihalkov: Etúdók gépzongorára

veti ezt a tradíciót, ha nem éri is el a rendezőtől meg szokott szintet.
Nyikolaj Gubenko Összel a tengernél című munkájában (orosz címe szerint: Az
üdülők életéből) pompás tabló képet fest a
Krímben "nyaralók" hétköznapi "játékairól" .
Mennyire messze esik ettől a műtől az
azonos helyszínen játszódó Legyen a férjem! (rendezője: Alla Szurikova). Viktor, a
fiatal orvos nyaralni indul a Krímbe, de
nem gondoskodik előre szállásról. Kénytelen - megérkezése után - a kisgyermekével
üdülő Natasával kibérelni egy sufnit. hogy
fedél lehessen fejük felett. A bürokrácia
közbeszól: csak házaspárok nyaralhatnak
együtt! Natasa megkéri Viktor kezét.
Kétségkívül nem a szabad idő aktív eltöltése a film központi problémája; sokkal
kellemetlenebb, hogya hivatal packázásait
- a filmben - háttérbe szorítja a tengerparti szerelmi történet. Ugyanígy romlik el
a karrierizmus ábrázolása az Egy trombitás

Szeesiban című darabban (rendező: Kvinyihidze), ahol a társadalomrajzot elnyomja
az esztrád, a magánélet konfliktusait nem
verbálisan vagy dramaturgiailag
oldják
meg, hanem zeneileg: eltrombitálják. (Félő, hogya film magyar változata megszületik a televízióban.)
A cseh filmalkotások szélesebb skálán
mozognak, első példaként a Matyi, miétt
nem szetetnek a Mnyok?-at hozva; itt fiatalemberek megoldatlan szexuális kérdéseiről és tűzoltó versenyről van szó (mindkettő formani attributum), de a megoldás korántsem a jeles mester szellemét és kézjegyét viseli magán. Matyi távoli rokona
Szerenesés Dánielnek vagy egyéb Sándor
Pál-Mándy Iván hősöknek, azok tragikomikuma nélkül.
A házépítés (ill. renoválás) szabja meg a
Fél ház vőlegény nélkül (cseh), valamint a
Víkendház nélkül nem élet az élet (NDK)
alakjainak dramaturgiai létét (ezeknél sokkalta letisztultabb alkotás az Ajándék ez a

kívül már lejárt a Keleti Márton típusú
nap ... ). A Fél ház ... -ban kifiguráztatik
filmvígjátékok
kora, ez a dramaturgia, ez
az újgazdag mentalitás, a magyar viszonya nyelv már nem "beszélhető". Ha a hiálatban is ismert mosógép-színestévé-drága
kocsi-nászajándék kultusza. (Sajnos, nem nyok oldaláról vizsgáljuk meg ~ magyar
András Ferenc vagy Huszárik Zoltán szín- filmgyártást, kiviláglik, hogy se Tati-féle,
se szí~vonalas kommersz vígjátékunk
vonalán.) Szó esik még az érdekházasságról
nincs.
A hiány jele (az ok) feltehetőleg az,
is, ha nem is oly tragikusan, mint a Kedves
szomszédban.
-,
hogy se kiemelkedő színészünk nincs erre
Az emberi drá mák "zárthelyi" dolgozat- a szerepkörre (ellenpélda: Garas Dezső 1),
ban való bemutatása a Vigyázz, jön a vi- se olyan rendezőnk, aki kiérlelt gegekkel
zit l-ben történik meg. A zárt hely a kórház. csillogva alkosson ilyeneket. MegvizsE totális intézmény viszonylag reálisan lát- gálandó az is, hogy mennyire létjogosultak
az efféle- művek jelenkori társadalmunk
szik, nem a kocsma- és sztriptíz-jelenetre
centrálva gondolatmenetünkben. Halvány számára, van-e igény rájuk. Úgy tűnik,
hogy a néző-alkotó közmegegyezés alaprokona az orosz irodalomból ismert 6-os ...
és a magyar filmtörténetből a Kilences szá- ján a "tömegigény" létezik, de azt ki is
elégíti a külföldi kínálat; ám ezzel egyszermú kórteremnek, de Gyurkovics Nagyvizismind gyakran nem kívánatos ideológiátét is emlékezetünkbe idézi.
A kényszerűségből (gazdasági kényszer kat, eszményeket importálunk. Ördögi kőr
szerelem) szélhámossá vált Dalibor . ez.
Azok a nézők, akik a magyar filmek
Vrána a főszereplője Zdenek Sverák filmsorsát viselik a szívükön, a Sándor Pál-,
jének, a FőÍlr, tünés!-nek.
A bolgár vígjátékok kőzül említést érde- Böszörményi-, Gyarmathy-oeuvre bűvkörémel a Hasonmás," amelyben a kutató pro- ben élnek, s a Kern-féle intellektuális játéfesszor és ikertestvé~e, a boltvezető szerep- kot keresik. Véleményem az, hogy mint a
cseréje válik a film alapj ává. Denev pro- szovjet filmművészetben a Mihalkové, úgy
fesszor, megunva közéleti szerepeit és funk- nálunk a fenti mesterek iránya a követencióit, megkéri testvérét Ivárit. a dörzsölt dő. Ide tartozna még Kézdi-Kovács filmje,
vidéki boltvezetőt. hogy mentesítse fenti a Kedves szomszéd, Gazdagé, az Elveszett
kötelezettségei alól, kihasználva. hasonló- illúziók is, de Gothár Péter Ajándék ez a
ságukat. A botcsinálta professzor fel- és napja is. Mindegyik tragikus-szatirikus
túlnő a feladaton, átveszi az intézet irányí- elemeket ötvözve ábrázolja kora (korunk)
tását, és menedzseri képességeivel szinte társadalmi visszásságait. (Más kérdés,
hogy az Elveszett illúziók történelmi hitele
saját tulajdonaként kezelve a laboratóriumot, a tudományos munkákat háttérbe szo- nekem kevés, társadalomrajza számomra
rítva kis- és nagyvállalkozásokba
kezd. hiteltelen. Ezúttal műfaji oldalról közelíDenev csaknem megsemmisül. Nem nehéz tettem meg.)
Ha ezt a szintet vizsgáljuk, az utóbbi
felfedezni e görbe tükörben korunk tudományellenes, üzlet- és praxisorientált szem- évek magyar vígj átékai a' következőképpen
léletét.
értékelhet ők :
A román Foci, bundában alig színezi a
A magyar bűnügyi páródiákat
és törtéképet, tartalma szerint két vállalatnak a nelmi kalandfilmeket leszámítva kevés
futballpályán korrupt üzleti csatája. eimé- "termék" marad fenn a rostán. A klassziből eredően: lepénzelt játékosok balett je. kus értékű Szabadíts meg a gonosztól (de
A magyar örökséggel, úgy vélem, rosz- a korábbi Sándor Pál művek is) egyedül
szul sáfárkodtak a jelen rendezők. Kétség- állnak, s kimagaslanak a Mese habbal, a

+
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BVÉK, a Fogjuk meg és vigyétek, a Vámmentes házasság, a Boldog szűletésnapot,
Marylin, környezetéből.
Az utóbbi esztendők legsikerültebb alkotásának a Sziozűrt,
leggyengébbnek az Elcserélt szetelem című
filmet ítélem. Az utóbbi alapvető társadalmi problémákat kendőz el nagyvonalúan
(Mészáros Márta koprodukciós filmjeiben
láttunk hasonlót), csak az ifjú- és időskori
szexre figyel rendezője, a szabados kapcsolatok ábrázolása elIepi a filmvásznat.
Szalkai szatirikus vénájából vajmi kevés
mutatkozik a forgatókönyvben, s Kállai
István dialógusai még vérszegényebbek. A
popmázzal lefestett figurák (Avar István,
majd Tordy Géza) kínos jópofáskodása nem
férfiközpontú társadalmunkra.
hanem feminin tagjaira jellemző, s a néző nem a
rádöbbenestől
feszeng, hanem a tehetetlenségtől, az unalomtól. A bájos női szereplők vetkőzésekor a film (a "király") meztelensége lepleződik Ie. A gond- és gondolattalan modellek a legsekélyesebb, legproblémátlanabb világba hívogatnak, s a
"Változtasd meg életed!" rilkei parancsát
képregény szinten közvetítik. Amikor kapuzárás-szoronqását
titkolva. Pusztai Gábor
visszasettenkedik feleségéhez, udvarol neki
(aki viszonozza), amikor minden megszokott pszichológiai szabályt felrúg a forgatókönyvíró, végleges és törvényszerű a film
bukása (telt házak és meghosszabbított játszás ellenére). Minden hamis és álinformációt megtudhatunk a főhősről. az ötvenes férfi pszeudo-természetrajzárólegynéhány lényegtelen dolgot nem: ki ő, mit
csinál, mitől vált élete zűrzavaros sá, s több
hasonló kérdést könnyedén nem tesznek fel
az alkotók.
A Sziuzűr jól bevált, iskolákban tanítha-

tó mintákra épült szatíra. Hibája, hogy az
eredeti kisregény komor színeit lágyabbá
tette, a sötét tónusokat enyhítette, új és
más mű született; legalább oly lebegő, mint
a statisztáló Menzelt körbevevő galambok.
Látszólag a falusi gazdaság, jólét, nagy
megvágások filmje, valójában több ennél:
az értelmiség térfoglalásáról szól,
Böszörményi filmje majdnem plasztikus
figurákat formál. Kiemelkedő Balla doktor, az ifjú feleség, a pedagóguslányok, a
párttitkár, a tornatanár, s összjátékukból
együttes alakítás lesz. Ha a szövegfordulatokat. a nyelvi szintet elemezzük, már
előttünk áll a mozgalmi, tanári, egészségügyi, provinciális zsargon, melyet rég ábrázoltak így szintetizáltan. A falu, ahol a
hősök élnek, egy lőtér mellett fekszik (óhatatlanul
Hrabal
vagy Örkény jut
eszünkbe -), s távolról A burzsoázia diszkrét bájaira emlékezünk. Ez a világ hadiállapotban van. A mindenki harca mindenkivel csehovi és Balázs ]ózsef-i változata
tárul elénk.
"A világtörténelmi forma legutolsó fázisa - a komédia. Görögország isteneinek,
akik egyszer már halálra voltak sebezve
Aiszkhülosz Leláncolt Prométheuszában.
még egyszer meg kell halniuk - komikusan, Lukiánosz párbeszédeiben. Miért halad így a történelem menete? Azért, hogy
az emberiség vidáman váljon meg a múltjától" - írja Marx.
Ha csak ilyen kisszerű nevetésre fakadhatunk. rosszul válunk meg múltunktól,
még kisstílűbb lehet jelenünk, s jövőnk sem
sok jóval kecsegtet.
Ez persze - nem csak a szatíraíróktól
függ ...
Sajóhelyi Gábor

13

Más nyelven beszélünk
1.
A Filmkultúra szerkesztője elküldte nekem Sajóhelyi Gábor
és Gulyás István tanulmányait,
hogy szóljak hozzá. Nos, én
nem kívánok megjegyzéseket
fűzni mindahhoz, amit általában a vígjátéki helyzetről írnak, mert egyrészt most nem
érzem magam ehhez elég felkészűltnek. másrészt pedig tanulmányaikban
reménytelenül
más nyelven beszélnek,
gondolkodnak, mint én, és kódra,
tolmácsolásra még csak lehetőséget sem látok. Egyébként
vélem, hogy alapos és a maguk gondolati határain belül értékes tanulmányaik az elitfilmvígjátékokról
szólnak hozzáértően
(a kifejezést
Gulyás
Istvántól kőlcsőnőztem), és a
tömegfilmről.
tömegszórakoztátásról.
közönségigényről
melyekre feltettem egész pályafutásomat
számomra
semmi érdemit, megfoghatót,
értelmezhetőt nem mondanak..
Valószínű,
hogy ez nem szándék kérdése náluk: mindennek való állapota kívül marad
az ő világkép ükön, aminthogy
lehet, hogy az én világképemen kívül
rekedt
számos
olyan gondolkodásbéli territó24

rium, melyek közt ők otthonosan mozognak.
No, de mínderről, a "más
nyelven beszélésről"
később
még bővebben.
Most, mivel
az egész témakörhöz nem vállaltam a hozzászólást, a szerkesztővel kötött egyezségemnek megfelelően
a személyes
megtámadtatás
jogán
írok.
Mondta a szerkesztő:
"Védd
magad, hisz' az általuk írtaknál jobb a filmed !". Nos, én
nem védekezni, hanem nyilvánosan gondolkodni szeretnék e
helyütt.

2.
Ismét teritéken vagyok. Mint
már annyi munkám körül, ismét indulatok csapnak össze.
Szidnak - mit szidnak? Mocskolnak - és dicsérnek, védelmeznek.
Évek ó a "beállt"
képlet már ez . .. "A kritikusok utálják. a közönség szereti" - mondta rólam az egyik
közönségtalálkozó
vita vezet ője. Ez a megfogalmazás az
utóbbi években szinte a szakmában betöltött státusomat jelentette. Persze, 6-8 évvel ezelőtt még engem is dicsértek
a kritikusok.
Akkor például
egymás után két évben,
két

hazai fesztiválon nyertem el a
kritikusok díját. Még korábban B. Nagy László filmjeim
humorát néhol swifti magaslatokba emelkedőnek
nevezte.
Közben én, életindíttatásom
miatt,
évekig
tanulmányoztam, hogyan lehetne eljutni a
közönséqhez, próbáltam megtudni. hogy - nem elvtelenül,
de - mégis, mi kell a közönségnek? És ennek megfelelően
fordítottam
filmi stílusomon.
elsősorban Kállai István barátom értő segítségével "áthangszereltem"
munkáimat.
Az
eredmény? Míg korábban nem
jutottam el a tömegekhez, ez
után már megkóstolhattam az
igazi, nagy közönségsiker fenséges ízeit, a kritikákat viszont
elkezdték toll helyett bunkóval írni rólam...
(Bármily
sajnálatos
ez a szembeállítás,
de így történt,
mindezt bőséges dokumentációval
igazolhatom.)
De most, az Elcserélt szerelem
bemutatójánál
valamit
változott
a képlet.
Legnagyobb és fölöttébb kellemes
meglepetésemre éppen a nagy
példányszámú,
populáris
lapok kritikusai érvel ve dicsértek (Népszabadság,
Esti Hírlap, Hétfői Hírek stb ... ). Már

kezdtem a kedvező változásokat általánosítani, amikor más
lapok nagyon is hirtelen helyreállították az egyensúlyt, és
élen az Élet és Irodalommal,
ismét már a görcseit tekintve
is jól ismert bunkóval verték
be a fejemet. És az elmarasztaló kritikákba.
a negligáló
gorombaságok
mellé
UJ
hang is vegyült: míg korábban
még legádázabb ellenségeim is
elismerték közönségsikeremet,
most több kritikus kinyilatkoztatta:
márpedig az Elcserélt szerelmet a közönség nem
nézi meg. Nos, ez a "vád"
annyira rosszindulatú, hogy ez
az első, mellyel konkrétan vitába szállok. Két hónap alatt
az országban háromszázezren
nézték meg az Elcserélt szetelmet, csak Budapesten az első százezer nézőt egy hónap
alatt érte el a film, és a csaknem ezerszernélyes Vörös Csillag mozi a tizedik hétre is prolongálta. A forgalmazás szakemberei a fenti adatokat a
rnostani mozi-helyzetben kiugró sikernek könyvelik el ...
3.

Nyilván akadnak most, akik
rálegyintenek: a Szalkai azért
hivatkozik a százezrekre. mert
ezzel azt akarja mondani: tetszik a filmje a közönségnek.
Amikor a közönség, mint megfogható, realizálható fogalom
nincs is, munkál ó közönségízlésről nem lehet beszélni ...
Sok, kihegyezett vitán vágtá k
már ezt szó szerint így a szemembe. Nos, ismételten
és
nyomatékkal
leírom, amiért
ezt az egész dolgozatot készítem: a közönség egyedeiben
bármennyire különféle műveltségi szintű, világlátású nézők
összessége is, fő tendenciáiban
felmérhető
ítéletű, roppant
méretű közösség. Igényét, véleményét igenis ki lehet kutat-

ni, ha valakit ez érdekel. (A
baj inkább az, hogy közülünk
sokan erről eleve lemondanak.) A közönség ítéletének
primér megnyilvánulása a nézőszám, ez mutatja:
tetszik
egy film a közönségnek vagy
sem. Akik ezt vitatják - márpedig sokan teszik =, azoknak
fogalmuk sincs a legdöntőbb
moziforgalmazási kategória, a
legnagyobb közönség szervező
erő, az úgynevezett s z á j pr opa g an da
szereperől.
Egy filmet a jó reklám, a jó
plakát egy-két hétig tud "vinnl.
Utána már minden azon
múlík, hogy aki már látta a
filmet, utólag dicséri vagy
szidja azt barátainak, munkatársainak, szomszédainak. Ha
dicséri, lehet, hogy azok is
kedvet kapnak megnézni, ha
szidja, ez nem valószínű. És az
újabb nézők tetszése újabb nézőket. tele nézőtereket szűlhet,
mint ahogy a nézők csalódottsága, nemtetszése kiüríti a következő előadásokra a mozikat.
Elhiszem. hogy a kritikusok
egy részének nem tetszett a
filmem. Azt is hajlandó vagyok elhinni, hogy mondjuk a
finn-ugor nyelvészeknek nem
tetszett - mert mindez kis létszámokat jelent. De azt, hogy
a közönségnek ne tetszene
(mert lám, ezt is a fejemhez
vágták) , immár látványosan
megcáfolták a tények. Mert a
mozipénztáraknál szavazás folyik. Ahol a választócédula
nem is ingyenes...
És számomra ez a legfontosabb.
Egész rendezői tevékenységem
első számú mércéje a közönség mérhető, értékelhető véleménye. Mozifilmnél nagy izgalommal
kérdezem hétről
hétre a nézőszám alakulását,
faggatom vetítés után a nézők
véleményét. Televíziós munkáimnál (több mint 50 filmet
készítettem a képernyőre) pedig a Szecskő Tamás és mun-

katársai által, a nézők igen
széles körében vizsgált és hitem szerint reális képet nyújtó nézettségi és tetszési számadatokat várom türelmetlenül.
S többnyire örömmel töltenek
el ezek a számok.
Tudom,
hogy a közönség véleménye
még nem valamiféle magas
esztétikai kategória - de aki
lenézi azt, nos, az szerintem
- akarva, akaratlanul - mindazt lenézi, ami itt majd' negyven éve az emberek gondolkodásában változott, formálódott.
Sssz! Micsoda demagógia f
- szisszennek most fel "JOakaróim" , ha egyáltalán megtisztelnek elmeművem olvasásával. Sajnálom, én csak úgy
tudok írni, ahogy gondolkodom. Persze, szó sincs arról,
hogy én a közönsé gigények
elvtelen kiszolgálását prédikálnám. Tudom, hiszem, hogy
a közönség ízlését formálni,
pallérozni kell. Több-kevesebb
sikerrel, de mindig a legjobb
tudásom szerint a vígjátékaimban én is törekszem erre. Lehet, hogy jóval kisebb, jó értelmű nevelő hatás realizálódik szórakoztató munkáimban,
mint mások általam is őszintén tisztelt, magasröptű műveiben. De ha kisebb is ez a hatás, legalább eljut a közönséghez, a tömegekhez ...
4.
Fentiek igazolására íme, egy
összeállítás az Elcserélt szetelem
közönségtalálkozóinak
jegyzőkönyveiből. Hely és idő
hiányában csak néhány találkozó anyagában
tallóztam.
(Legnagyobb örömömre szinte
minden héten hívnak valahová
a filmmel.) Az alábbiak a sátoraljaújhelyi Művelődési Ház,
a hévízi Bányászüdülő ankétján, a Debreceni Agrártudományi Egyetem
kihelyezett
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növénytermesztési
szakán, a
szarvasi Plastolus műanyagfeldolgozó üzemben és ugyancsak Szarvasori. a Felsőfokú
Óvónőképző
vitáján hangzottak el. Nem a dicsérő hozzászólásokat csoportosítottam
a film tetszett szinte mindenkinek, pedig a helybeliek szerint voltak már a fentieknél
egészen más előjelű filmarikétok is. Én az idézeteknél. mivel a visszaadásuk gátlasossá
tett,
inkább adicséreteket
igyekeztem tompítani, és igyekeztem az elhangzott
kevés
bíráló
megjegyzést hiánytalanul kigyűjteni.
(Jegyzőkönyveim hitelességét az illetékes
megyei Moziüzemi Vállalatok
tanúsítják.)
Tehát: elmarasztaló krítikusaim szerint az Elcserélt szerelem nem szól semmiről, csak
olcsó viccekkel operál, de azok
sem szórakoztatnak.
Ennek
cáfolatául idézhetnék a megjelent elismerő
kritikákból
is,
melyek többek között a szórakoztatva előadott magvas mondanivalókért dicsérik a filmet,
de hát ezeket mindenki olvashatta - így jöjjön a nézők véleménye:
48 éves férfi, bánya-üzemvezető: Sokat nevettünk
a filmen, pedig
tulajdonképpen
szomorú.
mennyire
igazat
mond. .. Mennyire felszínes,
külsőséges
a
kapcsolatunk
gyermekeinkkel.
Megalkuvások sorozatával igyekszünk a
kegyeiket keresni,
hogy legalább a látszata meglegyen annak, hogy még a kezünkben
vannak. 42 éves üzemmérnöknő: Ritkán nézek magyar filmet, de az Elcserélt szetelem
nagyon tetszett.
Szórakoztat,
és mégis rólunk szól. Olyan
korú fiam és lányom van, mint
a filmben Zsolti
és Kriszti.
Futunk a gyerekeink
kegyei
után. Odaadtuk neki a kocsit,
hogy továbbtanuljon. és a dis26

cózó barátaival összetörte. 45
éves férfi, igazgató: A nyugati vígjátékokon
nevetek
és
amint
utána
felgyullad
a
villany,
már rögtön
el is
felejtem. Itt keserű gondolataim vannak a sok nevetés
után. Kénytelen vagyok a gyerekeimre gondolni.
Arra, hogyan lehetne hidat verni a generációk közé, amikor ilyen
nagy a gondolkodás beli kűlönbség. A film azokat a szűlöket bírálja, akik sem igazi
erkölcsi
normákat, sem igazi
ideálokat nem adnak a gyermekeiknek. Nem tudom, illő-e
ez egy vígjáték-ankéton,
de én
most azon gondolkodom:
jó
apa vagyok-e én? 23 éves főiskolai hallgató: Remek figurát formált
meg a filmben
Tordy Géza. Amúgy is kedvenc színészem. Rajta keresztül az olyan szülőket bírálta a
film, akiknek
státuszszimbólum a gyermek.
Amikor eltűnt Kriszti, akkor sem a lányáért,
hanem a maga jövőjéért, munkahelyi
bejegyzéséért aggódott.
A komikus
szituációkban
tulajdonképpen
nagyon kemény dolgokról beszéltek itt másfél órán át. 21
éves óvónőjelölt: A papában a
férfi-klimaxot ábrázolták,
igen
mulatságosan.
Az erőltetett
vi sszafiatalodási
szándékai,
ahogy túlzott haverkodással
próbál hangot találni a fiával.
20 éves óvónőjelölt:
Nekem
tetszik
az ilyen szűlő, legalább nem utasítgat, próbálja
megérteni a gyermekét.
Másik 20 éves óvónőjelölt:
Nekem viszont nem tetszik az
ilyen szűlő. Túl puha Pusztai
Gábor figurája. Ilyenek az én
szüleim is, nekem
minden
mondatuk pokoli gyanús, amit
úgy kezdenek: mi megértünk
téged, lányom ... 22 éves főiskolai hallgató: A fiút nagyon
jól ábrázolta a film. Valóban
így vagyunk
ezzel az első

nőinknél.
Addig érezzük magunkat nyeregben, amíg előszőr nem "dobnak"
minket.
Nagyon finoman érezte
meg
ezt Moór Marianna, illetve a
filmbeli
Pusztainé.
Furcsa,
hogy egy komédia mutatta
meg nekem, milyen legyen az
az anya, aki meg akarja tartani a fiát is, meg a férjét is.
38 éves diszpécsernő: Nagyon
tetszett a film, magamra ismertem, a fiammal ugyanezt
csináltam végig, még egy első
látásra undorító kis békát is
odafogadtam,
hogy a közelemben maradjon. Azóta megkedveltem. kiderült, hogy egy
komoly
kislány,
a munkája
felé fordította
a fiamat. 28
éves férfi, műanyaqipati részlegvezető:
Olyan jelenetek
voltak az Elcserélt szetelemben, minden
komikumával
együtt, melyeknek
a végén
tiszta emberi reakciók győztek. Ez pedig hiány a mai filmeknél, elhihetik, nekem kedvenc szórakozásom
a moziba
járás. Itt más jelenetvégeket
vártam, aztán egy kedves fordulattal mindig valami emberi hangzott el. Itt vitatkoztunk
rajta, de nekem tetszett, hogy
az Avar a motelban mégsem
ment ágyba a fia szerelmével.
Még ha közben a fiú már egy
újabb nőnél tartott, de hát egy
19-20 éves sráctól még nem
nagyon várhatunk
állhatatosságot. 53 éves vájár, szocialista brigádvezető: Ez a film nagyon jól szórakoztatott,
ezen
kívül sok mindenről elgondolkoztat. A magánéletünket,
a
családon belüli életünket
jól
és tanulságosan ábrázolja,
a
munkahelyet viszont csak felületesen. Azzal nem mondott
semmit, az csak egy látszatmunkahely. De ehhez a történethez nincs is rá szükség. A
családon belüli életről viszont
nekem azt tanítja, hogy mindenki a másikat megértve, de

a maga korának
megfelelően
éljen, őszintén beszéljen gyerek a szűlővel
és fordítva.
mert különben csak a felsülés
következik, mint a film ben a
családfő sorsánál. 36 éves aszszony, műanyaqipati munkás:
Nőpárti
a film,
azért szeretem. Egy okos asszony sokat
harcol, hogy egybe tartsa a
családját.
Őérte drukkoltam.
és a film végén ő győzött. Ezt
a filmet megnézetem a férjemmel is. 38 éves asszony,
technikus: Az nagy próbatétel
egy asszonynak,
meg egy JO
negyvenes férfinak is, amikor
a nagy fiú elkezd csinos, fiatal nőket hozni a lakásba.
Mert azok a farmeres
meg
mini szoknyás lányok nemcsak
a nagyfíam számára nők, hanem a férjem számára is. Nem
mondom, hogy kinyújtaná utánuk a kezét, de majd' felfalja őket a szemével. amikor azt
hiszi, hogy nem látom. Szerintem ilyenkor derül ki, hogy
húsz év után mit ér egy házasság. Sokat tanultam a filmben Moór Mariannától.
56
éves férfi, nyugdíjas olvasztár:
Ez a film egyáltalán nem neveli munkára a fiatalokat. Ez a
Zsolti vagy mi, mint egy szexmasina,
cipeli a szobájába a
lányokat. Lehet jókat nevetni
rajta, de engem az is érdekel,
milyen a munkához
való viszonya. 37 éves vájár: Tetszett
a film, pihentet, jól szórakoztat.
Kellemes környezetben,
szép lányokat láttam,
kicsit
több
meztelenség
belefért
volna ... Miért, hisz az már a
tévében
sem valami
nagy
poén?! A családi életről meg
olyan tanulságokat
mondott.
amit
mindannyian
otthon
hasznosíthatunk. 50 éves iérii,
a Bányászüdülő hultúrasa. Ez
egy igazán szórakoztató· vígjáték, és mi itt kornolyan beszélünk róla. Ez a legnagyobb
erénye. A fonákot is mutatja,

hogy nevettessen.
mégis magunkra ismerünk. A valóságos
problémákra
családcentrikus
megoldást tanácsol.
Groteszk
is, nevettet is és tanít is. Sok
ilyen film kellene,
legszívesebben levetíteném minden itt
pihenő turnusnak.
Miért van
ilyen kevés jó magyar vígjáték? A külföldi ezt nem pótolja, mert az nem a mi problémáinknak
tart görbe tükrőt.
Nyilván nem becsülik meg nálunk a vígjátékalkotókat. Filmművészetünk
és a kritikusok
egy része már nagyon messze
szaladt a közönségtől. És ez,
ha belegondolunk,
egyáltalán
nincsen rendjén. 51 éves métnök, műszahi vezető: Nem sok
időt fordítottak a film alkotói
az üzem ábrázolására, az igazgaté.ban mégis pontosan magamra
ismertem.
Belefulladok, hogy családi problémákra
hivatkozva
mindenki
annyit
lóg, amennyit csak akar. A
munka meg olyan harmadrendű. Egyáltalán, a film rendezője pontosan tudja, hogy mi
magunkon szeretünk
nevetni,
még ha ez a nevetés egy kicsit keserű is. A film egyik
fiatal lány
szereplője
meg
.pontosan mintázta fiunk egyik
barátnőjét. Aki miatt a feleségem rengeteg Andaxint evett,
én pedig visszaszoktam a dohányzásra. Akkor mi nem tudtunk a kisasszonnyal megfelelően bánni, most, a film után
már tudnánk. 57 éves újságíró: Sokáig úgy hihet tem, mint
néző, hogyaközönségfilm
kiment a divatból.
Az utóbbi
egy-két év néhány hazai filmsikere, mint a Kojak, a Ki beszél itt szerelemről?, a Pogány
madonna,
az Elcserélt szetelem reménytkeltő.
De még
mindig úgy érzem, hogy egy
szűkebben
értelmezett
szakszemében
mai közvélemény
mintha
alantas
vállalkozás
volna közönségfilmet készíte-

ni. A kritikai fogadtatás itt
többé-kevésbé kedvszeqő, mércéje más műfajokra
készült, a
mű drámaesztétikai
megítélésén felül nehézkesen
vagy
egyáltalán
nem képes alkalmazni a szórakoztató
műfaj
kritériumait. így az elismerés
könnyen - vagy mindig - elmarad.
Attól lehet tartani,
hogyaközönségfilmek
hivatalos elismerése is kívánni valót
hagy maga után. Az általában
művészfi1mnek nevezett értékcentrikus, nemcsak érzelmeket,
hanem a gondolkodás mélyebb
rétegeit is megmozgató, esztétikai örömöket nyújtó alkotás
- noha nem mondhat le a kőzönségről - sohase fog annyi
nézőt vonzani a moziba. mint
egy szórakoztató vígjáték vagy
élményszámba menő kalandfilm. Ez nyilván nem csökkentheti az alkotás művészi értékét. De az értékesség nem zárhatja ki a szakmából - a moziból - a jó közőnséqfilmet, a
közönséggel együtt. 24 éves
technológusnő:
Az Elcserélt
szetelem életből vett valós történet, hasznos tanulságokkal,
ugyanakkor
sok
nevetéssel.
Igazán tetszett. Nekem utoljára magyar filmben a Ved az
ördög a feleségét tetszett enynyire. Érződik a filmen, hogy
minden kockája
a közönségnek készült. Nálunk az a legnagyobb baj, hogy külön filmek készülnek a kritikusoknak, a fesztiváloknak. és kűlön filmek a közönségnek. Ez
utóbbi ból ráadásul nagyon kevés. Amíg ez a tudathasadásos
állapot tart, addig még nagyon
sok probléma lesz a magyar
film és a közönség viszonyában. 41 éves technológus,
a
Plastolus párttitkára : Nekem
az is feltűnt, hogy milyen
örömmel játszották
a szmeszek ezt a filmet, érződik rajtuk, hogy nem csak olyan letudni való,
hanem kedvvel
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végzett munkának tekintett ék.
Egyébként jó ez a film, fordulatos, néhol egyszerűsít ugyan,
mint a vígjátékok
általában.
De a részletes elemzés más
műfajok feladata. A nagy tőmeghatású szórakoztató filmnek az a dolga, hogy felhívja
a f;gyelmünket a negativumokra, felvillantsa a megoldás
útját, és közben nevettessen is.
Ezt teszi az Elcserélt szerelem, azt hiszem, ezért tetszett
itt mindenkinek. 39 éves betanított munkás: Jókat nevettünk, de nem mindent értettünk. Túl sok mindenről akart
beszélni ez a film, ez a hibája. Viszont amit érthető tanulsággal elmondott, az szerintem
igaz, meg lehet szívlelni. 19
'éves
főiskolai
hallgatónő:
Imádom az Avart ezért a kitűnő szerepformálásáért. Pont
ilyen az én apám is, farmerban jár, akkor volt a legboldogabb, amikor valahol azt
hitték, hogy a férjem. Majd
elküldöm erre a filmre, ebből
megtanulja,
hiába rázza a
rongyot, attól még nem lesz
még egyszer húszéves. 53 éves
férfi, meós: Valamikor többször is megnéztük a Mici néni
két életét, a Tizedest meg A
veréb is madán, Ma níncsenek
ilyen filmek. Talán ezért is fogadtuk ilyen szeretettel az Elcserélt szerelmet. 25 éves technikus:
Ha ilyen közönségsiker filmeket csinálnának. mint
ez, akkor talán még maguknál
is előfordulna. hogy megtérülne a befektetett pénz. Mi itt,
az üzemben már nagyon megtanultuk, hogy még a hulladék hulladékát is kikaparjuk.
és abból is csinálnunk kell valamit, ha élni akarunk. Azt hiszem, a mai gazdasági helyzet
előbb-utóbb a filmeseket is
megtanít ja a pénz értékére. 55
éves bányamérnök:
A sok
rossz, se füle se farka vígjáték
után ez a film rólunk szól. Kis
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keserű szájíz is marad a nevetés után, mert gondolatokat
ébreszt bennünk. Itt a rossz a
nevetséges, az ellen kellene
tennünk. 50 éves férfi, a
szarvasi mozi
üzemvezető je:
Itt az Elcserélt szerelem látogatottsága jóval felülmúlta az
Eltúntnek
nyilvánítva
címú
amerikai film látogatottságát,
pedig ez utóbbira szerveztünk
is. Sok nézővel beszélgettem
az előadások után. Számunkra
arról szólt ez a film, hogy valamennyien, minden életkorukban felelősek vagyunk a gyermekeinkért. Nem mindegy, kivel jár az a gyerek, hogy kezdi az életét. Arra int a film,
hogy nem szabad mindenbe
beleszólni a gyereknél, de nem
szabad elvtelen "bevágódási"
szándékkal mindent ráhagyni
sem. Oda kell figyelnüok rájuk, és minden korban őszintén partnerünknek kell tekinteni őket. - Fentieken kívül a
megnevezett közönségtalá1kozókon még ketten kifogásolták, hogy nem szól a film a
fiatalok munkára neveléséről,
tizenhárman nehezményezték a
sznobizmus megjelenési formáit, a kritika egy része és a
közönség közti szakadéket.
huszonheten
találtak
még
hasznos tanulságokat a filmben családi életükkel, a szűlő-gyermek viszonnyal kapcsolatban, hatan más, kűlönbőző társadalmi magatartásformákkal összefüggő tanulságokra is leltek az Elcserélt
szerelemben.
Nem furcsa, hogy az a film,
mely, ha vígjáték is, de bányászok és mérnökök, főiskolások és funkcionáriusok számára olyan sok mindenről
szöl, és az esetek többségében
szerintük
a jobbítás
szándékával.
a kritikusaim
egy része számára nem szól az
égvilágon semmiről - s arról
is rosszul?

5.
A
bevezetőben
jeleztem.
hogy még visszatérek azokra,
akik a
tömegszórakoztatást
vagy teljesen negligálják, vagy
a közeledés minden reménye
nélkül,
merőben
másképp
képzelik el azt, mint a szórakoztatandó tömegek.
Erről
már szó esett a Filmkultúra
oldalain is, a "Sértődötten
vagy önkritikusan '?" című, a
filmkritika kérdéseiről
1981ben rendezett vitában.
Csak
két idézet: "Való igaz, hogy
az esztétika alapkategÓriái a
művészfilmre alakultak
ki.
Ugyanakkor
a nemzetközi
irodalmat ismerve
létezik a
filmvígjátéknak,
a filmburleszknek. tehát a legkülönbözőbb filmmúfajoknak a szociológíája, esztétikája. Nálunk
ezek hiánya miatt automatikusan arisztokratikus
pozícióba
kényszerül a
filmesztétika,
ugyanis egyszerűen nincsenek
fogalmai a népszerűbb filmműfajokhoz. Ami nem fér bele a művészfilm kategóriába,
az nem létezik, vagy ha igen,
furcsa minősítésben." (Almási
Miklós) - "Sok a szemforgató képmutatás ezen a területen is. Egyik oldalról állandóan verjük anagydobokat,
hogy a filmek találkozzanak a
közönséggel, ha meg olykor
létrejön ez a találkozás, a krítika élcelődni kezd és nem veszí a fáradságot, hogy analizálja egy-egy siker okát. En
még a hírhedt Kojak mellett
sem mennék
el szö nélkül,
mert valami csak van benne,
ha megnézte közel egymillió
ember." (Bacsó Péter)
Ugyancsak a Filmkultúrában jelent meg, szintén akkortájt,
Nemeskürty Istvánnal
egy beszélgetés. Ebben a többi között, felvállalva a Kojak
Budapestem,
kifejti, hogy a
filmesztétika általános normái

szerinti filmkritikát
az ilyen,
kifejezetten tömegszórakoztató
céllal készült filmekről nem is
kellene írni. Legyen ezeknél a
mérce a közönségsiker.
Nem mondom, hogy tévedhetetlenül képviselhetem a közönség ítéletét, azt sem, hogy
jogom lenne nyilatkozni a tömegek nevében. Egyáltalán,
úgy érzem, ahogy nem csináltam még hibátlan filmet sem.
úgy nem írtam hibátlan cikket sem. De lassan húsz éve
tanulmányozom a moziközönség véleményét,
könyvtárnyi
jegyzetem van erről, több száz
közönségtalálkozón
vettem
részt, több ezer négy, hat vagy
nyolcszemközti
beszélgetést
folytattam erről, több órányi
magnófelvételt készítettem, a
mozik előtt ácsorogva, előadások után. Ha tévedhetek is, de
néhány dolgot a fenti húsz év
után
talán
már
tudhatok
a
közönségről,
vagy
legalábhis
kollégáim
és kritikusaim
egy részénél
jobban tudok, csupán csak
azért, mert majd' két évtizede
ez a legfőbb stúdiumom.
S
ezért merem kijelenteni mostani
vitapartnereimről.
legyünk őszinték: támadóimról
(s itt elsősorban nem a szomszedos két tanulmány szerzőiről van szó).
hogy nem egy
nyelven beszélünk, ég és föld
a gondolkodásunk. más planéták közölt jár az agyvelőnk.
Nem gonosz indulatokról van
itt szó, ők becsülettel hisznek
- többnyire - a maguk igazában. Csak azt egészen másfelé
látják, mint én. Példával igazolnám ezt. A Kojak Budapesten elfogadásán a filmszakma
egyik reprezentánsa komolyari.
őszinte és felelős töprengés
után azt javasolta, hogy a filmet egy, egyetlen egy moziban
azért mutassuk be, ennyi közönsége talán csak lesz! ... A
Kojaknak én is sok hibáját tu-

dom,
ma már sokmindent
másképp csinálnék. De az elért közönségsiker - szerintem
- akkor már várható volt. A
fenti
egy mozis javaslat azt
bizonyítja, hogy az idézett elfogadó - elnézést, de nem
ismeri a mozik közönségének
valós véleményét. Többek között: erről írtam az imént, hogy
más planéták közőtt jar az
aqyvelőnk. De ismét említhetném azokat a kritikusokat,
akik bizton jósolták : az Elcserélt szerelmet
márpedig nem
nézik meg az emberek ...
Mielőtt az előbbi passzusban foglaltakért is megtámadnának,
gyorsan kijelentem:
legszentebb
meggyőződésem,
hogy nem olcsó, bóvli komédiák, krimik teljesítik a közönség igényét! Legalább anynyi gondolattalan, csak röhögtetni akaró komédia és csupán
fegyvereket és öklöket csattogIató krimi bukott meg a közönségnél, mint ahány - teszem azt - melodráma vagy
elvont "művészkedés" (de nem
igazi művészet, mert az mindig megtalálja
a nézőit) ...
Tessék csak a MOKÉP nézőszám-statisztikáit
visszamenőleg is átlapozni. Nyilván saját
statisztíkáinak
alapos tanulmányozása miatt adott a MOKÉP pénzt - a Televízió szórakoztató osztályával közösen
- az Elcserélt szerelem elkészítéséhez.
és én ezért most is
csak őszintén hálás lehetek.
Akadhat olvasó, aki most
gondolja: mit irkál ez itt mindenféléről? Azt mondja már
meg végre, hogy szerinte mi
kell a kőzőnséqnek, ha már
annyit hivatkozott a mozinézőkre . ..
Nos, elismételve,
hogy tévedhetek. annál is inkább, mert a kérdés annyira
összetett, hogy szentenciákkal
válaszolni rá - megengedhetetlen nagyképűség lenne: tehát csupán néhány gondolat.

Az biztos, hogy a mozinézök
szeretnek nevetni vagy megrend ülni, de a hétköznapok
meg szokott folyamatából mindenképpen kikapcsolódni. De
hitem szerint már múltídőben
beszélhetünk a gondolattalan
kikapcsolódás tömegigényéről,
a mai néző már a szórakoztatástól is elvárja, hogy közvetítsen néhány emberi vagy
társadalmi igényű gondolatot,
mellyel egyet tud érteni vagy
vitába tud szállni. (Ezt próbáltam korábban igazolni, köI
zönségtalálkozóim jegyzőkönyveinek bő idézésével.)
S
ezek a gondolatok vagy a néző
napi problémáira keressék a
feleletet,
napi
bosszúságait
szúrká'ják, vagy nagyon meszsze essenek azoktól, a mozi
bűvölete olyan világba röpítse
a nézőt, melyet életében sosem
érhet el, melynek örömeit,
gondjait a saját sorsában sosem tudja megélni. legfeljebb
a mozi széksorában ülve átélni. S e két végpont közti átmeneti, felemás megoldásokat a
néző - tapasztalataim szerint
- elutasítja. (Lehet, hogy ez
az oka néhány, egyébként jól,
tehetséggel
megcsinált
film
bukásának?) Továbbmenve, az
is meggyőződésem, hogya mozinézők
többsége nem műfajokat kedvel. Csak közérthető
legyen a történet, fordulatok,
poénok, igazi feszültség tartsa
ébren a néző érdeklődését, és
teljes illúziót keltsen számára
a jó színészi játék. Olyannyira,
hogy átélt en tudjon "drukkolni" az egyik szereplő sikeréért,
a másik bukásáért.
6.
A két szomszédos tanulmány
szerzői, nyilván csak stiláris
okokból, azt nem írták, hogy
vegyék le a fejemet. De kapott tőlük jócskán a Ki van a
tojásban? és a Kojak Buda29

pesten is. Illene, a megtámadtatás jogán, erre is reflektálnom . .. Mostanában megindult a Ki van a tojásban? csendes szakmai rehabilitációja.
Erről ezért most nem írok
semmit, nehogy indulatokat
keltve, megzavarjam ezt a számomra kellemes folyamatot. A
Kojak Budapesten-ről
pedig
egy rövid külföldi lapszemlét
közölnék,
hiszen a mi szakmánk mindig is odafigyelt a
külhoni reflexiókra. (D. A. válogatása a Filmkultúra számára.)
"A nyugtalanságból egy létezési, ha nem is mindig könynyű életforma teremtődik. A
.könnyű'
fogalma, úgy tűnik,
jelenleg ellenérzést vált ki,
hogy ne mondjuk: egyfajta ellenségeskedést. Ez már semmiségek miatt is kirobban, mint
például az év legnagyobb közönségsíkerét,
az eléggé gyengécske, de vidám, az importált
híres detektiv - a Kojak Budapesten - történetét övező
morális bojkott." (Cinema Bucuresti, 1981. március) "De
végül is Kojak elmondhatja
magáról, hogy szerenesés volt.
A maffia ügynökei, akik rafinált módon az életére törnek,
a visszás helyzetek miatt csődöt mondanak. A könnyed
kézzel előadott és számtalan
jó geggel teletűzdeit mű nemcsak a módszereket és a hatalmaskodókat kritizálja, hanem
az ország minden olyan lakóJát, aki hanyagságával és buta-
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segít mások életét
megkeseríteni." (Wiener Zeitung, 1981. február) "A budapesti stúdiókban alig készülnek szórakoztató filmek. A
Kojak Budapesten. a tavalyi
esztendő legsikeresebb magyar
filmje, mindazonáltal
eddig
nyolcszázezer nézőt vonzott a
mozikba ... " (Die Zeit, 1981.
március) "A nézők, akik megértik mindazt, amit Kojak nem
ért meg Magyarországon, nevetnek, és tetszik nekik a
film." (Cahiers du Cinéma,
1981. április) - így írtak ők,
mindenesetre
hazai kritikusaim jelentős részénél többet
láttak a filmben.
sáqával

1.
Végigolvastam,
amit
idáig
Írtam. Zavar, hogy önmagam
védőbeszédét adtam közre (bár
a szerkesztővel ebben állapodtam meg). De talán egy kicsit a tömegszórakoztatás létjogosultsága mellett is érveltem közben. Meg aztán: ha
más nem véd a Filmkultúra
oldalain? Hogy egy sántító hasonlattal éljek: tudom, hogy a
szenátusban (mondjuk, ez a
filmszakma) az abszolút kisebbséghez tartozom. De a
képviselőházban (mondjuk, az
a moziközönség) talán az abszolút többséghez. Rossz ez az
ellentétes irányultság? Nagyon
rossz, de sokan vagyunk felelősek érte.

tn sosem mondtam, mint
néhány sértett kollégám, hogy
nem érdekel a kritika. Figyelmesen olvasom még a rólam
doronggal írott "bírálatokat"
is, mert volt, hogya gorombaságok között
néhány mondat
értő szóval valódi hibámra világított rá, és ebből már a következő filmemnél tanultam.
Az is lehet, hogy már említett
stílus- és formaváltásomnál túl
hirtelen nyitottam az általam
becsületesen elképzelt közönségsiker felé, és - jó magyar
módra - átestem a ló másik
oldalára is? Mindez lehetséges, hiszen ezt a szakmát az
ember holtáig csak tanulhatja.
Nehéz mindezt egyértelműen
megítélni egy olyan határhelyzetben. amikor az ember a közönségtől egy végtelenül jóleső, de a hibákat is megbocsátó, elnéző szeretetet kap, a saját szakmájának és a kritikusi
gárdának egy jelentős részétől
pedig totális elutasítást.
Azt mindenesetre
kérem,
sőt - több tucat film rendezése után talán így is fogalmazhatok - elvárom, hogy a tömegszórakoztató, népszerű filmeknek legyen meg, no nem
az elismertsége, de legalább
az állandó pergőtűz nélküli létezési joga. ts tisztes közönségsiker esetében tekintsék
ezeket a munkákat is a magyar
filmgyártás sokszínű palettaján
elfogadható résznek.
Szalkai Sándor

PÁLYAKEP

819 sor Szász Péterről"
Szász Péter a magyar filmművészet egyik eredeti egyénisége volt. Szász Péternek nincsenek
korszakos alkotásai, többségük meglehetősen
egyenetlen színvonalú. pályája pedig az egyértelmű bukásoktól sem volt mentes.
A munkásságának értékelésével rá emlékező
írás bizonyítani szeretné az első állítást; és
magyarázatot keres a másodikra.

l. Intellektuális kalandfilm
Szász Péter rendezői pályafutása maradandó
értékű filmmel kezdődik 1967-ben. A Hollós
Ervin írásai ból, Hámori Ottó forgatókönyve
nyomán készült Fíúk a térről munkásmozgalmi
történetet dolgoz fel, látszólag a kalandfilm
klasszikus szabályai szerint, és közönségsikert
arat. Am a filmet távolról sem lehet annyival
elintézni, hogy "igazi profimunka" "jó mozi"
stb. A Fíúk a térről hatása nem egyszeruen a
jó tempóból. a feszes cselekményvezetésből.
az
eredeti figurákból és az élvezetes szinészi játékból ered. Ha Szász Péter csupán erre bízta
volna filmje sikerét, valószínűleg megcsinálta
volna az ikszedik unalmas, szokványos kalandfilmet arról, hogyan lesz néhány vagányból
munkásmozgalmi hős. A rendező azonban új
módon közelítette meg a műfajt és a témát.
Noha minden nemzedék alapvető moziélményét a hollywoodi típusú kalandfilmek jelentik,
klasszikus formájában ez a műfaj máig nem
tudott meghonosodni a magyar filmművészetI

Helyenkénti
pozitív eIfogultságai
közre a fiatal szerző tanulmányát.

ellenéte adjuk
A szeth:

Szász Péter: Fiúk a térről

ben. Próbálkozásaink a legelemibb követelményeknél buknak el: nem sikerül igazi feszültséget teremteni, "puhák" a pofonok, lassúak a lovak, egyszóval a játék játék marad.
Szász Péter ezzel szemben azzal nyeri meg a
műfajjal vívott csatát, hogy a fenti bekezdésben
vázoltakat beemeli a filmbe. A Fiúk a térről
a "régi idők rnozijáról" is szól. A hasonló vegyítési kísérleteknek persze a legtöbb esetben
szürke eklekticizmus a következménye, ahol az
összekevert elemek nemhogy egymást nem
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erősítik, de önmagukban is hatástalanok maradnak. A Fiúk a térről esetében azonban olyan
szerencsések az elegyítés arányai, az elemek
olyan sokrétegű kapcsolatba kerülnek egymással, hogy önmagukban színte felismerhetetlenné válnak, alkotórészei lesznek egy új, saját
törvényekkel rendelkező vegyületnek. Szász
Péter filmje nem kaland, nem paródia, nem
nosztalgia és nem mindez együtt, hanem a műfaj kezelésének más módja: intellektuális kalandfilm.
A jelző itt elsősorban nem arra utal, hogy a
filmnek a műfajhoz képest igen árnyalt a gondolatisáqa, magvasak, olykor sziporkázóan
szellemesek a dialógusai. Mindez önmagában
még nem lenne több egyszeru igényességnél.
De a műfaj beépítése a film tematikájába és
eszközrendszerébe intellektualizálja a cselekményt, a kalandot. A rendező ugyanis nem
egyszeruen egy fiktív valóságot ábrázol, hanem
egy fiktív filmes valóságot. Nem hősöket látunk, hanem filmhősöket. nem verekedéseket.
hanem "azokat a bizonyos" verekedéseket.
Szász Péter értékké csiszolta a magyar kalandfilm sutaságát. azt, hogy képtelen a valódi illúzióteremtésre, és létrehozta a műfaj magyar
változatát. Ez bátran vállalja, hogy játékról
van szó, és' feltételezi, hogy a néző ebbe ugyanúgy bele tudja élni magát, mint a valóság illúziójába, A kísérlet sikeres: a műfajjal szabadon
játszadozó Fiúk a térről semmivel sem nyújt
kevesebbet nekem, mint bármely lZlg-veng
hollywoodi kalandfilm. csupán számomra felnőttebb. tartalmasabb azoknál.
Szász Péter megoldása ugyanis gazdaggá teszi a film jelentését. A rendező, miközben tiszteleg egy kor hősei és mozija előtt, a mai nézőről szól. Mert nem az az igazi csoda, ami a
filmvásznon történik, hanem az, hogy a néző
mindezt elhiszi, és a hatása alá kerül. Bár erosen közvetett módon, mégis rólunk, mozinézökről tett vallomás ez a film. Nagy erénye,
hogy úgy szembesít önmagunkkal, hogy közben kielégíti kaland vágyunkat, valóra váltja
álmainkat. Szász Péter tudatosan vállalt mesevilága mélységesen emberi. Nem kábítani akar,
hanem erőt adni. Mindezt jól bizonyítja a film
utolsó jelenete. Hőseinket (hatan vannak) kb.
ötven, enyhén szólva reakciós benyomást keltő
fiatal várja a grundon. Vezetőjük magabiztosan
kijelenti: "N a, bolsikák, most választhattok :
vagy eltakarodtok innen, vagy szétverjük a pofátokat. Nem a tiétek többé a tér!" Erre Lada
(Bujtor István) már nekik menne, de öccse
megfogja a karját: "Azt ígértük (mármint a
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mozgalomnak) , hogy fegyelmezettek leszünk."
"Holnaptól" - hangzik Bujtor válasza. Ezután
felső kameraállásból láthatjuk, amint a remekül poentírozó, friss hatást keltő Illés-zenére
a "sértett felek" szép nyugodtan nekimennek
egymásnak.
Nem hősökkel azonosulunk, hanem filmhősökkel, végső
soron saját ideáljainkkal. A
Fiúk a térről témájánál maradva: nem magával
az ellenállási mozgalommal, hanem annak lényegével, amely idealizált ugyan, de érzelmi
. szinten képes magába süriteni a mozgalom
proqresszívítását.
Szerencséje a filmnek, hogy a magyar közélet sokat ígérő korszakában születhetett meg.
Alapszerkezetét így nem annyira a nosztalgia
hatotta át, mint inkább a jövőbe vetett hit
egészséges optimizmusa. A filmet magukénak
érezhették a fiatalok is, ami az akkor induló
színészqeneráció odaadó játékán is érződik. Egy
mélyen elkötelezett film talált utat a legszélesebb tömegekhez, mert művészi erővel tudta
érzékeltetni, hogya kommunista ideálok a legalapvetőbb emberi vágyakból táplálkoznak.
A fentiek alapján annyit már mindenféleképpen leszögezhetünk. hogy Szász Péter első
filmjével megújított egy műfajt, új színt hozott
a munkásmozgalmi témá ba, és egyúttal visszaadta annak tekintélyét, hitelét. Ezek a film
eredményei. Egy részmozzanatának jelentősége
azonban érzésem szerint mindezt felülmúlja, és
feltárja az alkotóban rejlő lehetőséget.
Van ebben a történetben egy figura, amelyik
Szász Péterrel együtt csöppent bele a magyar
film világába. AIlás nélkűlicsőlakó, egyébként,
képesítését
tekintve gimnáziumi tanár. Diogenésznek hívják. Foqlalkozása, szociális helyzete
és neve azonban nem jellemzi igazán, mindez
filmről filmre változhat. A lényeg az, hogy
rendkívül művelt és tájékozott, több nyelven
beszélő, a humán tudományokat akadémikus
szinten ismerő hősről van szó, aki fölöttébb
nyitott an szemléli a világot. Számára a legnagyobb boldogság az, ha nyugodtan eljátszadozhat néhány gondolattal, nem meglepő tehát,
hogy csak úgy árad belőle a szellemesség és az
éleselméjűség. Ez a szofisztikus beállítottság
azonban magatartásának,
világszemléletének
elsősorban formája, és nem tartalma. Nem kívülállást hirdet, hanem a világ gondolati megragadásának, egyáltalán, az intellektus működésének szépségét. Nem passzív hős, csupán
képes bármikor rácsodálkozni az életre. Minden gondolati kombináció előtt fejet hajt, mert
azok igazságtartalma
bizonyos szempontból
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másodlagos, az igazi csoda az, hogy egyáltalán
létrejönnek.

2. Diogenész
A Fiúk a térről Diogenésze még mellékszereplő, amolyan rezonőr, aki böIcselkedéseivel kitölti a film átvezető részeit, és finomán idézőjelbe teszi a szituációk komolyságát. Időnként
belép a cselekménybe is. Elmagyarázza például. milyen a hatásos falfelirat, hogyan kell röpcédulát terjeszteni. vagy hogy a jó érdekében
olykor szövetkezni kell a rosszal. Mikor aztán
már nincs rá tovább szükség, észrevétlenül eltűnik a történetből.
Ebben a figurában kristályosodik ki az a
szemlélet, ahogy Szász Péter közelít a valósághoz. Diogenész alakja mögött egy fegyelmezetlen, játékos alkotó bújik meg, aki a lehető legközvetlenebb kapcsolatba kíván kerülni a nézővel, Mondanivalóját nem annyira egy immanens filmi valóság megteremtésével tudja a legjobban kifejezni, hanem "mozizással" r vagyis
kötetlen játszadozással a valóság és a művészet
elemeivel. amely lehetőséget nyújt a váratlan
asszociációkra, az alaptörténettől való rövid elrugaszkodásra.
Intellektuális
alapállás ez,

amely nem rejti el az alkotót. hanem közvetlenül beépíti a műbe, így a valóságot annak
gondolati megragadásának pillanatában ábrázolja, de teret ad a legkülönfélébb érzelmi reflexiók kifejezésére is. Ez utóbbit különösen
fontos hangsúlyozni, mert Szász Péter alkotásaiban az érzelmi háttérnek mindig hangsúlyos
szerepe van.
Az a friss, eredeti hang, amivel az első
filmben találkozunk, új filmes szellemiséget
ígért. A kritikai fogadtatás mégis felemás volt.
Abban mindenki egyetértett, hogy jó kalandfilm született, de ennél magasabbra kevesen
értékelték a filmet. méghozzá két okból. A kritikusok egy része nem tudott mit kezdeni a
fi'm eredeti elemeivel. Voltak, akik észre se
vették őket, és szokványosnak találták a történetet. Mások érzékelték ugyan az új mozzanatokat. de nem tudták ezeket beilleszteni a
hasonló típusú filmek sémáiba. Egyesek azt
kifogásolták, hogya rendező hollywoodi hősöket csinált a magyar munkásmozgalom harcosaiból. mások eklektikusnak minősítették a
filmet. Szinte mindenki úgy érezte, Diogenész
figurája kilóg a történetből. Alakjára, ha felfigyeltek, elsősorban mint nagyszeru színészi
alakítást méltatták, egyesek pedig kizárólag
Darvas Ivánnak tulajdonították "életképessé33

Szász Péter: Egy kis hely a nap alatt
gét". Az itészeknek egy másik (ekkor még kis
számú) csoportja a Fiúk a térről filmes eszközeit hagyományosnak, kissé elavultnak találta,
nem volt igazán elégedett a rendezői teljesítménnyel.
Ezeket a kritikai megjegyzéseket még háttérbe szoritja a siker. Am a "zárójeles" bírálatokból (amelyek éppen a film lényegét érintik)
már kiolvasható, hogy Szász Péter meglehetősen "parttalan" helyzetbe kerül. A bemutatkozás azonban mindent összevetve sikeresnek
volt mondható, így aztán a rendező "töretlenül"
folytathatta útját.
Érezhető volt, hogy Szász Péter Diogenészében óriási lehetőségek rejlenek. Olyan szervező erejű figura ez, akire akár több filmet is
lehet építeni. Ráadásul Darvas Ivánban olyan
megszemélyesítőre lelt, hogy nyugodtan beszélhetünk a szerep és színész tökéletes eggyéválásáról. Nem lepett meg tehát senkit, hogy az
új vállalkozásban Diogenész főszereplővé, igazi
játékmesterré lépett elő. Felöltötte Perczel Jánosnak, a Tanácsköztársaság referensének jelmezét, és repülőgépre szállt, hogy átrepülve
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a polgárháború ezernyi kalandot kínáló fenséges forradalmi zűrzavarán üzenetet vigyen
Moszkvából Budapestre. Érdeklődéssei vártuk,
vajon sikerül-e Szász Péternek kiaknáznia figurája lehetőségeit. ki tudja-e teljesíteni alkotói
szemléletét.
Perczel gépe többször is lezuhan, és mire
valahogy eljut Magyarországra, már megbukott
a Tanácsköztársaság. Sajnos, a film is hasonló
sorsra jut.
A magyar-szovjet
koprodukcióban készült
Kapaszhodi a fellegekbe! (1969-71) a magyar
film egyik legnagyobb vállalkozása, egyszersmind bukása. Azért is fájdalmas ez a kudarc,
mert mind a mai napig megpecsételte nem
csupán egy alkotói törekvés, de egy műfaj
sorsát is. Pedig nem történt más, mint hogy
ezúttal nem sikerült megtalálni azokat a helyes
keverési arányokat, amelyek az előző filmet
sikeressé tették. Az alapszerkezet
majdnem
változatlan mar~dt. De amíg a Fiúk a térről
alapmúfaja: kalandfilm. utódjáé tisztázatlan, a
"hősi komédia" megjelölés is inkább a hangvételt világítja meg: se nem vígjáték, se nem ka-

landfilm. se nem paródia, illetve mindez együtt.
Az alapműfaj megválasztása azért fontos, mert
szerkezetet tud adni a rendező játékosságának.
Tartalmassá tudja tenni a különféle asszociációkat és kisebb elrugaszkodásokat, biztosítja
az intellektuális közelítés játékrerét. Úgy tűnik,
a Kapaszkodj a fellegekbe ! is elsősorban kalandfilm kívánt lenni. A cselekményvezetés lazasága azonban széttőrdeli
az alapszerkezetet,
és kiegészítő elemek árasztják el a filmet. Ezek
önmagukban sokat ígérőek, de mivel nincs hova kötődniük.
egy idő után fárasztóvá
válnak.
Szembeötlő az is, hogy a Kapaszhodi a fellegekbe ! nem képes megismételni az előző film
verbális humorának színvonalát. A dialógusok
közel~bb állnak a viccelődéshez.
mint a szellemes szócsatákhoz,
(Érdemes megjegyezni, hogy
természetesen mindez viszonylagos, a film ebben a tekintetben az átlaghoz képest igényes.)
ts mégis: az alkotásból hiányzik az a frisseség, az a természetes báj, ami a Fíúk a térről minden kockáját
áthatotta. A fiúk egyébként in is megjelennek: Szovjet-Oroszországban kóborló magyar forradalmárok alakjában.
De hiányzik belőlük az élet, megmerevedtek.
Egészséges optimizmusukat néhány kockában
hurráoptimizmus váltja fel. Sajnos, fölbukkan
néhány kifejezetten operett szellemű figura, amí
gyengíti a forradalmi tartalom hitelét. Fényes
Szabolcs zenéje is az operett felé viszi el a történetet, de a zenés műfaj ezzel a történettel
nehezen összeegyeztethető.
A Fíúk a térről alapjában véve hollywoodi
nyelven beszél, ám jól. A Kapaszkadj a fellegekbe ! a monstre filmek eszközeivel dolgozik,
de ehhez viszont nem elég monumentális; eltekintve egy-két tömegjelenettől és a- légi felvételektől nem közvetít a kamera kellő látványosságot. Ezért nemegyszer filmszerűtlennek
hat.
A vállalkozás kulcsfigurájának, Perczel- Darvasnak sincs igazi kifutási lehetősége. A "vezér" szerepében sokkal kevesebbet tud rnondani, igazi egyénisége elvész az események és
a műfajok tengerében. Még így is elsősorban
miatta lehet végignézni ezt a filmet, amelyből
jó alkotás születhetett volna, ha a rendező pontosabban tisztázza szándékát.
Mert felhívás ez a film. Romantikus alapállásbó]
szűletett felhívás ·az értelmiséghez a
forradalomban való részvételre, vezető szerep
vállalására a leghaladóbb eszmék terjesztésében. A film végül is olyan értelmiségiekről
szól, akik tudásukat nem egyszerűen a forradalom szolgálatába állították, hanem azonosul-

tak is vele. Perczel ugyan hivatásos forradalmár, érzésem szerint alakjával Szász Péter
mégsem azt akarta illusztrálni, hogy milyennek
képzeli a forradalom vezetőit. Szász hősei ben
általában inkább azokat a sok esetben párton
kivüli értelmiségieket fedezhet jük fel, akik elkötelezettek az új társadalom iránt, akik ugyan
sosem memének fegyvert fogni érte, de mindig erről álmodoznak. Lehet, hogy ízlésviláguk
kissé elavult - számukra az operett és a western volt a fiatalság =, lehet, hogy gondolkodásukban sok a polgári elem, de a forradalom
elemi erővel hatott rájuk. Gondolatban szívesen veszik fel a komisszárok ruháját, és felszabadultan csetlenek-botlanak
a forradalom
idealizált világában, ahol minden egyértelműen
vörösökre és fehérekre redukálódik. Az ő vallomásuk ez a film.
A Kapaszhodi a fellegekbe! tehát az értelmiség és a forradalom kapcsolatát vizsgálja, és
a szándék szintjén a film csaknem összes eleme
igazolást nyer, talán még az operettszerűség
is. De a megvalósítás egész egyszeruen rossz,
így a korábbi kritikai megjegyzés.eket nem lehet visszavonni.
A kísérlet mégis jelentős, hiszen ismét új
műfaj alapjait igyekszik lefektetni Szász Péter,
amit a' film tisztázatlan pontjai miatt esszé játékfilmnek tudnék nevezni. További próbálkozások kellettek volna ahhoz, hogy ezt a fogalmat pontosítani lehessen. Lényegében arról van
szó, hogy az alkotó gondolati-érzelmi síkon
próbál közvetlen kapcsolatba kerülni a nézővel, nem törekszik
esztétikum
teremtésére.
Látvány és dialógusok formájában közli érzelmeit, gondolatait valamiről.
A kritika nem tudott olyan elnéző lenni a
Kapaszhodi a fellegkbe ! hibái iránt, mint a
Fíúk a térről erényeivel kapcsolatban. Az első film elismerése mögött lappangó kifogások
most elemi erővel törhettek felszínre. Amíg
a film hibáit ostorozták a kritikusok, igazuk
volt. Egy-két általánosító megjeqyzéssel azonban kissé elhamarkodottan
eimkét ragasztottak a rendezőre és próbálkozásaira.
Két ilyen általánosító megállapítást szerétnék érinteni. Az egyik Szász Péter képességeit, tehetségének mértékét kívánta volna jellemezni. Eszerint Szász Péter elsősorban gegman, aki tele van ugyan apróbb ötletekkel. de
ez kevés egy műalkotás
létrehozásához. Nyilvánvaló, hogy ez a vád Szász rendezői, és egyáltalán, alkotói kvalitásait vonta kétségbe. A
kritika észrevétele találó lenne, ha a rendező
filmjei alapján születne. Nem értenék egyet
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vele, de jó szemre vallana, és elismerést keltene azzal, hogy "van benne logika". A bírálók többsége azonban tudta, hogy Szász Péter
rádiós múlt után tizenöt eviq dolgozott a
filmgyárban mint dramaturg, forgatókönyvíró és mint...
gegman. Rendezői diplomája
nem volt. Éppen ezért ennek a kritikai észrevételnek volt valami bennfentes felhangja : miért akar egy gegman rendezni? Hadd válaszoljon erre a kritikai észrevételre néhány adat.
Szász Péter:
- dramaturg: 2,,2 néha öt (Révész György),
Dollárpapa (Gertler Viktor)
- forgatókönyvíró: Fel a fejjel (Keleti Márton), Gázolás (Gertler Viktor), Hannibál
tanár úr (Fábri Zoltán), Mese a 12 találatról (Makk Károly), Fűre lépni szabad
(Makk Károly), Utószezon (Fábri Zoltán),
"bedolgozó" A tizedes meg a többiekbe
(Keleti Márton)
- rendezőasszisztens : Hattyúdal
(Keleti
Márton)
- rendező: Fiúk a térröl
A lista nem teljes, de annyit mindenképpen
elárul, hogy milyen szerepe volt Szász Péternek a felszabadulás utáni magyar fílmgyártásban. Ezek az alkotások többségükben nem remekművek, de műfajukon belül igényes munkák, és tömegeket vonzottak a moziba. Szász
Péternek volt alkalma megtanul nia a szakmát,
első filmjével pedig számomra igazolta, hogy
rendezőként is helye van fi1mművészetünkben.
A 60-as évek "új hullámai" - köztük a magyar is - azonban a 70-es évek elejére meghódították a magyar filmkritikát. Megkezdődtek a nagy formanyelvi újítások, és ezzel létrejöttek az ún. réteg filmek. A kritika figyelme
ezek felé fordult, a közönség pedig magyar
mozi nélkül maradt. A hagyományos és az új,
formabontó fiIm közötti ellentét leginkább a
vizualitás és a verbalitás kérdésében csapódott
le a kritikában. Hátrányba kerültek a hagyományos dramaturgiával és általában, a sok dialógussal dolgozó alkotók. Szász Péter alkotói
módszere valóságos céltáblája volt az esztétizáló támadásoknak. hiszen ő alapjában véve hagyományos dramaturgiával, sok szöveggel dolgozott. Alapjában véve. Mert szándéka szerint
az egészet új szemlélettel frissítette fel, és közel állt ahhoz, hogy megújítsa, korszerűsítse a
"közönségfilmet", azaz a legnépesebb réteg
filmjét.
A Kapaszkodj a fe11egekbe/ kudarca azonban hosszú időre meggátolta ebben. Nem tudta
tovább folytatni azt az utat, amelyen elindult.
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Eredeti eszközeit eredetieskedésnek minősítették, kulcsfigurájáról, Diogenész- Perczelről pedig ezt írta az egyik kritikus: "e típusnak még
vörösre mázolva sincs helye sem a forradalomban, sem a szocialista filmkultúrában", Ez volt
a második általánosító megállapítás.
Azt hiszem, a forradalom gyermekei (akiknek a Kapaszhodi a fellegekbe/ ajánlása szól)
így is tudtak nevetni ezen a filmen, és talán
azóta is időről időre végignézik, minden hibájával együtt, mert hasonló filmeket nem csináltak nekik. Diogenész-Perczel eltűnt a magyar fiImgyártásból, és vele együtt eltúnt az a
népszerűe n inte11ektualizáló rnozi, ami Szász
Péter legtöbbet ígérő találmánya volt, amin
keresztül rá tudott volna találni a saját műfajára.
Egy "gegmannek" persze még mindig megvan az az előnye egy meg nem értett zsenivel
szemben, hogya legnehezebb pillanatokban is
támadnak ötletei. Több éves hallgatás után
Szász Péter új figurával jelentkezik, hogy szívet-lelket melegítő mozit csináljon: a hétköznapok hősével.

3. A hétköznapok kalandia
A "hétköznapok forradalmiságának" korát éljük, és Szász kísérletet tesz, hogy megteremtse
a hétköznapok kalandfiJmjét. Eroica-akció:
1973-ban, Magyarországon ez annyit jelent,
hogy sikerül-e egy nap alatt Budapesten karmestert találni a pándoki zenekar kultúrházavató Beethoven-koncert jéhez?
A nehéz feladatra vállalkozó "Szupermen"
T. Gyula, apándoki pártbizottság tagja. Helyzetét még az is nehezíti, hogy Pesten vizsgáznia
is kell, valamint ügyelni e a fővárosba ránduló
pándoki szurkolók sportszerű viselkedésére.
Szász Péter új hősét jól érzékelteti a film elején megjelenő Benjámin-idézet: "Szívem szerint földig hajolnék / meg előtte, mégis csak
jó napottal / köszöntöm a kertészt. I Köszöntésemre kurtán biccent - nincs rám ideje /
Jár-kél, teszi a dolgát serényen, / gondtalanul,
könnyű dalocskát fütyürészve". Lehet, hogy a
rendező szándéka nem volt más, mint tisztelgés
ezek előtt az emberek előtt, de többet sikerült
megragadnia.
A hetvenes évek elejének, a "hétköznapok
forradalmiságának" kora ugyanazokat a vágyakat, ugyanazt a nosztalgiát fejezi ki, amit a
rendező művészi alapállása. A Fíúk a térről
után a kor és az alkotó ismét egymásra talált.

Szász Péter: Szépek és bolondok
Pontosabban : Szász Péter ötlete megegyezett a
korszak ötletével.
Egyszerre sikerült az Egy kis hely a nap
alattban kifejezni a hősi életérzés. a nagy tettek iránti vágy természetesség ét és anakronizmusát. T. Gyula fél Budapestet meg tudja mozgatni egy szabadszombaton, mert el tudja hitetní, hogy fontos ügyről van szó, amiért érdemes tenni valamit. És az emberekből erre
az egy napra előbújik a titkoltan imádott hősi
póz. T. Gyula csak napi feladatot teljesít, a
pestiek számára viszont mindez gyönyörű kaland, közösségteremtő nagy megmozdulás.

Mindegyikük érzi a maga fontosságát, és végre kiélheti romantikus vágyait. A kiélezett helyzet teljes embert kíván. A pestiek lelkesedése
a film vége felé a főhősén is túltesz, ők öntenek bele lelket, amikor reménytelennek látja
a helyzetet. De a film nem hagy kétséget afelől, hogy T. Gyula mindennap becsülettel helytáll az életben, ezzel szemben a fővárosiak az
akció végeztével azonnal visszatérnek szürke,
kilátástalan hétköznapjaikba. És ha majd végiggondolják, hogy végül is egy kis ügyért tették ki a lelküket, szégyellni fogják, hogy ennyire "megfeledkeztek" magukról. Mint ahogy
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utólag esetleg a néző is szégyelli, hogy beleélte
magát a történetbe.
Szász Péter az Egy kis hely a nap alattban
filmes eszközeit is, megújítja. A pesti forgatagot a kamera állandó mozgásával próbálja hitelessé tenni, és alkalmazza a "cinéma veríté"
elemeit is, Lényegében azonban ezúttal is a
dramaturgia és a párbeszédek "viszik" a filmet
meg az alapötlet. Szép alkotás született, Szász
Péter új arca azonban nem tudta feledtetni a
régit. Visszaszorult a játékosság, az új figurákban jóval kevesebb az eredetiség. A legtöbbjük mintha utánérzés volna.

4. "Vezette Ivicz
Rendezte Szász"
Van az Egy kis hely a nap alattban egy jelenet.
T. Gyula meglátogatja
egykori
harcostársát.
Kuglit. Ülnek az asztalnál, csendben emlékeznek. Oldalakat lehetne írni arról, mi minden
sűrűsődik bele ebbe a fél percbe. Egy elfelejtett
korszak névtelen hőseinek egész élete. Szász
Péter az egyik nyilatkozatában
utal rá, hogy
Sándor Pál ezért azt tanácsolta neki, csináljon
végre egy "csendes" filmet. Bár véleményem
szerint a "csendes" jelenet hatásához nagymértékben hozzájárult a szituációt körülvevő másfél óra rohangálás, az ötletet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Szász Péter megírja tehát egy újabb hétköznapi hős, Ivicz István
másodosztályú futball bíró történetét.
Az előző filmekhez képest a Szépek és bolondok (1976) két alapvető újdonságot tartalmaz. Az egyik ez a bizonyos "csendes", lírai
hangvétel, Illetve ezzel összefüggésben az, hogy
a rendező a filmje mögé rejtőzik, először próbál valóban immanens világot létrehozni a
vásznon. A másik új mozzanat a közvetlen politizálás száműzése. Amit Szász Péter eddig különféle forradalmi köntösökben kívánt elmondani, most a mindennapok szintjén történik,
és általános emberi tartalmat kap.
Mert a rendező minden filmjében a hitről.
a mindig teljességre
törekvő alkotó emberi
magatartásról, az érzelmek vállalásáról. az ér'telem csodájáról és a szerétetről mesélt. A szeretet nem is jó szó. Toleranciáról beszélhetünk
inkább, arról, hogy legyen erőnk felfedezni
minden emberben a szépet, a megismételhetetlent. Az első három filmben ez az üzenet az
alkotónak a forradalomhoz való viszonyán keresztül fejeződött ki. Az új alkotásban elsődleges jelentéssé vált.
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Ivicz magatartása egyben azt is megvilágítja,
amiről a Kapaszhodi
a fellegekbe!
kapcsán
már volt szó . hogy mennyire romantikus Szász
Péter elkötelezettsége. A főhős tisztán látja, mí
történik körülötte a futballvilágban,
számára
azonban az a fontos, hogy van futball. És amíg
van futball, addig van pálya, vannak csapatok,
van értelme az életnek, mert ő, Ivicz István,
igaz, hogy egyszer egy héten, igaz, hogya másedosztályban. de tehet valamit azért, amiben
hisz, és olyanná formálhatja maga körül ezt a
világot, amilyennek látni szeretné. És bár kűlönc figura a labdarúqóéletben,
titkon egyre
várja az elismerést. hogy majd felfigyelnek rá,
hiszen a sportág igazi szellemét képviseli.
Közepes képességű hősök filmje a Szépek és
bolondok, akik valahol elrontották az életüket,
vagy többre egyszeruen nem voltak képesek.
Alakoskodnak egymás előtt, cinikus vagy puritán pózt vesznek fel, de álvitáik után rádöbbennek. hogy valahol közös a sorsuk, és nagyon
közel állnak 'egymáshoz.
Gyönyörű jelenetsora a filmnek a vasárnap
délutáni kenyérsütés.
Olyan meleg ség árad
ezekből a kockákból, hogy néhány: percre nemcsak a hősök ismernek egymásra, hanem a nézők is. Pedig egy hosszú monológot hallgatunk,
amelyből megtudjuk, hogyan bújtatott Ivicz egy
zsidó kislányt a háboru alatt. Rendező, operatőr (Koltai Lajos) és színész (Kállai Ferenc)
nagy találkozása ez a jelenet; maradandó értékű vallomás a manipulálatlan emberi tisztességről.
Ivicz a mérkőzésen
valóságos hőstettet hajt
végre. Van bátorsága a kiesés ellen kűzdő hazaiak egyik játékosát szándékos durvaság miatt
kiállítani. A másnapi Népsportban meg is kapja a nagy elismerést: "Vezette Ivicz. Jól".
Szász Péternek is volt bátorsága, mégpedig
ahhoz, hogy önmagához képest valami egészen
újjal
próbálkozzon.
Sikerült egy tartalmas,
szép, kis rezdülésekből építkező, gazdag képi
viIágú filmet csinálnia, amiért aztán neki is
kijárt valamiféle kritikai elismerés. "Rendezte
Szász. Jól."

5. Hogyan (ne) felejtsük el ...
70-es évek vége. Megszületnek az első "őszinte" filmek az ötvenes évekről, a személyi kultuszról. Néhány filmtől eltekintve nem igazi
önvizsgálat ez, hanem inkább ellenreakció, ellensematizmus. Szász Péter is megcsinálja a
saját nemzedékéről szóló önértékelő
filmjét.

Szász

Péter:

Hogyan

felejtsük

el életünk

legnagyobb

A Hogyan
relmét

felejtsük
el életünk
lenagyobb
sze... ? (1979) bukása véget vet a rendező

filmes pályafutásának. Egyedül maradt, nem
tudta csinálni tovább. De mi okozta ezt a katasztrofális kudarcot?
Mindenekelőtt el kell ismerni, hogy a Hogyan felejtsük
el ... sikerületlen film. Dramaturgiailag nem elég feszes, több figurája elnagyolt, több beállítása színpadias. Ezenkívül,
sajnos, Szász Péter be akarta bizonyítani, hogy
tud képi világban gondolkozni, eleget tud tenni
a modern vizuális követelményeknek. Túlságosan is a kritika hatása alá került, feladta
saját filmnyelvének következetes alkalmazását,
flash backeket komponált alkotásába, ő is elkezdett játszani az idővel, méghozzá epigon
módon. A szuverén látásmóddal rendelkező alkotó még sorozatos kudarcok után sem adhatja fel önmagát, mert a jó mű lehetőségét dobja oda kisebb sikerekért. Szász Péter a Kapaszkodj
a fellegekbe!
után egyre több engedményt tett a krítikának, vesztett is eredetiségéből, de soha olyan közel nem került saját nyelvének feladásához. mint utolsó filmjében. Úgy

szerelmété

vélem, itt sem lépte át a határt, de az engedmények következtében a film rengeteget vesztelt valódi lehetőséqeiből,
a rendező pedig
egyéniségének létét kérdőjelezte meg.
A kritika persze alaposan kiaknázta az ezekből a hibákból adódó lehetőségeket. Megállapításai nagyrészt igazak voltak, ám szerintem
rosszindulatúak egyszersmind. A torz hangvételt pedig a film vélt tartalma váltotta ki. Itt
ugyanis Szász Péter nem állt be a sorba. A
"leleplező" filmek dömpingjében egykori ellenállási hősökről mondott el valamit. A divat
azonban mindent csak önmagához tud mérni,
a finomságok érzékelésére indulatossága miatt
képtelen. A Hogyan felejtsük
el...
ezért témájánál fogva gépiesen szektás alkotásnak minősült.
A film története nagyon egyszeru. Az Angliában élő Szvetics Berta (Szász élettel teli,
szinte minden filmjében megjelenő komisz nő
figurája) egy véletlen folytán egy éjszakát
tölthet Budapesten. Emlékezni hívja egykori
szerelmét és annak harcostársait. Összegyűlnek
ismét a "fiúk a térről", fáradtan, meggyötörten,
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Szász Péter:

Cement

és visszaemlékeznek
fiatalságukra, a mozgalomra, példaképükre. Kántor Ferire. aki hősi
halált halt a fegyveres harcban.
Szívbemarkolóan szornorú látványt nyújtanak
ezek a megtört, arcukat vesztett emberek. És
itt lehet félreérteni a filmet. Mert elképzelhető
egy olyan értelmezés, mely szerint Szász Péter
visszasírja a régi szép időket, a forradalmi magatartást, a harcot. Erről azonban - gondolom
én - szó sincs. Csupán néhány ember a fiatalságára emlékezik. Nem egy nemzedék, hanem
annak egy maroknyi csoportja, amelyik részt
vett a fegyveres ellenállásban, amelyik a szocialista Magyarországért
harcolt. De nem a
harcra emlékeznek, az ideálokra. hanem egyszeruen a fiatalságukra, . ami történetesen világmegváltó, hősi küzdelem volt. Számukra
az olyan szavak, mint "szocializmus", "kommunista mozgalom", "vörös zászló", "marxizmus", "MADISZ" nemcsak az eszmét, a forradalmat idézik fel, hanem a lányokat, a kuplerájt, a felnőtté válást, a barátságot, a nagy
hecceket. a céllövöldét, Gary Coopert és az
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FTC- MTK meccseket is. És megfordítva. Életük nagy szerelméről a mozgalom is eszükbe
jut. Tele van ez a film ambivalens mozzanatokkal. Igazi hősöket látunk, de azt is érezzük,
hogy talán csak azért csinálták, mert fiatalok
voltak. Visszakívánjuk
fiatalságuk szellemét.
ugyanakkor érezzük anakronizmusát is. Sajnáljuk őket, miközben mosolygunk rajtuk, sőt,
olykor még ellenszenvesek is. Láthatjuk, menynyire eltávolodtak
már hétköznapi életükben
egykori eszméiktől. ugyanakkor szív ük mélyén
ott lappang a mindannyiukat
összetartó, egy
életre szóló elkötelezettség az "ügy" iránt.
Szász Péter utolsó alkotása talán az egyik
legartikuláltabb,
legárnyaltabb film az utóbbi
harminc-negyven
esztendőről. És talán a legszomorúbb. Nem odamond, hanem művészi
erővel ábrázol. Felejthetetlen a társaság éjszakai kóborlása a nagy tettek környékén, vagy a
közös éneklés a kisvendéglőben (nem munkásmozgalmi dalt énekelnek, hanem egy régi tucatslágert) . Egyikük "csendes" halála, és a róla

hiszen Brecht világa több ponton is érintkezett
alkotói szemléletével. intellektualizmusával.
Tévéjátékai azért sikeresek, mert a pontos
darabértelmezés mellett jelentéssűrítő látványt
teremtett a képernyőn. A díszletek például
nemcsak azért nagyszerűek, mert tág játékIehetőséget biztosítanak, vagy mert jelzésszerűen érzékelterni tudják a helyszínt, hanem
azért, mert jelentésük van, kifejeznek valamit.
A Szerelvény a hátországba óriási fogaskereke
nem egyszeruen azt jelzi, hogy egy gyárat eva6. Televízióban, televízióról
kuálnak, de a hátországi élet szimbólumává
tud emelkedni. A Cement hivatali helyisége sem
Szász Péter a lehető legközvetlenebb hangon
egyszeruen ötletes díszlet. Egyszerre tudja kiakart megszólalni, és filmjeiben egy már intelfejezni a bűrokráciát és a polgárháború zűrlektuálisan
feldolgozott valóságot jelenített
zavarát.
meg. Ezért az ábrázolás egy bizonyos mértékíg
Ennél a tévéjátéknál érdemes még elidőzni
elvonatkoztatott szinten történt. Más megköegy kicsit. A Gladkov-regény német adaptációja
zelítésben: a rendező mindig a lényeges moznyomán készült Cement ben - ami egyszerzanatokra ügyelt, a reális környezet apróbb
smind utolsó rendezői munkája volt - Szász
mozzanatait elhanyagolta, sőt, ezek mintha zaPéter magas szinten szintetizálni tudja tévés
varták volna. Törekvése közel állt a színház
újításait az alkatához legközelebb álló kifejejelzésekkel dolgozó világához. így aztán maradt
zésmóddal, és szuggesztív erejű képet fest a
számára egy terület, ahol megvalósíthatta az
forradalomról. Ebben a műben összhangba kealkatához legközelebb eső stílust: a televízió.
rül a publicisztikus hangvétel és a rendkívül
A tévéjátékok
műteremvilága
lehetőséget
expresszív látvány. A tartalmas fecsegésre hajadott a közvetlenségre és egy stilizáltabb ábrá- ' lamos rendező itt a művészí sürítés tetőfokát
zolásra. Ráadásul a 70-es évek elején a műfaj
éri el. A Cementben mindennek jelentése van.
születőben volt, nem rendelkezett hagyomáA díszletnek. a világításnak, minden mozdunyos eszköztárral. Míg filmjeiben Szász Péter
latnak. a színészi játék minden rezdülésének.
hagyományos formanyelven mondott el új tarKözvetlen és önmagán túlmutató jelentése.
talmakat, tévéjátékaiban formateremtőnek biA részletesebb elemzésre itt nincs lehetőség,
zonyult.
csupán egy mozzanatot említek meg. A vörösök
Játszani kezdett a térrel. Törekvését jól kibizalmatlanságból kivégzik egyik elvtársukat.
fejezi két részből álló műsorának címe: SzínA kivégzési jelenet úgy történik, hogy két
ház, falak nélkül. Számtalan apró ötlettel tákatona egész egyszerűen behoz egy vérfoltos
gította ki a műterem falait, sőt, az Arturo Uit
fakerítést. az elítélt eléáll, és elvtársa. mielőtt
a romos Vigadó falai közöte készítette el.
agyonlövi, megcsókolja. Ebben a néhány máEgyetlen hatásos díszlettel - mely Dejneka
sodpercben sűrítette n jelen van a forradalom
képét, a Petrográd védelmét idézi fel - tévéstúminden ellentmondása, beleértve a később kidióba tudta varázsolni a Kapaszhodi a fellebontakozó személyi kultusz borzalmait.
gekbeI világát Korzsavin: A parancsnok a
A Cement a műtermi televíziózás magasiskofrontra megy círnű darabjának adaptálásakor.
lája, Szász Péternek pedig legkiemelkedőbb
Leleményes "gegjeivel" mindent érzékeltetní
rendezői teljesítménye.
tudott a képernyőn, a Niagarától (Kötélen a
Szász Péter filmjeinek alapjában véve hagyoNiagara felett) a robogó vonatig (Szerelvény
mányos, bár néhol a legújabb eredményeket
a hátországba) . Gazdagon alkalmazta a megis felhasználó formanyelv ét teljesen háttérbe
világítás nyújtotta lehetőségeket.
szorítja alkotói szeniléletének eredetisége. Az
Kísérletezései során ráébredt ő is a közelelfogadott eszközökkel is tudott újat mondani,
képek sajátos kifejezőerejére.
Az AlIítsátok
és egyénisége nemegyszer annyira átsüt filmmeg Arturo UitI-ban nagy hangsúlyt kap ez az jein, hogya
konvencionális fogások ellenére
eszköz, mint ahogy az őt követő tévéjátékokban
is sajátos világot tudott teremteni a filmvászis. Ez a rendezése nemcsak tévé s ötlethalmaz.
non. Alkotásait lehet nem szeretni, de hogy
hanem egyszersmind az egyik legjobb magyaralkotójuknak egyéni hangja volt, vitathatatlan.
országi Brecht-feldolgozás. Ez nem véletlen,
Filmjei sokfélék, egyenetlen színvonalúak, de
felolvasott nekrológ pedig ma már akaratlanul
is az alkotót juttatja eszünkbe.
Szász Péter muveszi
elbizonytalanodása
azonban egyenetlenné, összességében sikerűletlenné tette ezt a próbálkozást. Valódi értékei
és fogadtatása között olyan szakadék van, amit
nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az indulatok hevében elbántak ezzel a filmmel. noha
igazán talán nem is akarták megérteni.
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Szász Péter: Szerelvény a hátországba
szemléletük azonossága, összetéveszthetetlensége nyilvánvaló.
Ez a szemlélet a legmarkánsabban publicisztikájában
jelenik meg. Egyéni hangja itt végre kiteljesedik. írásai nemcsak feltűnést keltenek, de a legszélesebb körű vitát is kivívják.
Filmjeiben is megvolt a lehetőség, hogy ezt
a sajátos látásmódot diadalra vigye. Elvesztette
azonban az ehhez szükséges kulcsfigurát, a
közvetlen alkotói ösztönzést megtestesítő Diogenész-Darvast.
Pedig rajta keresztül meg
tudta volna teremteni a populáris mozi egy
színvonalas, merőben új műfaját,
az esszéfilmvígjátékot
vagy a filmvígjáték-publicisztikát. Bár életműve ismeretében ezt még nyugodtan kiegészíthetjük a "lírai" jelzővel.
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Munkásságának az adja különös
értékét.
hogy szükség volt rá. Kellettek Szász Péter
ötletei, forgatókönyvei az újjászülető magyar
filmnek, fontos volt, hogy hagyományteremtóen megújítsa a kalandfilm műfaját, hogy a
hetvenes években színvonalas populáris mozit
csináljon. Részt kellett vállalnia a korszeru
televíziós nyelv kialakításában. VégüI. a magyar újságírásnak szüksége volt publicísztikájára. Művészi kiteljesedésére is szükség lett
volna.
Mert a magyar filmművészet egyik eredeti
egyénisége volt.

Forgács Iván

KRITIKÁK

Hol vagy, Messiás?!
Gyöngyössy Imre - Kabay Barna! Jób lázadása
"És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é
az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő és büngyülölő. Felele pedig az Úr·
nak a Sátán, és monda. Avagy ok nélkül
féli-é Jób az Istent? Nem te vetted-é körül
őt magát, házát és mindenét, a mije van?
Keze munkáját megáldottad, marhája igen
elszaporodott a földön. De bocsássad csak
rá a te kezedet, verd meg mindazt, a mi az
övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged? l Az Úr pedig monda a Sátánnak:
Imé, mindazt, a mije van, kezedbe adom;
csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És
kiméne a Sátán az Úr elől."
Gyöngyössy Imre és Kabay Barna filmje
akkor kezdődik, amikor Jób már a Sátán
kezében van: s nemcsak mindene, "a mije
van", de már ő maga is lassan. Jób, a fűszeres haszid zsidó, az istenfélő, a jámbor,
a bűntelen, aki hét gyermekét temette már
el, aki tudja, hogy rájuk, zsidókra most a
pusztulás vár. Magyarország, 1944. Valahol a Felső-Tiszavidéken. ahol békésen éltek egymás mellett zsidók és keresztények.
Ahol néha már érződik a pogromhangulat.
Jób nem törődik bele a történelem döntésébe. Isten és Sátán meglehetásen erkölcstelen megegyezésébe. Gyereket, örököst,
túlélőt akar magának. S ha nem adott Isten,
hát ő szerez magának. Arvaházból. És ke-

resztény kisfiút. Akit nem fognak bántani,
akit nem visznek el. Lekenyerezi az árvaház
igazgatóját, és megvásárolja - egy bikabornyúért - a jövőjét. Félelmetesen groteszk ez az indító jelenet: az árvaház úszómedencéjeből egyenként halásszák elő az
ajánlott fiúeskékat. állitják Jób és felesége
elé, akik nagy szakértelemmel vizsgálgatják az árut. Aztán Jób a medencében észrevesz egy rejtőző kis vadócot: az kell neki.
hiába rúgkapál a lelencfiúcska. Sivítozik,
harap, ordibál - de Jóbé már. A gyereke.
a tulajdona.
Az indítás a film mindhárom síkját érzékeltet! már: a realistát, annak költői megemelését, s ez utóbbinak a groteszk által
való hitelesítését. Nagyon bonyolult szerkezet ez. hiszen nem egymás mellett kell
létezzenek a rétegek, hanem egyszerre, minden egyes képet együtt meghatározva.
Tehát Jóbék elindulnak hazafelé a gyerekkel. Aki a kocsin sem akar megbékélni
sorsával. új helyzetével. Olyannyira, hogy
az "anyja" már kezdi bánni az üzletet igaz, megnyugszik kissé. amikor értesül a
csereáru-bikabornyú hályogos szeméről =,
úgy érzi. rossz vásárt csináltak. De Jób bízik a választásában. Megengedi a kisfiúnak,
hogy a nyomukba szegődő rettentő csúnya
kóbor kutyát a sajátjává szelídítse, hogy
maga fedezze föl az új világot.
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Mi ez az új világ? A felnőttek birodalma,
melynek feltárása, netán megértése egy kisgyerek számára mindig izgalmas feladat.
És ez a kisfiú habzsolni akarja az ismereteket. Mindent meg akar érteni. Apja furcsa, ismeretlen nyelv ű mormogását, esténkénti imádságait éppúgy, mint a cselédlány
és a béresfiú lázas szeretkezéseit. Semmin
nem csodálkozik: legfeljebb azon, hogy tolakodó kíváncsisága miért nem természetes
mindenki számára.
Neki semmit nem jelent még az a tény
sem, hogy keresztényként egy zsidó család,
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sőt, tágabban, egy zsidó közösség tagja lett.
Neki nem keresztényként, hanem gyerekként, idegen emberként kell beilleszkednie. Jób is ezt akarja - ha hitsorsosai vitatják is ennek lehetóségét. A film egyik
legösszetettebb jelenete bontja ezt ki a:legteljesebben. A falusi vásáron vagyunk. Jób
felesége a sátorban portékáját árulja - mézeskalács szíveket és figurákat, cukorkát.
A helybéli rabbi Jóbnak igyekszik magyarázni, hogy a gyerek örökbefogadása rossz
döntés volt, megfutamodás inkább. A vita
háttérzajaként
szól a Lill Marlen-dal, a

gyerek ide-oda futkos, próbálja fölfedezni
a vásár minden részletét. Nevetve követ
sokadmagával két összeragadt kutyát, akiket egy tréfás kedvű gazda éppen szódát
locsolva akar szétválasztani. Ekkor közbelép Jób: mert azt sem bírja elviselni, ha
kutyák összetartozását nem tartja tiszteletben valaki. És elhangzik Jób legfőbb tanítása, hogy tudniillik minden lényben Isten
lakozik. Kézenfogva mennek a kisfiúval, a
kocsma elé érnek, ahol néhány lelkes fajvédő éppen zsidógyalázó énekekkel vidítja
magát.
Nem kíván különösebben hosszú magyarázatot ez a nagyon is összetett képsor.
Csupán azt kell észrevennünk, hogy a film
a legrealistább jeleneteiben is a példázat
felé mutat: úgy sűrít, hogy a néző a primér
szint fölé jusson minden pillanatban.
Máskor hangsúlyozottan elemeIt költőiséggel, a folklór poétikájával éri el a film
a példázatszerűséget. Felfedező útjai egyikén a kisfiú a folyópartra jut. Csónak jön:
benne szép, fiatal cigánylány és szerelmese,
egy katonaszökevény fiú. A lány kiszáll a
parton, a fiú szerelmes öleléssel lép utána.
A lány hátralép. s táncolni kezd. A fiú kering körülötte, majd a földre veti magát,
halálát játssza-táncolja el. Igazán ez a jelenet a film végén "csattan" , amikor a
csendőrök elhurcolják a katonaszökevényeket. A cigánylány most is próbálja tánccal,
könyörgéssel megoldani-feloldani a helyzetet - de a fiút menteni nem tudja, igazi lesz
most már a halál is.
A középpontba állított cselekmény is
minduntalan elszakad a realitásoktó1. Nem
úgy, hogy ne tisztelné a valóságot, akár a
történelmi hitelességet is. Csak elsősorban
nem a konkrét jelentésszféra érdekli az alkotókat. Nem a zsidóüldözés okait kutatja
a film: jobban érdekli egy bánnilyen alapú kirekesztettség és megkülönböztetés,
pontosabban az, miként lehet ennek a helyzetnek megfelelni. Miképp lehet lázadni ellene.

Jób elvesztette valamennyi gyerekét. (Felejthetetlenül szép képek a temetőben: a
meghosszabbított, a feloldhatatlan bánat
pillanatai.) És a világ úgy "halad", hogy
lassan elveszti vagyonát, majd létének bizonyosságát is. És Jób mégsem fordul Istene ellen. Nem lázad föl. Nem azért, amit a
rabbi fogalmaz meg: hogy bizonyosan bennük is bűn van, ezért kell most bűnhődjenek. Jób hitvallása szerint Istennel csak
egyfajta kapcsolat létezhet: én vagyok én,
te vagy az Isten, és várern a Messiást. Ez
a kivárás és megbocsátás hite.
De mi történik, ha "cserébe" mégsem jön
el a Messiás? Vagy nem jön el idejében?
Akkor cselekedni kell. És így Jób végső
soron mégiscsak lázad, amikor akisgyereket örökbe fogadja. Mert ezzel beletörődés
helyett a maga túlélését teremti meg. Nem
fizikai értelemben. A hitét, a bizonyosságait akarja átmenteni. Hogy a vagyonának
egy részét is, az megint csak a túlélőről való
gondoskodást jelenti. Jób nem akar zsidót
nevelni a kisfiúból. Mert nem a vallás, a
hit a fontos számára.
A bibliai példázat szerint Jób nem fordul
szembe Istenével. Elátkozza ugyan saját
nyomorú sorsát, még születése pillanatát is
- de hisz Istenében. Egyszeruen nem érti
büntetését, hiszen nem érzi magát bűnösnek. Barátai szerint bűnösnek kelI lennie,
mert az igazságos Isten bűntelent nem. sújt.
Végül a megjelenő Isten megadja a "magyarázatot": elmagyarázza, hogya szenvedés mögött nem. kell mindig egy megelőző
bűnt feltételezni, viszont az embernek nincsen joga bírálni őt, még ha nem érti is
cselekedeteit.
A filmbéli Jób sem érti, miért fordult így
a világ, miért lett bűn az ő mássága. Azt
sem érti, miért bünteti őt zsidó Istene. De
ettől a hite nem változik, nem kisebbedik.
Ha nem talál is a Talmudban magyarázatot, buzgón olvassa esti--!!!agányában.Mert
valami alapvetőbb et és fontosabbat keres.
A majdani megváltás ígéretét. A lehetősé4S

get, melyet ő a gyerek örökbefogadásával
akar kikényszeríteni.
Szerencsére a filmbéli emberi kapcsolatok önmagukban nem példázatszarűek.
Ahogyan a kisfiú és a "szülők" összecsiszolódnak, ahogy a vásárból szeretet lesz - az
költőiségében is reális. Apróságokból áll
össze a folyamat: egy ragaszkodó gesztusból, egy kukucskáló szempárból (amikor a
kisfiú az ablakon át lesi ki a zsidó szertartást), két összevillanó tekintetből (ugyanekkor, ahogyan apjával egymásra mosolyognak az üvegen át), egymásba simuló
kezekből. Jób gondoskodni akar fiának
szellemi neveléséről is: de a tanítónak szerzödtetett csuhás barát - mintha Assisi Szent
Ferenc paraszti reinkarnációja lenne - legfeljebb a különféle csomók megkötését tudja hasznos útravalóként továbbadni. Mert
a lényeget Jób tanítja meg. Eredményesen :
ezért szed össze fia az ő kedvéért rengeteg
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békát, s ereszti ki aztán a konyhában mert már tudja, azokban is Isten lakik.
Tehát nem szabad bántani. Bántani, verni
csak a követ lehet, az nem érez.
Aztán fölsejlik a gyerek elvesztésének réme. Torokgyík. Az anyja kétségbeesetten
jár föl s alá a gyerekkel a karjában; az orvos késik; Jób tudja, hogyan fulladtak meg
már így gyerekei. És Jób cselekszik: petróleummal fertőtleniti a gyerek torkát. Sikerül. Győzött az élet. Isten megkegyelmezett.
Melodramatikus kissé ez a részlet, de nagyon fontos a film szempontjából. Mert
itt sejlik föl először, hogy a döntés nem Isten kezében van föltétlenül. Hogy az igazi
lázadás az, ha magunk vesszük kézbe a sorsunk irányítását. Ha hagyják, ha lehet s még inkább, ha nem hagyják, ha lehetetlennek tűnik.
A kisfiú eszmélésébe egyformán beletartozik a szerelem fölfedezése, a szülőkkel

való kapcsolat kiteljesedése - és averések
eltűrése, amit "zsidó kőlyökkérrt" szenved
el. Ez utóbbiakat nem érti. És Jób azt akarja, hogy ne is értse. De higgyen abban,
hogy eljön majd a Messiás, a megváltó.
Helyette a csendőrség jön el, hogy begyűjtse és elhurcolja a zsidókat. A gyereket
a béresfiú-szolgálólány házaspárra bízzák,
hiszen csak náluk élheti túl a szőrnyűségeket. De a gyerek - reggel idegen helyen
ébredvén - nem törődik bele szülei elveszítésébe, Bokáig érő hálóingben lohol kutyája nyomában, míg elér a szülői házhoz.
Melyen ott a sárga csillag. A csukott ablakok mögött pedig a szülei. Akik nem
akarnak beszélni vele. De most a gyerek
lázad. Nem Isten, nem a világ ellen - csak
szülei ellen, mert kirekesztik őt.
De hiába. És egy hajnalon kocsira ültetik, elviszik a zsidókat. A falu főterén a katolikus pap hiába áll ki mellettük - elhall-

gattatják. Az esőben csendesen gördülnek
a szekerek. Jób nem mer a gyerekre, a gyerekére nézni, pedig az állandóan követi a
kocsit. Majd egy óvatlan pillanatban föl is
ugrik szülei közé. Egy pillanatnyi azonosulás után újra megtagadják őt - mert kűlönben a-csendőr elviszi őt is. A gyerek egyedül marad, néz a kocsi után.
Talán furcsa, ha épp ezen a ponton szögezem le: nem zsidók és keresztények sorsáról, ősszetűzéséről. fasizmusról és elhurcolásról szól ez a film. Közösségről és hitről való példázat ez. Nemcsak a már említett elemelések. költői túlzások és elrajzolások bizonyítják ezt. Hanem például olyan
nyilvánvaló szereposztási cserék, melyek
szerint lényegtelen, hogy a zsidókat zsidók
vagy keresztények - és fordítva: keresztényeket keresztények vagy zsidók játsszák.
Tehát nem a zsidóság és-vagy a kereszténység a fontos. Inkább a túlélés példázata.
47

Ez a példázat jelleg akkor szenved csorbát, amikor a legerőteljesebben akarják érvényesíteni az alkotók - tehát a már említett gyerekverekedés vagy a hálóinges futás jelenetében. Ekkor ugyanis hol tézisszerű lesz a film, hol melodrámába csúszik
át. Mindkettő gyengiti a mondandót. Öszszességében is elmondható, hogy a groteszk
költőiség szolgálta legjobban a történelmi
és abból mégis kiemélt misztériumot - kár,
hogy ez a hangvétel nem következetes.
Hogy átélhető költői példázatból nem lett
csupán tézisfilm a Jób lázadása, az mindenekelőtt a színészi játéknak köszönhető
(mely a rendezőt is dicséri l). Temessy Hédi görög sorstragédiát képes érzékeltetni az
anya figurájában: kevés szava, annál több
gesztusa van annak elmondására, amit érez.
O már nem tud lázadni, csak szeretni:
az a tragédiája, hogy ez kevés az élethez. Temessy sírásai, rebbenő mozdulatai,
ölelesei egy anya figuráját megteremtve az
anyaságról mondanak el újat, torokszorítót. És Jób, a nem lázadva lázadó: Zenthe
Ferenc. Ezt a filmet miatta is érdemes lett
volna elkészíteni. De persze többről van
szó, Zenthe. bölcsességből, megnyugvásból,
hitből, szeretetből és alázatos lázadásból
keveri ki színeit: ő nem a bibliai lehajtott
fejü Jób, ő elébe megy a Messiásnak. De
hiába. Lázadnia kellene valóban - nem Isten, az emberek ellen. Zenthe csodálatosan
érzékelteti, hogy Jóbot kicsinyke lépés választja el ettől a felismeréstől - de ez az
életébe kerül. Igaz, nem élt hiába: valamit
elültetett egy kis lényben, a fiában - akit
Fehér Gábor nem játszik, hanem átél. Magyar filmen én még nem láttam gyereksze-

replőt ennyire nem színésznek,
ennyire
nem szereplőnek - ennyire tökéletesnek.
Nem tudom, mit értett meg Fehér Gábor
abból, amit el kellett játszania. De az a
gyerek, akit megszemélyesít - úgy tűnik mindent ért.
Eltünnek lassan a szekerek az esőfüggÖt:lymögött - de a kisfiú szalad a nyomukban. Szabó Gábor operatőrnek sikerült
a reális valóságot képein új minőségben
összeraknia. éppen csak annyira eltávolodva a tárgyak, helyszínek primér jelentésétől, hogy költői objektumokká váljanak; a
kamera azt az utat járja be, amit a színészi
játék: az egyedit emeli különössé. A képe
itt a film végén lelassul: kockázódik a kisfiú mozgása, futása közben fenn marad a
levegőben, s csak kiáltó kérdése visszhangzik a fülünkben: hol vagy, Messiás?1
Jób fia talán már tudja, hogy nem a megbocsájtásban. Vagy nem mindig ott. Jób
fia talán már érti, hogy a szeretet sem segít mindig, hogy a cselekvést nem pótolhatja. Jób fiával talán már nem lehet elhitetni, hogy a nem lázadás hasznosabb a Iázadásnál. Jób fia talán már nem keveri össze
a kettőt. Mert nem igaz, hogy "Isten majd
megáldja Jóbot jobban, mint azelőtt", nem
igaz, hogy tétlenül kell tűrni Sátán és Isten
egyezségét.
Nekem ezért lázitó a Jób lázadása. Példázat a nem lázadás szőrnyűségeiről. Mely
zsidót és nem zsidót egyaránt sújt. Meg
kell tanulnunk jókor megbocsátani és jókor lázadni. No nem Isten ellen. Emberek
között élünk - ha ezt sokszor nem venni is
észre. Ne mondjunk rá áment.

JÓB LAZADAsA, szines, magyar, Társulás Stúdió és ZDF 1983.
R.: Kabay Barna és Gyöngyössy Imre; F.: Gyöngyössy I., Kabay B. és Petényi Katalin;
Gábor; Z.: Jeney Zoltán; Sz.: Zenthe Ferenc, Ternessy Hédi, Fehér Gábor, Rudolf Péter.
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Bányai Gábor

O.: Szabó

Radikális mellérendelés
Bódy Gábor 1 A kutya éji dala
Igen, happening. Bódy Gábor új filmjének
műfaja az orcátlan mellérendelés.
Hogy azok is tudják, hogy mi a Kutya ...,
akik még nem látták a filmet és nem ismerik Susan Sontag happeningről szóló írását, elmondjuk, hogy mi nem az új magyar
film. Tehát nem filmeposz. nem történelmi
film, nem esszé, nem forradalmi dráma,
nem horror és nem rnelodráma, nem cselekvő film, nem szerelmes film, nem pornó,
nem koncertfilm. nem rajzfilm, nem reklám, nem kollázs és nem dokumentumfilm,
nem riport vagy szociológiai film és nem
pszeudodokumentarista.
Nem vígjáték és
nem tragédia, nem bohózat, nem szatíra,
nem új magyar western és nem krimi. De
majdnem mindegyik. Vagyis a sok műfaj
mindegyikéből van benne egy csipetnyi. A

szereplők bár nem színészek, mégis tudnak
mozogni, rajzolni, futni és énekelni, és úgy
operálnak a kezükbe adott tárgyakkal mondjuk, a körömlakk ecset jével nagylábujjukon vagy a biliárdasztal zöldjén megjelenő páncélos hadosztállyai és a kezükbe
kerülő mikrofonnal - hogy biztosak lehetünk benne: a Kutya ... egyetlen dologra
való, éspedig a polgárok, szociológusok,
politikusok, kultúrfunkcionáriusok
és kritikusok együttes pukkasztására.
Az eredmény nem kétséges. A hatás:
kozmikus.
Valami eddig szokatlan és alapvető en
más kerül felmutatásra, és jó, hogy - kicsit
meg késve - közös dolgainknak ez a félkomoly, de inkább szomorú happeningje lejátszásra kerül.
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Bármennyire összetákolt, eklektikus és
foltozott a film, már rögtön az elején a közepében vagyunk. A kellős közepében a
rögtönzött és már-már hevenyészett játéknak; csak bámulunk. A rendező elméleti és
manuális kvalitásainak
ismeretében nyilvánvaló, hogy az improvizáció s benyomás
keltése pedig csak szándék lehet. Kiáltó a
szándék, amely az elveszettség és süllyedés
érzését hullámvasutasan váltogatja a kapaszkodás és kiemelkedés gyötrődéseinek
bemutatásával. Levegőt veszünk, aztán lebukunk, majd újra kapunk egy kis oxigént.
Ami egészében elveszett, és most a bonyolult látványhatásokkal és rafinált hangeffektusokkal pótlásra vár, az nyilvánvalóan a cselekmény. Az egyszeri és önmagáért fontos történet, amely a valóságból
kiemelve a valóságról szól, és ragyogóan
áttekinthető - nem ilyen, zöldes piszkos,
vöröses, sárgás, tűzijátékos. alkonyi fülledt
félhomályban - hanem ellenkezőleg: hófehéren és tisztán tündököl. De hol? A rendező a félig elsüllyedt és elveszni látszó történet után nyúl. Utána kap, érte megy, érte
rohan. Bódy Gábor Csaplár Vilmossal bejárja az egész országot, filmjének ezt a te50

nyérnyi, szerétettől övezett fikciós faluját.
És nem találja a régi embereket, azt a lányt
vagy férfit, akinek története még él - mint
Fiala Jánosé vagy Pszychéé =, érdekes és
különös lehet.
A rendező egyenesen papi csuhába bújik,
hogy a lehetséges szerepben találkozni
tudjon a nyomorék pártfunkcionáriussal.
Marival és Jánossal, és megtalálja Attilát, a
csillagászt. Minden igyekezetével megpróbál marasztalni egy süllyedő, valaha tán létezett történetet. Gyóntat és nyomoz, hajszol és menekül. Hiába. Az ország szociálisan és földrajzilag kifeszített térképén történet helyett csak az egymástól fényévnyire eltávolodott embereket találja. Kommunikációképességüket és történetüket veszített szereplőit, Nem adhat nekik epikus fogódzót, és nem tudja bevilágítani a pályát,
amely a tisztánlátás fénycsíkjai nélkül öszszeütközéseikhez vezet.
De lehet, hogy nem is akarja. Az elveszett történetért cserében öt szálkeresztet
feszít az alkonyi vászonra, mindegyiken
egy-egy szereplő vágyai indítékával igyekszik megmászni a szubjektív látóhatárt. A
térítő, az asszony, a katona, a művész, a
funkcionárius. A vonalak közül három egyazon pontból indít, a család szebakonyhás
képe robban fel először, amikor Mari otthagyja férjét és kisfiát. Beáll egy ruhatárba, aztán egy újhullámos punkzenekarba
énekesnőnek. így jut el a fővárosba, ahova
parancsnokával majd a férj, János is eltalál, motorcsónakon félrészegen száguldva
át a holdfényes Dunán. És a magárahagyott
érzékeny kisfiú barátságba kerül Attilával.
a csillagásszal és Olival. az errejáró nyugati turistával. aki neki ajándékozza szupernyolcas felvevőgépét. A kisfiú az, aki
megörökíti az álpap és a nyomorék funkcionárius különös kapcsolatát, filmen rögzíti esti sétáikat és az árokbaforduló nyomorék halálát.
A szálkeresztek elmozdulnak. majd újra
átszelik egymást. A szereplők tehát úgy

mozognak, ahogyan a korlátlan szabadság
happeninges élménye megengedi: a Föld
kerek, nincsenek határok, csak dimenziók.
Ez az irreális és szubjektív szabadságérzés azonban nyomban erős szabályokba ütközik, a szabályok erejét pedig a szereplők
saját bőrükön tapasztalják. A kispap:
kiszolgáltatottságában feletteseinek és az
eklézsiának.
a funkcionárius:
naponta
megszenvedett fizikai létében; János: Maritól való elszakadásában. Alomjátékában,
amikor csak félig képzeletben tud kisfiának
tűzijátékot rendezni a rábízott és szociálisan feleslegessé váló fegyverekkel. Valamennyien érzékelik a korlátok meglétét még a kisfiú is, akitől elveszik a kamerát és fel kell fogniuk a szociális és biológiai
közmegegyezés rendjét. És ekkor ösztönösen vagy öntudatlan létük spontán igazolására hazudnak valamit.
Az álpap azt hazudj a, hogy különleges
missziót töltött be, és csak itt Magyarországon tudta betölteni hivatását: most valahol
egy kikötőben már' várnak rá barátai. A
funkcionárius érzelmesen azzal áltat ja magát, hogy élnek még, benne élnek fiatalságának nagy ideáljaihoz fűződő eszményei.
Kizárólag a hazugságban kórosan szenvedő tüdőbajos lány képtelen erre az egészséges önáltatásra,
amikor megfogadja a
csuhás tanácsát, és minden hamis gondolatra tűvel szúrja meg magát. Az érzékelésnek ezzel az empirikusan együgyű módjával figyelmezteti magát az igazságra.
Kitűnő a dialóg igazságirányú redukciója, amelyet logikusan és észrevétlen követ
Johanna Heer plánozása, ahogyan egyetlen
beállításban közelít a kertből a kékesen hideg szobába és ott a tűre a vallomást tevő
lány kezében, majd a remegő pil1ájú arcra.
A lány sír.
n- Képtelen vagyok valakit vagy valamit
elveszíteni, ezért akartam két férfival élni.
- A szívem mélyén azonban egyedül őt
őriztem.

- Öríztern Ct.
- Igen, a szívemben.
(A lány felsikolt.)
- Igen, a szívemben.
(Megszúrja magát.)
- Nekem is van szívem,
(Köhögési rohamot kap, és mintha a roszszullétet akarná elkerülni, az ajtóhoz menekül.)
- A szívem ... n
Később a várostól búcsút vevő és üldözői
elől menekűlő kispap benéz a kórházba,
ahol a beteg lány tüdejét gyógyították, ott
tudja meg a végső visszaszámlálás eredményét. A halált. Szíven szúrta magát. A tűvel
átszúrt vérző szív vizuálisan is megjelenő
képe pedig nem pusztán vallásos citátum,
profanizált keresztény szímbólum , a film
eklektikus anyagában - a szálkeresztek fonalán - fontos és magányos pont. Érzelem,
őszinteség és magányosságában átélhető
valódi tragédia. Mert Attila, a józan csillagász hiába dől oly nagy biztonsággal a galakszis mozgó és egzakt világát kémlelve a
korlát láncainak. Földi autóbusz útjait járva nem tudhat meg semmit az emberekről,
miközben ez a lány legalább önmagát meg
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tudta ismerni. Altalában kiismerhetetlenek
ezek az emberek, pedig élnek, lélegeznek,
szeretnek és terveket valósítanak meg.
Csak az látszik, hogy szenvedélyesen és
nyugtalanul, de alapvetően céltalanul mozognak.
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A képek, a zene és a vágások ránk törő
drasztikus dinamikája is csak éreztetni képes, de nem magyarázza az erőt, amely e
parányi és vergődő földi testeket szociális
tömegvonzásával fékentart ja és irányítja.
Az egyetlen bizonyosság, hogy mindaz,

amit látunk, p ó t l é k , és ami egyértel- csúszó televíziós riportere - beléphetünk a
filmbe, és a rendező szemébe lökhet jük a
műen felfogható és kétségbeejtően kiáltó,
kérdést: Mire való ez a hamis tudat, a sok
az a h i á n y.
ugatás és dalolás? Miért ugat ják a kutyák
Az elveszett cselekmény hiánya.
Helyére minduntalan
a biológia törvé- a Holdat?
A válasz ollóval nyomban kiemelhető a
nyeinek pimaszul és egészségesen engedelmeskedve a szerelem tolakszik, hogy meg- film szupernyolcas, külföld ön készített
tévesztőerr és villámgyorsan minden űrt ál- hanganyagából: "Talán ők maguk sem tudják, talán egyszeruen csak túl akarnak törcázzon, eltakarj on és betömjön. Újra és újni
a kutyaélet visszatérő tettenetein,"
ra. "Már megint, itt van a szerelern. köpni
És akadt még egy filmen kívüli,
bár
kell ... " - énekli a punk-színpadon kétségbeesetten és elszántan Marietta. De nem, pragmatikus, de tudományos válasz:
ebben a filmben még a szerelem sem elég
nA rádiócsillagászok folyamatos jeleket
erős a kozmikus hiányérzés feloldására, és észlelnek. anélkül, hogy eredetüket és hea Kutya ... - már szóltunk róla - nem sze- lyüket rögzíteni tudnák. A jelek egy comrelmes film, és nem is filozófiai esszé. Hiá- puterszimulátorba táplálva bizonyos paraba éneklik a Vágtázó Halottkémek becsapó- méterek mentén képeket produkálnak. A
san, hogy az élet csak hullámverés a semmi képeket egy szemiotikus értékeli.
középén. Szent Pál szavai az álpap szájából
1. Kezdetben a látvány tagolása esetleges
a mindent egyesítő szeretetről is csak petárés töredékes.
dák. A műfaj ellenáll a felmutatott szentsé2. Később, a képek ismétlődése és korgeknek és minden klerikális filozófiának.
rekciója folytán a képsor úgy értelmezheCsak szépek, nem liturgikusak a mantegnai
tő, mint egy Galaktikus Híradó.
rövidülésű félközellek. vagy a renaissan3. Végül kiderül, hogy az új csoportosíce-os érdes közeliek, aglóriás
vörösben
tásokat. azaz korrekciókat a transzformámegjelenő madonnás, majd puttós Ma- ciós paraméterek elforditása produkálta.
rietta. Operatőri kompozíciós bravúrok lá4. Zavarbaejtő következménye az inforgyítanak, Sipos István bravúros hangeffektmáció sűrűsödésének.
amikor a képek utoljei értelmeznek - de nem oldanak! - a gon- érik a kutatókat, azaz egyidejűvé válnak a
dolati jéghidegségen.
megfejtésükkel." (Bódy Gábor, 1975. június
A példaadó rendező híres epizódfilmje1.)
nek, a Túrónak lírai parafrázisa a kékes alTehát a happening Föld felé fordított víkonyi utolsó ítélet kép. In memoriam Pier deocomputere rögzített valamit. Viszont
Paolo Pasolini. Bódy Gábor is önmagát a változatlanul nyitott a kérdés, hogy a ködbal lator ban véli felfedezni, aki Pilinszky
oszlatás érdekében ezután milyen irányba
János álmában a tömeg figyeImén kívül ke- kell lépni, érdemes-e még az alkonyi neonrülve lecsúszik a keresztről, és csendben el- fényben földalattik sorompóit átugorni,
sompolyog.
vagy megmászni az Erzsébet-híd korláCsak ne olyan sietősen ! Hiszen tart még tait? Hogy a dolgokat meg lehet nevezni,
a játék, és mikrofonnal a kezünkben mi is vagy egyelőre csak körüljárni szabad.
- akár a Vágtázó Halottkémek sámliról leEmber Marianne

A KUTYA ÉJI DALA, szines, magyar, Társulás Stúdió 1983.
R.: Bódy Gábor; F.: Csaplár Vilmos novel1ája nyomán Erdélyi Sándor és Bódy G.; o.: Johanna
Heer; H.: Sipos István; z.: A Bizottság és a Vágtázó Halottkémek együttes; Sz.: Bódy Gábor, Fekete András, Derzsi János, Méhes Marietta, Gubala Zsolt, Grandpierre Attila, Hollósi Frigyes.
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Együtt, egymás ellen
Szomjas György: Könnyű testi sértés
Amikor a rendező a Kopaszkutya című
filmjében a P. Mobi!együttes Utolsó cigaréttájának
dallamával elbúcsúzott tőlünk,
bizonyára nem gondolta, hogya dal szövege következő filmjének mottója lehetne, A
dalban felszólítják a "bűnöst", hogy kezdjen új életet. A válasz csak annyi, hogy
"két életem nem lehet". Új filmje is arró]
szél, hogy nemigen tudunk kibújni bőrűnkből, és főként nem tudunk kilépni társadalmi környezetünkből. Szomjas György mostani filmje fontosabb korábbi alkotásainál.
A hetvenes évek elejét a konfliktust vállaló, útkereső és előbbre jutni képes fiatalokról szóló filmek (Kovács András: Staféta, Gazdag Gyula: Sípoló macskakő) jellemezték. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóját az olyan filmek fogják fémjelezni.
melyeknek ifjú hősei már nem olyan bizakodóak, sőt életük rossz körbe zárult, kiúttalan (Jeles András: A kis Valentino, Rózsa János: Vasárnapi szülők, Tarr Béla:
Szabadgyalog). Ide illik a Könnyű testi sértés is.
A filmnek két szempontból is fontos a
mondanivalója. Az egyén aspektusából lényeges pszichológiai tanulságokkal szolgál
a film, a tipikus, "se vele, se nélküle" szerelern. a párkapcsolati ambivalencia ábrázolásával. A társadalom aspektusából pedig
szociológiai érvényességgel mutatja be a
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visszaeső börtönviselt lehetetlenül nehéz, tipikus helyzetét.
Arról az igazi ambivalenciáról szól a
film, amely ezer karú polipként tartja fogva áldozatát, s aminek szorításából nagyon
nehéz, szinte lehetetlen megszabadulni. A
testi érzékek fogva tartják az "áldozatot",
bár a fej, az értelem ki akar bontakozni a
végzetes ölelésből. Igazi döntési helyzet, sőt
állapot. Csakhogy dönteni nem képes az
ember. Mint amikor válaszúthoz érkezik
valaki, és képtelen az egyiken elindulni. Sokan inkább a vissza uta t választják.
Az ambivalenciát általában nehezen vállaljuk. Nehéz elfogadni, elviselni, kimondani, hogy valakivel vagy valamivel kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, hogy vegyes, egymásnak ellentmondó érzelmeink,
gondolataink vannak.
Ebben a filmben hárman is ambivalensek. Éva, aki csábítja, köti, láncolja magához Csabát, de ugyanakkor el is taszítja.
Viszont vállalja, kimondja ezt a bizonytalanságot: szetetlek. de nem tudok veled élni. Csaba is érzi, hogy szüksége lenne egy
"komoly" nőre, tesz is kísérletet, de volt
felesége vonzerejének - saját személyiségének - nem tud ellenállni. S a történet lélektanilag hiteles: Csaba édesanyja is ambivalens. A fiával szemben. Igyekszik magához
kötni, de ugyanakkor falat is húz maguk

közé. Csábítja vissza, jöjjön oda lakni, de
csak ha elválik Évától. Ha nem dohányzik,
ha nem nőzik, ha leadja a fizetését.
Gyermekkoromban történt. hogy a házunk - egyébként tisztességes - gondnoka
konyhai borozgatás közepette leszúrta vendéqét, aki a sérülésbe belehalt. Gondnokunk 12 évet kapott tettéért. A történtek
után kíváncsisággal vegyes félelemmel kerültük el lakásuk bejáratát. De elkerültük
az asszonyt. sőt a gyerekeke t is. Csaba is
képtelen megszabadulni stigmájától, képtelen átlépni saját árnyékát, visszailleszkedni
abba a közösséqbe, ahonnan kiemelte a bírósági ítélet. Nem tud visszailleszkedni,
mert egyre többen látják meg rajta a stigmát, vágják a szemébe, hogy honnan jött.
Kivételek persze vannak, mint például a
filmbeli KISZ-es lányok, akik kedvesnővérként igyekeznek pátyolgatni Csabát. Sőt a
titkárlány le is fekszik vele. Szerelemből.
A film kezdő képsorain Csaba és Éva veszekednek, majd a beszélő rácsa mögül látjuk Évát. Közben a Hobo Blues Band dalát
halljuk: Enyém, tied...
Rosszat sejtünk.
Mint akik válnak és osztozkodnak.

Sejtésünk igazolódik.
Csaba megcsalná Évát, de a nőket futtató fiúkkal verekedesbe keveredik, egyiket
megszúrja. Majdnem három év börtön.
Ezek az előzmények.
Fantasztikus csikorgással nyílik a bőrtönkapu. Az első korsó sör, villamos-út be
a városba, az ismerős "táj" láttán az első
mosoly. (Közben hol színesben vagyunk,
hol barnában.) A Körúton a mindennapok
nyüzsgése már szürke. Bár ez a világ - a
börtön egyhangúságához képest - többnyire szines. azért néha ijesztő és időnként
meghökkentően embertelen. Mint most is
például, amikor egy autóbusz száguld el
mellettünk úgy, hogy egyik utasának keze
a táskával kilóg a busz bezárt ajtaján. Ez
egy igen-igen kemény világ - énekli erről
is az Európa Kiadó. SŐt. még ennél is keményebb: Csabát otthon idegenek fogadják. Éva új barátai alig akarják beengedni.
Beszatok, a ház tele van barátokkal
mondja Csaba. Ettől kezdve "magasfeszültség" alatt éljük át a történteket. A rendező
szándékosan· túladagolja a feszültséget.
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Csaba állja a próbát, csak néhány üveget
tör össze, de ez elég ürügy ahhoz, hogy később alvásából .rendőrök ébresszék. Aztán
Éva kizárja a lakásból, csiki-csukit játszik
vele. Csaba túri, de már mindenki szorong
a filmben, nemcsak a néző. Éva és Miklós,
az élettárs felváltva "kapaszkodnak" a játékkutyába. Eva nemcsak a frizuráját változtatta meg, hanem elhagyta férjét is, tehát nincs más választás, külön kell költözniük ugyanabban a lakásban. És innen szinte előre lehet tudni a dolgok kimenetelét.
Mi ugyan már jóval előbb várjuk az ütése56

ket, hamarabb ütnénk, persze nem a mi bőrünket visszük vásárra, akarom mondani,
vissza a börtönbe. De Csaba uralkodik magán, tudja, hogy csak ő húzhatja a rövidebbet. Altalam itt senki sem lesz elsőként
megütue - fogadkozik. És tartja is. Dolgozni .kezd régi munkahelyén, látszólag elsimulnak a hullámok. A helyzet azonban egyre tarthatatlanabb. Otthon az állandó magasfeszültség, Miklós rendre kikapcsolja
Csabánál az áramot, és a legkellemesebb
helyzetekben nyitja rájuk az ajtót. Csaba
türelmes és finom úriember a megaláztatá-

sok ellenére. De a viláq, különösen onnan
alulról, a kocsimosó szerelőaknájából szűrke és kilátástalan. Az irodista lányok, föntről az emeletről. ők se jönnek el a szerelőaknáig, hogy legalább megnézhesse, milyen
bugyit hordanak. Csak messziről méregetik
a fiút. Csaba azonban utána jár a dolognak.
Kellene már egy rendes lány - füstölög kollégájának, és már el is csábította a KISZtitkárlányt. Csaba ettől kezdve kettős életet
él. Vizitbe megy a KISZ-titkár családjához,
és boldoggá teszi a lányt. De az igazi közeg az ő számára a Gólya nevezetű presszókocsma. Itt snóblizik esthosszat barátaival,
és itt dolgozik hűséges barátnője is.
Az "otthon" kialakult helyzetet törvényerőre kell emelni, tehát elválnak. Minden
megy tovább a lassan megszokott kerékvágásban. Továbbra is egy fedél alatt, együtt
élnek, de egymás ellen. Csakhogy ez így túl
egyszerű lenne, az élet ennél bonyolultabb.
A konyhai főzőcskézés hármas intimitásában arra leszünk figyelmesek, hogy Éva és
Csaba cinkosan összenevetnek.
s Miklós
már körön kívülre is szorult. Hiába ajánlkozik, hogy: csináltam szódát. Figyelemre
sem méltatják. (Az autoszifonnal Csabát,
betoppanásakor. legszívesebben keresztüllőtte volna.) Hármuk gémjében tehát Csaba
helyzete újra megerősödött. Csaba és Éva
egymásba és ágyba bújnak. Miklós pedig
az éjszakába, presszóba menekül. Csabával
újra focizhatnak a ház gyerekei, Miklós pedig ,örüljön, hogy él'. Évának vidám alkalmi gyerekbanda énekli, hogyaszongya:
csak a szioem szomorú, ha rád gondolok
én, szetetlek én, börtön ablakába soha nem
süt be a nap, az élet tovaszáll. Egy házibuli
erejéig ismét összenyitják a szobákat, de
Miklós revánsot akar venni, szemet vet
Zsuzsára, a titkárlányra. A pohár csaknem
betelt. Aztán megtudjuk, hogy Éva terhes.
Nekem lesz gyerekem - mondja a két férfinak. Végül szűrhében találkoznak hárman
a ház udvarán: Mondd meg a krapekodnak . .. Mondd meg a krapekodnak . .. -

látjuk-halljuk Csabát ismételve, amint rendre utasítja Miklóst a provokatív tolakodásaiért. Elegem volt a kurváidból - üvölti
Miklós, és erre Csaba idegei felmondják a
szolgálatot. Először üt, aztán rúg is. Irány
a Gólya, ott majd megtalálják. A földön
színes masszaként csillog a bevásárló szatyor összetört tartalma. Bíróság, ítélet, újra a Körút szürkében, a rikkancs árulja a
portékáját. Saját baltájával rendet csinált a
családjában. Vissza villamoson a börtönbe,
színesben. Éva már láthatóan terhes, szavaival és tekintetével biztatja Csabát. A
börtönkapu ezúttal csendesen zárul.
A filmnek van egy másik nézőpontja,
amelyről eddig nem esett szó. Időnként
háttérszereplők magyarázzák az eseményeket, a saját szempont juk (távcsövük) alapján. Csaba mamájától sok mindent megtudunk fia életéről, de ezek az "előadások"
inkább saját magáról árulkodnak. Talán érzi, hogy ő is felelős a fiáért. Védekezve menekül a hivatalos papírok mögé, és bizonygatja, hogy mindent megadott Csabának. ő
nem hibás, a hivatal, az emberek, mások
rontották el a dolgokat. Hiszen még most
is visszafogadná, nincsenek nagy kérései,
csupán bújjék ki a bőréből, váljék 'más emberré Csaba. Ennyit igazán megtehet. Nem
tudjuk, csak sejtjük, hogy az ő élete is kudarcot szenvedett, akárcsak a fiáé. S a kudarcos életek újratermelődnek. Szinte látjuk Éva gyermekének sorsát.
A ház lakóit a Távcsöves személyesíti
meg. Más filmek leselkedő, mindent tudó
lakói, házmesterei csak emberi gyengeségükből fakadó humort mutattak be. Emberünknek azonban ideológiája is van, és
ezért kűlönösen veszélyes. A Távcsőves figurájában Adornóék fasisztoid karakterét
láttam megszemélyesedni. Éva barátnője is
olyan, aki a háttérb ől keveri ... az eseményeket. Ócsárolja Csabát, és válásra biztatja Évát. Ezek a háttérszereplők
nem
vesznek részt közvétlenül a film cselekményében, de tudjuk, hogy a dolgok kimene57

tele tőlük is függ. A háttérszereplők
ott
vannak életünkben, de nem tudjuk, hogy
hol és mikor avatkoznak be. Csak azt látjuk, hogya dolgok gyakran nem úgy alakulnak, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy
azt elképzeltük.
Nem tudhat juk, hogy mi lenne kettőjük
(hármuk, négyük) sorsa. Sikerülne-e egymás iránti ambivalenciájukat
toletanciáuá
alakítani? Éva bízna-e a megbízhatatlan
Csabában. s Csaba támaszra, védelemre találna-e Évánál? Ha optimisták vagyunk,
akkor igent mondunk. Ha a társadalmi tapasztalatokat vesszük figyelembe, akkor a
válaszunk: nem.
Szomjas György mestere a feszültségteremtésnek. A szomszédos szobákban szeretkező párok feszülten figyelik a másik
zaját-neszét. Az alapzajt az utcai reklám
egyhangú kattogása adjá. Aztán Miklós
villanyszerelései, késsel a kézben. Már-már
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látjuk a vért folyni. Majd a kocsmai csaknem-verekedés fokozza az izgalmat. A sorra-rendre megzavart ágy j elen etek : hol MikIós. hol a rendőrök.
hol Zsuzsa érkezik
rosszkor. Még a gyerek-zenészek
is azt
éneklik, hogy ha hazamennek, olyan bulit
csinálnak, hogyanagymamát
bezárják a
sütőbe, a nagypapát meg felakasztják egy
szögre. Csaba szinte kaszkadőrként
próbálja ki barátja motorját, miközben oldalt egy
autóroncsot látunk. Aztán lehiggadva lemond amotorozásról.
A filmben több újszerű formai elemmel
találkozunk. Ami rögtön szembetűnik, az a
sok és sokféle színváltás. Szürkébe, barnába, kékbe, bíborba váltanak időnként a
képsorok. Oszintén megvallva, nem mindenhol éreztem a jelentésüket. Ebben a
kontextusban az eredeti színeknek van kiemelő jelentőségük.
A film egyes részletei megismétlődnek,
de nem mond mindent kétszer a rendező,
csak a fontosabbnak vélt jeleneteket, mondatokat pörgeti vissza.
A cselekmény idódimenzióját a háttérszereplők törik meg, furcsa narrátorként
egyre bonyolultabbá. de árnyaltabbá is téve
a történetet. Az időrend megtörése, a cselekmény komplikálása csak Éva és Csaba
zűrzavaros életét érzékelteti. Keveset tudtunk meg a fiatalok családjáról és Éva helyéről a társadalmi munkamegosztásban.
Egy ilyen témájú filmnél. véleményem szerint, ezek az információk lényegesek. Bár
a házibulinak megvolt a funkciója, mégis,
kissé mesterkéltnek hatott.
A főszereplők
közűl Eperjes Károly
nagyszerűen lényegül át Csabává. Nagy önuralma és belső küzdelme mögül átsugárzik a kiszámíthatatlanság
és a bizonytalanság. Néhol esetlenül alkalmazkodó, máskor
óvatosan megfontolt. Játékos humora emlékezetes marad. Rendezői telitalálat. Erdős
Mariann kiismerhetetlen Évát alakít. Számító fehérnép, aki úgy keveri a kártyát,
hogy csak ő tudja, mit akar. Félmosolya el-

bizonytalanít,
ugyanakkor
biztat. Igazi
csábító. De isten óvja a férfiakat az ilyen
szirénektől. Amazon és méregkeverő intrikus is tud lenni. Vállalja véleményét, de ha
kell, bosszút áll. Indulatait viszont aligalig láthatjuk.
Kettőjük alakítása kapcsán adódik a
kérdés, hogy vajon más karakterű figurákat is ilyen jól tudnának-e megformálni.
Talán lesz alkalm uk a kérdésre megmutatni a választ.
Andorai Péter kellően ellenszenvessé tudja tenni Miklóst, az új fiút. Sötét tekintete,
feszültségtől vibráló mozdulatai állandó
hátbatámadást sejtetnek.
A Molnár Vera által megformált pincérnő anyai megértéssel és türelemmel ,hol biztató, hol korholó. A hivatásosak sokat tapasztalt nyugodtságával és rezignáltságával
jön-megy Csaba életében. Abrahám Edit
önfeláldozóan alakítja a titkárlány kissé
sematikus figuráját.
A háttérszereplők közül Bikácsy Gergely
ragyogóan formálja meg a tudálékosan jólértesült, tenyérbemászóan ellenszenves Távcsövest.
Grunwalsky Ferenc operatőri szerepe
nem volt könnyű. Színesben kellett fényképeznie egy alapvetően szomorú történetet.
A hangulatnak megfelelő tónusokat a világítással érte el. Ellenfényes, gyéren világított belső képei, a villogó reklám jól karakterizálják a jeleneteket. Szinte naturális közelképei és a aialógusok jól megválasztott kameraállásai a nézőt szinte résztvevővé avatják. Főként a háttérszereplők,
mesélő helyzetükben, csaknem a kamerának beszélnek, ezáltal minket is bevonnak
az eseményekbe, bennünket is felelőssé
tesznek.
Somló Tamás zenéje néhol fokozza a jelenet feszültségét (Miklós sodró egyházi ze-

nére tárcsázza a rendőrséget) , néhol pedig
groteszk (a bevásárló szatyor összetört tartalma fölött cigányzene szól). A film némi
optimizmust sugalló rockzenével zárul.
A börtönkapu. a .város érdes részének'
villamos-panorámája adja a film látványkeretét. A börtönkapu nyitása és bezárása
között a szabadulás, a szabadság csak rövid kirándulásnak.
"eltávozásnak"
bizonyult. A "kaptárt" megjártak nagy része
erre a sorsra jut. De nemcsak Csaba bukott
meg. Szűkebb-tágabb (társadalmi) környezete több tárgyból bukott. Éva megbukott
szolidaritásból,
hűségből és az emberség
más tárgyaiból, de javító vizsgát tehet.
Megbukott Csaba édesanyja a gyermeknevelés és az okos anyai szeretet sok-sok
alaptárgyából. Megbuktak a szomszédok
jóérzésből, türelemből, segítőkészségből és
őszinteségből. Megbukott Zsuzsa ön- és
életismeretből. Megbukott Miklós is, minimum tisztességből.
A legszomorúbb az, hogy ezt a filmet
megcsinálhatja majd egy rendező harminc
év múlva és talán később is. A téma örökzöld marad.
A társadalom nem tanult meg sem megbocsátani, sem utiiqondozni. Az a börtönből szabadult öregember jut az eszembe,
akir ől olvashattuk. hogy bár letelt a büntetése, mégis benn maradt az intézetben,
mondván, odakinn senkije, semmije nincs,
nem tud eligazodni a kinti világban, biztonságosabb neki idebenn.
Szomjas György filmje minden formai
újdonsága és a téma rendkívüli társadalmi
jelentősége ellenére valószínűleg nem lesz
mérföldkő a magyar filmművészetben. Ezzel együtt a Könnyű testi séttés nagyon
fontos és elkeserítően jó film.
Zétényi Zoltán

KÖNNYŰ TESTI SÉRTÉS,.színes. magyar, Hunnia Filmstúdió 1983.
R.:Szomjas György; F.: Kardos Csaba, Fábry Sándor, Grunwalsky Ferenc, Szomjas György; O.:
Grunwalsky F.; Z.: Somló Tamás; Sz.: Erdós Mariann, Eperjes Károly, Andorai Péter, Abrahám
Edit.
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Innen és túl
Steven Spielberg: E. T.
Steven Spielberg filmjéhez ártatlan nezoként, az E. T. világsikeréről keveset tudva
ültem le, kilencéves kislányom társaságában, és azzal a jóérzéssel álltam föl, hogya
technikai bravúr ok és a különféle sablonok
keverese ezúttal jó ügyet szolgál, mert ha
a mú súrolja is némelykor aszupergiccs
határát, emberséges mondanivalója, szép
érzelmessége föltétlen érték - méghozzá
olyan érték, amelynek érvényesülését ma
különösen szükséges segíteni. Ezért is írok
róla, és remélern. hogy publicisztikus igyekezetemből nem lesz oktalan belemagyarázás, amelynek veszélyével persze mindig
számolnia kell az embernek, ha rokonszenves törekvésre ismer.
Nem szeretnék hát a "nekem tetszik", az
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"én ezt látom" végső soron vitathatatlan
gesztusával élni, és kislányomat sem azért
vittem magammal, hogy az ő véleményét
perdöntő nek tekintsern. bár a film elsősorban neki és kortársainak szól, jószerével
gyerek- és kiskamasz-szemmel láttatja a
történetet. A gyerekek minősítései azonban
az értéket illetően csak jelzések lehetnek,
és nem bizonyságok - minél kisebbek, annál nagyobb mértékben =, mert nekik minden tetszik, ami valamilyen módon leköti
őket. Nos, Spielberg filmje szinte lenyügözi
a gyerekeket, és van annyi esztétikai értéke,
amely elbírja, elevenné teszi az erkölcsi
tartalmakat, nem engedi a filmet átbukni a
giccs birodalmába. Spielberg ezúttal innen
marad a határon.

A történet egyszerű, szinte szokványos,
sémája a hagyományos dramaturgia szerint
épül föl. a rendező ügyesen alkalmazza az
évszázados mese, a sci-fi és akalandfilm
elemeit. Ennek az ügyességnek azonban
van fedezete, mert a mai gyerekek tudatának, képzeletének valósága is ilyen rétegezett, és - reméljük - ilyen mély az érzelemviláguk is. De helytálló ez az ügyesség
azért is, mert az építőelemeket többnyire
olyan bravúrosan olvasztja össze, hogy
csak az új minőség látszik. A film első része, mikor az éjszakai erdőből az üldözők
orra előtt fölszáll az űrhajó: titokzatos és
félelmes. Az óriásfenyők a klasszikus mesék romantikáját árasztják, a lidérces fények és az álomszerű árnyak, egy-egy meghökkentő közeli kép alaposan fölzaklatja a
nézőt, s persze nem is érthetők pontosan az
első percekben. Kétségtelenül csak annyit
tudunk, hogy az üldözöttek elmenekültek,
de egy közűlük lemaradt, s máris megismerkedünk - kissé hosszadalmasan - egy amerikai csonkacsaláddal, amelynek tagjai a
négy-öt éves Mary, a tízéves Elliott és a
tizenkét-tizennégy éves Keys, valamint a
szép és fiatalos, nekem kissé üresnek és
teátrálisnak tetsző anya. Az apa a közelmúltban hagyta ott családját, hiánya még
sajog az asszonyban és a gyerekekben. (Mikor a műhelyben a két fiú kezébe akad váratlanul a Mexikóba távozott férfi inge,
szinte megjelenik testi mivoltában is, anynyira érzékletes a hiány és a gyerekek fájdalmas vágyakozása - még a közhelyes-érzelmes szöveg sem tudja elrontani a jelenet
szépségét.)
Az űrhajóról lemaradt lényt Elliott fedezi föl és köt vele barátságot, amely teljes
azonosulássá fokozódik, sorsuk misztikusan vagy inkább fantasztikusan életre-halálra összefonódik. Mindez persze későbbi
fejlemény, előbb még a megismerkedésre
és az összebarátkozásra kerül sor - s ezek
a félelmes és humoros jelenetek a film legjobb részei közé tartoznak. Az űrhajóról

itt rekedt "földöntúli" - az angol "extra-terrestrial" rövidítése a két betű, illetve a két
hangzó összeolvasásából keletkezett a címadó név: E. T. =, ez a mintegy méteres magasságú, emberszerű lény ugyanis a mi
ízlésünk szerint meglehetősen taszító külsejű, ráncos bőrével hűllőre
emlékeztet,
s mert szándékai és képességei ismeretlenek, ismét csak a mi emberi természetünk,
tapasztalataink és képzeletünk szerint: fenyegetőnek látszik. Elliott meg is rémül
tőle alaposan az első találkozáskor, annyira, hogy nem veszi észre: a másik is fél.
De a kíváncsiság és a gyermeki ősbizalom,
no meg a dac, hogy hitetlenkedő-csúfolódó
testvéreinek és anyjának bebizonyítsa a
maga igazát - mindez erősebb akisfiúban :
tovább keres, figyel. Egyszer aztán - voltaképpen ez a kulcsjelenet - álmából fölriadva a kertben, újra látja a földöntúlit.
aki lassan közelít feléje. Elliott rémülten
megdermedve fekszik a nyugágyban a pokróc alatt, csak suttogni tud, és szinte hipnotizáltan várja, hogy mi történik. E. T.
pedig csak vonszolja magát nehézkes talpain. rekedten hörög, és kinyújtja a termetéhez képest aránytalanul nagy, göcsörtös
ágakra hasonlító kezét - és színes golyókat
ejt a kisfiú takarójára. Fölemelő pillanat. A
földöntúli a látszat ellenére barátságosan
cselekszik. A film kimondatlanul is azzal
érvel hát, hogy legyünk toleránsak egymással, közeledjünk jóindulatúan a másikhoz, mert érdemes. Még akkor is, ha földöntúli az illető - de ezt lehetne úgy is fogalmazni: ha a földöntúlihoz van bizalmunk, talán lesz az innenihez is.
Számomra ez a film egyik legmélyebb és
eredeti közlendője, amely a kimondott. közhelyes és érzelmes tanításoknál súlyosabb.
A másik érték a földöntúli honvágyának
emberies megnyilvánulása, ami aztán már
kimondatik, többször is. s bár voltaképpen
mindig helyénvaló. mégis túlhajtott. Az orvosi beavatkozás hisztérikus és a búcsúzás
melodramatikus,
aránytalanul
hosszúra
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nyújtott jeleneteiben (előbbitől nemi. mármár komikusan ható naturalizmus sem idegen) mintha csak arra törekedne a rendező, hogy megríkassa a gyerekeket. Mindenesetre. az alapvarázslat sikerül: a kezdetben félelmes, ráncos, idétlen E. T.-t megkedveli, bájosnak és okosnak látja Elliott
és a film minden nézője. A gyerekek csodálatosan játszanak, az Elliott szerep ét alakító kisfiú, azt hiszem, bámulatos színészi
teljesítményt is nyújt - s persze ne feledkezzünk meg a földöntúliról sem, aki (ami)
olyan tökéletes, hogy az ember csak utólag
kezd gondolkodni, miféle technikai bravúrt
is látott.
E. T. tehát földöntúli, de szerencsére teljesen úgy viselkedik, ahogy azt egy jólelkű,
apa nélkül nevelkedő tízéves kisfiú megálmodja. E. T. maga a megvalósult csoda,
a túli világból érkező utas, tündérek és manók rokona. Mégsem mindegy, hogy űrhajóval érkezik, mert a mítoszból alászálló
klasszikus mesék valahogy mindig a múltból jönnek, ez a történet pedig a jövőből
közelít. A különféle túliságok, a mesés és a
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tudományos-fantasztikus
meg az irracionális egyszeri ötvözetét testesíti meg E. T.,
anélkül azonban, hogy vele Spielberg valamiféle végleges ítéletet mondana. Hit és
kíváncsiság sugárzik belőle - hit abban,
hogy ha valamiről nincsenek racionális ismereteink, azért még nem kell ostobaságnak tartanunk, és kíváncsiság az ismeretlen, a túli iránt. A legjobb jelen etekből
mindez természetesen, derűsen és humorosan árad. Spielberg maximálisan kiaknázza
a mese, illetve az E. T. földöntúli származásából adódó lehetőséget. Csöppet sem
érezzük szükségét ugyanis a lény racionális elemzésének, mert gyerekek körében él,
és egyszerűen elfogadjuk, hogy azt tudja,
amit látunk tőle: képes röptetni abiciklit
és gyerekjátékforma űrtelefont barkácsolni
- miért ne? E. T. energiáit földöntúli erők
és a gyermeki képzelet forrásai táplálják.
Micsoda diadal (még másodszor is) a biciklik fölemelkedése a földről, vagy amikor az
idétlen kis szerkezet működni kezd és kapcsolatot létesít az űr ismeretlen pont jával,
E. T. otthonával. Diadal, mert a földi és

felnőtti világ prakticizmusával.
érzéketlen
hatalmával szemben valósul meg.
A "földi" és a .felnöttí" összekapcsolása
persze nem egészen jogos, hiszen a film
legfeljebb azt állítja képeiben, hogy a földi
felnőttek szervezetei nem képesek olyan
megértésre, azonosulásra, mint Elliott, de
azt sejteti, hogy ez az agyonműszerezettségével is nehézkes racionalitás - kényszerű. A felnőttek sem akarnak rosszat, bármilyen titokzatosan és fenyegetően vannak
is jelen a háttérben és bukkannak föl időnként. Bizonyságképpen el is mondja közűlük egy, hogy a földöntúli lény mindnyájukhoz jött, s hogy ő is volt tizéves kisfiú,
és így tovább - ő az érzékeny, okos, a gyermeki fogékonyságot megőrző
felnőtt. Elméletileg igen fontos a szerepe. de gyakorlatilag kissé kilóg a meséből, magyarázatot
adó, békét hozó tanító bácsivá édesedik, s
hogy végül - még ha finoman is - úgy
csatlakozik a családhoz, úgy áll az anya
mellett, mint jövendőbeli társ, ezt a felnőtt
néző grimaszolva
fogadja. A gyerekek
persze nem - ők lélegzetüket visszafojtva
lesik a könnyes búcsút, és szorongva várják, hogy mi lesz, de ekkor már megy minden a lerakott síneken. E. T. még azt mondja Elliottnak, hogy légy jó, aztán fölemeli
izzó ujját a kisfiú homloka előtt, hogy ezzel
bebiztosítsa ihletettségének megmaradását.
(]ósolhatna is, gondolja az ember rosszmájúan, ezekkel a szavakkal például: "tehetséges filmrendező és üzletember válik majd
belőled" .)
De ne bántsuk Spielberget, aki valóban
kiváló tehetség, hanem figyeljünk az E. T.
igazi értékeire. A világhír, az óriási siker,
amit elsősorban a százmillió dollárnál nagyobb bevétel hitelesít, amúgy is elég nagy

teher rajta. A bazárokban már nálunk is
kapható E. T. figurája, s ez aligha segíti a
tolerancia és nyitottság gondolatának, szépségének érvényesülését. A gusztustalan bábucska csak a divat méreteiről, a tömeghisztéria hatalmáról árulkodik, s hogy az
ízléstelenségnek mindig könnyű piacot találni. Nálunk mostanában ehhez különben
is kedvező a helyzet, és a rátermett üzletemberek ki is használják a lehetőségeket
- a filmet megtekintő gyerekeket bizonyára
nem lesz majd nehéz becsapni abazári
szörnyeteggel. Spielberg természetesen nem
hibáztatható ezért, bár van köze hozzá. Ha
filmje semmiféle engedményt nem tett volna a kommersz hatások kedvéért, a giccsőrök akkor is rátelepedhetnének,
ez igaz.
Kérdés persze: engedmény nélkül is lett
volna világsiker? És kérdés: Spielberg is
engedménynek tekinti az olcsó hatáskeltést?
A krimik által agyonkoptatott autós üldözést például, vagy az amúgy is érzelmes
jelenetek némelykor operettesen édes zenéjét?
Kérdezni, elmélkedni bizonyára hosszan
lehetne még az E. T.-rőI - és annak ürügyén. Én kétségtelen értékeit, inneni rétegeit szeretném erősíteni cikkemmel. az
olyan jeleneteket például, mint a földöntúli megszöktetése a karnevál alatt. A gyerekek önfeledten élik szerepüket, a légkör
feszült és mulatságos, és a párhuzamos képekben az anya magánya, fájdalma is árnyaltabban mutatkozik meg. Az olyan ötletek pedig, mint az E. T.-hez hasonló maskara felbukkanása és a földöntúli önkéntelen gesztusa, mozdulása az ismerős, fajtabelinek vélt alak felé - nos, számomra ezek
a kockák emlékezetesek igazán, s végül is
a film pártolói közé állítanak.
Horgas Béla

E. T. szines. amerikai, Universal. 1982.
R.: Steven Spielberg; F.; Melissa Mathison; O.: Allen Daviau; D.: James D. Bissell; Z.: John Williams; Sz.: Henry Thomas (Eliott), Dee Wallace (Mary), Peter Coyote (Keys), Robert Mac Naughton (Michael), Drew Barrymore (Gertie), Sean Frye (Steve) Frank Toth (a rendör).
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FILM ÉS TÁRSADALOM

A Mephisto Magyarországon
A közönség
"A tavalyi év talán leqértékesebb európai sikere volt, s ami nem olyan gyakori, ezúttal a kritika és a legszélesebbb moziközvélemény is így
értékelte." (Esti Hírlap, 1982. márc. 30.) Szerenesés - és tegyük hozzá - nem túl gyakori
egybeesés. A MOKJ::P adatai szerint 1981. október 8. és 1982. július 31-e között 1048938
nézője volt a hazai meaikban. és ezzel a nagy
nézőszámmal messze megelőzte más filmjeinket.
1. sz. tábla: Az 1981-ben bemutatott
filmek nézőszáma* (1982. július l-ig)
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Mephistó (A kat.)
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Kopaszkutya (B kat.)
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Ripacsok (A kat.)
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42,9
46,5
42,0
35,4
28,3
29,1
32,7
25,8

" A táblázat a bemutatott 23 film közül csak a
hasonló kategóriába sorolt filmeket tartalmazza
(ozok közül is a IegIátogatottabbakat), és csak €IZ
összehasonIitás kedvéért közli egy B kategóriás
film nézöszámát.
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A közönségsikerben része volt annak, hogy a
híre - a jó híre - ,megelőzte a filmet. A cannes-i bemutató, ill. fesztiválsiker után egyremásra érkeztek a hírek a külföldi bemutatókról.
mivel hamarabb került a film a külföldi mozikba, mint a hazaiak ba. A MOKJ::P a nyári uborkaszezont kivárva. őszre tartogatta a bemutatót. így '1981. október 8-tól játszották a hazai
mozik, azaz nem indokolt a múlt idő használata, mivel a premier óta nem került le a fővárosi
mozik műsoráról.
A Mephisto is az ún. preferált filmek kategóriájába tartozik, ami azt jelenti, hogy a Művelődési Minisztérium által meghatározott nézőszám elérésére kell törekedni minden mozíüzemi vállalatnak. Ennél az alapszintnél nagyobb nézőszám esetén a vállalatok külön jutalomban részesülnek. így anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy minél kedvezőbb feltételeket
teremtsenek a filmnek. A játszási idő első öt
hónapjában hat megye (Békés, Komárom, Nógrád, Pest. Szabolcs és Tolna) kivételével minden
megyei vállalat és Budapest is elérte ezt az
alapszintet. Ez idő alatt a budapesti mozik az
alapszint több mint háromszorosát (333 820 néző). Vas megye több mint kétszeresét (26398
néző). Hajdú és Heves megye pedig közel kétszeresét érte el (52 962, ill. 28 254 néző). Ebben
az időszakban 4256 előadáson 803589-en látták
a filmet (45,6%).
A film indulása is sikeres volt. Októberben,
a bemutató hónapjában már 312656 nézőt tartanak nyilván a statisztikák (54,7%). Ebben a
film kűlföldi
sikereinek visszhangja mellett
része volt a jó filmelosztásnak is. Budapesten
például 11 héten keresztül. összesen 654 előadásban vetítette a Puskin mozi, ezt követően
4 hétig a Művész, március 4-től pedig (június
2-ig) a Duna mozi naponta több előadásban.

A bemutatót követően Budapesten gyakorlatilag mindenkinek lehetősége volt a film megtekintésére. Nyolc hónapig ment ún. premier
mozikban, később pedig a nemrégen felújított
Zrínyi mozi játszotta napi 4 előadásban. A főváros jelenleg üzemelő 76 mozijából 39, azaz
legalább minden második játszotta hosszabbrövidebb ideig.
A vidéki forgalmazásról nincsenek ilyen részletes adatok. A megyénkénti összesített adatokat a 2. sz. tábla tartalmazza. Budapesten volt
a legnagyobb érdeklődés a Mephisto iránt, az
összes néző 40%-a valamely fővárosi moziban
nézte meg a filmet. Ebben nem kis része volt a
folyamatos vetítéssorozatnak. míg a megyei vállalatoknál a film vetítése szakaszosabb volt.
2. sz. tábla: A Mephisto látogatottsága a 19 megyében és Budapesten (1981. okt. 8. - 1982.
július 31-e között)
Megye
Baranya
Bács
Békés
Borsod
Csongrád
Fejér
Győr
Hajdú
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Budapest

Látogatók

száma

51933
38342
24266
52154
43640
30944
33996
60780
34128
23122
19050
36467
21356
29974
35464
14070
29810
31598
29828
408016
összesen: 1 048 938

Az érdeklődés
(nézőszámokban kifejezhető)
hullámzása követi a film karrierjét. A bemutatót követően, az első 3 hét országosan kiemelkedően magas érdeklődest mutat, a Puskin moziban pl. 1981. december 31-ig 56%-os kihasználtsággal játszották, és amíg ebben a moziban
voJt műsoron, alig csökkent az érdeklődés. Csak
ebben az egyetlen moziban 221862-en látták.
A moziváltoztatás azonban így is jót tett a filmnek, az új hely újabb érdeklődési hullámot

eredményezett (a Művész moziban 65%-os kihasználtsággal játszották). A harmadik játszó
mozi a Duna volt. Március elején került át ide
a film, és itt kezdtek mutatkozni az érdeklődés
csökkenésének első jelei, ebben a hónapban
35%-os átlagos kihasználtsággal vetítették. E
hónap végén érkezett a bír: Oscart kapott a
Mephísto. Ennek hatása szinte nyomban lemérhető volt: április első három hetében gyakorlatilag telt ház előtt vetítették (93, 78, 77%-os
kihasználtsággal) .
Ha számításba vesszük, hogy a premier mozikkal egyidejűleg az ún. monopol és az utánjátszó mozikban is rnűsorra tűzték a filmet, jogos a következtetés: a Mephisto hazai karrierjét gondosan egyengették a filmforgalmazók.
Amint a fenti (kicsit talán hosszasan sorolt)
adatokból kitűnik, a közönség a film mellett
szavazott. Nem állnak rendelkezésre véleményvizsgálatok, nem vettem részt filmvitákon sem,
így a közönség nagyobb csoportjainak véleményét reprezentáló adatokkal nem rendelkezünk.
Mélyinterjúkat készítettem néhány - véletlenül kiválasztott - mozilátogatóval. Ezek közül
választottam ki egy beszélgetést, ennek egyik
részletét közöljük (beszélgető partnerem jogásznő, a "fényes szelek" nemzedékéből) .
(Másodszor nézte meg a filmet, miért?)
,,- Meg akartam bizonyosodni arról, hogy
a filmről korábban kialakított véleményem helyes-e. Foglalkoztatott a film. Van vitatkoznivalóm vele kapcsolatban, tudni akartam, nem
vagyok-e elfogult. Azt előrebocsátom. bogy remek filmnek tartom, de azzal alapvetően nem
értek egyet, hogy Klaus Mann regényének filmváltozata ként hirdették. Ahogy Szabó megcsinálta, annak semmi köze nincs a reqényhez. Ez
persze nem baj, csak ne hívják fel a figyelmet
a kettő rokonságára. A film a Klaus Mann által
sarkítottan feltett kérdéseket elsimít ja, így
meg változtat ja a regény mondanivalóját. A regényben Höfgen egy jell-imtelen senki, aki a
szocdemekhez sodródik, amikor azonban kiderül, hogy rossz lóra tett, tovább áll. Eszmeileg
nem tartozik sehová. Például az, hogy embereken segített, nem annak a bizonyítéka, bogy
nem azonosult a hatalom kínálta eszmékkel.
csakis a saját hatalmát akarta vele bizonyítani."
(- ~s a film Mephistója?)
,,- Höfgen egy színész. aki a pályán akar
maradni, de végül is a hitleri Németországban
kLzolgáltatottá válik ..Szabó István bizonyos fokig mártírt csinált belőle. Egy színész, aki a
totális terrorban kiszolgálja az uralkodó hatalmat. Höfgen megérdemli a sorsát. A felszínen
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maradása, a saját karrierje érdekében elfogadja a helyzeteket, amelyekbe kerül, és még csak
azt sem veszi észre, hogyemberszámba
sem
veszik. Ó csak egy bohóc.
(- Eladta magát a saját színészi karrierje
érdekében.)
,,- Nem értek egyet azokkal, akik ezt mondják. Nem, mert ha így lenne, saját tettei is ellenérzést kellene hogy kivált sanak belőle, de ő
közömbös marad. Ez a lényeg, a közömbösség.
Lelkiismeretfurdalás nélkül fogadja el a helyzet ét, akkor is, amikor egészen nyilvánvalóvá
válik, hogy a művészetbe menekülni, tisztának
maradni egy olyan tisztátalan korban nem lehet."

A sajtó
"Nem írok róla kritikát. Szabó István filmjét
én tökéletesnek láttam és kész." A Magyar
Hjúságból kölcsönzött idézet pontosan érzékelteti a film sajtóbeIí fogadtatását. A hazai és a
külföldi sajtó, a fesztiváldíjak. az Oscar-díj és
a közönség érdeklődése alapján joggal nevezhetjük a Mephistot igazi sikerfilmnek.
Összegyűjtöttem a filmről a hazai lapokban
megjelent kritikákat, filmelőzeteseket. interjúkat, tudósításokat. Összesen 110-et 'találtam. A
következőkben megpróbálom összefoglalni, hogyan foglalkozott a hazai sajtó a filmmel. Milyen volt a bemutató előtti "tálalása" , hogyan
értékelte a kritika, milyen kérdések kerültek
az elemzések középpontjába, és milyen volt a
film utóélete, különös tekintettel az elnyert rangos díjakra.
A megjelent írások, rádióban, televízióban
elhangzott kritikák, interjúk, a következő témaköröket tartalmazták :
filmkritikák
fesztiválokról, díjakról
szóló beszámolók
ezen belül:
cannes-i fesztivál
Oscar-díj
egyéb díjak
külföldi bemutatók,
sikerek
előzetesek
ezen belül:
a készülő filmről
a premiert megelőző
egyéb (interjúk stb.)

43 db

36 db
18 db
12 db
6 db
11 db
8 db
3 db
5 db

12 db

összesen: 110 db
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Az írásoknak három nagy hulláma volt:
- az első: a cannes-i fesztivál-bemutatót követően, és az eredményhirdetést követő napokra tehető,
- a második: 1981. október 8-ára, ill. az ezt
követő napokra. A hazai bemutatót követően a
méltatások sora jelent meg (41 kritika),
- a harmadik hullám pedig az Oscar-díj elnyerése után, az elmúlt év március végén "csapott fel". Nagyobbrészt a díj elnyeréséről adtak
hírt ezek az írások, de ez idő tájt jelentek meg
gyakrabban a külföldi sikerekről. fílmvásárlásokról szóló híradások is. ("Párizsban egyszerre 11 mozi játszotta", "nem egészen hat hét
alatt Olaszország hat nagyvárosában 159752
néző látta", "az NSZK-ban 81 végén a látogatási lista hatodik helyén volt", stb.) És Magyarországon? Az Oscar-díj alkalmat kínált bizonyos tanulságok levonására is hazai filmművészetünk egészéről (Egy magyar film diadalútja
- Amit a díj nem homályosíthat el. Magyarország, 1982. ápr. 4.).
De követve a kronológiai sorrendet, mindenképpen elfogadható - bár nem egyedi jelenség - a filmet borító homály (vagy legalábbis
félhomály). Mindössze 3 írás tudósította az olvasókat arról, hogy Szabó István Mephisto
címmel új filmet forgat. Az Esti Hírlap a forgatás megkezdése előtt, ugyanennek alapnak
egy másik cikke hónapokkal később "Egy karrier története" címmel Höfgen alakját és megformálási lehetőségeit állította a középpontba,
a Filmvilág pedig a rendezővel készített interjút a befejezés előtt álló filmről.
Ilyen előzmények után váratlanul érkezett a
hír egy - a mozilatoqatók előtt - még hírből
sem ismert új magyar film cannes-i sikeréről.
A fesztiváltudósítások száma tekintélyes volt,
amiben nincs is semmi meglepő, hiszen minden
lap igyekezett méltatni a sikert. így kapott először publicitást a film Magyarországon. Ha
ehhez hozzászámítjuk az őszi bemutatót megelőző filmelőzeteseket
és a sajtóreklámot
(amely megelőzte a 81-ben bemutatott többi
magyar film ét) , nem találhatunk semmi meglepőt abban, hogy a bemutatót követően milyen
nagy érdeklődés mutatkozott a film iránt az
ország mozijaiban.
Az előzeteseket tekintélyelvű szempontok vezérelték: "két díjat is nyert Cannes-ban, amire
még nem volt példa" (Esti H. 81. okt. 5.), vagy
külföldí méltatásokat vesznek át: "elsőrendű
alkotás", "Szabó István a Mephistóval a világ
élvonalbeli rendezőgárdájának
tagja lett" ...
stb. (L'Humanité.
Il Tempo) . Eltérő utat válasz-

tott a Pesti Műsor előzetese (Höfgen és asszonyai. 81/40): "Klauss Mann regényhőse, a
nyughatatlan H. Höfgen akkor találta volna
meg igazi helyét az életben színészként és magánemberként, ha ez a három nő valamennyi
kűlső-belső tulajdonsággal egy negyedikben
testesül meg. Talán ... "
Érdemi elemzésre természetesen a nagy számú kritikában van lehetőség. S ami ezek alaphangját illeti? Szerencsére nem minden kritikus
érte be az elismerés egymondatos közlésével.
mint a Magyar Ifjúság szerzője. Az utóbbi évek
terméséből aligha tudnánk még egy filmet említeni. amelyet a hazai kritika ilyen nagy elismeréssel fogadott volna.
A film a dicséretekkel bőkezűerr bánó kritikának többféle értelmezési
módot kínált:
K'auss Mann regénye, a regény megszületésének körülményei. a könyv és a film összehasonlítása, a téma értelmezése, a főszereplő
magatartásának elemzése, a színészi alakítás, a
film stílusa, a rendezés, a színészvezetés és a
film helye Szabó István pályáján. A sok szempontú megközelítés nem is olyan természetes;
nem kevés filmet játszanak a mozik, amelyekhez csak szerény eszközökkel. egysíkúan nyúl
a krítika.
Nézzük a részleteket:
- Az elemzések tengelyében a filmcselekmény értelmezése, a téma általános érvényűségének interpretálása
áll. Minden szerző
egyetért a főhős alakjának árnyalt ábrázolásában, és szívesen választották Höfgen magatartásváltozásának leírását. Abban azonban eltérnek az elemzések, hogy Höfgen személyiség- és
magatartásváltozását állítsák-e a kőzéppontba,
abból kiindulva, hogy a film egyetlen ember
anaIízisére vállalkozott, vagy továbblépjenek
az általános felé.
Alapvetően két kérdés foglalkoztatja a kritikusokat: Az egyiket az Esti Hírlap kritikusa
így fogalmazta meg: "Höfgen talán az egyetlen
fiImhős a 2. világháború óta, amelyben a fasizmus természetrajzát nem degenerált, beteges vagy szolgalelkű, s nem is bűnöző, műveletlen embereken ábrázolják." A második kérdés: Höfgen bűnbeesése. vagy általánosabban
a művészet elcsábíttatása. A Magyar Hírlap
szerint a "filmbeli Mephistó majdnem eredendőnek bizonyuló bűne kezdetben érthető, majdhogynem rokonszenves...
a bűnbeesés előtt
eleven, összetett, pontosan megrajzolt jellemként ábrázolja - mintegy felkészíti a történelmi sorsfordulóra. anélkül. hogy annak árnyékában visszafelé is manipulálná egyéniségét."

A kritikák egy csoportja mintegy Höfgen
feje felett átnézve, az egyediben az általános
kérdésfelvetést tartja a film legfőbb erényének.
LA film lefegyverző erejét talán éppen az
adja, hogy átélhetően ábrázolja a Művészet elcsábíttatását." Filmvilág, 81/lD). A hatalom természete, a náci Németország hiteles, belülről
ábrázolt képe, a fasiszta diktatúrák természetrajza - így foglalhatók össze a kritikák kulcsszavai. ("Szabó Istvánék filmje a fasiszta diktatúrák mibenlétének művészi megfogalmazása,
ahol H. Höfgen figurája csupán a lakmuszpapír
szerepét tölti be." - Élet és Irodalom 81/41)
- 15 kritika foglalkozott részletesebben a
regény előzrnénnyel, az adaptációval. Az öszszevetésben a mérleg nyelve a film javára billen. "Igyekszik minél inkább eltávolodni a
kulcstörténet jellegétől, a perc lobbantotta túlzó indulatoktól. s a figurákat lehetőleg felismerhetetlenné stilizál va, a meggyőző lélektani
motivációra összpontosította erejét." (Filmvilág, 81/lD) "Zenei rnűszóval élve Szabó áthangszerelte aKlauss Mann-i történetet".
- Kevés figyelmet fordított a kritika Grüdgensre, a filmbeli színész modelljére, annál
többet, a szokásosnál is többet a színészi megfogalmazásokra, ami Brandauer játékának volt
köszönhető.
A sok-sok elismerés mellett sehol egy apró
kifogás, ilyen tökéletesen elégedett a kritika?
Nos, ezúttal igen, azaz hogy a stílus megítélésében megoszlottak a vélemények.
A Film Színház Muzsika "Mesterségből jeles" c. írásában a film erényének tartja, hogy
"úgyszólván teljes stilisztikai egységet sikerült
létrehoznia". A "leghűvösebben" fogalmazó
kritikus viszont azt kérdezi. hogy "eltekinthetünk-e a döccenöktől. a botlásoktól.
attól. hogy
helyenként soknak érezzük az üresjáratokat. a
filmben, s néhol tán unatkozunk is?"
Stílustörést hozott a befejező jelenet - ebben
több kritikus egyetértett. Az ábrázolás következetesen realisztikus, lélektani megközelítése
ebben a jelenetben allegorikus ábrázolásba
vált, megtörve ezzel a film következetes stílusát.
És végül a rendezés. A rendező új arca szinte minden kritikust foglalkoztatott. "A Mephistoból nem idézhetők vissza Szabó István korábbi munkái." .Szabó István a Mephistoval
eddigi filmjeihez képest új, magasabb minőséget hozott létre - sallangtalan, gazdag, mélyértelmű alkotást." Némi aggódás is kihallik
egyik-másik írásból: mi lesz a szerzői filmmel.
és volt aki a nemzeti jelleget féltve így fogal67

mazott: "Hiányérzet? Hogy is mondjam csak,
hogy azért véletlenül se legyek ünneprontó,
vagy félre ne értsék? - Az Almodozások korát,
az Apát a Szerelmesfilmet .csak' egy Szabó

István nevű 1938-ban Budapesten született magyar filmrendező készítette el. A Mephistoból
egyedül .az' a Szabö István hiányzik." (tlet és
Irodalom, 81/41)
Nagy Márta

A fent közölt tanulmány elkészülte után a Magyar Televízió is bemutatta Szabó István filmjét. A Tömegkommunikációs
Kutatóközpont
"postafordultával" közölte szerkesztőségünkkel
a Mephisto közönségfogadtatási adatait:
Az ország felnőtt lakosságának 66%-a nézte
meg a filmet: ez kb. 5,3 millió felnőtt nézőt
jelent. A film országos tetszésindexe 70 pont
volt. ami jó fogadtatást jelez.
Ha a választók neme, életkora, iskolai végzettsége és lakóhelye szerint vizsgáljuk a nézettséget és a fogadtatást. a kűlőnbőző
társadalmi rétegek eltérő mértékben
nézték és kűlönbözőképpen
fogadták a müsort. A férfiak
köréből valamivel kevesebben nézték, mint a
nők közűl, de mindkét nem azonosan értékelte.
Életkor szerint a fiatalok (lB-29 évesek) körében volt a legkisebb a nézettség, a középkorúak (30-49 évesek) és az idősek (50 éves
vagy több) köréből kb. azonos arányban nézték meg a filmet. Míg a fiatalok a tetszésindex
alapján elutasították Szabó István alkotását, az

idősek körében már megközelítette a sikerműsor kategóriáját.
Iskolai végzettség szerint vizsgálva a nézettséget: a 8 általánosnál kevesebbet végzettek
körében volt a legkisebb, valamivel többen nézték a felsőfokú végzettségűek közül, még többen a 8 általánost végzettek köréből. és legtöbben az érettségivel rendelkezők közül látták
a filmet. Tetszésindex alapján egészen más sorrendet kapunk: legjobban a felsőfokú végzettségűeknek tetszett, tetszésindexük már sikerműsort jelez, a B általánosnál kevesebbet és a
középiskolát végzettek jól fogadták, ugyanakkor a B általánost végzetteknél már elutasítással találkozunk.
Legkevesebben a községekben lakók közül
nézték meg a Mephistot, valamivel többen a
fővároslak köréből - a legnagyobb érdeklődést
a vidéki városokban
lakóknál tapasztaltuk.
Legjobban a budapestieknek tetszett, és valamivel kedvezőtlenebbül
fogadták a vidéki lakosok.
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A Mephisto külföldön
1981. február

12.

A Budapesti Játékfilmszemle során az első vetítés - még nyersvágásban - néhány külföldi
kritikus részére
1981. május 21.
Cannes: vetítés a Nemzetközi
Filmfesztivál
versenyében
1981. május 2].
Cannes: a zsűri díja a
legjobb forgatókönyvért
és a Nemzetközi
Filmkritikusok Szövetségének
(FIPRESCI) díja
1981. szeptember 24. Bécs: világpremier
Kirschláger elnök jelenlétében
1981. szeptember 25. NSZK: 33 városban mozi-bemutató
1982. február 11.
Hollywood:
nominálás
Oscar-díja
1982. március 29.
Hollywood: Oscar-díj a nem angol nyelvű filmek kategóriájában
1982. június 11.
Agrigento: "Arany Efebo"-díj
1982. június 19.
Róma: "David di Donatello" -díj a legjobb férfialakításért
1982. november 22. London: a brit filmkritikusok díja az év legjobb külföldi filmjéért
1983. február 14.
New York: a "National
Board of Review" -díja
A magyar film története során nem volt még
példa arra, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen
pályát futott volna be egy film. A Cannes-i be-

mutat ó meghozta a sikert - az egymásba fonódó és utólag elválaszthatatlan
krítikaí, közönség- és kereskedelmi sikert. A forgalmazók
még egyetlen magyar filmért sem "álltak sorba", mint ahogy ezúttal tették. S a kínált ígért - és elfogadott árak a magyar játékfilmek
átlagos árának sokszorosát - egyes esetekben
tízszeresét - is elérték.
1981 végére - alig több, mint hat hónap leforgása alatt - minden európai ország megvette - egyetlen ország, Norvégia volt az, amelyik csak 1982 elején vásároIta meg.
A Mephisto
jus

eladásai 1981. május-1983.

Ország
mozi

Jogok neme
TV '
klub

Algéria

x

Amerikai Egyesült
Allamok,
Angol Kanada,
Puerto Rico

x

Argentína,
Uruguay,
Paraguay,
Chile

x

Ausztrália,
Új Zéland

x

Brazília
Bulgária
Csehszlovákia

x
x
x

x

x
x
x
x

x

má-

video

Jogok neme
TV
klub

Ország
mozi
Dánia,
Izland

x

Egyiptom,
Libanon,
Szudán,
Szaud Arábia,
Jemen,
Észak-Jemen,
Etiópia,
Szomália,
Kuvait,
Oman,
Ouatar,
Bahrein,
Arab Emirátus,
Irak,
Szíria

x

Finnország

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Franciaország,
Belgium,
volt gyarmataik,
Luxemburg,
Francia-Kanada
Görögország,
Ciprus

70

x

x
x
x
x

Hollandia
Izrael
Japán
Jugoszlávia
Korea
Kuba
Lengyelország
Mexikó
Mozambik

x

Nagy-Britannia,
Írorszáq,
Málta,
Gibraltár,
Jamaica

x

x

NDK
Nicaragua
Norvégia

x
x
x

x

NSZK.
Svájc,
Ausztria

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Jogok neme
TV
klub

Ország
mozi

video

Archív
x
x

x

x

x

x

x

Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szovjetunió
Törökország

x
x
x
x
x
x
x

Venezuela,
Dominikai
Köztársaság

x

x

video

x

x
x

x

x

x

E lista önmagában IS Impozáns. Hát még az
árakkal ! A szocialista országokkal érvényben
levő megállapodások szerint minden filmért
ugyanannyi fix jogdíj at fizet egy-egyország.
A Mephisto - kétrészes film lévén - összesen
Rbl. 108950,- jogdíjbevételt hozott. A nem
szocialista országok esetében nem mondhatunk
összbevételt. Egyrészt a német nyelvterület kiesik, mivel a forgalmazási szerződés értelmében a nyugat berlini partneré e területeken az
értékesítési jog, másrészt a Mephisto esetében
moziforgalmazásra nagyon kevés fix jogdíjas
szerződést kötöttünk, inkább minimálqarancíával és a bevételből való százalékos részesedéssel, tehát a végösszeg még egyáltalán nem ismeretes. Egyébként is úgy véljük, a számoknál beszédesebb néhány példa. Japánban, ahol
több mint tíz éve nem vásároltak, nem mutattak be moziforgalmazásban magyar filmet, a
Mephistoért $ 100000,- előleget fizettek. Az
Amerikai Egyesült Allamokban a jól eladott
Angi Vera összjogaiért az összes bevétel $
30000,- volt, a Mephistoért csak mozira, s
csak előlegként $ 100000,- -t fizettek.
A bemutatókra is a szokásosnál rövidebb
időn belül került sor külföldön. 1981-ben már
13 ország - Ausztria, NSZK, Svájc, Anglia,
NDK, Dánia, Mexikó, Finnország, Izrael, Franciaország, Bulgária, Olaszország, Svédország mutatta be; azóta az Amerikai Egyesült Allamok. Görögország, Ausztrália, Japán, Hollandia, Csehszlovákia, Spanyolország, Románia,
Szovjetunió, Venezuela mozijainak műsorán is
szerepel.
Néhány kiemelkedő látogatottsági adat:
Az NSZK-ban szeptember 25. 'és november
vége közott 350 OOO néző tekintette meg; a látogatottsági lista 6. helyén állt. Helsinkiben az
első négy héten $ 42000,- brutto bevételt hozott; a mozi fennállása óta mindössze egyetlen

egyszer volt ennél nagyobb sikerű filmük műsoron. Olaszországban 1981. december közepétől 1982~ május közepéig 16 város műsorán
szerepelt a film, s 284089 nézője volt.' Az
Amerikai Eqyesült Allamokban 1982-ben látogatottsága túlhaladta a 400 OOO nézőt. Stockholmban 1981. december 25-én mutatták be,
s 1983. márciusában még mindig műsoron volt.
Az amerikai Variety c. filmszaklap bevételi
sikerlistáján a bemutatás hetében a 29., a következő héten a 24. helyen szerepelt, s a 10.
héten is csak a 31. helyre szorult. (Ezt megelőzően csak egy magyar film szerepelt e "box
office" listán: Gábor Pál Angi Verája két héten
keresztül a 36. helyen; ezt követően pedig
Gothár Péter Megáll az idő-je került fel e rangos listára.)
A forgalmazók erőfeszítései ellenére is akadt
két ország, ahol a közönség nem ismerhette
meg a Mephistot. Egyiptomban a film "sérti
az ország magas érdekeit". Ez volt a cenzúra
elutasításának indoka, jóllehet a Mephisto a
Kairói Filmfesztivál műsorán szerepelt, s tizenegy kairói kritikus véleménye szerint a fesztivál legjobb filmje volt. Törökországban a forgalmazó kétszer is "kísérletezett" a cenzúrával, sikertelenül. Az elutasítás indoka: "ideológiai üzenete miatt nem megfelelő nagyközönség előtti bemutatásra".
Az elismerések. látogatottsági eredmények
után nincs szükség bizonygatni: a Mephisto a
magyar film történetének legnagyobb sikerű
alkotása. S felvetődik a kérdés; mi e kiugró
siker titka?
A hatvanas évektől kezdve, amikor az új
magyar filmre felfigyeltek külföldön, állandóan
- sindokoltan - hangoztattuk, hogy filmjeinket elsősorban a filmszakemberek. filmkedvelők, a nem szocialista országokban a baloldali értelmiség követi fiqyelemmel, rokonszenvvel, néha a művészi-formai értékek elé helyezve a mondanivalót; mind a történelmi, mind a
mai élettel foglalkozó
művek
őszinteségét,
nyíltságát, a múlt, a közelmúlt s a jelen kérdéseinek boncelását. a problémák, nehézségek
feltárását méltányolják. Mind művészi stílusjegyek, mind politikai-társadalmi értelemben
a "magyar jelenség" érdekes számukra. A
Mephistoban pedig nincsen semmi specifikusan
"magyar": a film alapjául szolgáló mű írója:
német. A helyszín: Németország, a fasizálódó
Németosszáq. Az a helyszín és az a kor, amiről
az utóbbi időben divat is beszélni, filmet készíteni. A közelmúlt néhány igényes és világsikeru filmje is "újra felfedezte" a harmincas évek

Németországát Bob Fosse Kabaréjától Rainer
Wenner Fassbinder Lili Marleenjéig.
Klaus
Mann művét is "felfedezték" : Ariane Mnonchkine adaptálta a párizsi Théátre du Soleil színpadára.
Mi hát a siker magyarázata?
"A Katerina Blum elveszett tisztessége óta
nem láttam filmet, amely ilyen nagy jelentőségű moráli s kérdéssel foglalkozott volna, mint
a Mephisto. . .. Ez il film műalkotás.
amit
aligha lehet elmondani a regényről.
Miből
adódik a filmnek ilyen átütő ereje? Egyrészt
abból, hogy az átdolgozás remekül sikerűlt,
másrészt pedig jól érezhető mind a színész,
mind a rendező szenvedélyes elkötelezettsége
a müvészet és a hatalom viszonya iránt." Ez
Ingmar Bergman véleménye.
Valószínűleg az sem történik meg gyakran,
hogy egy német kritikus azt írja, hogy "Egy
magyarnak sikerült az, ami anémeteknek
mind a hitleri birodalom után születetteknek.
mind akortársaknak
- úgy látszik, végtelenül
nehéz: az akkori idők valóságos képét filmre
ültetni." (Brigitte Jeremias, Frankfurter Allgemeine.)
Az NSZK-ban a Mephisto fogadtatása, visszhangja, az érzékeny reagálás nemcsak e filmnek mint műalkotásnak szólt, hanem sok-sok
mögöttes tartalmának, az általuk ismert, óhatatlanul befolyásoló valóságos tényeknek. személyeknek is. Hiszen már a regénynek, Klaus
Mann művének németországi pályafutása sem
szokványos. Ismét Brigitte Jeremiás: " ... miután 25 évig be volt tiltva, most a Német Szővetségi Köztársaság bestseller-listáján szerepel.
A "Mephisto" először 1936-ban jelent meg az
amsterdami Ouerido kiadónál. 1949-ben újra
megjelent, ezúttal az Aufbau gondozásában, de
alig lehetett kapni. 1965-ben Berthold Spangenbuerg a nymphenburgi Verlaganstaltnál ki
akarta adni a "Mephisto" -t
mindössze
100 OOO példány jelent meg, mert Peter Corkín.
az 1963-ban Manilában elhunyt Gustaf Grűndgens fogadott fia és örököse panaszt emelt. Az
indoklást, hogy Gründgens személyiség-jogait
sérti a regény kulcsfigurája, Hendrik Höfgen
(meghamisítva Gründgens alakját), a szövetségi bíróság elfogadta. Bár Klaus Mann megjegyzését .Ennek a könyvnek minden személye
típusokat, s nem portrékat ábrázol', átvette a
Rowohlt új kiadása, a regény új sikere mégis
Gustav Gründgensre, a porosz állami színházak
főintendánsára,
a náci idők legkiválóbb színészére vonatkozik. A kor olyan túlélői számára,
ak-k ismerték Grűndgenst és dolgoztak főnök71

sége alatt, a "Mephisto" mint kulcsregény nem
fogadható el. Gründgens csillogó volt és súlyos. De jéghidegsége mögött emberiességet és
együttérzést rejtett.
A 42 éves Szabó filmje Hendrik Höfgens
központi alakját ösztönösen igazságosabban
ragadja meg, mint a regény. A Mephisto film
egy ambiciózus ember tragédiáját ábrázolja.
... Semmi nincsen itt felfújva, mint minden, a
náci időkről szóló filmben a Kígyótojástól
a
Lili Marleenig, nincsen revűszerűségbe, kabarészerűségbe hamisítva, nincsen semmi buja, pornográf betéttel dúsítva."
Ezt hangsúlyozza Friedrich Luft (Die Welt,
Hamburg) már cikkének címében is: "Gründgens itt nem bűnbak". "Ez bizony ritkán történik meg: - kezdi kritikáját - Szabó István
Mephistoja, amelyet Klaus Mann azonos című
könyvéből forgatott, messzemenően jobb, belátóbb és művészi bb, mint az irodalmi mű, amelyet felhasznált...
A film a maga részéről
nem ítélkezik, nem vezet elő egy politikai búnbakot
ahogy Szabó István egy, a gonosz
szívóerejének hatása alá kerülő (ha úgy tetsz-k) ártatlan vagy alapjában buta nagy művésznek képét nyújtja, az meghökkentő és
meggyőző." De a film befejezését kifogásolja:
"Szabó István nagyon intelligens filmjének vége sajnos banális...
Ez a befejezés csökkenti
a film értékét. noha a magas színvonalat nem
homályosítja el. A film eddig az utolsó elhajlásig ienyűgöző, egyéni és nagyon látványos,
a hatalom és a művészet témájával foglalkozó
sok feldolgozás közül a legkomolyabb es meszszemenően a legjobb."
Michael Lentz (Westdeutsche Allgemeine, Essen) a film befejezéséről másképpen vélekedik;
" ... Lehull az álarc, amikor az impozáns zárójelenetben nyilvánvalóvá válik, hová vezet, ha
a zsarnokok követelményei a nekik hódoló művésszel szemben egyre nőnek. A maszk mögött
megmutatkozik a csupasz félelem."
A száznál több német nyelvű kritika, méltatás szinte mindegyike hangsúlyozza a filmnek
azt az erényét, hogyakulcsregényt
kitágítva
általánosabb s hiteles képet nyújt a korról:
"Amíg manapság a moziból áramló irodalom megfilmesítések
legtöbbje
esztétikailag
messze az eredeti alapanyagként felhasznált mű
mögött marad, és szeretné magát a regény elbeszélő formájába visszakönyörögni, Szabó felfogása bizonyos vonatkozásban
felülmúlta
Klaus Mann regényét, amennyiben annak spekulatív részeit lefaragta és megtarlotta a benne rejlő igazságmagvat. Nekem úgy tűnik, hogy

Szabó esztétikailag inég sokkal messzebbre mehetett volna. A modem személyiség höfgeni
vonása tekintetében, hogy elveszíti magát az
adódó szerepekhez való véget nem érő alkalrnazkodásban."
(Gertrud Koch, Frankfurter
Rundschau.)
"A szöveg, a szerepek újraértelmezése, a
perspektívák kitágítása - így sikerül komolyan
megközelíteni a nemzeti szocializmus lélektani
hálterét. Ugyanakkor a szereplők elszakadnak a
történelmi lomtártól. és lemondva a korhű
részletekről és kosztümökröl,
egyre erőteljesebben bontakozik ki egy kérdés: nem játszódhatna-e mindez a jelenben? Hendrik Höfgen,
Hans Miklas és a repülőtábornok - nem találhatj uk-e meg megfelelőjüket a napjainkban
karriert hajszoló értelmiségiek. a "szabadulástól" óvott munkások, a szakbarbárok között?"
(Badische Zeitung. Freiburg.)
Több sikeres film készült e korszakról. Német s külföldi alkotók művei egyaránt. Mi
emeli ki közülük a Mephistot?
"Hitelesség részlethűség helyett...
Ami a
döntő, az az. hogy a kiinduló helyzetet Szabó
István pontosan ragadta meg a filmben. Ugyanúgy, azoknak az éveknek intellektuális atmoszféráját, amelyekben a cselekmény játszódik.
Nem a korhű "uniformis gombok", hanem a
lélektani
szavahihetőség a fontos, ez pedig
Szabó filmjének minden jelenetében érződik.
Fosse Kabaréja óta törvényszerű, hogya náci
időkről szóló filmek nem jelenhetnek meg revüjelenetek, "tingli-tangli" nélkül. Szabó filmje ezeket mellőzí. és más kvalitásokra épít."
(Armin Biergann, Kölnische Rundschau.)
" ... nem kéjesen borzongató, mint Fassbinder Lili Marleenje, nem könnyed náci-kolportázs, nem gyűlolködő besúg ás, hanem egy okos,
gyenge ember hűvös és intelligens portréja,
olyané, aki megízleli a hataÍmat s odaadja magát neki, végig rossz lelkiismerettel. Szabó kihagyta a regény pamfletszerü elemeit egy öszszetett jellemtanulmány érdekében ... " (Hans
C. Blumenberg, Die Zeit, Hamburg.)
Érthető az is, hogy sok" írás a hatalom kérdését helyezi előtérbe. "A hatalom bűvésze"
a Spiegel kritikájának a címe. " ... A szüntelen
harc szellem és hatalom. művészet és politika
között, szinte ősnémet játéknak számít ...
... Emigráció. ellenállás vagy kollaborálás.
ezek voltak a fasizmus ból adódó alternatívák,
amelyek aligha tettek lehetövé önigazságszolgáltató árnyalatokat ... Szabó István intelligens
és helyenként briliáns rendezése ezt a szempontot hangsúlyozza
Azt, hogy a művé-

szet, ha a hatalmasok kezébe kerül, elveszíti
igazoltságát, Szabó a film végén egy okos jelenetben ábrázolja ... Amit Szabó filmje vádolás
nélkül közvetít. annak a tudomásulvétele, hogy
végül is nem az nevet, aki a farkasokkal üvölt."
(Wolfgang Limmer.)
"Szabó nem megalkotja Höfgent, hanem bemutatja és hagyja, hogya néző-az ő szemével
lássa a világot. A néző azonosítja magát a
Klaus Maria Brandauer által ábrázolt Höfgennel és lassan megérti, milyen nehéz lehetett
a szirénhangnak ellenállni ... Szabó filmjének
érdeme, hogy bemutatja a meghökkentő árnyalatokat, a brutalitást nagyban és a nagylelkűséget kicsinyben...
Szabó megkísérli rekonstruálni a történelmet, nem külsőségeiben, ahogyan ez ma divatos, hanem a korabeli tudatot.
Ez lehetövé teszi önmaga és a néző számára
az emberek megértését, segít abban, hogy tanuljunk a történelem ből és semmi köze ahhoz,
ahogy nálunk a múltat túlzott belülmaradással
megszépítik." Michael Schwarze (Frankfurter
Allgemeine) elragadtatott hangú kritikáját a
következőképpen fejezi be: "Szabó István a
terrort legalábbis a sztálini időkben saját bőrén tapasztalta és ma is olyan országban dolgozik, amely - bár a keleti országok között
művészeti ügyekben a legliberálisabb - kétségtelenül kompromisszumokra
késztet. A
filmbe minden bizonnyal belekerült egy darab
élettapasztalat. annak a tudása, hogy más dolog
kényszer nélkül beszélni bátorságról és civil
kurázsiról, mint ezeket az erényeket akkor felmutatni, amikor felhasználják őket."
Hiába nem magyar a téma - az alkotó magyar, ezért elkerülhetetlen, hogy szocialista országból származó műről Iévén szó, néhány nyugati kritikus ne hasonIítaná a fasizmust a személyi kultusz éveihez. Mégis tulajdonképpen
meglepő, milyen kevés írásban található ilyen
jellegű megközelítés vagy utalás, pedig nem
egy magyar film esetében néha már nevetségesen erőszakolt párhuzamot vontak egyes nyugati újságírók.
A németek érzékeny reagálása a Mephistora
érthető, de "Miért érdekes a Mephisto Hollywoodban is?" kérdezzük Jörg Ulrich-hal (Múnebner Merkur). O így válaszol: " ... az amerikai
filmakadémikusok egyértelműen a régi kontinens politikai töltésű filmjeire szavaztak.
... Helytelen lenne, ha ezt a döntést tisztán
politikai demonstrációnak tekintenénk. Épp
olyan helytelen lenne úgy tenni, mintha ezt kizárólag a zsüritagok esztétikai gyönyöre határozta volna meg ... Ez e két tényező ·találkozása

volt a döntésben
Szabó filmjének témája
a hatalom csábító ereje, amelyet világszerte
érthető módon ábrázol. A művész lelki korrupciőja, a siker érdekében való meqvásárolhatóság az egész földön létezik ma is. Bűnösség és
ártatlanság kűlönös
keveréke nemzetközi értelmezésben nyilvánul meg, mert mindenki tudja, milyenek ők - .a művészek' ",
Idézzünk - találomra - néhány amerikai
kritikát.
"A Mephisto önmagát ajánlja. Főleg mint a
náci múlt kezdetének nagyon is színpadias
vagy inkább operaszerü felidézése; mint az
előadóművész jellemének tanulmányozása; és
különösképpen mint e figurának egy szélsőséges politikai krízis idején adódó konfliktusainak és felelősségének feltárása. Ez a feltárás
szinte erőszakolt, hogy a valóságnak megfelelően komplex legyen. Egyben Szabó azt is bebizonyítja, hogy olyan filmalkotó. akinek nemcsak erős elbeszélő érzéke és finom képalkotó
szeme van, hanem aki hatásos politikai intelligenciáját is érvényesíti." Uoy Gould Boyum,
Wall Street Journal.)
" ... A Mephisto Klaus Mann 1936-ban megjelent regényének megragadó, hipnotikus erejű
adaptációja ... Szabó István Gründgenst a politikai önelégültség metaforájaként használja,
olyan emberek szimbólumaként, akik annyira
csak saját karrierjükkel és személyes sikerükkel törődnek, hogy bármit megtesznek az előrejutásért." (Rex Reed, Daily News, New York.)
" ... Finom, érzékeny, vonzóan szép, intelligens és mélységesen
lebilincselő. . . Klaus
Maria Brandauer démonikus alakítása egy színész - bármelyik színész - összetett mechanizmusának röntgenképe lehetne." (S. B. Los
Angeles Times.)
,,Klaus Maria Brandauer hatásos, mint Gustav Gründgens, Koltai Lajos operatőri munkája
egy Davidhoz vagy egy Ingres- hez méltó és
Szabó István rendezése olyan mágikusan hat,
mint a szőrny, akit ábrázol." (Richey, Village
Voice, New York.)
" ... Míg a Bizalom egy érzékeny, kétszemélyes kamara dráma volt, az ambiciózus Mephisto kevesebb és több is. A történet sokrétűbb, számos mellékszereplővel és széles történelmi áttekintéssel. De a bővített skála ára a
pontosság és intimitás hiánya, amely Szabó sokkal szerényebb művének erénye volt. A Mephisto megnyeré film, valóban elegáns, és a
szinészek nagyon jól játszanak. De hiányzik belőle bizonyos nélkülözhetetlen világosság." Uanet Maslin, The New York Times.)
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Az idézetek sora oldalakon keresztül folytatható lenne; az Oscar-díj átadása és az ezt szinte
azonnal követő amerikai mozi-bemutató után
száznál több írás foglalkozik a Mephistoval:
az egymondatos recenziótól az egykolumnás
méltatásig. elemzésig. De e szemelvényekből is
kiderül. hogy míg a németek lényegében azonos
kiindulópontból (a Mann-regény. ill. a Gründgens-figura ísmeretéből)
nézték a filmet. az
amerikai nézők, kritikusok, méltatók más-más
aspektusból közelítenek a műhöz.
Az angolok véleménye mintha e kettő között
foglalna helyet. A történelmi háttérre érzékenyebben reagálnak. mint tengerentúli kollégáik.
de jobban általánosítanak. mint a németek. Úgy
tűnik. egyetlen dolog áll tőlük távol: az angol
hidegvér. Mert egyértelmű elragadtatás sugárzik minden soruk ból.
"Minden általam eddig látott film közül ez
bizonyítja számomra leginkább. a német színház és film vezető egyéniségei miért támogatták a nácikat - ez a film eleven. jó ízlésű. roppant szórakoztató tanulmány egy színész gondolkodásmódjáról. akinek élete egyetlen célja.
hogy elfogadják. védelmet nyerjen. megbecsülést kapjon. s így kerüljön bíztonságba hivatásában
Egyetlen .Heil Hitler' elhangzása nélkül mutat be egy Göringre emlékeztető
náci vezetőt. egy lenyűgöző intelligenciájú. könyörtelen opportinizmusú és előre nem látható
fenyegetésekkel teli embert." (Alexander Walker. The New Standard. London.)
"A legjobb ajánlás. amelyet Szabó István
Mephistojának
nyújthatunk. ha azt mondjuk,
hogy egyenértékű Gábor Pál Angi Verájával.
avval a magyar filmmel. amely többek listáján
az elmúlt év legjobb filmjei között szerepelt.
A Klaus Mann 1936-ban megjelent regénye
nyomán készült film veszélytelenebb. mint az
Angi Vera, mivel egy német színész és producer életével és karrierjével foglalkozik. aki il
Harmadik Birodalom kegyeit élvezte ... Szabó,
mindig is intelligens és érzékeny rendező volt
kitűnő technikát alkalmazó, gyakran inkább
befelé forduló, személyes jellegű filmjeiben. Ezúttal, bár Mephistoja nagyon személyes élményt
nyújt - annyira, hogy azon gondolkozik az ember, mit tenne hasonló körülmények között -.
nem veszti szem elől az egyetemesebb témákat.
Ez egy ,nagy' film. egyáltalán nem 145 perces
vetítési ideje miatt. Végül is a művész helyzete
egy totalitárius államban nem esik ezer mérföld
távolságra Szabóétól .. " (Derek Malcolm, The
Guardian, London.)
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A feltörő nácizmus csábító színpadiasságának figyelemre méltó filmtanulmánya . .: A ;i~tuóz Klaus Maria Brandauer
elhomályosítja
még a nemzetközi szereplőgárdát is. Az ernyedt
érzékiség és feszes intelligencia keverékét sugározza. Csodálatos előadás...
S~abó ~ ..~v
legpompásabb európai intellektuáhs krimijét
nyújtotta nekünk." (Alan Brien, Sunday Times.
London.)
"Szabó minden eddigi filmalkotónál
jóval
mélyebben vizsgálja a művész dilemmáit és felelősségét. A film modell lehet más alkotók
számára. A hangulat. idő és tér hipnotikus felidézése. Elbeszélésmódjának és vizuális látványának dinamizmus ával kelt tiszteletet." (David Robinson. Sight and Sound. London.)
Egy mű sikere vagy bukása végeredményben
megmagyarázhatatlan;
gyakran nincsen összhangban értékei vel. néha független attól. A
Mephisto vitathatatlanul magas művészi színvonalú alkotás, de átütő sikere mégis meglepetésként hatott. Mind a szakemberek, mind a
nézők egyöntetűnek mondható elismeréssel fogadták mindenűtt, ahol bemutatták - kivéve
Franciaországot. Itt látogatottsága is elmaradt
a várttól (az első négy héten Párizsban - ahol
11 moziban mutatták be - összesen 53 955 nézője volt). A kritikák egy része - a többi országból származó írásokhoz hasonlóan - méltányolja a mű erényeit.
"Jelentékeny, nemes film. mezzo voce kommentár a művész felelősségéről és azokról. akik
elárulják a szerelmet a karriert és a sikert helyezve minden más elé. Hatalmas mű, amelyhez hasonlót a magyar film Jancsó indulása
(Szegénylegények,
Csend és kiáltás) óta nem
nyújtott. Kommentár a történelemről. s ugyanakkor a világról. a színművészetről
és a színész
felelősségéről . .. A Mephisto kivételes film.
amely nem létezne egyrészt Szabó István látvány iránti tehetsége nélkül. aki a tegnap s a
ma minden művészéhez szól és nemcsak a színészekhez , másrészt a bécsi Burgtheater színésze. Klaus Maria Brandauer alakítása nélkül
" (Louis MarcoreIles. Le Monde, Párizs.)
"
A magyar film ki tudott törni intirnitásából. Ennek bizonyítéka a Mephisto, Klaus Mann
regénye nyomán (amit Ariane Mnonchkine már
rendezett a Cartoucherie-ben). Visconti, Fassbinder s annyi más után Szabó István felidézi
a náci korszakot. ezúttal egy színházi ember
életén keresztül. Barokk, csapzott, néha bőbeszédű; a filmet a szó szoros értelmében egy
csodálatos
színész, a Dantonra
emlékeztető
Klaus Brandauer hordozza." (Michel Címent,
Express, Párizs.)

,,íme egy film, amelyet nem szabad kihagynia annak, aki szereti a színészeket, és aki azt
gondolja, hogy a film néha képes büszke, de
határtalan érzékenységgel regisztrálni korun k
rezgéseit, kiáltásait. mcsolyait. erkölcsi, ideológiai, esztétikai kétértelmúségeit.
Szabó István
Mephistoja ennek egy kicsit lehangoló tanúsága, mert nagyon elnéző a mai civilizációval
és a mai emberrel szemben." (Claude Baiqneres, Le Figaro, Párizs.)
"A rendezésben van néhány üresjárat, így
például az elején, egészében azonban nem lehet
szemrehányást tennünk. Kétségkívül
nincsen
formai újítás a filmben, de nagy elismerést érdemel tisztességéért és alapvető őszinteségéért,
s ez teszi az év legjobb magyar filmjeinek
egyikévé." (Jean Roy, Cinema 82, Párizs.)
A világ más országában nem kérték számon
a "formai újítást", éppen ellenkezőleg:
elismeréssel szóltak a megvalósítás módjáról,
színvonaláról.
a témához adekvátan illő stílusról.
Elsősorban a német kritikák - s Ingmar Bergman - hangsúlyozták, hogy a film bázisa, a
forgatókönyv magasabb színvonalú az alapműnél. De nem így például Michel Perez (Le Matin, Párizs) : "Klaus Mann regénye lelkiismeretes gonddal adaptált. Szabó István jobban kötődik az irodalmi alaphoz, mint a harmadik birodalom első évei légkörének rekonstruálásához . .. Meg kell mondani, távol vagyunk itt
a Fassbinder-féle
dekoratív nosztalgiáktól;
a
mértékletesség és a becsületesség a látvány fölé
kerekedik. Szemére vethetjük Szabó Istvánnak
azt is, hogy néhol hiányzik az ihlet az izgalmas
kulturális jelenségek felidézésében. Filmje a
televíziós produkciók stílusában készült, lapossága és egyhangúsága gyakran sajnálatos."
S mit fűzhetünk kommentárként
Alain Philippon a Cahiers du Cinéma kritikusának véleményéhez?
"A Mephisto egyfajta hímnemű Lili Marleen:
a film megkísérli leírni egy színész életútját,
aki Brecht iránti szenvedélytől és baloldali elkötelezettségtől indul. hoqy végül a náci hatalom kulturális
mindenesévé váljék. Látjuk,
amint feláldozza eszméit és barátait, aláveti
magát a hatalomnak, hogy sikerét biztosítsa. A

főleg keleti országokbeli színészekkel játszatott,
németül beszélő, Klaus Mann könyvéből nagy
költségvetéssel készült adaptáció minden téren
csalódást okoz. Szabó István nem vállalkozik
sem a fassbinderi csillogás dicsőítésére, sem
annak támadására.
néhány giccsesen világított
képen túl. a film lapos és ritka akadémikus
filmezési médjával tűnik ki ... Szabónak nem
sikerül a színész körül - akinek történetét meséli - valóságos figurákat
teremtenie,
mert
megáll a tipizálásnál ... "
Megmagyarázhatatlan,
hogy abban a Franciaországban, ahol nagyon is élesen reagálnak
mindenfajta
politikai kérdésekkel
foglalkozó
műre, ahol a magas színvonalú filmklubokban
nevelkedett szakemberek és nézők fogékonyabbak a művészi filmek iránt, mint más országokban, ilyen fogadtatásban részesítik a Mephistot. A siker, a népszerüség megmagyarázhatatlan,
indokolhatatlan,
de az vitathatatlan,
hogya Mephisto nemcsak egy kiemelkedő magyar film - ami magában sem kis dolog =, hanem helye van a filmművészetben, a filmtörténetben.
A Mephisto két esztendeje készült, a látványos, nagy s gyors sikerek ellenére is kereskedelmi-forgalmazási
téren még hosszú a "kifutási ideje". Eddigi külföldi pályafutását csak
vázlatosan tekintettük át - ezúttal a bőség zavara késztetett arra, hogy a sajtóvisszhangot
három országra, ill. három nyelvterületre - német, angol és francia - szűkít sűk le, ez utóbbit
inkább kuriózumként ismertetve.
Sbefejezésként
- mintegy összefoglalóként
- álljon itt Alberto Moravia (L'Espresso, Róma) véleménye.
"A Mephisto elbeszélő stílusa megragadó kimeríthetetlen
expresszionista
hagyományával.
A tét az volt, hogy azoknak az éveknek a légkörét ábrázolja,
amelyeket
valaki jogosan
.mocskosaknak' nevezett, s meg kell mondani,
a rendezőnek ez teljes
mértékben
sikerült
azért is, mert segítségére volt egy olyan kívéte'es kifejezőerejű színész, mint Klaus Maria
Brandauer. aki abból az iskolából származik,
amely annak idején olyan szinészeket adott nekünk, mint Jannings ... "
Somogyi Lia
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Szélsőséges figurák alakítója
Portrékísérlet Rolf H oppe színésznől
"Azt hiszem, nagy szerencse volt, hogy megismertem. A forgatás első napjától kezdve a
forgatócsoport minden tagja beleszeretett Rolf
Hoppéba. Csodálták ennek a színésznek a nagy
művészetét, aki mindent tud az emberekről, aki
ugyanabban a pillanatban tud erős, veszélyes és
barátságos lenni, aki mélységesen megérti az
élet dolgait, és ábrázoló eszközeivel ki is tudja
fejezni őket a kamera előtt. És ami talán a
leglényegesebb a film szempontjából: erős kisugárzása van." Ezt Szabó István mondta az
NDK színészéről a Mephistoval kapcsolatban,
amelyben, mint ismeretes, Rolf Hoppe a tábornokot játszotta, azt a főfasisztát, aki a művészetek mecénásának szerepében tetszeleg, joviálisan viselkedik, mégis cinikus és brutális.
Hoppe alakítása emlékezetes marad: úgy
alakította ezt a tábornokot, mint alattomos potentátot, aki hol barátságos és meghitt, hol erőszakos, gátlástalan és kíméletlen; mindig ugrásra kész ragadozó, aki élvezi saját hatalmát és
mások félelmét, erőtől duzzadó, jéghideg, veszélyes, démoni. Az előbb még nevettünk rajta, a következő pillanatban torkunk ra fagy a
nevetés. Rolf Hoppe maga mondta e szerep
megformálásáról : "Hogyan értelmeztem a tábornokot? Amikor elgondolkoztam a szerepről,
eszembe jutott a francia aforizma: egy gonosz
jellemnek az erényei a leggonoszabbak. Szabó
István érdekesnek találta ezt, és aztán így is
próbáltam megmutatni. Innét meritettem az önbizalmat, hogy ezt a főfasisztát olykor majdnem barátságosnak tüntessem fel; olyannak aki
korántsem mindig ellenszenves. Saját nemzedékem tapasztalatai nyomán játszottam fasísz'ta szerepemet. Én még megismertem -a hatalomnak azokat a kis sarzsijaít, akiknek igazi
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veszélyességéről nem lehetett azonnal meggyőződni. Politikai felelősségemnek és nemzedékem
feladatának tartom, hogy továbbadj am ezt a
tapasztalatot. Nem szabad elfelejteni. mit jelent
a fasizmus, és ehhez hozzátartozik a lélektana
is."
Sokaknak első pillantásra - de csak elsőre
- úgy tűnt, mintha Rolf Hoppe a tábornok figurájával visszatérne egy olyan típushoz. amelyet éveken át játszott, a gazemberhez. Hiszen
újra meg újra indiánfilmekhez hivták - A sólyom nyomától (Spur des Falken. 1968) kezdve
a Fehér farkasokon (Weisse Wölfe, 1968) és az
Apacsokon (Apachen, 1975) át az Ulzanáig
(1974) =, és ezekben többnyire az ördögi gazember megtestesítője volt, a vadnyugati rosszember, ahogy az a nagykönyvben meg van írva,
akár durva bandavezér, akár gonosz üzletember, mindig alattomos, brutális, gyáva. Mindig
kéznél volt a colt, és úgy lovagolt, mint az ördög. És elmondhatjuk. hogy filmkarrierje lóháton kezdődött. De Hoppe szereti ezeket a filmeket, ezt a sajátos, állandó típust. Egyszer azt
mendta erről: "Itt kielégíthettem a magam és
a közönség kalandigényét. És természetesen
fontosak voltak a lovak, az, hogy tudok velük
bánni, tudok lovagolni. Azt mondhattam a rendezőimnek: a fő, hogy van egy lovam." De nem
csak az indiánfilmben ő a gazember, hanem
számtalan más filmrnűfajban is ő a hitvány
féreg. Amennyire azon van, hogy újra meg újra a gazemberség új változatait adja, természetesen megpróbál szabadulni is ettől a típustól. Érthető hát egyik interjújának kijelentése:
"Úgy szeretnék egyszer a jó lenni. Egy kicsit
mindig szenvedtem ezektől a szélsőséges szerepektől. Kűlsőm, színészi besorolásom alap-

Jan. Valóban, ami más színésznek extrém szerep, az nekem mindennapos. Ezzel szemben a
normális szerepek - számomra rendkívüliek.
Tulajdonképpen mindezt szívesen csinálom, de
azért örömmel lennék egyszer teljesen normális
ember is, aki itt és most él ... " ts azt mondta
magáról, művészi hitvallásáról: "Ösztönös ember vagyok, és számomra az egész emberhez
hozzátartozik az érzés is, nem csupán az elemző értelem...
Ami ellentmondásos az emberben - számomra az az érdekes ... Szívesen
játszanék egyszer Csehovot, akinél minden
olyan árnyalt és halk; például a Ványa bács-t . .. Olyan embereket szeretnék játszani,
akik segítenek nekünk megbirkózni az élettel. ..
A művészetnek hozzá kellene segítenie ahhoz,
hogy örüljünk az életnek ... "
ts amikor Rolf Hoppe sokoldalú figurákat
játszott, latba vethette minden színészi képességét. Különösen a Jörg Ratgeb, a festő (JR-Maler) círnű filmet szeretném példaként emliteni.
Ez a XVII. századi festő a legkülönbözőbb származású, legkülönbözőbb gondolkodású emberekkel találkozik. Az egyik, aki nagy befolyással volt rá, egy mutatványos; szerzetes, aki elmenekül az aszkéta kolostori életből, olyan
nagy vágy él benne az élet szépsége után, és oly

szenvedélyes a szerelme a színház iránt. Ez az
ember tele van jósággal és a mások iránti szeretettel, áthatja a vágy, hogy tegyen valamint
az emberekért, boldogságukért. így csatlakozik
a felkelőkhöz, és emiatt úgy üldözik, mint az
állatot. Hoppe utánozhatatlanul játssza el ezt a
figurát. Felejthetetlen. ahogy előad, ahogy mint
mutatványos Krisztust játssza - közben a legnagyobb élvezettel avat be minket a színházi
munkába =, pompás, ahogy a mutatványos felmászik a dómra. táncol a drótkötélen a magasban, hogyelbűvölje az elképedt tömeget, és
milyen jóságos, melankoIikus, lázadó ez az
ember, aki az előbb még feltárta belső életét,
ámde a következő pillanatban ismét bezárul. A
kifejezőeszközök egész sorát veti be Hoppe,
gyakran látszólag csak kis mimikai változásokat érzékeltet, legyen az a tekintet, az arckifejezés villámgyors változása; gyakran csak a
testét, a mozdulatait használja - de micsoda
hatás I tgy éppen ennek a vándorbohócnak a
szerepében bizonyul Hoppe a halk tónusok
mesterének, és bizonyítja be nagyszeru komédiázó tehetségét. Ö maga ezt így látja: "Ha
festő lennék, pasztell színekkel festenek" . ts
a komédiázó tehetség ről : "Az intellektuális komédiázás túl kevés, az emberek nemcsak gon17

dolkodnak, éreznek is". Óriási az átváltozó
képessége. Például becsvágy űzte áltudósára
gondolok az Útban az Atlanti-óceán felé (Unterwegs nach Atlantik) című filmben. Hoppe itt
tucatnyi maszkban és öltözékben lép fel. De
tulajdonképpen
minderre nem is lett volna
szüksége - játéka egyedül is elég lett volna,
hogy találóan jellemezze ezt a hiú szélhámost.
A sajátosan kétarcú, többsíkú.
szélsőséges,
ellentmondásokkal teli figurákat nem könnyű
olyan hitelesen és hatásosan ábrázolni, hogy ne
tűnjenek el emlékezetűnkből. ez nem oldható
meg egyik napról a másikra; nehéz út volt ez,
kemény, fáradhatatlan munkával, acélos önfegyelemmel.
Az 1930-as születésű
Rolf Hoppe először
kocsi sként dolgozott, állatorvos akart lenni, péknek tanult. A szabadidő értelmes eltöltése kedvéért amatőr színjátszó-csoportot alapított anélkül, hogy szándékában állt volna színésznek
lenni. Valaki aztán mégis rábeszélte erre a pályára. így Erfurtba megy, hogy színi tanulmányokat végezzen, de rögtön, ahogy leszérződik
az egyik színházhoz, hangszalag-bénulást kap,
elveszti a hangját. Mivel bolondja a lovaknak,
csatlakozik egy cirkuszhoz. állatgondozó lesz.
A rá jellemző energiával és kitartással leküzdi
a betegséget, megkísérli a második nekifutást.
1951-ben megint ott van a színpadon, és 1962
óta - kisebb megszakításokkal - a drezdai
Staatsschauspiel tagja. Túlzás nélkül mondhat ó,
hogy teljesítményeivel (nagy klasszikus szerepeivel és a jelenkori színdarabok jelentős szerepeivel) része volt e színház művészí arculatának meghatározásában. Rolf Hoppénak szüksége van a színpadra, hogy ellenőrizze saját munkáját, nagyon fontosnak tartja a közvetlen kapcsolatot a nézökkel. Azt mondja erről: "Ha az
ember jó teljesítményt akar, másoktól függ, a
kollektívától. akikkel dolgozik, a partnereítől" .
Keményen és kíméletlenül dolgozott önmagán
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Rolf Hoppe ezekben az években, és kijárta a
színművészetnek azt a magasiskoláját, amelyet
annyira csodálnak a nézők. így ma - mint Szabó István mondta - az "egyik legnagyobb
európai színész", a tábornok szerepében, a Mefisztóban nem egyszerűen a gazember, hanem
olyan alakítast nyújt, "amelynek a jovialitás és
a brutalitás keverése formátumot ad" (Neue
Züriher Zeitung) , "egy lenyűgöző színészkolosszus itt" (Stuttgarter Zeitung) . Rolf Hoppe
az európai mozikban újabban a nyugatnémet
Tavasz-szimfóniában
(Frühlingssinfonie - rendező: Peter Schamoni) látható; a film Robert
Schumannról szól, és benne Rolf Hoppe Friedrich Wecket játssza, aki ellenzi leánya, Clara
(Nastassja Kinski) szerelmét. És az NDK-ban
megint a legkúlönfélébb filmes és televíziós
feladatokat kapta - így például a Szászország
csillogása és Poroszország dicsősége (Sachsens
Glaz und Preussen s Gloria) című Tv-sorozatban
III. August szász választófejedelmet alakítja,
aki olyan élveteg és pazarló uralkodó volt, mint
atyja, Erős August. de annak ereje és formátuma nélkül. És a DEFA-nál Horst Seeman rendezésében az Orvosnők (Arztinnen) című filmben játszik, amely Rolf Hochhuth azonos című
regényéből készült. Rolf Hoppe tehát - nem
utolsósorban a nézők örömére - nincs munka
híján. Nem szeretne elszakadni a színháztól, de
nagyra becsüli a film és a televízió széles körű
hatását. Ez a nézete erről: Igyekszem, arnenynyire csak lehet. kűlőnbőző műfajokban kipróbálni magam. Természetes, hogya színész minden arckifejezést vissza szeretne tükrözni. de
nem szabad elbújni egy maszk mögé, hanem
meg kell próbálni minden új arc mögött egy új
embert is felfedezni." Rolf Hoppe újra meg
újra ilyen felfedezésekkel szolgál.
Heinz Müller
(Berkes Ildikó fordítása)

Mannheimi jegyzetek
Nem először írok az elsőfilmes rendezők mannheimi viláqtalálkozójáról,
de először veszem
kölcsön Németh László emlékezetes esszécímét.
Noha az NSZK-beli fesztiválvárosban tapasztaltakról szólván szinte bármikor kölcsön vehettem volna, a pályakezdő filmeseket ugyanis
fokozottan jellemzi egy jellegzetes értelmiségi
attitűd. Az tudniillik, hogy hajlamosak fölvállalni a kisebbségi gondokat. Lett légyen az a
kisebbségi nemzetiségi mivoltában megalázott sajnos, akad erre példa a nyolcvanas évekbeli
Európában is =, vagy a nyilvánvaló diszkrimináció érintse a vendégmunkás-kisebbségit, a
kábítószerélvező-kisebbségit, a homo- és heteroszexuális kisebbségit, netán a testi fogyatékos kisebbségit, előbb-utóbb számíthatunk rá,
hogy valamelyik érzékeny lelkületú filmes nekirugaszkodik a témának.
Nem örülnék, ha az olvasó iróniát vélne kicsendülni az iménti mondatból. Már csak azért
sem, mert elismerésnek szánom, hogy pályakezdő értelmiségiek - szerte a világon - azzal
a naivitással és elszántsággal lépnek a felnőtt
életbe, hogy vállukra kell venni az emberiség
gondjait, föl kell tárniuk a gátoltak, a diszkrimináltak megannyi ellentmondását. Az más
kérdés, hogy ez a tematikai érzékenység nem
mindig - mondhatnám így is: ritkán - párosul
filmszerű megoldásokkal. Ezt a kettősséget tükrözte az 1983 októberében harminckettedszer
megrendezett mannheimi fesztivál.

1.
(Önkínzás - minden mennyiségben.) Bírósági
pör zajlik a Mannheim melletti egyetemi városban, Heidelbergben. A helybéli hetilap tudósít
arról. hogy egy prominens náci - aki szakkép-

zett rendőrtisztből lett Gestapo-tömeggyilkossá,
s szinte csak mellékesen említem meg, hogya
második világháború idején előszeretettel öldöste a jugoszláviai szlovén kisebbség tagjait
=, nos, hogy ez a háborús bűnös
megint elkerülte a tárgyalást. A bíróság félretette az ügyét,
mondván,
fontosabb most egy bankrablés.
amely .Halmos-Pxozess"
néven vonul be a
nyugatnémet jog történetébe. Ebben az egyébként méltatlankodó hangvételú cikkben olvasom, hogy az államügyész kifejti: "Ma is még
mindig Auschwitzről és Dachauról beszélnek.
Az a véleményem, hogy ezt egyszer már abba
kéne hagyni." Nem tudom, hogy mit kéne
abbahagyni, mindenesetre a fiatal NSZK-beli
filmesek - különösen a dokumentaristák másként vélekednek.
Példák tucat jait említhetném a korábbi mannheimi fesztiválokról. de más nemzetközi találkozókról is, mondjuk, az oberhauseniről, ezekről azonban már be-beszámoltam a Filmkultúra
hasábjain. Korántsem meglepő hát, ha az idei
seregszemlén is volt olyan alkotás, amelynek
második világháború után született készítői
ismét celluloid-szalagra vitték a kínos és kényes
témát. Az idén két düsseldorfi dokumentarista,
Elke [oniqkeit és Hartmut Kaminshi nézett
nyilvánosan szembe a hitleristák rémségeivel.
29 perces vállalkozásuk, a Gyerekek Himmletstadtból a diszkrimináció megsemmisítő formáját érzékelteti. Zamesc városában - Lublin és
Lvov kőzőtt van, 1942j43-ban, a film cselekménye idején az SS birodalmi vezetőjéről nevezték el =, szóval itt gyújtötték össze azokat a
lengyel gyerekeket, akiket a környékből. háromszáz faluból "pacifikáltak", hogy germafiizálhassák őket.
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Eközben a táborélet jócskán megtizedelte a
kis foglyokat. a túlélők elmondják. hogy miként kísérleteztek velük és rajtuk. fizikailag
meg pszichikailag; kényelmetlen igazságokat
vágnak a német nézők fejéhez. A sajtókonferencián. persze. parázs vita kerekedik a nemzeti
önkínzás és önismeret összefüggéseiről. még
olyan érdeklődő is akad. aki a Die Kinder von
Himmletstadt esztétikai értékei ről beszél. Sokko'nak a mind ez idáig ismeretlen filmfelvételek és fényképek. ez kétségtelen. de nehéz szabadulni attól a gondolattól. hogy a nyugatnémet
filmeseknek mégsem volt harminc percnyi mondanivalójuk. Olykor ugyanis már-már idegesítő.
ahogy az üres sín meg a fantomvonat látványa
nyomán kénytelen-kelletlen asszociáljuk a deportálás rémképeit. Annyiszor láttam efféle
képzettársitásokat,
hogy óhatatlanul ugyanaz a
közhely-összefüggés ugrik be. Márpedig ha
így történt. akkor - magamon kívül - érdemes
arra is gyanakodni, hogy az alkotók nem találták meg a megrázó tartalomhoz illő formát.
Ez annál nyilvánvaló bb. mert a tizenhét játékfilm egyik legjobbika, az ugyanazon a napon - mondjuk így: a náciellenes program jegyében - vetített Képeslap egy utazásról éppenséggel a tartalom és a forma egymásra leléséről árulkodik. A téma ismerős, ha máshonnan nem, hát a cseh Ladislav Fuks Mundstock
úr címü novellájából. (Magyar adalék: ugyanennek a novellának kisjátékfilm-feldolgozásával nyert 1976-ban különdíjat Vészi jános. méghozzá a josef von Sternberg-díjat, amellyel a
legjobban megformált filmeket szokás méltányolni.) A lengyel Waldemar Dziki átütő tehetséggel ábrázolja jakob Rosenberg sárgacsillagos értelmiségi lelki vívódásait és testi hányattatásait, mindazonáltal nem rnondanám, hogy
a félelmetes atmoszféráj ú alkotása azonnal
meghódít. Először meg kell szokni a sejtelmes,
lassúdad jeleneteket. egy deportálásra készülő
zsidó polgár fokozatos átállását a majdani. merőben más "élet"formára. Töredelmesen bevallom, volt olyan pillanat, amikor ki akartam
menni a teremből. annyira nyomasztott a légkör. Aztán kibontakozik az a furcsa ambivalencia, amely a Fuks-novellát is jellemzi és
legújabb adaptációját is eseménnyé varázsolja:
a kirekesztettségét tudatosan megélő értelmiségi
elhárítja magától az önáltatás kábítőszerét.
de
ugyanezt a szert nem tagadja meg környezetétől. Nagyszerűek a színészek - köztük az immár világhírű Maja Komorowska =, rendezői
debütálásnak tehát több mint izgalmas a Kartka z podrózy; a többiről majd elvitatkozga80

tunk. ha remélhetőleg nálunk is bemutatják a
megtisztító hatású filmet.
Természetesen nem hiányozhat a sorból. a
nemzeti-nemzetiségi
önkínzás témaköréből a
magyar versenyprogram sem. Gyarmathy Lívia
és Böszörményi Géza Együttélését a mannhelmi közönség kedvezőbben fogadta. mint a
mannheími zsüri. Mert amennyire jellemző,
hogy a nyugatnémet filmesek a német nácik
lengyelellenes bűneit. a lengyel filmesek pedig
a nácik zsidóellenes akcióit tárták fel. annyira
jellemző az is, hogy a magyar filmesek a hazai
németek sorsáról adtak hírt. így teljes a középeurópai kép, így árnyalt a közép-európai történelem. így sugallhat ják ezek a különböző
műfajú, eltérő közelítésmódú,
de nagyon is hasonló szemléletű művek azt a tanulságot. hogy
a kisebbségi helyzetű ember mindig megszenvedi az antidemokratizmust. s ami vele jár: a
megaláztatást. a megbélyegzést, vagy "csak" a
társadalmi -politikai egyenlőtlenséget.
2.

(Hogyan lesz a többség kisebbség?)
Sajnos
vagy szerencsére, de nem ismerem a Dél-Afrikai Köztársaság viszonyait. Annyi azért sejlik
újságcikkekből. hogy az apartheid-társadalom
számarányát tekíntve .jelentősebbík része - talán hetven-nyolcvan százaléka is - fekete bőrű,
Következésképpen
hirehesztett,
diszkriminált
állampolgár,
ha velük kapcsolatban
lehet
egyáltalán az állampolgár kifejezést használni.
Ezt a bonyolultan egyértelmű helyzetet láttatja
az idei fesztivál egyik legkellemesebb meglepetése, Az én földem, az én halapom című játékfilm: A My couniry, my hat írójáról és rendezőjéről a szórólapokból nem tudtunk meg
semmit. Neve alapján - David Bensusan - lehet bennszülött fekete. netán búr leszármazott
is; vállalkozása alapján azonban egyértelműen
megállapítható róla, hogy érti a mesterséget.
érett és gondolatébresztő filmet küldött át Európába. Mint minden igazán jó mozi darab története. ezé is feltűnőerr egyszerű. Egy másodosztályú állampolgár. akit jamesnek hívnak és
a híres-hírhedt Sowetóból való. nem létezik.
mert születésekor
elfelejtették
regisztrálni.
Márpedig személyi papírok nélkül legföljebb
alkalmi munkákból tengődhet, ha egyáltalán
szóba állnak vele a búr-angol kisebbség többségi helyzetű egyedei. Míndazonáltal a véletlen
segítségére siet.
A városi kukásautó sofőrje - aki alantas
foglalkozása ellenére, fehér bőrszíne miatt ma-

gasan a bennszülöttek fölött trónol - rablás
áldozata lesz: egy szemlátomást fekete bőrű
tolvaj ellopja a konfekció-kalapját.
Két szeméttartály fölszippantása között a sofőr észrevesz
egy néger biciklistát, aki az ő kalapját viseli.
Nyilvánvaló, hogy csak a tolvaj lehet, utána
ered hát. s dühében elgázolja. A tetemet eltünteti, majd alkalmi munkakapcsolatba
kerül James-szel. aki csakhamar kitudja a titkát. A
gyilkos arra kényszerül. hogy hallgatás fejében
átadja a megvetett embernek az elgázolt okmányait, a személyiséghez és hivatalos munkalehetőséghez jutott pedig boldogan hallgat ...
Fanyar befejezés ez, méltó a film tragikusan
ironikus látásmódjához. A tudósítónak nem lehet célja ajánlásokat tenni. de azért jó volna,
ha a hazai filmvásárlók felfigyelnének erre a
könnyed és mély mozifricskára, haladó szemléletű dél-afrikai művészek hiteles alkotására.
3.
(A műuészet
legyőzi a politikai prekoncepciót.) A hatvanas évek végén, hetvenes évek
elején sok cseh művész disszidált Nyugat-Európába. A most harmincöt
esztendős Bernard
Safarik arra tett kísérletet, hogy svájci égisz
alatt összefogja az emigráns írókat, színészeket, operatőrőket.
Kutyafuttatás
círnű játékfilmje a politikai kancsalság kudarca és a művészet diadala. Az első negyedóra ugyanis úgy
telik el, mintha a legsematikusabb agitkát vagy ellen-agitkát - néznénk : a disszidálásra
készülő festőt buta párttitkárok és még butább
titkosrendőrök molesztálják. Ebből a sehol sem
létező dogma-országból.
ebből a Paródialandból menekül el a szocialista viszonyok közé beilleszkedni képtelen művészlélek.
Némi bécsi
- menekülttábori - közjáték után Svájcba kerül.
csakhamar megnősül, megtanulja a zürichi német tájszólást, de azért csehül álmodik ...
A beilleszkedésre képtelen emberről szól a
Hunderennen, a művész tragédiáj áról. A fokozatosan önmagára ébredő értelmiségiéről,
aki
először azt hiszi. hogy nem vele van baj, hanem
az őt körülvevő társadalmi közeggel. Almai félig-meddig megvalósult világában azonban kiderül, hogy ott sincs a kerítés kolbászból. még
pontosabban fogalmazva: itt is inkább csak a
kerítést érzékeli. Mondom, az első negyedóra
kivételével hiteles, őszinte és fájdalmas ez a
tehetségesen megcsinált film. A már Svájcban
kitanult rendező nemcsak a bezárkózó svájci
mentalitást mutatja be - erőteljes képsorokban =, hanem színészvezető képességéből arra

is telik, hogya
bécsi Burgtheaterben és nem
jelentéktelen nyugatnémet színházakban játszó
cseh emigránsok
magán-közérzetét
kollektív
gyökértelenséggé stilizálja. Bernard Safarik nem
is nagyon tagadja - a sajtókonferencián hoszszasan beszélt erről -, hogy azt az önkínzó,
kritikai irányzatot tekinti mérvadónak. amelynek legjelentősebb vállalkozásait jól ismerhetjük Magyarországon. Az éppen egy esztendeje
bemutatott Hogyan csináljunk svájcit? - Rolf
Lyssy filmje - vagy a néhány hónapja műsorra
tűzött Markus Imhoof-mű, A csónak megtelt
adott újabb lehetőséget az emigráns-sors hatásos - és alighanem a fiatal svájci-cseh rendező szándékával ellentétes - demonstrálására.
4.
(Nemzetiségi
élet - örömek és gondok.) Az
eddigiek alapján, gondolom, úgy tűnik fel.
mintha csupa komorság uralta volna a mannheimi fesztivál 1983-as programját. Inkább csak
a szemelgetés, a tendenciózus
csoportosítás
miatt van ez így, hiszen a kisebbségi proble81

matikának lehetséges egy derűs(ebb) közelítésmódja is. Ezt anagydíjas szovjet-türkmén film.
a Fériivá avatás sejteti. Az eredeti cím - Muzsszkoje voszpitányije - árnyaltabb jelentésű.
férfivá nevelésként is fordítható. A házi használatú címet mégis szerencsésebbnek vélem,
mert nem annyira az epikus folyamatot érzékelteti. mint inkább a filmszerű végkifejletet.
Drámainak azért nem nevezném a végkifejletet.
mert az ashabadi Uszman Saparov hangsúlyozottan gyerekeknek, fiataloknak szánja filmjét.
ilyenformán kerüli a tragikus színezetű megoldásokat. Mindazonáltal a mikrorealizmusban
fogant vállalkozásból kiderül. hogy KőzépAzsiában, a sivatag közelében még egy nyiladozó értelmű türkmén számára sem könnyű az
élet.
A film egyébként arról szól, hogy Saman. a
kilencéves kisfiú afféle anyámasszony katonája. ezért ősi hagyományokhoz ragaszkodó apja
magával viszi a sivatagba. némi valóságot tapasztalni. A kellemetlenségektől-kényelmetlenségektől riadozó pásztorbojtár kezdetben csak
a természetközelség árnyoldalait érzékeli. aztán
- az ügyesen fényképezett táj meg állatok. valamint a dramaturgiai ötletesség jóvoltából ráérez a férfias élet ízére. Kedves és részletszépségekben gazdag a Férfivá avatás, az egzotikumok bizonyára vonzot·ták a nyugati kritikusokat és zsüritagokat. De talán megbocsátható. ha azt jegyzem ide. hogy láttam már fel-
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kavaróbb, elementárisabb erejű szovjet mozidarabokat is. amelyek még inkább bizonyították a nemzetiségi stúdiók létjogosultságát. Például néhány hónapja. a szomszédos Oberhausenben. a dokumentumfilmesek világtalálkozóján. Nem kilencven percig tartott. csak tizenhatig. a kirgiz Samir Dzsaparou szintén egy kisfiúról forgatta. aki a puszta kőzepén, jurtában
él. európai emberek számára nem igazán civiILált körülmények között. Egyszer a felnőttek
arról beszélnek. hogyazűrhajósok
tubusból
eszik a rnindennapit, az apró űrhajós-jelölt fölkerekedik hát. hogy ő is kipróbálja - a fogkrémet. Eltéved. elalszik. megtalálják ; a kifehéredett szájú gyereket megmosdatja és ágyba
dugja az anyja. Távol tőlünk. a világ másik végén színeset álmodik egy kisfiú, s nem is biztos. hogy megvalósíthatatlant. Ezzel magyarázható a költői-realisztikus film címe is: Egy
kozmonauta nomád korszaka.
Természetesen az ízlések különbözőek. Lehetséges. hogy más másként - lelkesebben vélekedik a Mannheimben nagydíj as filmről.
De abban talán egyetérthetünk. hogy az idei.
meglehetősen kisebbségcentrikus versenyprogram is arról tanúskodik: ott van igazán fejlett
és hatásos filmművészet, ahol komolyan veszik. komolyan vehetik az ősi-nemzetiségi hagyományokat. Vagy ahol bátor művészek harcolnak a diszkrimináció mindenféle formája
ellen.
Zöldi László

Mozivásznon a kínaiak magyarság-képe
(A szerző elnézést kér e bevezetőben, hogy az alábbi
szövegben előforduló kínai neveket és mű-cimeket; legalábbis első emlitésűhben. kétféle átírással írja Ie, de erről
nem ő tehet. Létezik ugyanis egy Kínában kialakított
átírás, és létezik az MTA-nak
a magyar fonetikára alkalmazott átírása. Azonban tekintettel arra, hogya Kínában kialakított átírást nemcsak a külföldi idegen nyelv ű
szakirodalom vette át, hanem a kínai filmekkel egy évtized óta egyre rendszeresebben foglalkozó romániai, és
mindenekelőtt a jugoszláviai magyar szakirodalom is, a
nevek és címek azonosíthatósága végett itt is alkalmazni
keIIett ezt a magyar fonetikától olyannyira különböző átírást is.)
A pekingi "Dazhong Dianying" (ejtsd: "Tácsung Tien-jing") = "Tömegek filmje" című,
havonta, színes nyomással megjelenő, harmincnégy oldal terjedelmű, és igen jól szerkesztett
filmfolyóirat - mely funkcióját tekintve a mi
"Filmszem" -ünkhöz hasonlító - az 1983/5.
számában előzetes recenziót közölt arról a két
magyar filmről. melyekkel hosszú idő után ismét kezdetét veszi a magyar filmek - remélhetőleg hosszú - sorának szereplése e távoli
ország mozivásznain. Mire ez az írás megjelenik, a pekingi filmlap recenziójában ismertetett
két film - kitűnő kínai nyelvű szinkronnal már első köreit futja a többször tíz- vagy éppen százmilliós közönség előtt, és hovatovább
már az első kritikák megjelenése is joggal várható, mégsem árt, ha így előzetesen, számot
vetünk avval, hogy már nem az ötvenes évek,
a filmforgalmazást is blokád alá vett Kína kőzönsége nézi ezeket a filmeket, hanem olyan
közönség, mely a világ filmművészetének vagy
magas szintű filmipari termékeinek legjava között válogathat, és - ami nem utolsó szempont
- olyan közönség, mely megszokta, hogya hazai, kínai filmművészet is e viIágszínvonalhoz
felnőtt produkciókkal árasztja el a mozikat. Azt
sem árt tudomásul vennünk, hogy a sok tehertől megszabadult kínai könyvkiadásban
és
könyvforgalmazásban újra megjelentek magyar
irodalmi művek kínai műfordításai, és ennek

következtében bizony fel-felélednek olyan nem is szűken vett olvasói, hanem már-már irodalmi-közgondolkodási - emlékek, melyek azt
idézik, hogy a viIágnyelvekkel bíró irodalmaknak sokszor irodalmon kívüli okokkal magyarázható népszerűsítéseitől eltekintve a kis nemzetek irodalmai közül a magyar irodalom, a
századfordulótól kezdve, ki emelt helyet foglalt el Kínában, és ezt a sikert az 1950-es években Kínába küldött magyar filmek nem tudták
sem megismételni, sem utolérni!
• Ennyi előzetes után mondjuk el, hogy az említett két magyar film: az Egri csillagok és az
Arvácska.
Az Eqii csillaqok a kínai fordítótól.
vagy a
szinkron rendezőjétől a Lűbaoshi hushenfu'
(ejstd . Lű-pao-si hu-sen-fu) = Smaragd talizmán cimet kapta, amit indokoltnak kell minősÍL-nünk, ha visszagondolunk arra, hogy - a
regény től eltérően - a filmben mennyire megnövekedett a félszemű ]umurdzsák talizmánja
körüli bonyodalmak cselekmény-szálának súlya.
A magyar irodalom iránti, nagy múltú érdeklődéssei azonos oko kkal magyarázható a kínai aknak a magyar történelem iránti érdeklődése, és ez megindokolja a film kínai átvételét
is, mert ha nem jegyezzük is legjobb filmjeink
listáján, de saját kategóriájában, a magyar témájú történelmi "szuperfilm" kategóriájában
mi sem tárhattunk bő választékot a kínai film83

vásárlók elé. A pekingi filmfolyóirat recenzense is kizárólag a kínai közönség történelmi érdeklődését kívánja kielégíteni, amikor évszámpontossággal leírja a magyarországi török hódítás kivonatos történetét. és ismerteti az egri
vár szerepét, de amikor magáról a filmről ír,
akkor mindenekelőtt arra szorítkozík. hogy az
általa is szemmelláthatóan
bonyolultnak minősitett. és valóban kissé összekuszált
cselekményszálak csomójában némi tartalomismertetéssei megsegHse a nézőket.
A recenzens igen pontosan megjegyzi, hogy
a Smaragd talizmán című film az "Egri csillagok" círnű regény alapján készült, bár Gárdonyi nevét nem említi. Ezt Galla Endre: "A magyar irodalom Kínában" című. kiváló könyvéhez a Kínában megjelent magyar művekről
mellékelt bibliográfia
alapján érthetőnek
is
tartjuk, hiszen az "Egri csilla-jok" valahogy elkerülte az igen gazdag magyar tárgyú kínai
műfordításirodalom
figyelmét, és eddig még
nem jelent meg Kínában.
Az Arvácska lényegében változatlan
vagy
alig változott címmel kerül bemutatásra, hiszen
kínai címének, a Oi' er-nek (ejtsd: Csi-ex] "lelenc" -, "talált" -, vagy a "családba került idegen
gyerek" jelentése a magyar megfelelőjének tekinthető. Mindkét recenzió szerzője azonos
személy: Jin Fu (ejtsd: Csin Fu), a filmfolyóirat belső munkatársa, aki tájékozott lehet a
Kínában megjelent magyar irodalomról, hiszen
tudja, hogy az "Arvácska" kínai fordításban is
napvilágot látott, ezért az előző filmlől eltérően itt már pontos hivatkozással említi, hogy
ez a film Móricz Zsigmond regénye alapján
készült.
Hiba lenne azonban a magyar irodalom minduntalan emlegetésének
hallatán azt hinnünk,
hogya kínai közönség és a kínai filmalkotök
verbális igények felől közelítenek a filmművészethez, így amikor hangsúlyozzuk, hogya magyar irodalom hagyományosan
sikeres kínai
fogadtatásában
a kínai közgondolkodásnak
olyan megnyilvánulását kell látnunk, melyet a
magyar filmek is elérhettek volna, ha irodalmunk színvonalán elégítik ki ezt a közgondolkodási
igényt, akkor mindevvel párhuzamosan meg kell értenünk, hogy a hagyományos
kínai
képzőművészettel
hosszú
kontaktusban kifejlődött színpadi látvány-elemekre és a tőlük ugyancsak elválaszthatatlan
színpadi mozgáskultúrára,
valamint a szövegre
és zenére - illetve mindezekre együttesen építő, több évszázados előadói kultúrának hatása beérett a mai kínai filmművészetben, aI84

kotókban és közönségben egyaránt. Érdekesen
tanúsítja ezt egy élvonalbeli kínai szakembernek, A Da (ejtsd: A Tá) razjfilmrendezőnek
az
1982. évi zágrábi
ötödik nemzetközi
animációs filmfesztiválról küldött tudósításának azon
részlete is, melyben Rófusz Ferenc Légy cimű,
Oszkár-díjas rajzfilmjéről ír. Magáról a kínai
szerzőről, csupán a nemzetközi fesztivál-programokban járatos olvasók számára - emlékeztető jelleggel - jegyezhetem meg, hogy San ge
he-shang (ejtsd: Szan ko ho-sang) = Három
szerzetes című rajzfi1mjével az 1980. évi nyugat-berlini fesztivál animációs kategóriájának
nagydíját nyerte, majd rangos japán és jugoszláv fesztiválokon aratta le a legkülönfélébb
nagy- és födíjakat. Amikor Rófusz filmjéről ír,
valóságos mestermutatványt
végez, hogya kínai írásjegyeknek hangutánzásra alkalmas csoport jából összeválogassa
azokat, melyekkel
visszaadhatja a film hangeffektusaitól kapott és a film vizuális élményével összefüggő - benyomásait. Sajnos, ez a kiváló rendezőre és
irodalmárra egyaránt valló mestermutatvány
a
magyar fordításban visszaadhatatlan.
hiszen e
hangutánzó írásjegyekhez is zenei lejtésű kiejtések tartoznak, és e sajátosságokat tudatosan
alkalmazta a kínai szerző, de leírásával mégis
érdemes megismerkednünk,
mert egy nagy
múltú vizualitással összefüggő hang kultúrán nevelkedett szakember látásmódjával találkozunk
benne:
"Rófusz Ferenc magyar rendező rövidfilmje
a Légy. Műve mindössze három percig tart, és
nincs benne sem dialógus, sem aláfestő zene.
A film a légy zümmögésével kezdődik, és a
szakadatlanul mozgó képkivágásban sorra feltűnik hol egy virágoskert, ház, égbolt, mező,
virágfejek, fák ... , valamennyien egy-egy villanásra jelennek meg, és a mozgó táj változatos
szénrajzra emlékeztető képen tűnik elénk, de
magát a legyet nem látjuk, csupán érezzük jelenlétét, és a légy szemével látjuk ezt a világot. Előbb megjelenik a ház egy részlete, majd
egyre nagyobb és nagyobb lesz az ablak, és
közelebb jön hozzánk, azután látjuk a szoba
belsejének egyik falát, a falra akasztott, bekeretezett képeket, asztalokat, székeket. órákat,
székrényeket.
a zongorát
és más egyebet,
melynek láttán érezzük, hogy a légy immár berepült a szobába. kanyarog erre-arra, végül leszáll, mire azon rnód megszűnik a zümmögés
és megáll a képfelület mozgása ... Thu-thu-thu
- halljuk most a közeledő ember cipőj ének kopogását, mely egyre erősebben és egyre közelebbről szól ... A zümmögve repülő légy ekkor

újra indul, újra megmozdulnak a képmező tárgyai, majd újra megáll, de immár a zongora
billentyűin ... A cipő azonban kopog, thu-thuthu - hallatszik egyre esősebben és egyre közelebbről ... Kuang - szól a zongorabillentyűre mért ütés disszonáns hangja, majd újra felzúg a repülés zümmögése. A légy ezúttal a falra
akasztott egyik kép üvegére száll, majd huanqlang - halljuk az újabb csapás alan összetörő
üveg csörömpölését,
hogy a zümmögő repülés
ettől kezdve tovább folytatódjon ... A közőnség ekkor fogja fel, hogyahumorosnak
tűnő,
egyedülálló módszerek és a rendező szellemes
művészi megoldásai mögött mi is rejlik, és
senkiből sem tör elő egyetlen nevető hang sem.
Az ezt követő pá-hangra a vetítővászon elsötétedik, a legyet agyonütötték, és a film ezzel
véget ér. Ekkor azonban tapsvihar tör ki az
emberek között ... "
Ha a verbalitás gyanúját eloszlató - természetesen csak illusztratív szerepü - ezen idézet
után visszatérünk a magyar irodalom egykori
kínai fogadtatásának sikeréhez, azaz a kínaiak
magyarság-képéhez, fel kell figyeln ünk arra,
hogy e magyarság-kép egy mozzanata épp nemrégiben bukkant fel Kína mozívásznain. ha nem
is magyar, hanem kínai filmben. Az 1982-ben
készült, színes játékfilm a Ren dao zhongnian
(ejtsd: Zsen tao csunq-ttien]
= Emberek,
negyven felett címet viseli, és bátran nevezhetjük a közelmúlt legsikeresebb kínai generációs
filmjének, még akkor is, ha ezt a minősítést
nem támogatta volna meg az évenként megrendezett nemzeti játékfilmszemle zsürije a "Legfontosabb játékfilm" díjának odaítélésével. Ez
a mű egy orvos-házaspár életén keresztül kíséri
végig a Kína felszabadulása után született generáció értelmiségi rétegének sorsát, de csak
szűkített értelemben mondható a nehéz körülmények között is teljesített orvosi hivatás himnuszának, mert valójában a történelmi sorsfordulók viharai között is hivatásához hű maradó értelmiségi, "írástudó-embereknek"
állít
emlékművet. Közülük is legdrámaibb a hősnőnek, Lu Wenting (ejtsd: Lu Ven-ting, és a név
visszatérését is lásd ebben az alakban) szemorvosnőnek a sorsa, akinek hivatása és nehéz
anyagi körülményei miatt kevés jó nap jut életében, így végül egészsége is felőrlődik. és belehal a rá nehezedő teherbe.
A film sikerét talán az is magyarázza, hogy
alkotói valóban személyes ügyüknek érezték.
és ezt riportok ban, nyilatkozatokban vissza-viszszatérően hangsúlyozzák. A film alapjául szelgáló regény, majd a forgatókönyv írónője :

Chen Rong (ejtsd: Cen Zsung) például hasonló
sorsú barátairól nyilatkozik, akik írásához modellként szolgáltak, a film zeneszerzője: Wu
Daming (ejtsd: Vu Tá-ming) pedig már saját
sorsáról beszél, arról, hogy 1957-ben abba kellet hagynia zenei tanulmányait, és csak a 70-es
években fejezhette be azokat, de saját sorsáról
nyilatkozik a szemorvosnőt alakító Pan Hong
(ejtsd: Pan Hung) művésznő is, aki az említett
filmszemlén ezért a szerepéért elnyervén a
"Legjobb alakítás" díját, arra emlékezett, hogy
apját az 1960-as években megbélyegzett embernek nyilvánították, ezért neki abba kellett
hagynia középiskolai tanulmányait, és elkeseredésében öngyilkosságot kísérelt meg. Ezt a
személyes élményektől hevített alkotógárdát a
legnagyobb szakmai megfontoltsággal
tudta
összefogni a rendezőként csak most bemutatkozó alkotópáros : az eddig csak operatőrként
dolgozó Wang Qimin (ejtsd: Vang Csi-min) egyébként most is részt vett a produkció fényképezésében - és az eddig csak színészként ismert Sun Yi (ejtsd: Szun Ji).
Ez a mű pusztán témája miatt is közel áll
hozzánk, hiszen ugyanezeket a tragédiákat mi
is átéltűk, de közel áll amiatt a bizonyos, magyarság-képről adott kínai élet jel miatt is. Alig
két hónappal a film pekingi premierje után a
"Tömegek filmje" című folyóirat egy Kantonból keltezett olvasólevelet jelentetett meg,
Zhang Wenyü (ejtsd: Csáng Ven-jü) aláírással,
mely oly szemléletesen teszi szóvá e magyarság-kép filmbeli jelenletét. ahogy azt egyetlen
alkotói nyilatkozatban sem találhat juk. Az alábbiakban teljes szövegében fordításra kerülő
olvasólevélhez csupán annyi előzetes magyarázat kívánkozik, hogy szövegében két - a kinai színházkultúrából származó és a kínai filmművészetben is meghonosodott - lefordíthatatlan szakkifejezés szerepel. Az egyik, a "zhutige" (ejtsd: "csu-ti-ko") azt a szöveges, zenei
anyagot jelöli, mely kísérőszövegének tartalmával a film egészének mondanivalóját foglalja
össze, a másik kifejezés, a "cha qu" (ejtsd:
"cá-csü") ugyancsak szöveges, énekelt zenei
anyagot jelöl, de olyat, melynek szövege csak
egy-egyepizódhoz kapcsolódik.
íme tehát a Kantonból érkezett levél:
"Az Emberek, negyven felett című játékfilm
nem mindennap hallható "csu-ti-ko" -t és "cácsü't-t alkalmaz, hanem ritkán tapasztalt megindító módon, Petőfinek, a magyar költőnek:
"Lennék én folyóvíz ... " című versével mint
vissza-visszatérő dalszöveggel kíséri az egész
filmet.
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Ez a versszöveg mint "csu-ti-ko" összesen
háromszor jelenik meg a filmben, először akkor, amikor a fiatal férfi, Chuan Jiajie (ejtsd:
Csuan Csia-csie), és szerelme, Lu Ven-ting
együtt úsznak a Pejhaj tóban, együtt sétálnak
a Hsziangsan hegyen, és ekkor Csuan Csia-csie
egyszer csak érzelmesen szavalni kezdi ezt a
verset ... A megindító verssorok, a lobogó érzelmek, a szép zene, a vöröslő erdők, együttesen jelenítik meg hangulatuk és szerelmük világát.
A "csu-ti-ko" akkor jelenik meg másodszor,
amikor már a negyvenes éveikben járnak, Csuan Csia-csie haja már hullik, őszül, és homlokán ráncok jelentek meg ... Lu Ven-ting ekkor keserű szívvel simul Csuan Csia-csie melléhez, megsimogatja homlokát, és azt mondja:
"Öreg lettél. és én, én, azt szeretném, ha nem
lennél ilyen öreg ... " Csuan Csia-csie csak így
válaszol: "Ezen már kár bánkódnunk I" - majd
halkan, de igen ünnepélyesen szavalni kezdi a
verset, hogy vele megvigasztalja feleségét:
••.... ha szeretőm ott a repkény volna, elnyúló
zöld karjaival homlokomra folyna". E vers sorok Csuan Csia-csie szívéből szólalnak meg, és
meghatottságának adják tanújelét. Bizony, egymás munkájának támogatásáért hozott áldozataik bizonyítéka a repkény zöld karjait váró,
ráncossá lett homlok és a hulló haj. A megjelenő "csu-ti-ko" ekkor a negyvenes éveit járó
házaspár egymás bánatát megosztó, sok vihart
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kiállt, rendíthetetlen szerelmének himnuszává
változik.
Harmadszor akkor jelenik meg ez a "csu-tiko", amikor Lu Ven-ting halálos veszedelembe kerül. és betegen kéri férjét, mondja el neki
ismét ezt a verset. A film ekkor avisszaidézett
beállítások módszerét alkalmazza. újra idézi
az egykoron megmászott Hsziangsan tájait,
hogy elgondolkoztassa a nézőt a házaspár tizennyolc éven át végigélt sorsáról. szerelméről, és
arról. hogy hivatásukért mekkora áldozatokat
hoztak I Ez a himnusz nemcsak a főszereplők
lelkületének, hanem az egész, negyvenéves
generáció lelkületének szól. A "csu-ti-ko" ezen
harmadik megjelenése össze sűríti a film központi gondolatát, gazdagabbá teszi a nézőket,
és visszaemlékezésre készteti a mai embereket."
Az idézett levél meggyőzőcn tanúsítja, hogy
az irodalom közvetítette magyarság-kép menynyire eleven a kínai közgondolkodás ban, hiszen
arról van szó, hogy hosszú idő után kínai filmalkotók egyszer csak újra és jól megválasztott
dramaturgiai szerepet adnak filmjükben egy
magyar műnek, méghozzá a "sajátnak" kijáró
könnyedséggel "kínaiasítják", azaz a kínai előadói hagyományoknak megfelelően alkalmazzák, és annak ellenére, hogy ezt nyilatkozataikban egy szóval sem emlitik, nem is magyarázzák, a nézők mégis észreveszik ezt, megértik,
hozzászólnak.
Herzum Péter
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Daguerrotypia
Leszegett állú, szakállas, fiatal férfi arc : Petőfi
Sándor egyetlen ránk maradt hiteles arcképe.
Alatta női hang:
- Az egyház kívánságára, részéröli
terhelő
felelősség elhárítása végett kijelentem, hogy
legszorgalmatosabb fürkészéseim és bizonyságot adó adataim tökéletesen meggyőznének a
felől. hogy Petőfi Sándor az erdélyi csatákban
elesett.
A csatatereket ősszejárván. ennek és a külföldről jött többnemű tudósítások következtében ezen meggyőződésemre, ha szükséges volna, lelkiismeretesen hitet is képes vagyok letenni.
Ezen állításom igazsága mellett szól néhány
szemtanúnak vallomása, kiket biztonságtételért
bánnikor felhívhatok.
Nevezetesen:
Udvarhelyszékben.
Keresztúron lakó gyógyszerész, kinek nevét ugyan nem tudom, de őt
szükség esetén tanúul felkérni magamat kötelezem, ki azon időben az erdélyi főseregnél lévén, ebbeli tudakozásaimra azt felelé: Ő Petőfi
Sándort azon pillanatban látá utoljára, midőn
ez kozák ok által körülvétetve, szakasztatott el
a futó hadseregtől. Ezentúl többet nem látták
s a valószínűség ottani elvesztét bizonyítja, mit
még hitelesebbé tesz
udvarhelyszéki katonai parancsnok B. Hayte
azon állítása, mely szerint ő a csata lefolyása
után a csatatért talált a halottak között egy
holttestet, mit öltőnyel és alakja leírásából biztosan lehet férjem, Petőfi Sándorénak elismerni.

Ezen nyilatkozatomat abból a célból teszem,
hogy Horvát Arpád egyetemi tanárral kötendő házasságom az egyház által szentesíttessék.
Pest. július 21. 1850.
Szendtey Júlia

Nyaraló a Rózsa-hegyen
Az egyszíntes épület front jából középütt üvegezett. csukott veranda lóg ki a kertre, s néhány lépcső vezet innen az ösvényhez. mely
valahol a kert végében vész el a fák között. A
verandáról nyílik az ebédlőnek használt helyiség, helyzeténél és méreteinél fogva is legalkalmasabb erre a célra. Ezt a termet kerüli
meg egy kétfordulós folyosó, ahonnan a lakószobák nyílnak, összesen hat. A ház végében
van a konyha.
Húsz lépésnyire az épülettől áll a házgondnok háza, mely ilyenkor nyáron a Pestről hozott két cselédnek, a szakácsnénak és a szobalánynak is szállást nyújt. Ennek szomszédságában vannak az istállók és a baromfiudvar.
A ház körüli gyümölcsfák, buxusok, orgonabokrok, virágágyások is inkább a "gondozott
rendetlenség" képét mutatják. Minden kissé
szabadjára van engedve, de épp csak annyira,
hogy az átmeneti kötetlenség benyomását keltse. A kert vége felé már nyugtalanítóan vad a
növényzet, s észrevétlenül olvad bele a kert a
ligetes erdőbe. Távolabb szőlőskertek, kukoricaföldek, s ismét kisebb erdők következnek.
Mégsem elszigetelt terület ez, a szél felhozza
a város zaját. s a fák közt látni néha a szornszédok házát. vagy házuk füstjét.
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A nyaralót néhány évvel korábban Szendrey
Ignác vásárolta, lassankint berendezre. kizárólag a kényelem és lakályosság szempontjai szerint, mellőzve bármiféle stílusigényt. A bútorzat nem éppen összeillő darabokból áll: mégis
jól megfér egymással az ódivatú és az új, a
szép és a csúnya, s aki csak megfordul a házban, talán éppen e nagyvonalú szabálytalanság
miatt érzi magát nyomban otthonosnak.
A két Szendrey-Iány - Júlia és Marika szívesen költözik át ide Pestről a meleg nyári
hónapokra gyerekeikkel, egész háztartásukkal,
s olykor férjeikkel együtt.

Felirat
1866. szeptember 8. Mária napja.
Buda, Rózsa-hegy.

Júlia és Horvát Árpád szobája
(reggel)
Ilyen lehet a többi hálószoba is, csak po legszükségesebbel berendezve: két ágy, ruhásszekrény, kis asztal székkel, mosdótál. Fehérre
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meszelt falak. Kis, négyszögletű ablak néz ki
a kertre, odakinn egy fa lombjai.
A szobának paravánnal elkerített szögletében
Szendrey Júlia (Horvát Arpádné) és Szendrey
Marika (Gyulai Pálné) hajmosáshoz készülődik. Júlia vállára eresztett, bokáig érő ingben
ácsorog a hokedli előtt, Marika vizet zúdít a
dézsába, s a könyökével ellenőrzi a hőmérsékletét. Júlia harmincnyolc éves ekkor, a betűző
reggeli nap fényében átdereng sovány sziluett je
a ruhán, a két hegyes lapockája púpként mered
fölfelé, míg a hokedli sarkára támaszkodva belógatja fejét a vízbe. A padlón különféle fazekakban hideg és forró víz áll, gőzfelhők áramlanak körülöttük, s a két nő el-eltünedezik a gomolygásban, mozgásuk valószínűtlenné válik.
- Megint közönséges tejet hoztak - mondja Júlia. - Arpád morogni fog.
- Arpád nem fog jobban morogni, mint máskor.
- Jobban fog morogni.
- Nem fog jobban morogni Arpád.
Te nem ismered Arpádot, mikor morog.
- Én akkor sem szeretném ismerni, mikor
nem morog Arpád. Már éppen eléggé lemorogta rólad a szépséggel együtt a húst is, azóta,
hogy ...
- Ne kezdd újra I - mondja fenyegetőleg
Júlia.

- Mert akkor is megkergültél saját magadtól, és igazán hozzád illő jelenet volt, ahogy
jól belemarkoitál a hajadba. és azt mondtad:
ez mind a magáé lehet velem együtt, Arpád I
Te nem féled eléggé Istent.
Marika megsimogatja Júlia fejét, vállát, hátát. S közben folytatja az előkészületeket.
- Izgatott vagy, anyácska. A frühstück elől
is lobogó hajjal kiszaladtál valahova a rnezőre,
édes Apa sűrűn vonogatta a szemöldökét. és
csaknem belefoglalt reggeli fohászkodásába.
Júlia óvatosan bemártja fejét a dézsába. Marika ratenyerel. vízzel locsolja, Júlia erőtlenül
kűszkődík. rúgkapál. Prüszkölve kapja föl a fejét, megrázza, összefröcsköl maga körül mindent.
- Te őrült! - suttogja fuldokolva és őszinte
aggodalommal. - Ha meg akarsz fojtani, várd
meg, míg elalszom.
Marika egy hatalmas szappannal keni, dörzsöli Júlia haját. nem válaszol.
- Nem érted? - kiabálja Júlia, és idegesen
belecsap a vizbe. - Ö, mennyire tudlak gyűlölni ilyenkor mindenestől. Azt hiszed, neked
mindent lehet? Mert ugye te idefönn is ugyanúgy otthon vagy, mint bárhol, és mihelyt megérkezel, nyomban rendet csinálsz, és térdet hajtanak előtted és szeretnek és meleg a szíved és
nem vagy gőgös és el tudod hitetni, hogy jó
vagy és tudsz szeretni, még jótékony célú
gyűjtést szervezni, amihez én nem vagyok elég
szegény. Isten bizony, egy egeret sem bíznék
rádi
Reszket egész testében, Marika erős kézzel
tartja a fejét. Júlia közben folytatja.
- Hanyatt-homlok futnak hozzád a gyerekeim is, mintha csak te szülted volna őket.
Mivel vásárolod meg őket. mondd hogy mire
visszakullognak kilobbant tekintettel, csak azt
látom, hogy megint hiányzik valami egyikből
is, másikból is, te kis tolvaj, és én édes jó Istenem, akkor csakugyan rosszul bánok velük,
mintha nem is az én vérem és az ő vére, de
főleg az övé, vagy talán épp azért, pedig mílyen gyöngék és gyámoltalanok, s talán csak
Ilonka nem hazudik ...
Marika tíz ujja könyörtelen céltudatossággal
vonul végig Júlia fején, dörzsöli, masszírozza,
a tarkójánál kezdve apránként halad végig a
homlokáig és vissza. Júlia szinte elzsibbad Marika jótékony ujjai alatt, s egy nagy sóhajjal
megnyugszik. Marika egészen közel hajol az
arcához, a lélegzetük keresztezi egymást, mármár veszélyesen intim közellét ez, amit bármely nem idevaló mozdulat szétrobbanthat,

- Tudod-e, édes anyácskám. milyen szép
csomókban gyön ki a hajad"\' Ugyanúgy örülhetsz neki, mint egy újabb barázdának az arcodon.
Júlia feje egy pillanatra Marika mellé re tapad, jókora vízfolt támad a helyén.
- Néha azon is csoládkozom, hogy még képes vagyok begombolni a ruhám. Ne haragudj
rám, kishúgom. Nem tudlak bántani. Mesélj inkább Vihnyéről, magadról, jól vagy-e már, nem
szedtél-e ott össze valami betegséget fürdés
közben. És mesélj a kövér asszonyságokról,
akik komoran kortyolgatják a gyógyvizet, és a
világvégéről beszélgetnek, meg Erzsébet császárné új ruhájáról.
és hogy milyen szőrnyű
nagy apor. Es mesélj arról a fiatal úrról, aki
napsugarának nevezett, és megígérte, hogy Palival feltörli a paradicsompiacot, ha nem ragyogod be éjszakáját ...
Úgy mosolyog Marikára, mint egy gyerek.
aki várja, hogy megdicsérjék.
- Azt hiszed, hogy én ottan gyógyulok valamicskét. Már megszoktam, hogy nem, jól megvagyok a magam kis disznóságával. Csak Palit
és a cselédeket kimélem meg két hónapra magamtól, és így az én kurta nagy magyar férjem
szabadon írkálhat emlékbeszédet tudós barátairól, vagy regénykét terólad. amint a tükör előtt
állsz egy költönö tündökletes mosolyával, és ő
a hátad megett köhécsel. tgy Van az. Hajolj le,
drágám. Csinos seborrhoea települt a fejed
búbjára.
- Ezt azért nem kellett volna - kezdi Júlia,
de a rázúduló víztől nem tudja folytatni. Marika alaposan leöblíti a haját, majd csomókba
fogva kicsavarja a markába. Júlia néha felszisszen.
- Várj még ... - mondja Marika. Meszes
vizet tölt egy edénybe, beleüti egy tojás sárgáját. összehabarja, s a kotyvalékkal elkezdi bedörzsölni Júlia fejét.
- Mintha nem tudnád nálam jobban - folytatja =, hogy mi lakozik abban a konok koponyájában, és nem tudnád jóelőre kiszámítani,
hogy kire miként vagy hatással. Hősnő I "Magyarország asszonyai, leányai, tépjetek ingeitekből, és kötözzétek be a dicső honvédek sebeit I Mosdassátok meg őket, őrizzétek álmukat I" És amikor már nem lehetett ábrándozni.
mert nem volt miről, saját magadon kívül, akkor is jócskán akadtak fogékony és romlatlan
ifjak, akik jól tudtak zokogni és borzongani a
nemzet kikapós özvegyének lábánál, és akár
önként felásták volna a segesvári csatarnezőt,
ha csak rezdül egyet az arcod. Még jó, hogy
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nem muzsikáltattad körbe magad bánatodban
Boka Károly bandájával. És igen, Gyulai Páltól is kitellett volna valami, ha más nem, egy
pár irodalomóra a számodra, hisz ifjú volt és
félszeg, de igyekvő. Igen.
Júlia hangtalanul sír, tehetetlenül vonogatja
a vállát. Marika sincs egészen magánál, s nincs
tudatában annak, hogy voltaképpen mit is beszél. Vagy inkább olyan ez, mintha már nagyon
sokszor elmondta volna, s most, hogy újra megismétlődik, nem tud megszabadulni tőle, míg
végig nem mondja egészen, ugyanúgy, mint már
nagyon sokszor. És ebben nincs gonoszság, inkább csak szemrehányás, hisz Marikának. is
rosszul esik az egész, de azért csak el kell
mondania, és ilyenkor megesik, hogy igazságtalanul vádol. S Júlia is már nagyon sokszor
sírt így, és mostanság egyre könnyebben fakad
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sirasra. akár ok nélkül is, például egy falevél
láttán, vagy mert süt a nap. Marika félig öntudadan beszéde és Júlia sírása között nincs
mindig közvetlen kapcsolat, s ezért nem is
drámai igazán. Tulajdonképpen mindkettejüknek jólesik, hogy beszélhetnek és sírhatnak.
Egyelőre. Marika ugyanis így folytatja:
- És ne félj, mindig lesz majd, aki viszonzás
nélkül hódol neked. De téged szeretni nem fog,
mert téged szeretni nem lehet. Sándortól is.
amikor a kesztyűd után már téged is csókolhatett, csupán azt a kevés józanságát vetted el,
amivel esetleg megúszhatta volna. Ha még emlékszel a Szerelem országára. amit az első hetek
lidérces boldogságában írt Koltón: Méregpohár, akasztott emberek, Mindenhol ez, mindig
csak ez, Dúlt arcok és öngyilkolás, Csupán csak
a táj és az ég mosolygott ...
Júlia kitépi magát a keze közül, a dézsának
esik. kis híján ledönti. Beesett arca tűzpiros,
szeme mélyen visszahúzódik az üregébe. kétségbeesett, vad tekintettel szuggerálja Marikát.
- Fogd be azt az átkozott szádat! Ne merészelj! - ez inkább könyörgés. mint tiltakozás.
- Azt képzeled, könnyű volt elviselnem az
árnyékodat köztünk? Ö. a kölcsönös tapintat és
egymás szüntelen körbeudvarlása ! Még most
is megrebben aJ szeme, ha a nevedet hallja.
Ekkor már egy ideje a szobában van a két
gyerek, Júlia két fia: Horvát Attila, kerek
fejű. vézna kamasz, és Horvát Arpád (Kisárpád) 10-11 év körüli, egy fejjel alacsonyabb
Attilánál. de mintha ő lenne az öregebb, arcvonásai együttesen Júliát idézik, leginkább sötét, lobbanékony tekintete. Észrevétlenül surrantak be. a két nő nem láthatja őket a paraván mögül. Némán állnak a fal mellett, egymás
kezét szorongatva.
Marika közben Júlia haját törli, majd a törölközőből jókora turbánt csavar a feje köré.
- Az is ijesztő lehet, ahogy éjszaka égő füllel, féltékenyen várod haza, s nyomban átmászol az ágyába, hogy kifaggasd - mondja Júlia.
- Mi közöm hozzá? Képzelern. miket mondanál most, ha tényleg közöm lett volna hozzá.
- Annyi a közöd hozzá, amennyi nekem feleli Marika.
Júlia hangnemet vált, mintha mindez a legkevésbé sem érintené. esetleg visszanyert fölénye birtokában. Arca közelít Marikáéhoz, durcás.
- Néha már azt hiszem, a cselédeket is te
uszítod ellenem, olyan megátalkodott tudsz
lenni.

Megint vált, idegesen kapkod. Marika ruháját tépdesi.
- Lennénk bár csak mi ketten.
A gyerekek sem.
Istenem, még egy fél óra, és kezdődik minden előlről.
Minek vannak itt?
Téged szeretlek egyedül.
Ki kell irtani őket egy szálig. Atszúrni, széttépni. megfojtani.
Egész nap csak járnánk az erdőt, és sört innánk. Te is csak engem szeretsz, tudom.
Le sem fekszünk egész este, és még éjjel is
a csillagokat nézzük, amint hullanak egymás
után, akárkivel elmegyünk, és reggel nem fekszünk le, és délben nem ebédelűnk, és csak nagyokat lélegzünk...
és mindenfélét ősszeszedünk, ami tetszik, és játszunk vele, és csak járunk a dombokon keresztül. amíg véget nem ér
az egész.
- Ne strapál d magad, nem tudsz megbolondulni ...
Magához szorítja Marikát.
- Idehal1gass. Mit szólsz Erdődhöz ? Na?
'Ott jó lenne. Az a buta doktor nem enged. Az
egyetlen hely a földön, ahová még egyszer
utoljára ... Figyelj rám. Emlékszel. Elmegyünk.
A tó, a híd, a csolnak a nádas szélén. Akácok,
fűzek, liliomok. Jó?
Meghökken, elhallgat.
- Furcsa, hogy megint eszembe jut - tűnődik. - Te akkor is a konyhában ücsörögtél. és
a szakácsnét nézted. Én a part mentén himbálóztam a csónakkal a szornorúfűzek alatt, s a
jövőrnőn tűnődtem, amikor az a nő kilépett az
árnyak közül, mint egy látomás; csodálatosan
öreg volt, romlott és szép, ahogy hátracsapta
haját, rám szegezte ádáz tekintetét. majd dacosan fölnézett az égre, míntha az Úristennel
volna már csak dolga, és rettentő dühvel és átkozódva énekelni kezdett, és verte közben a
gitárját, s engem kilelt a hideg, s ekkor vettem csak észre magam, hogy már a parton állok előtte, és csuromvizes alul a ruhám és tele
van a cipőm. És akkor mosolyogni kezdett,
mint aki a lelkemen is túllát. s mindent bennem, ami gonosz, bármikor előhívhatja. és éreztem, mint esem össze magamba egyre jobban,
és mintha hirtelen rám esteledett volna, minden
barna lett, talán sikítottam is, nehogyelájuljak,
és mégis csodálva hallgattam őt, s talán szeréttem volna megérinteni a rongyai alatt, mert
most egy kimondhatatlanul
édes és szenvedélyes dalt énekelt, olyan hangon, amilyen az
angyaloké lehet, amikor hirtelen abbahagyta a

játékát, kinyújtotta felém a kezét, és így szólt:
segítsen valamivel! Én gyorsan a kezébe nyomtam a nagykendőmet,
és elszaladtarn. és pár
lépés után visszanéztern. de már nem volt ott,
és tudtam, hogy nem látom többé, mert talán
nem is volt, csak a szörnyű barnaság és a hátrahagyott fájdalom a szívemben ...
Marika elgondolkozva néz rá.
- Nem való volt neked, kékharisnya anyácskám - állapítja meg. - Igen. Erdőd, a tó, a
liliomok, a koldusasszony. A növekvő pocakok
társaságában, s egy táblabíró hitveseként a mélabúd is jól érezte volna magát. így meg mindenki megzavarodott tőled. Nem jó játék ez,
Julcsa, mások ebbe bele szoktak halni. Ezt eltoltad végleg. - Majd hirtelen váltással a gyerekekhez. - Mit kerestek itt, buktafejüek? A
kis disznók itt leselkedtek.
- Köszönni jöttünk. - mondják csaknem
egyszerre.
- Lerajzollak, mama, a turbánnal - mondja
Arpád, s indul kifelé, hogy hozza a szerszámait.
Ekkor váratlan dolog történik: Júlia is kilép
a spanyolfal mögül. és Attila, amikor meglátja
anyját egész alakjában, elájul.
Nem összeomlik, hanem elvágódik, mint egy
bábu. Mozdulatlanul fekszik, szeme csukva.
Marika sikít egyet, Júlia Attila felé indul. s
visszanéz Marikára, hogy ne sikítson.
Kisárpád az ajtóból jön vissza, mögötte megjelenik Rozi, a cselédlány. majd Horvát Ilonka
és Gyulai Aranka (7 évesek).
- Mit csinál ott a földön? - kérdezi Aranka.
- Nem kel föl - morogja Kisárpád. - Nem
akar.
Júlia letérdel Attila mellé, élesztgeti, pofozgat ja az arcát, a gyerek nem mozdul, csak a
feje billen félre.
Marika riadtan nézi.
- Hozzál szeszt - mondja Rozinak. A Iány
kiszalad. Júlia Attila mellett térdel tovább, keze
leeresztve, Attiláról Marikára néz fel, majd
vissza. Kisárpád merően figyeli, mi történik.
- Ettől megőrül ök - mondja Júlia =, ha ezt
csinálja.
A gyerekek közelebb óvakodnak.
- Hogy tudott így elesni? - kérdezi Kisárpád. - Igy nem lehet elesni. Ez nem volt rendes elesés.
Attila ekkor épp oly váratlanul. ahogy elájult, magához tér. Föláll, mintha mi sem történt volna, kissé kába. de a viselkedésén nincs
nyoma zavarnak, Kisárpádot keresi, majd Júliát, nem érti a felfordulást. amit maga körül
lát.
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Attila csak néz rá, ekkor már anyja karjában kötött ki, aki még mindig térdel, magához
szorítja Attilát, súgdos a fülébe, Attila bólogat,
s időnként vissza súg Júliának.
Rozi közben visszajött a spirituszos üveggel,
karján Gyulai Kálmánka. A kisfiú átk ére dzkedik Marikához, s ahogy ott együtt vannak s
egy kicsit boldogok, úgy hat az egy percig,
mint egy kalendári umi idill.
Kisárpád nézi őket, majd váratlanul megfordul, rohan kifelé a szobából, s közben mondja.
- Nem akarom. Nem akarom. - Végig a
folyósen. ki az udvarra, teljes eltökéltséggel
fut, megkerüli a ház sarkát, szétrebbenti a tyúkokat, kacsákat, s fut tovább a húsz lépésnyire
álló cselédház felé. - A mama sír és akkor
Attila becsukja a szemét, és vörös a füle és úgy
nyöszörög, mintha igazából sírna. így nem lehet elesni.
Eléri a cselédházat és elhagyja, befordul az
istállók mögött, keresztülnyargal egy cserjésen, be a fák közé.
- Nem akarom. Ezt nem lehet csinálni. A
mama most sír, és fogja Attilát, aki nem sír.
így nem lehet. Nem akarom.
Egy kis, napos tisztásra jut, megáll, gyorsan
veszi a levegőt, leguggol, lefekszik, arca a fűben, a szemét dörgöli.
- Veletek meg mi történt tegnap óta?
Hangyák mászkálnak az orra előtt. A boly
kis földhányásai körül teljes a zűrzavar és a
nyűzsgés. Az egész társaság kint futkos, mintha
megbolondultak volna, kisebb-nagyobb csoportokba gyülekeznek, majd szétoszolnak, mintha
tömeggyű1éseket tartanának. S ami igazán félelmetes: az üreg mélyéből a hangyák tömegével hordják ki döglött társaikat, s odébb, egy
fűcsomó tövében halomba rakják őket, majd
iparkodnak vissza, hogy újabb hullákat vonszoljanak ki a szabadba a fűcsomóhoz.
s a
munka megállás nélkül megy tovább, már valóságos kis dombot raktak az áldozatokból. s
a tövében néhányan t.anácskoznak. Valami iszonyú tömegmészárlás történhetett a föld alatt,
mintha polgárháború tört volna ki a bolyban.
s most épp a tisztogatásnál tartanának.
- Mi jött rátok? Hozom minden reggel a legyeket, meg a büdösbogarakat. Min vesztetek
össze? A légyen meg a büdösbogáron? Én tehetek róla? Ha eső esett, betakart alak levéllel. Ha szárazság volt, hoztam vizet. Elkergettem a tyúkokat. Senki nem tudja, hogy itt vagytok. Csak én. Mi ütött belétek, hé? Miért? kérdezi Kisárpád. - Miért? - s egy bottal széttúrja a bolyt. - Ezt nem csináljátok többet.
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Gyorsan föláll, körülnéz.
- Én most elmegyek - mondja hangosan.
Bemegy az erdőbe.

Nagy, oszlopos veranda, kert, erdő
(délelőtt)
A széles és mély veranda két oldala üvegezett,
csak az oszlopos homlokzati rész nyitott, s folytatódik közvetlenül a kertben, így esős időben
is használható. A bútorzata ennek megfelelően
vegyes kerti és szobai bútorokból áll.
A nagy, kerek asztal körül a férfiak: Szendrey Ignác, Petőfi István, Horvát Arpád, Gyulai
Pál, előttük gyümölcsöstál a nyárvég összes
gyümölcseivel telerakva: szőlő, őszibarack, alma, körte, szilva, ringló, mandula.
Odabenn az ebédlőben Ilonka próbálkozik
ügyetlenül valami dallammal a zcnqorán, újra
és újra nekirugaszkodik, valahol mindig elrontja. Ez a zene halkabban-hangosabban mindvégig hallatszik.
Szendrey abszolút tekintélye körben, s nem
csupán azért, mert ő a családfő s a közös anyagi
terhek java részét ő viseli, hanem a többiek
által őszintén elismert rendkívüli személyisége
jogán. Bárhol van, nyomasztóan hangsúlyos a
jelenléte, mintha valami megtámadhatatlan természeti erő működne benne, az akarata ellen
nem érdemes fellebbezni. Ez a mindenre kiterjedő, kétségkívüli illetékesség érződik most is
köztük.
- Kikértem Walla doktor véleményét, utoljára tegnapelőtt, és ennek alapján bizonyos
intézkedéseket máris megtettem, amire majd
rátérek. Amit Walla mondott, egyelőre csak
négyünkre tartozik, s elvárom tőletek, hogy
köztünk maradjon, amíg lehet s a végzet nem
dönt másképp.
Júlia egészségi állapota az utóbbi félévben
aggasztóan leromlott, mi is tapasztaltuk. Walla
szerint ilyen fokú leromlás nem tartozik szükségképpen a betegség természetéhez. bár a
gyógyászat mai állásánál e tekintetben nem
foglalhat egyértelműen állást. Nem titkolta,
hogy külső okokra is gyanakszik, s megkérdezte, hogy nem érte-e Júliát újabban valami
súlyos megrázkódtatás.
- Az egész élete az - morog közbe Gyulai.
- Minthogy ilyesmiről nem tudtam - folytatja Szendrey, súlyos tekintetét Gyulaira függesztve - és ezt közöltem vele, azt kezdte fejtegetni, hogy olykor egy közömbös apróság is
elégséges ahhoz, hogy megváltoztasson egy lát-

szólag szabályos folyamatot és akut helyzetet
teremtsen. Nem tetszett ez a nézéte. sarlatánságot gyanítottam mögötte, de nem szóltam.
Ezután nyomatékosan kijelentette, hogya helyzet komolyságára való tekintettel teljes nyugalmat és tökéletes ellátást rendel el Júlia számára, mihelyt visszatér Pestre. A Rózsa-hegytől is el kell tiltani, noha tisztában van azzal,
mekkora fájdalmat okoz így Júliának.
Óvni
kell rníndentől, ami felzaklat ja, nem szabad
kijátszani a gyengéit, s mivel amúgy is túl íngerlékeny és gyanakvó, fokozottan kell ügyelni arra. hogy történjék bánni rendkívüli akár
a családban, akár a nagyvilágban. arról vagy
egyáltalán ne. vagy csak a legnagyobb kímélet
útján értesüljön. Egy ápolónő fog őrködni mellette éjjel-nappal.
Végezetül Walla burkolt célzást tett arra
nézvést. hogy még ebben az ideális esetben is,
és még ha ő a maga részéről mindent megtesz.
amit orvosilag és emberileg megtehet, s amire
a gyógyászat jelenlegi állása módot ad, még
akkor is bizonytalan.
hogy tartós javulásra
számíthatunk-e,
mert most ugyan holtponton
van a dolog, és bármi lehetséges még. de jóval
nehezebb valamit olyankor visszafordítani
a
holtpontról, amikor azok az erők vannak támadásban, amelyek oda juttatták. Még mindig
nem értettem semmit. mire Walla közölte velem, hogy Júliának méhrákja van.
Megrendülten
hallgat el; most látni, mekkora igyekezetébe került, míg szenvtelenül beszélt. hogy ne remegjen a hangja.
- Istenem, szegény Juliskám! - sóhajt Petőfi István.
Gyulai maga elé mered, egy lekopasztott
szőlőfűrtre, a halántékán dagadnak az erek.
Horvát Arpád mozdulatlan tekintete Szendreyre szegeződik, de mintha túlnézne rajta, ki
a már színesedő kertre. O töri meg a hallgatást.
- Azt hiszem, tanácsos volna egy másik orvos. esetleg több orvos véleményét kikérni,
mielőtt végső elhatározásra jutnánk. Walla idestova tizenöt éve a család háziorvosa, úgyszólván családi barát. Nem óhajtom kétségbe vonni a szakértelmét. annyit azonban megjegyzek,
hogy e hosszú idő alatt épp a családra és különösen Júliára' való tekintettel bizonyos elfogultság, és óvakodó tapintat is szerephez juthatott a vizsgálataiban. Úgy értem, Júlia betegségének teljes ismeretében önkéntelenül kizárhatott bizopyos tüneteket ugyanúgy, ahogy
más tünetek alapján megerősítve láthatta addigi véleményét. és meg sem próbálta felülvizs-

gálni azt. így önmagától vetődik fel a kérdés,
vajon helyesen mérte-e fel Walla doktor Júlia
állapotát. és nem járt-e mindvégig hamis úton.
Gyulai halkan. határozottan válaszol.
- Azt hiszem, Arpád, maga nem értette meg,
hogy Júlia egészségének helyreállitása nem kizárólag orvosi kérdés. Természetesen amellett
vagyok én is, hogy neves orvosokból álló ko"
zilium mondja ki az érvényes szót, ez azonban
mit sem változtat azon a sürgető szükségen,
hogy Júlia állandó és tökéletes nyugalma biztosíttassék. A jelenlegi körülményei erre alkalmatlanok.
- Ezt honnan tetszik tudni?
- Csak Júliára kell nézni. Rá szokott maga
nézni a feleségére?
- Nem foglalkozik kegyed kissé túl sokat
az én személyemmel ? - kérdezi vissza Horvát
Arpád.
Szendrey szakítja félbe őket.
- Beszéltem Júliával is. Semmi olyat nem
mondott. ami téged sérthetne, ellenkezőleg: tökéletesen tisztában van hitvesi és anyai kötelezettségeivel, s azzal is, hogy mekkora kockázatot vállal. Határozott szándéka ugyanis, hogy
különválik tőled Arpád. Mondanom sem kell,
hogy WaIla kikötéseitől
függetlenül döntött
így. S én nem tartom vissza.
- Most tehát én vagyok terítéken.
- Nézd, Arpáa ... - kezdi Petőfi István.
Ez már vagy tíz éve a határozott szándéka
- szól közbe ingerülten Gyulai. - És édes
Apára való tekintettel. meg a nyomorúságtól
való félelmében nem mert szólni, no meg a
gyerekek miatt, akik mégiscsak Arpád gyerekei
már amennyiben ez jelent valamit.
- Ez sandaság. Gyulai! Csak mocskolódni
tud, tessék odahaza maradni.
- Most én beszélek! - recseg Szendrey, de
Gyulai ez egyszer nagyon tiszteletlenül folytatja.
- Walla Kisárpád születése után figyelmeztette Júliát, hogy milyen veszélyekkel járhat
egy újabb terhesség. Huszonhét éves korában
eltiltotta a házas élettől, és ilonkát már nem
lett volna szabad meg szülnie. És Arpád tudott
erről.
- Tudtunk róla - helyesbít Horvát Arpád
=, és vállaltuk. mert Walla tévedhetett.
és mert
szerettük egymást és szeretjük ma is. Kell-e
jobb bizonyíték ahhoz. hogy egy asszony egészséges, annál. hogy egészséges gyermekeket hoz
a világra? Amit Júlia mond, ha mondja: múló
hisztéria.
- Azt hiszem. Juliska már nem ragaszkodik
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hozzád - mondja István. - Walla pedig nem
tévedett.
- Júlia szeret engem.
- Nem.
- De igen.
Gyulai egyszerre kiabálni kezd.
- Az isten szerelmére, miről fecsegünk itt
annyit?! Szeret, nem szeret. Térjünk észhez.
Meg fog halni. C, Szendrey Júlia meg fog halni. Nem értitek? Juliska meg fog halni. és mi
el fogjuk temetni! Meg fog halni.
Szendrey az asztalra csap, ő is ordít.
- Hallgass! Semmit nem tudunk. És amíg
semmit nem tudunk, addig hallgassatok. - Kivár kissé. - Júlia elköltözik. Magával viszi
Ilonkát, ehhez ragaszkodik, a két fiú Arpáddal marad. A lakásért már foglalót adtam. Ti
sem maradhattok a régi házban, rád bízom,
hol kívánsz magadnak otthont a fiúkkal együtt.
Anyagilag a segítségetekre leszek, a könyvtárad elhelyezéséről is gondoskodom. Mindennek
lárma nélkül kell történnie, és hogy a szóbeszédnek elejét vegyük, Júlia megromlott egészségi állapotára fogunk hivatkozni. Punktum.
- Ennél valóságosabb ürügy nincs - dörmögi Gyulai.
Horvát Arpád járkálni kezd föl-alá.
- Remélern.
tudjátok, mit tesztek. Júliára
hivatkeztok. aki nincs jelen, rólam meg jószerivel tudomást sem vesztek, miközben isten tudja, hová költöztetnétek.
mint valami bútordarabot. És mindezt közli velem az apósom és két
sógorom, akik ugyancsak konveniensnek tartják, hogy beleavatkozzanak egy család ügyeibe, amitől én viszolyognék, akármilyen fordított esetben. Merő aggodalomból és kíméletből elszakít játok gyennekeitől az anyát, férjtől a feleséget, holott a nyugalmát eddig is az
ő oldalukon találta meg. Engem bűnbaknak kiáltotok ki, s közben izzik a szemetek a heves
türelmetlenségtől. hogy hajtsak fejet előttetek,
s még legyek hálás is. Miért nem zárattok
mindjárt börtönbe? Júliát nem nehéz alkalmanként fölheccelni ellenem, de tizenhét éve mégis
én vagyok vele, és nekem szült gyerekeket.
Hát nem! Júlia boldog velem. Azt akarom,
hogy boldog legyen, és boldog is lesz!
- C garantálja - mondja Gyulai.
- Igenis, garantálom. És csupán tapintatból
nem szólok én sem bővebben arról a személyről. aki valójában Júlia betegségének az okozója. A tékozló fiú ugyebár visszatér majd teli
zseb arannyal.
Petőfi István vörösre gyúlt képpel vág közbe.
- Még hogy tékozló fiú! Hát ezt már ugyan
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ne mondjad. Zoltán gondja az enyém, és én
viselem minden átkosságát annak, hogy tékozol. míg csak főlnevelődik. hát mit gondolsz
te, mennyibe van ez nekem, azt össze sem lehet
számlálni, miközben ti hébe-korba küldözgettek
egy kis pénzt és viseltes csizmát meg szűrt
neki karácsonyra, és utasítgattok engem, hogy
mit hogyan csináljak, ahogyan azt ti jónak látjátok, az egyik nap így, a másikon meg máshogyan. Ebben ti nem vagytok olyan nagyon
benne, ahogy azt mondani akarod, de főleg te
nem, Arpád.
- Anyja vagy?
- De nem is a mostohája - mondja Gyulai.
- Mégis meg szökőtt . .. - válaszol Horvát
Arpád.
Szendrey úgy néz rájuk, hogy jobb elhallgatniuk, mert a következő pillanatban rájuk
boritaná az asztalt.
A szobából most kissé erősebben hangzik fel
Ilonka észbontóan hamis klimpirozása; a férfiak eddig nemigen vettek tudomást róla, most
riadtan bámulnak az ablak felé. S a zongorajáték mellett mintha gyerekhangok is kihallatszanának. Nem kizárt, hogy azok is sok mindent hallottak.
- Nézd, Arpád - mondja Petőfi István, lehalkítva a hangját =, én még csak megértenélek, csak hát, beszéljünk végre magyarul, teneked igen egyéni nézeted van az asszonyokról. és az nekem nem tetszik. Mondhatod: téged az ugyan nem érdekel, hogy tetszik-e vagy
nem. Igen ám, csakhogy te Juliskát rémisztgeted ezzel, és ez már nem mindegy. Te nem
tűröd, hogy látogatókat fogadjon, s ha mégis
jönne valaki, megesik, hogy ingbe-gatyába köszöntöd úgyszólván. Te őt majdhogynem bezáred, miközben te hűtlenkedel és szeretőt tartasz, és azt elmondod Juliskának és azt is, hogy
milyen. És méd ezen felül is ocsmányság okra
akarod tanítani Juliskát. mert van egy gyalázatos képgyűjteményed, és azt mutogatod, és
élvezed. ha zokog tőle. Juliska pedig hallgat,
mert nem akar senkit megbántani. Én ezt azoktól tudom, akik mindent tudnak.
- A cselédektől. nemde? - Horvát Arpád
csaknem mosolyog. - Ez igen, Pistukám! Csaknem havonta küldtük el őket és fogadtunk fel
újakat, és éppen Júlia miatt, aki nem bírt velük, és a sírásig felbosszantották. Másképp nem
védhettem meg, mint hogy elzavartam őket.
Tehát abszolút szavahihető népség. Mondhatom, szép kis demokratikus összeesküvés ez,
melyben a társadalom leghitványabb rétegei is
teljes joggal képviseltetik magukat.

István nem tud mit válaszolni erre, újból
Szendrey veszi át a szót, s a nyomaték kedvéért mindkét kezével az asztalra tenyerel.
- Nem érdekel. A lányomról van szó, és
méltatlannak,
sőt szégyenteljesnek
tartom,
hogy ennek örve alatt tárgyalj átok ki egyéb
vitás és viszályes ügyeiteket.
Júliát elköltöztetem, és gondom lesz reá. Ti nem ismeritek
őt. Nem tudtok semmit.
Horvát Arpád hirtelen visszaesik
szokott
búskomorságába.
- Egyszer megszögeltem
a cipőj e sarkát.
Amikor elkészűltern. megkértem, hadd adjam
föl én a lábára. Az ablak mellett ült, valamit
olvasott, az ókuláréja egészen lecsúszott az orrán. Amíg figyelt rám, míg kezembe fogtam a
lábát és óvatosan bebújtattam a cipőbe. De a
keze valamiképp odatévedt a fejemre, beletúrt
finoman a hajam közé, majd lesiklott a tarkómra. Ennél az érintésnél nagyobb boldogságot még nem éreztem. Igen, boldogok voltunk.
Fölnéztem rá, az arca nem mozdult, s mikor
elvette rólam a kezét, hogy lapozzon egyet a
könyvben, akkor a kezére néztem s azt gondoltam: nincs olyan részem, amely ne volna
tökéletesen a hatalmában, és igen, megteszek
érte mindent, érte mindént megteszek mindenkor és mindenki ellenében akár.
Gyulai szomorúan néz rá.
A kert felől
Marika és Júlia
közeledik.
Szendrey észreveszi, hogy jönnek, Gyulai nem
látja őket.
- Ne támasszon olyan igényeket magával
szemben - mondja Gyulai Horvát Arpádnak
=, amelyek meghaladják
a lehetőségeit, és ne
ragaszkodjék
olyasmihez.
ami fölött elmúlt
már az idő. Elegánsabb lett volna, ha beismeri, hogy voltaképpen
maga is örül Júlia
elköltözésének. S nem csupán azért, mert így
szabadabban
élhet
furcsa és visszataszító
kedvtelései szerint, hanem azért is, mert abban bízik, hogy Júliával együtt távozik minden az életéből, ami különben nyomasztóan és
szünet nélkül emlékeztetné arra, hogy honnan
indult és íme, hová jutott. Ha jól értem magát, arra készül, hogy meg szabaduljon az idege itől.
Szendrey ügyet sem vetve rájuk, még Gyulai beszéde alatt föláll. a veranda korlátjára
támaszkodva figyeli a közeledő két nőt.
- Még a hideg beállta előtt - mondja. A hurcolkodás idejére a gyerekek átmenetileg
Paliéknál lesznek. Légy itt te is. István, ha
teheted.
Közben fölérnek a nők a verandára, fejbic-

centéssel, mosollyal üdvözlik férjeiket, megpuszilják Szendreyt. A szebából Ilonka lopakodik ki. megáll Gyulai széke mellett, arcát
finoman hozzádörzsöli Gyulai szakállához.
- Alászolgája, Pali bácsi! - mondja.
A felnőttek derülnek. Gyulai elpirul, krákog.
Itt bámészkodik Aranka is. s rnöqöttük Attila, a falhoz húzodva. kívül mindenen.
Júlia nagyon szép most, alig emlékeztet arra a csapzott. szornorú teremtésre. akinek az
imént a haját mosták.
- Túl szép vagyok hozzátok - mondja belépőűl =, meg sem érdemeltek.
Úgy tetszik, mindenki megkönnyebbül, mintha egy kis átmeneti csoda esett volna meg
velük.
Júlia és Horvát Arpád már jóideje egymást
nézik, s Júlia akkor sem fordítja el róla a tekintetét, amikor megszólal.
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- Papa - mondja Szendreynek =, vidd magaddal két csodálatos kislányodat egy kis sétára.
- Jók leszünk - toldja meg Marika =, de
azért hozd a boto dat.
S már ragadják is magukkal az öreget, futva, botladozva lefelé a lépcsőkön.
- Elhagyunk benneteket I - szól vissza Júlia a többieknek.
- Lasabban. lányok! - védekezik Szendrey.
- Sírhattok utánunk, mint az ebek I
- Nem láttok többé!
Kétfelől Szendreybe kapaszkodva, vidáman
és felszabadultan
vonulnak végig a tyúkok
közt az udvaron a kiserdő felé. A többiek
egy darabig néznek utánuk, míg el nem tűnnek a fák kőzőtt, aztán szinte önkéntelenül ők
is a nyomukba erednek a kislányokkal együtt.

Szendrey és a két lány már messze bent
jár az erdőben.
- Olyan ritkán van erre alkalom - mondja
Júlia. - Nagyon hiányzol ám nekünk, papa I
- Hozzásimul Szendreyhez, talán meg is érinti a szájával a kabátujját.
- Te csak ne simogasd az én papámat I - tiltakozik Marika elvékonyított hangon. - Én
akarok lenni a papa kedvence I - bohóckodik.
- Hogy vagy, kislányom? - kérdezi Szendrey, magához szorítva Júliát.
- Ne aggódj, papa.
- Van fád, amivel fűts, és kenyered, amit
egyél, szokta volt mondani Gyulai Pál - mondja Marika vadul. - Nem ismered te a nyomorúságot, lelkem anyácskám.
- Te nem tudhatod, hogy én hogy vagyok
- felel vissza Júlia.
- Csönd legyen - mondja Szendrey.
Hátul megy a három férfi. Még elég nagy
a távolság köztűk, de hamarosan, és szinte
észrevétlenül összefog zsugorodni, nem tudni
azért-e, mert a nők önkéntelenül lassú bbra
fogják lépteiket. s közülük is leginkább Marika, vagy azért, mert a férfiak önkéntelenül
gyorsítanak, s közülük is leginkább Horvát
Arpád.
Valahonnét Kisárpád bukkan elő, leszegett
fejjel, alig veszi észre őket, s csaknem Marika
ölébe sétál. Megijed, szaladni kezd a ház felé,
amazoknak szólni sem jut idejük.
Mi lelte? - kérdi Szendrey Júliától.
- Egyszer már elfutott - jegyzi meg Marika.
- Mindig csak egy dolog foglalkoztatja, és
se lát, se hall - mondja Júlia.
- Épp ezért bármire kapható lesz majd kontráz Marika.
- Nem vagyok kívánesi a véleményedre.
főleg, ha nem a tied!
- Úgy veszekedtek, mint egy hajasbabán mondja Szendrey.
- Hát tűrnöm kell nekem ezt? - mondja
Júlia ingerülten.
Marika bűnbánóan öleli magához.
- Tűrnöd kell. A mai nap az enyém.
Júlia elszakítja magát MarikátóI. Megáll.
- Menjetek előre - mondja. - Mindjárt jövök én is:..
csak...
- kifejező mozdulatot
tesz.
Marika és Szendrey tovább sétálnak.
Júlia letér az útról, bemegy a fák közé, alkalmas helyet keresni. széfhajtja
maga előtt
a bokrokat, egyre mélyebbre hatol a sűrű bozótban, csúszik, csúszik a lába alatt az avar,

halkan szitkozódik. Végre megáll, s kezd hozzákészülődni a dologhoz.
Ekkor veszi észre, hogy valaki figyeli.
Elég távol áll a fák közt. félig-meddig a
levelek takarásában egy közönséges ruházatú
fiatal férfi áll s nézi őt.
Júlia úgy mered rá, mint egy kísértetre.
-Asszonyom
- mondja a férfi -, bocsásson meg, asszonyom, kegyed onnan jön? - S
mutat arrafelé, ahol a ház lehet.
Júlia nem tud moccanni, önkéntelenül bólint.
- Kérem, asszonyom - folytatja a férfi -,
nagyon kérem, hogy rnondja meg...
van ottan egy...
egy... kérem, mondja meg a ...
Ne menjen el, asszonyom, kérem ...
Júlia fut kifelé az erdőből, arra, amerre az
utat gondolja, elesik, bokrokon tör keresztül,
míg végre megpillantja Marikát és Szendreyt.
Megáll, megkönnyebbülve nézi őket, s elkezdi bontani magán a ruhát.
Kisárpád most ér oda a férfiakhoz. Egyenest és szó nélkül Horvát Arpádhoz szalad,
átfogja a derekát, szinte bebújik a hóna alá.
Majd felcsúsztatja a karját apja vállára, arcát
az oldalának nyomja, s így haladnak együtt tovább, apjára függesztve ragaszkodó tekintetét.
s néha kí-kilesve oldalt, mintha féltené, óvná
valamitől.
- Megkeresem Attilát - súgja néhány lépés után. Búcsúzóul még egyszer végigsimít ja
Horvát Arpád karját, aggódva néz rá, majd
megfordul és siet a ház felé.
- Tudom, hogy alkalmatlan - mondja ezalatt István Gyulainak -, de van már egy hónapja is annak, hogyelküldöttem
az újabb
verseimet ...
- Légy türelemmel, meg fognak jelenni, bár
nem mindegyik.
- Szóval, tetszettek. És hol?
- Hát - Gyulai tűnődik - ezt méc nem tudom. Talán a Hölgyfutárban. Nézd, István folytatja -, te szép verseket írsz, és tudom,
mennyi gondot fordítasz arra, hogy mondanivalódat kellő formában tárd a köznöség elé.
Ez többnyire hatásosan és szépen sikerül, máskor viszont előfordul, hogy épp ama törekvésed áldozatává léssz, hogy minél tökéletesebben fogalmazz meg egy eszmét, s akkor a túlzott múgond elrejti az olvasó elől az igazi értéket, és azt a benyomást kelti, mintha nem
szíved mélyéből szólna a költemény, s valódi
érzéseid szavát hajlandó volnál egy-egy tetszetős frázissal fölcserélni. ~n ezt inkább azzal magyarázom, hogy olykor, mint bárki más,
túlmerészkedsz saját költői világod küszöbén.

és olyan témához nyúlsz. melyek nem egyeznek, vagy éppenséggel ellentétesek belső hajIamaiddal. s ilyenkor a kifejezésért folytatott
küzdelem felőrli a verset. Önvizsgálat kérdése
persze, hogy ezt megoldjad, s ne próbálj szerencsét tőled idegen lelkiállapotokkal. ha eléggé gazdagnak hiszed magadat és erős vagy
körülnézni szíved legrejtettebb zugaiban.
Horvát Arpád döbbenten néz rájuk.
- Hiszen épp ez az! - mondja István boldogan =, ez az I Nagyon jól látod ezt, te Pali!
Gyulai kissé elszontyolodva néz Istvánra,
Horvát Arpád hallgatagon gyalogol mellettük.
Néhány lépésnyire előttük van már csak Szendrey és Marika. A két kislány körülöttük szaladgál.
- Ne lihegjétek agyon magatokat! - szól
rájuk Marika.
Szendrey elégedetten néz végig a társaságon.
Gyulain látszik, hogy máris nagyon únja az
egészet.
István egyszercsak tótágast áll, a tenyerén
lépked előre, kabatja a nyakába lóg, a zsebéből hullanak aholmijai : ceruza, kulcsok, dohányzacskó stb.
Júlia most jön vissza az erdőből, feléjük tart,
de nemigen siet, hogy beérje őket. István eldől oldalra, felül, vöröslő arccal mulat saját
magán, Marikát s a közeledő Júliát nézi.
- Daphnisz pásztorsípja szól a nimfák erdejében, csalogatja Chlolét az árnyak közé,
madárzsivaj és az istenek mosolya ...
- Hát a feleséged, te jóember! - szól rá
Marika Istvánra. - Ot hol feledted, miközben
itt nimfázol? És egyáltalán, mért nincs ő is
most mivelünk?
István talpra áll, szuszog, kis időbe telik,
míg válaszolni tud.
- Kell, aki otthon dirigálj on az embereknek, ha én távol vagyok, meg aztán ő nem is
igen szeret másutt lenni, mint odahaza - mondja ki nehezen, kissé szégyenkezve. - És - teszi hozzá elkeseredetten - hogy is festene.
ahogy álltok együtt, és nézlek benneteket ...
- Nem őt félte d inkább mitőlünk? - kérdezi Marika és végighúzza ujját István vizes
arcán, majd megállapítja: - Nem csodálkoznék. Arpádot talán még nem is ismeri. Ugye,
Arpád?
Horvát Arpád visszaadja Istvánnak a dohányzacskót, miután beleszagolt és csinált egy
fintort.
- Istvánnál sosem lehet tudni, hogy épp kinél tart, bár igen nagy becsben tartja az aszszonyokat - mondja Horvát Arpád, s közben
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Marikára néz - ... legalábbis azt az egyet,
akinél nem volt szerencséje ...
- Ugyan - felel rá Marika =, hol lennék
én már, ha István. szerencsésebb. .. - majd
Istvánhoz fordul - nem zavarja álmodat az elhagyottak jajgatása?
István hatalmas zavarban van, nem tudja,
komolyan beszélnek-e, vagy ugrat ják. Szendrey Gyulaival beszélget pár lépéssel odébb, a
kislányoknak csak a hangjuk hallatszik a fák
közül. Júlia ekkor már Marika mellett áll,
szemközt Horvát Arpáddal.
- Talán rosszul gomboltam be a ruhámat?
- kap magához idegesen, amikor Horvát Arpád tetőtől-talpig alaposan megnézi.
- Ez a nagy sietség... - lép egyet Horvát
Arpád felé, majd kettőt vissza Szendreyhez,
megkapaszkodik a karjában, ide-oda jár a szeme, aztán, mint ha újból erőt merített volna
Szendrey érintéséből vagy Horvát Arpád feléje tett tétova mozdulatából,
beszélni kezd:
- Amikor icipici lányok voltunk, a nagy
karosszékhez térdeltünk édesapa mellé és ő mesélt nekünk a ...
A többiekre néz, akik némán figyelnek rá;
talán azért hallgatnak, hogy elmondja a mesét,
talán azért, mert nem akarják közbeszólásukkal megzavarni, a figyelmük mindenesetre
elég bizonytalan. Rövid üres csend támad,
köztük, amelyet mégiscsak Júlia szakít meg,
úgy döntvén.
hogy elmondja a mesét, abban
a reményben, hogy az iménti kis zavarát nyom
nélkül visszavonhatja. De ahogy elkezdi. ehelyett csak a szorongása fokozódik, s végképp
egyedül maradva a többiek között, egyszercsak meghallja saját hamis hangját. s ettől
fogva, míg beszél, már csak arra ügyel, hogy
ne tévessze meg semmi. és ne felejtkezzék el
arról, hogy amit most tesz és ami történik
vele, az valóság. A saját torkát szorongatja
elfehéredő
ujjakkal.
- ... mesélt nekünk a babszemről. a szalmaszálról és a tüzes parázsról. Egy kondér alatt
találkoztak. A végpusztulás várt rájuk: a babnak meg kellett volna főni a parázs tüzén,
s a parázsnak elhamvadni a szalma lángjától.
Menekültek. Örök hűséget és barátságot ígértek egymásnak minden bajban. Mentek napokon, éjeken. Egy patakhoz értek. Hogyan keljenek át? - törték a fejüket. Végül a szalmaszál keresztülfeküdt a vizen és átengedte magán a tüzes parazsat. Csakhogy az félúton elégette maga alatt a szalmát és beleesett a patakba. A parton álló babszem ezen akkorát
nevetett, hogy megpukkadt bele. Nem kerül98

hették el végzetüket, ahogy mi sem fogjuk,
csalunk, vagy nem, egyre megy ...
Mialatt mondja vagy inkább hadaria. Szendrey és Horvát Arpád szinte észrevétlenül helyet cserél egymással, s mire Júlia befejezi a
mesét, már Horvát Arpád az, aki mellette
áll és támogatja, átkarolva a derekát és fogva
a könyökét, Gyulai figyelmesen hallgatja a mesét, most elfordul. István valami botot tör magának.
Most utólag már nyilvánvaló, hogy Júlia ijedelméből
Horvát Arpádon kívül senki sem
vett észre semmit, s az is nagyon helyénvaló,
és Szendreyt sem lepte meg túlzottan. hogy
Horvát Arpád átvette tőle Júliát.
Egymás mellett állnak, Júlia úgy szoritja
Horvát Arpád kezét. ahogy csak tudja. Oldalról nézik egymást, összehurkolódott tekintettel,
Horvát Arpád szája reszket a felindultságtól,
Júlia tehetetlen, fájdalmas vágyakozással nézi
férje kínlódását és közli a sajátját: ha egyedül
volnánk, bármi tőrténhetnék, amit akarnának,
de így ezt nem lehet kibírni és ki kell bírni. s
egy óra múlva már nem fognak emlékezni rá.
- Mi elkerülhettük volna - folytatja mindeközben Marika - mert, akkor édesapa megcsípte az arcunkat és így szólt: ezért hát gyermekeim, óvakodjatok mindig, ne higgyetek
könnyen és ne vegyen erőt rajtatok se az álnokság, se a káröröm. Úgyhogy - somolyog
tovább - ne vegyetek férjűl se olyat. aki diplomatikával foglalkozik, se pedig olyat, aki az
irodalomban akar bölcs lenni.
- Csillapodj kissé -mondja Gyulai - nehogy megártson a nagy vidámság.
- Ne veszekedi. Pali - mondja Szendrey
hátha csak tréfálkozik.
Marilea belekarol Gyulaiba. fölnevet.
- Jaj de boldog vagyok! Ugye te is boldog vagy, kisöreg? Végre kedvem szerint zsémbeskedhetek veled, és kicsit azt hihetem, hogy
nem is vagyok olyan nagy zsarnok.
Gyulai fülébe suttog valamit. de Gyulai
nem lesz vidámabb.
- Szedd össze magad, kérlek - súgja Horvát Arpád Júliának. - Ne rontsuk el ezt a
napot.
- Nem lesz baj, ne félj - mondja Júlia.
- Engedj el légy szíves.
Odamegy Szendreyhez ismét.
- Papa - mondja. - Szeretném, ha nem
utaznál el előbb innen, mint mi. Szerétném. ha
velünk maradnál.
- Nem tudom, Juliska. A postát várom.
- Ne siesd el. kérlek.

- Meglátjuk.
- És ha nem nagyon fontos...
Gondolj
ránk.
- Jó.
- Papa, ugye most tényleg szép vagyok?
Kiémek az erdőcskéből egy tisztásra, letelepednek, a férfiak kabát jukat terítik le a földre, hogy az asszonyok ráülhessenek. Júlia egy
szál virágot tűz a hajába, hátát Horvát Arpádnak támasztja, Marika és Gyulai egymással
szemben hason fekve ingerkednek valami fúszállal, Szendrey -elégedetten nézi mindannyiukat, István körbejárja a tisztást, behuhog az
erdőbe. Aztán mindannyian elcsöndesednek, lehunyt szemmel élvezik a nyár végi napsugárzást. félig szenderegnek. Csend és nyugalom és
meleg, csak néha az erdő neszezése.

Júlia és Horvát Árpád szobája
(délelőtt)
A ház üres, a felnőttek jó darabig nem jönnek
vissza.
Attila és Kisárpád a szekrény előtt guggol,
Júlia levelesládája fölött, kifelé figyelve állandóan, hogya legelső zajra garázdálkodásuk
minden nyomát azonnal eltüntessék.
A ládában összekötözött levélcsomagok, papírfecnik, emléklapok. lenyomatott száraz virág szálak, füzetek stb. vannak viszonylagos
rendbe rakva. Láthatóan nem ez az első alkalom, hogy belenyúlnak, körülöttük hevernek
a földön azok a holmik, amiket már láttak.
Kisárpád épp egy levelet olvas fel, amin látni, hogy egyszer már összegyűrték, majd újra
kisimították.
- "Kedves anyám, az isten éltessen sokáig
téged és boldog eletet kívánok neked és igen
kérlek, hogy bocsáss meg nekem, hogy tegnap
megharagítottalak, mert én nem tehetek róla.
Ezentúl igyekezni fogok, hogy azt az ajtót
mindig becsukjam. És kérlek, kedves anyám,
hogy azon 25 darab hatost adnád oda, mert
rám nézve, ezen pénznek
elvesztése
több,
mintha te vagy más ember 25 forintot vesztene el. Az első félévben is azért volt oly kőzönséges bizonyítványom, mivel az akkor elvesztett 1 forintom nyugtalanított. Hiszen már
egy évnél tovább gyújtöttem I A múltkori 1
forint elvesztése is elég, hát ezt is elveszítsem?
Még folyvást köhögök, de már nem annyira.
Reménylő fiad: Attila." - Kisárpád leteszi a
papírt, majd Attilához fordul. - Én nem hiszem, hogy megkaptad azt a pénzt, mert a ma-

ma összegyűrte a leveledet. Érted, Attila? Ezt
nekem nem mondtad meg. Miért nem mondtad
meg?
Attila nem felel, talán nem is figyel oda,
egy kis bőrkötésas
jegyzőkönyvet lapozgat elmélyülten. Ceruzával írt, elmosódott, áthúzkodolt sorok.
- Mi az ördög ez? - mondja Attila és kezdi
kibetűzni - mon cheval, qui m'étaít si cher,
parce que c'est Vous, qui me l'avez donné,
je le dois vendre pour pouvir rn'acheter du
pain ...
- Mi ez? - érdeklődik Kisárpád.
- Eladta a Bem lovát, mert éhes volt, meg
az egész család éhes volt, még a Zoltán is.
Attilát rázza a nevetés, csuklik.
- Kicsoda?
- A Petőfi. Amit tőle kapott. A Berntől. Azt
a lovat, hogy harcoljon vele. Képzeld. És megírta neki franciául, hogy éhes. Itt van a ceruzája is. Látod. Arpád? A Petőfi ceruzája! Attila kuncog - A Petőfi ceruzája!
A jegyzőkönyv boritójának belső oldalán,
egy kis bőrrekeszben van a fekete-aranysárga
csíkozású ceruza. Attila kihúzza, forgatja a kezében.
Add ide - mondja Kisárpád.
- Nem.
- Csak egy vonalat húzok vele.
- Nézd csak, egy hajfürt - mondja Attila.
- Biztos a Zoltáné. - Megszagolja, az ujjai
közt morzsolgatja. - Azt írja, hogy ő maga
megy az istállóba megfejni a tehenet, mert a
friss tej jobban gyógyítja amenét.
- A Zoltán rossz. Haragít
minket ...
mondja Kisárpád. - Add már ide azt a ceruzát I - súgja utána dühösen.
- "Hogyan vagytok, kedves, édes, imádott
lelkeim ?" - olvassa közben Attila - "Ha én
hallhatnék valamit felőletek! Ha lehet, ha valahogy szerét ejtheted. írj csak egy szócskát,
édes angyalom. Én nem mulasztom el az arra
rnenő alkalmat. Szopik-e még a fiam? Válaszszátok el minél előbb s tanítsd beszélni, hogy
meglepjen. Csókolom a lelketeket és szíveteket
miljomszor, számtalanszor! Imádó férjed, Sándor ... " - Attila megfordítja a levelet, majd
a borítékot nézi meg, amelyből kivette - "Petőfi Zoltán fiamnak halálom után: Szendrey
Júlia." - olvassa. Gondolkozik és hozzáteszi.
- Ez ugyanolyan írással van, mint a Petőfié.
Látod? Máskor meg nem így ír a mama. mutatja Kisárpádnak.
Kisárpád bólint.
Pont olyan - mondja. - De ez régen volt.
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Akkor is számít - mondja Attila - ~s nem
biztos, hogy régen volt. Mert régen is tudott
máshogyan írni, úgy, mint most szokott. És
ezt is úgy írta, ami itt van a levél mellett fölvesz egy cetlit és olvassa:
- Elvesztetted menyországodat, tépd ki hát
szívedet, szabadulj poklodtól.
- Ezt a mama írta? - kérdezi Kisárpád
tágranyílt szemmel.
- Tudod, Arpád - magyarázza Attila =, akkor meghalt a Petőfi, és azt a mama nem tudta,
csak sokára és akkor...
akkor...
- elakad,
zavarba jön. - Tudod, amikor azt írta a mama
itten ő legyen az árnyék és vele együtt menjen
a föld alá elenyészni . .. És akkor nem találta
meg és senki nem tudta neki megmondani és
pénze se volt és a Zoltán nal se lehetett mit
csinálni, mert kicsi volt, és akkor aztán a mama is azt mondta már, hogy meghalt a Petőfi
és nincs ...
Kisárpád föláll, az albakhoz megy, kinéz,
visszajön, megáll az egyik ágy előtt, beleszagol
az ágynemű közé, majd átmegy a másik ágyhoz és azt is megszagolja, leül rá.
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- Itt alszik édesapa - mondja és a párnára
teszi a kezét. - Itt - ismétli meg, féloldalt
fekszik, onnan figyeli Attilát.
Attila a lábát átkulcsolva ül a földön. Nem
néz föl, úgy mondja.
- Tudod, Arpád - súgja - az édesapának
nagyon ritkás a szakálla és nagyon puha és
olyan, mintha csak úgy rá volna téve az arcára. Bizony, Arpád, így van ez.
Kisárpád megmoccan, de nem szól.
A Petőfinek is ritkás volt - folytatja Attila
- és csak itt lenn volt neki, az állán. Mit
gondolsz, Arpád, lennénk mi, ha ő nem hal
meg?
- Ne I - kérleli Kisárpád elnyújtott hangon.
- Nel
Attila végre kihalász egy félig eltépett lapot
a ládából, valami levélféle fogalmazványát.
Térden csúszik Kisárpád felé és olvassa közben.
- "Jöjjön, ha lehet, és tegyen tökéletesen
őrültté. Ha nem jöhet semmi esetre, legalább
írjon okvetlenül és rögtön: szeretem, ha olyan
veszett lélek, mint az öné vesz részt póklom-

ban, éppen az én társaságomba. az én világomba való az ön ezerszer felfeszített lelke is.
Ha eljön, az irgalom istenére kérem, hozza el
azt a mérget, amit nekem ígért. Ha csak részt
vesz sorsomban. tegye meg, mert különben
örökké kísérteni fogom fehér lelkemmel és
piros arcommal ... " - Attila kivár egy kicsit.
aztán megkérdi - Mit gondolsz, Arpád, ki írta
ezt? - Attila közvetlenül az ágy előtt térdel,
mereven nézi Kisárpádet. aki sápadtan és riadtan hallgat.
- A mama írta, Arpád, és nem lehet tudni.
hogy kinek írta, de nem az édesapának írta,
az biztos, mert az édesapa nem akart neki mérget vinni és nem akarta" hogy megőrüljön a
mama.
- Ezt ne csináld I - kiáltja Kisárpád. - Nem
szabad!
Attila felkönyököl az ágy peremére, megfogja Kisárpád karját.
- De ha mégis édesapának írta, akkor szabad? - kérdezi - És ha az lenne az apánk,
akinek írta a mama?
Kisárpád beljebb csúszik, a párna mögé
rejti a fejét.
- Hagyjuk abba I - nyoszorog.
Attila egészen fölkúszik az ágyra Kisárpád
mellé. Valahol lenn a városban távolról megszólal a déli harangszó.
- Attila - mondja Kisárpád a párna mögül
-, az előbb láttam, hogy nagyon füstöl már
a konyha. Te azt mondtad, hogy valamit nézzünk meg itt. nem azt, hogy összevissza ..
Attila föltámaszkodik. onnan sandít le Kisárpádra.
- Én édesapa levelét akartam megnézni. De
édesapánknak nincsen itt levele. Nem írt levelet amamának.
De írt!
- Akkor mért nincsen itt?
- írt!
Mért nincs itt?! Miért nem írt?
Attila egészen földúlt, majd abbahagyja.
Mindketten visszafojt ják a lélegzetüket, nem
mozdulnak,
Aztán Kisárpád hirtelen nekivadulva nagyot
taszít Attilán, és Attila lebukfencezik az ágyról. Kisárpád már a nyakában van, az ágy mellől felkapja az egyik papucsot s nekiesik Attilának, üti, ahol éri, a fejét, a hátát, teljes
erővel, dühvel, mintha soha nem akarná befejezni. Attila nem védi magát, csak összekucorodik. Aztán ugyanolyan váratlanul, ahogy elkezdte. Kisárpád abbahagyja, eldobja a papucsot. Leül Attila mellé a földre.

Attila fölemeli a fejét, odacsúszik Kisárpádhoz, átfogja a vállát, a Kisárpád magához öleli, simogatja, csókolgatja a fejét. sír, kétségbe
van esve.
- Jaj Istenem, Attila, ne haragudj,
nem
akartam, ne mondjuk meg senkinek.
S ülnek ott tovább bután, elkeseredve, egymást vigasztalva. Majd Attila fölkel, fölsegíti
Kisárpádot is. Visszateszik a ládába a levelet.
rendet csinálnak a holmik kőzt, a szekrény
aljába a ruhák közé visszasüllyesztik a ládát,
elsimítják az ágyat, fülelnek, nem jár-e valak'
a folyosón, s aztán kilopakodnak a szobából,
előbb Attila, s utána a kabátjába kapaszkodva
\<isárpád.

Mezőn
(délelőtt)
Júlia és Gyulai járják a mezőt, térdig merülnek a magasra nőtt fűben, kissé távolabb vannak a többiek, Szendrey Istvánnal beszélget
Maríka pedig Horvát Arpáddal értekezik valamiről elmélyülten, majd István is odamegy
hozzájuk
majd mindannyian
Szendreyhez,
majd Horvát Arpád Istvánnal kezd el diskuráini stb.
Gyulai magyaráz Júliának.
- ... és elmondta, hogy mi a szándékod.
"S hogy most már ő is mellette van, és hát én
is. És már megnézte a lakást és megfelelőnek
találja. Most már csak az időpontról kell hatá~vznod.
Júlia bizonytalanul néz Gyulaira.
- Egyszóval tőlem függ.
- Igen.
- És Arpád?
- Kénytelen engedni.
Júlia kicsit vár.
- Mondd, Pali, te egészen biztos vagy abban, hogy ez a megoldás?
- Mi más lenne? - kérdez vissza meglepődve Gyulai.
- Válaszolj I
- Igen. Ebben egészen bizonyos vagyok.
Csodálkozom, hogy habozol. Mintha nem lett
volna már elég alkalmad meggyőződni róla.
- Hát nem érted, hogy nem az én meggyőződésemről van szó?
- De értem. Itt most a te meggyőződésedről van szö. Vagy hajlandó volná} tovább csinálni azt, ami eddig is volt?
Júlia tűnődve áll meg, s néz Gyulaira.
- Furcsákat mondasz: tovább csinálni ...
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meggyőződés. Miket beszélsz te, Pali? Ha rajtad állna, még akkor is érvényesítenéd azt,
amit elhatároztál, ha én mást akarnék.
Gyulai ingerült.
- Nem kívánok útjába állni a boldogságodnak, de most az egyszer jobban tudom, mint
te, hogy mire van szükséged és mit tegyél.
- Rólam beszélsz. És róluk?
- Kibírod továbbra is?
- Még mindig rólam beszélsz.
Gyulai felrobban.
- Hát kiről beszéljek, ha nem rólad? Tekintsem én is múló hisztériád eredményének,
hogy máris úgy nézel ki, mint egy ...
Júlia élesen közbevág.
- Idehallgass. Pali! Én úgy nézek ki, ahogy
kinézek. De nekem van egy fiam, akit Attilának hívnak és vért köp és izgága és ősztől
tavaszig a fele időt ágyban tölti, és van egy
fiam, akit Arpadnak hívnak és gyönge amelle
és ősztől tavaszi g az ágyat nyomja, és van
egy fiam, akit Petőfi Zoltánnak hívnak és
mellbeteg és vérbaja van és iszákos és őrült,
és volt egy kislányom, akit Violának hívtak,
míg meg nem halt. Nem gondolnád, hogy van
egy közös vonásuk, ami nem egészen véletlen ...
- Az isten szerelmére - ordítja Gyulai megtiltom, hogy magadat tedd felelőssé! Jó,
hogy azt nem mondod, hogy tőled kell megszabadítani őket, mikor te már ,rég megfizettél
mindezért.
Júlia megbillen, le kell ültetni, csorog a
könnye.
- Nincs bennük semmi, ami bennem ne volna meg. Mi lesz velük? Tehetetlen vagyok,
Pali, egy madár megriaszt. Kiesik minden a
kezem közűl,
- Képzelődől. mint mindig. - próbálja vigasztalni Gyulai. - Nyugodj meg, Juliskám.
- Ti ugye boldogok vagytok? - kérdi váratlanul, halkan Júlia.
Gyulai nehezen kapcsol.
- Igen - mondja aztán, majd hozzáteszi keveset vagyunk együtt.
- De akkor jó - mondja Júlia.
Gyulai hallgat egy darabig, majd így szól,
- Meg kell szabadulnod. Juliska
- így gondoljam én is?
- Te is így gondold.
- Nem tévedsz, ugye?
- Nem. Arpádot nem szereted.
- Persze! - tör ki újból Jú1iából - Milyen
egyszerű!
- 1::s ugye nem szerettem akkor sem, ami102

kor esténként lélekszakadva
vártam,
hogy
megjön-e, mert nem lehetett tudni, mert rendőrök jártak a nyomunkban. és ugye akkor
sem szerettem, amikor három napot virrasztottunk együtt és reszkettünk. míg eldőlt, hogy
Kisárpád nem hal meg, és ugye akkor sem,
amikor Füreden voltunk veletek négyesben ...
Gyulainak vörösödik a feje, Júlia kifújja az
orrát, könnyedén nekidől a férfinak, lehuny ja
a szemét. Gyulai nem mer moccanni. Kis feszült csönd, majd Júlia szólal meg ismét.
- Én talán semmit sem csináltam egyedül
soha, a házassági döntéseimet sem. S most itt
vagy te és rám nézel és kiabálsz velem, és
még azt hiszem, szép vagyok, s máris egy
fokkal összébb omlottarn. s látom, hogy ez fáj
neked, s azt számolgatod, mennyi közös időnk
van még hátra.
Gyulai zavarban van, Júlia föláll, de megszédül, vissza kell ülnie, újból föláll, elsétál
egy fáig, mögötte az erdő, megáll, visszafordul, rámosolyog Gyulaira.
- Te mikor dolgozol, Pali? Reggel, délután,
vagy este, mint Arpád? És előveszel egy nagy
fehér papirt és elkezded kapirgálni a tollal?
Nem futkos a hátadon a hideg?
- Te ma túl eleven vagy.
- Igen. Bennem sok a "túl". Benned meg
túl kevés. Mikor lesz belőled miniszter?
Gyulai feláll, épphogy akkora, mint Júlia.
- Ha szabad érdeklődnöm. miért rontasz nekem?
- Mert a jelenléted már nem tud megnyugtatni, az ittléte d pedig megőrjít. Mert legalább próbálkozhatnál a jóindulattal, hogy megérts.
.
Gyulai idegességében a szaká1lát tépdesi.
- Régi időkben az ilyen asszonyokat, amilyen most te vagy, a férj ük szabadon megfenyíthette, kedve szerint, amit épp jónak látott,
hogy elmenjen a kedvük mindörökre az efféle
léhaságoktól.
- A férjük igen. De a kedvük azért nem
ment el végképp. Mert tudod, mindenből egy
kicsit többet kell csinálni, mint amennyire
egyébként képesek vagyunk;
különben elfeledjük, milyen esendők vagyunk és könnyen
azt hisszük, titkainkat büntetlenül vihetjük magunkkal a sírba.
- Hát igen - sóhajt Gyulai =, te valóban
mindent megtettél. - Tenyerével a homlokát
dörzsöli, elfordul.
Júlia nem felel, kitartóan nézi Gyulait. majd
bizonytalanul tesz néhány lépést, leül, felhúzza a térdét, átkulcsolja a kezével, didereg.

- Te most legszívesebben mindenféle szépet és kedveset mondanál nekem, pedig már
csak abban reménykedsz, hogy az én illatos
ujjaim fogják majd le a szemedet.
Gyulai nem közelít hozzá, hangtalanul sír
a fánál.
Mögötte, kicsit távolabb a tisztáson átrendeződött csoportokban a többiek.
Váratlanul kiáltozva kerülnek elő a kislányok az erdőből, akikről szinte megfeledkeztek. Kosaraikat teleszedték mindenféle gombával s büszkén mutogatják.
- Nézzétek, mennyit szedtünk ! Az egész erdő telistele van gombával!
Nagy ijedtség támad, s a kislányok öröme
nyomban lehervad. Júlia első izgalmában
csaknem sírva pofozza őket, s Marikával együtt
felváltva kiabálnak.
- Csak nem kóstoltátok meg!
- Ne nyúljatok semmihez!
- Hányszor mondtam
már neked, hogy
mérges is lehet!
- Jól vagy?
- El kell égetni - jelenti ki Horvát Arpád.
István fogja a két kosarat és mindenestől
bedobja őket messze az erdőbe.
A kislányok
megszeppenten
hallgatnak,
könnyüket törlik, nem értik, hogyan okozhattak ekkora riadalmat.
Szendrey kézenfogja őket, elindul velük
visszafelé, s magyarázza közben, hogy mi is
az a mérges gomba.
A kislányok ezt sem igen értik.
- De mért mérges? Hogyhogy mérges? kérdezi Aranka.
- És ezt miért csak akkor tudjuk meg, ha
már megettük?
S így mennek tovább, figyelmesen hallgatva
Szendreyt, míg a többiek egymástól szétszakadozva és ingerülten vitatkozva és gesztikulálva ballagnak utánuk, hazafelé.

Ebédlő
(délben)
Ez egyúttal a társalgó is, és egyáltalán mindenféle közös alkalomra fenntartott helyiség.
Innen nyílik a veranda, s kétfelől az ajtó mellett két spalettás ablak néz ki a kertre. Ez a
legvilágosabb szoba az egész házban.
Az ebéd romjai. Némiképp kimerülten ül
a család a nagy, kerek asztal körül. A felnőttek már a gyümölcsnél tartanak, a gyerekek

még egy-egy tortaszelettel bajlódnak. maszatosak, s körülöttük is az abrosz. Gyulai és István töltöget olykor, mindenki
elégedettnek
néz ki, mintha a jóllakottságon kívül nem volna
más gondjuk.
Szendrey ül az asztalfőn, vele szemben Petőfi István. A házaspárok egymással szemközt,
Júlia mellett tehát Gyulai. Marika mellett pedig Horvát Arpád. Marika másik oldalán
Rozi ölében ül Kálrnánka, félig alszik már. Júlia mellett Attila és Aranka, Horvát Arpád
mellett pedig Ilonka és Kisárpád.
Nézegetik egymást, mint akik nagyon sokszor ültek már így együtt és túl sok mondanivalójuk nem maradt. István már jó ideje teljes erővel, szinte görcsösen Marikát nézi, míg
végül Marika rá nem szól.
- Rosszul érzed magad? - kérdezi.
- Kálmán leette a ruhádat tortával. Mária
- mondja István. - Hideg víz kéne, azzal kijön. Segítsek?
- Hát segíts, ha már magadhoz tértél - feleli Marika.
István bemártja szalvétáját a gyümölcsmosó
edénybe. leguggol Marika elé és dörzsölni
kezdi a ruháját.
- Nem jön ki - állapítja meg, s dörgöli
tovább.
- Lehet, hogy meleg víz kellene - tanácsolja Gyulai.
- Nem - mondja István. - Ebben biztos
vagyok. Vagy hideggel, vagy sehogy.
- Vagy valami só - teszi hozzá Gyulai.
- Egyáltalán, mi esett rád? - kérdezi
Szendrey.
- Nem tudom - feleli Marika.
- A torta - mondja Rozi.
- Kálmánt ki kell vinni - rendelkezik István.
- Ö tehet róla? - kérdezi Marika.
- Majd mossátok ki - áll fel István Marika
mellől és fúj egyet. - Egy kicsit szétkenődött.
De a mosás majd kihozza. Biztosan. - Visszamegy a helyére, leül.
- Te megtetted a magadét - bólint feléje
Horvát Arpád,
- Rozi máskor jobban vigyázz - mondja
Júlia. - És általában tűrtőztesd magad és ne
kódorogj el a háztól.
A lány ijedten és értetlenül néz Júliára.
- Rozi kódorog? - kérdezi Ho.vát Arpád
nagy szemeket meresztve.
Gyulai Marikát próbálja vigasztalni.
- Jövőre majd újra fölveheted a névnapodon - mondja =, ha addig kijön belőle a folt.
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- Addig természetesen nem lesz rá alkalmam! - válaszol Marika élesen.
- Ne butáskodj - csillapítja Gyulai. - Ismered a tréfáimat,
hogy mennyire felsü1ök velük.
- Gyakran fölsül? - kérdi Horvát Arpád.
- tn még megengedhetem magamnak
feleli Gyulai.
- Nem lehetne öt percig nyugton maradni?
- kérdezi élesen Júlia - Csak öt percig I
- Mire köll neked öt perc? - mondja Marika - hiszen te reggel óta egyvégtében csak
örülsz, hogy ilyen szépen együtt vagyunk.
- Szerétném. ha így is maradna - mondja
Szendrey.
- tn csak egy kis nyugalmat szeretnék.
- Nem bánt téged senki. - mondja Marika.
- Ne is bántsátok Juliskát I - szól közbe
István.
Júlia nehezen tudja tűrtőztetni magát.
Elég legyen már!
- Bántott valaki? - kérdí Marika.
- tpp elég baja van amúgy is - fűzi hozzá
István.
Júlia tehetetlenül néz Horvát Arpadra.
majd Gyulaira. segítsenek.
- Egyél még barackot - tolja közben oda
Horvát Arpád a gyümölcsöstálat Kisárpád
elé, aki moccanni sem tud, úgy teleette magát.
- Ettől majd könnyebbedsz.
- Ugyan már - mondja Marika - nem köll
olyan nagyon aggódni.
Júlia nagyon gyorsan és árulkodó összeszedettséggel válaszol.
- Nem csinálok jelenetet. ne bizakodj I
- Szegénykém - dönnögi István magában,
majd Júliához fordul. - Gyere le hozzám a
pusztára, ott talán kipihenheted magad -a jó
levegőn.
Gyulai szól közbe hirtelen, megemelve a
poharát.
- Egészségedre, István! Igyál bátrabban !
- Miért dühöngsz? - kérdezi Marika.
- Nem dühöngök I - kiabál Gyulai.
Horvát Arpád Júliát nézi figyelmesen, hoszszan, Júlia visszanéz rá ugyanilyen kutató tekintettel. mintha megint valamiféle alkalmat
keresnének egymáshoz, de ez a tekintetváltás
tele van kétellyel és szorongással. Végül mindkettejük arca megenyhül. Júlia kissé felhúzza a szemöldökét. s egymásra mosolyognak.
Szendrey már egy ideje néma ingerültséggel
figyel mindenkit, most közbeszól.
- Elvártam volna tőletek, annyi figyelmes'
séget irántam és egymás iránt. hogy békén ma104

radtok arra a rövid időre, amíg egy ebédet
elköltünk együtt egyszer egy évben. De ha
azt akarjátok, hogy fölkeljek az asztaltól. akkor ne zavartassátok magatokat.
Rövid, feszült csend után Marika szólal
meg.
- Bocsáss meg, apukám, én vagyok a vétkes, de talán csak azért, mert túlontúl örülök
itt mindenkinek, semhogy megállhatnám, hogy
beléjük ne kössek egy kicsit.
- Hát szerénységgel és őszinteséggel igazán
nem vádolhatunk téged - mondja Júlia.
- Ne légy igazságtalan
hozzá - szól rá
Szendrey - Marikának különleges képessége
van, hogy minden esetben a helyzet ura maradjon és nyomban jóvátegye, ha hibázott. Ebben egyikünk sem tudja felülmúlni, és nem
kétséges, hogy ha én kidőlök. ő lesz az, aki a
legnagyobb szükségben is szívósan helyt áll
majd és összetartja a családot.
- Ne haragudj hogy félreismertelek eddig
- súgja Horvát Arpád Marikának. - Szép jövő
áll előttünk.
- Ne udvarolj - felel vissza Marika.
- Látni édesapa, hogy nők között töltötted
időd java részét - mondja Gyulai Szendreynek.
- Ezt kihagyhattad
volna - jegyzi meg
Júlia.
- Miért? - csodálkozik Gyulai - van talán valami jó és üdvös a világban, ami ne tőlük szánnaznék? - Kissé kedvetlenül hozzáteszi - Csak ne akarnák áthágni saját mívoltuk határait ...
- ... és ne akarjanak érdemeket
szerezni
a gyerekszobán és konyhán kívül - fejezi be
Marika gúnyosan Gyulai mondatát. - Jól tudod a saját leckédet, gratulálok.
- Nem kell vitázni - mondja Horvát Arpád. - Tartsuk szerencsénknek, hogy akad valaki köztünk. akinek ilyen szilárd és nett alapelvei vannak.
Gyulainak veszedelmes gyorsasággal kezd
vörösödni a feje. Júlia hirtelen közbeszól. mielőtt elfajulna a vita.
- Pali azt gondol. amit akar és tud, ha nem
akar és nem tud mást. Az ő baja. Neked meg
úgyis majdnem mindegy, hogy mire mit válaszolj.
- Kissé szabadjára engedi magát, nem gondolja? - fordul Gyulai mérgesen Horvát Arpádhoz.
- Megszoktam, hogy ebben a családban némelyek szabadjára engedhetik magukat - felel nyugodtan Horvát Arpád.

- Attól nem tart, hogy egyszer ráfizet?
- Vigyázok magamra. Erről talán Zoltánkát
kéne megkérdezni.
- Ez nagyon gyengén sikerűlt, Arpád
mondja Júlia.
- Sajnálom, hogy nincs itt - mondja Marika =, ő legalább valami kis életet hozna közénk.

- Hát sokat már nem - mondja Horvát
Arpád és gyorsan Júliára néz.
- Most örülsz? - kérdezi Júlia. - Most nagyon örülsz? És még öt percig nagyon örülni
fogsz? És aztán bemész a szobába és csapkodsz
és szétrúgod az ágyakat? És beveszel valamit.
hogy kialudd magad és ha fölébredsz. ne tudd
már, mi szorongat és mitől félsz és hova rohanj, hogy teljesen kimerülj és ne kívánj
már mást, mint egy lefüggönyzött szobát és
rettentő nyugalmat, amíg el nem múlik valahogy ... ?
- Júlia! - mondja Horvát Arpád s meredten néz Júliára. - Júlia!
Csönd van, Júlia igyekszik valahogy összeszedni magát.
- Tudom - mondja aztán s kis szünetet tart.
- Nyilvánvaló. Azt akartam mondani, hogy
azért mert Zoltán most nincs itt, még ne tegyünk úgy, mintha nem volna egyáltalán.
- Senki sem tesz úgy - mondja Szendrey.
- Nyugodj meg.
Talán csak te akartál egy pillanatig fűzi hozzá Marika.
- Nem! - mondja Júlia - Csak már nem
bírom és tönkremegyek belé. De akkor sem
tűröm, hogy magamra hagyjatok és még a szemembe is vágjátok, hogy nem törődöm vele
és tudni sem akarok róla.
- Ne légy már ennyire fájdalmas! - mondja Marika izgatottan - kivételesen nem rólad
van szó.
- Én vagyok itt! Az anyja.
- Meg én - avatkozik közbe István.
- Meg te - mondja Júlia. - Meg ti mindannyian. Jól együtt vagytok. Tényleg csak Zoltán hiányzik,
- Mit akarsz? - kérdezi István. - Te még
eddig szépen megúsztad. Örülj neki. - a nyomaték kedvéért szünetet tart és szétnéz a többieken. - Én viszont befejeztem Zoltánnal.
Nem csinálom tovább. Vége. - Hirtelen kitör
belőle a panasz. - Én tovább nem tartom a hátamat és nem fedezem a disznóságait és nem
nézek szembe azokkal, akik rajtam kérik őt
számon. És nem mondom azt, hogy az egyetlen édes öcsém, és nem hallgatom tovább szé-

gyenre a szégyent. És ha eladta az ágymatracukat, megmondom, hogy az enyémet is, és ha
a pénzük után futnak, megmondom, hogy én
is, és ha a becsületüket keresik, megmondom,
hogy én is. És nem fizetek és nem mosom fel
ájult részegségéből és nem könyörgök megbocsátásáért - István két kézzel szorítja az
asztal szélét, mint aki alig tudja visszatartani
magát, hogy fel ne ugorjon és földhöz ne vágjon valamit. - És ha bedugják a börtönbe, azt
mondom, jól van, még ha ezerszer Petőfinek
hívják és e név utolsó viselője ! És ha országos botrányokat csinál is! Legyenek botrányok! Én nem ismerem őt többé! Nincs! Értitek? Nincs! Gyalázatba borítja szegény Sándor emlékét és tönkretesz mindenkit, akinek
csak köze van hozzá. Odalenn a helye I - mutat dühösen az asztal alá - Odalenn! Akár
meg se született volna!
- Ezt hagyjuk - mondja Júlia feszült nyugalommal - nem kell állandóan megismételned, amit úgyis tudok rólad.
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- Akkor is Petőfinek
hivják - mondja
denki közott. és tűrnöm a megaláztatásokat,
Szendrey. - És az senkinek nem mindegy és
remény telen ebbül, mint akárki, mert nem volt
ezt tudomásul kell venni, ha Zoltán azt is hiegy lélek sem, akire gondolhattam volna, csak
szi, hogy elég volt megszületnie ezen a néven,
a halottak: szüleim, Sándor és néhány bajtárés a többi már nem tartozik rá.
sam, akiket a házammal együtt veszítettem el.
- Legalább te ne mondanád ezt! - könyöS nem énnekem kellett-e mindent előről kezderög Júlia. - Bocsáss meg, de te aztán mindent
nem, amikor más már az élete delelőjén volt,
elkövettél. hogy ha egyáltalán gyerekem szülecsaláddal és tehetőséggel.
- Visszamegy a
tik, ne ezt a nevet viselje!
székéhez, rátámaszkodik a támlájára és körbe- De most már ezt a nevet viseli - válaszol
néz a többieken. - S nem én vettem-e mindSzendrey. - És akár tetszik, akár nem, illő
ezek után a nyakamba Zoltán gondját, amikor
meghatódottsággal
kell részt vennie a tisztelemás is megtehette volna, azért mert ő az egyettére rendezett fáklyás felvonulásokon,
és ha
len, akivel közös a vérünk és Sándor gyermeegy részeg hazafinak eszébe jut, hogy cigányke, aki talán apja örökébe léphet, ha én már ki
zene mellett Petőfi verseket énekeltessen vele,
is öregedtem mindenből. Embert akartam faakkor énekelnie kell, különben nincs vacsora.
ragni belőle, és ez csakugyan kárpótolt volna
- Hallottad te - kérdezi Marika =, hallotelveszejtett életemért és boldog voltam. - Az
tad te már, hogy kiejtette a száján az apja
ablakhoz megy, mindenkinek hátat fordítva kinevét?
néz. - De mostanra már elég lett. Sem a szere- Nyugodj meg, kiejti - mondja Szendrey.
tetnek. sem a részvétnek, sem a gyűlöletnek
nyoma nincs a szívemben iránta, és tegye ezen- Ha pénzre van szüksége, vagy szeretetre,
vagy szerződésre egy vándorkomédiásnál.
aktúl, amit akar, én nem veszek többé részt a
kor kiejti.
sorsában. És nem akarom, hogy zsarnoknak
nevezzen.
- "Kihalt boldogságod egyetlen zöld ága!"
- Talán ő is azt akarja - mondja Marika,
- idézi István Júlia versét Juliának - Zoltán!
miközben István ismét leül a helyére és úgy
Még verset is tudtál írni erről a mákvirágmered a tányérjára,
mint aki már napokig nem
ról ! Egyébként szép verset.
akar meqszólalni =, hOJy mielőbb vége le- Nem unod még? - vág közbe dühösen
gyen. Talán nem is akar mást. Igen, Pista, taHorvát Arpád, - Mert én nagyon unom már.
lán ugyanazt akarja, mint te. Odalenn - muHogy valaki még most is arra
célozgasson
tat Marika is az asztal alá. - És mindent megszüntelen. hogy Zoltánon kívül nincs más, és
tesz azért, hogy csöppnyi kétely se maradjon
az én gyerekeim szinte csak Júlia figyelmetafelől, hogy nem volt más rendeltetése, csak
lenségének köszönhetők. És az elmúlt tizenhat
ez, és mielőbb.
évben semmi nem történt. És legyek türelmes
és belátó. És ne szóljak bele, mert még min- Nem volna jobb - mondja Júlia élesen
dig nem tartozik eléggé rám, hiszen még nem
=, ha inkább
tanácsot adnátok nekem, mit tegyek? Ha legalább annyi biztatást kapnék.
robbant szét tőle a fejem és a feleségem úgysem a feleségem!
hogy nem egészen közömbös a számotokra,
hogy mi lesz a sorsa és az enyém? Ha ez a
- Maga nagyon jól tudta, hogy kit vesz nőmódfelett összetartó család hajlandó volna a
ül - szól rá Gyulai. - És azt is, hogy miért,
segítségre, és nem csak mondogatná, amit évek
és ez mivel jár. És hogy Petőfi Zoltán kicsoóta mondogat?
da.
- Te például mikor láttad őt utoljára? - Júlia pedig nem véletlenül sírta vissza
kérdi Marika.
a boldogságát a te karjaid közül - teszi hozzá
Marika.
Júlia hallgat, a többiek is.
- Azt akarja - mondja aztán Gyulai =, hogy
- Hagyjátok abba! - sikít Júlia.
felvétessem a konzervatóriumba.
- Mintha én nem akarnám abbahagyni
mondja István, hátralöki a székét, föláll és iz- Megőrült! - fakad ki Júlia.
gatottan járkálni kezd. - Mintha nekem nem
- És arra kért - folytatja Gyulai nyomatékvolna elegem az egészből és én nem fizettem
kal =, hogy intézzem el, hogy ezentúl István
volna már meg épp eléggé mindenért, azért is
közreműködése nélkül kapja meg az árvapénzt.
amit ez a név jelent: Petőfi. S nem nekem
~s szabadon rendelkezhessen
a Sándor művei
után őt illető összegekkel.
kellett volna nyolc esztendőn keresztül idegenbe katonáskodnom és fogságban ülnöm. S ott
- Hát ez hallatlan pimaszság! - dühödik fel
is a legnyomorultabbnak
éreznem magam minIstván. - De én szívesen átadom a hivatalomat
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bármelyikőtöknek. Tessék, Pali, a tied l Úgyis
olyan príma összeköttetéseid vannak, nyilván
nagyszerűen fogsz gyámkodni fölötte, különben
is jobban tudod méltányolni a hóbortjait, mint
én a pusztai eszemmel. Parancsolj, kérlek!
- Pali sem pénzügyi zseni - mondja Marika. - Ha csak tőle függnénk, nem tudom, mi
volna velünk, nemhogy még más is ...
- Ne szólj közbe l - szól rá Gyulai, s önérzettel folytatja. - Én még soha nem kértem
pénzt senkitől l És igenis azt mondtam Zoltánnak, hogy támogatom őt mindenben, ha végre
becsületes pályát választ magának és visszatér
közénk.
- Mi az, hogy visszatér? - kiabál Horvát
Arpád.
- Tényleg azt akarod, hogy visszajöjjön.
vagy csak a kötelességedet teljesíted? - kérdezi Júlia - Hiszen még adósságait is kifizeted a hátam mögött! Mintha arra biztatnád.
hogy ugyanazt folytassa tovább, amiről ilyen
szépen le akarod beszélni. Mert el sem tudod
képzelni. hogy más is van benne, ami nem Sándor és nem én és nem gyalázat és nem gőg.
- Ezt te gondolod Pali helyett - mondja
Marika. - De te miért félsz attól, hogy visszajön?
- Nem fél - mondja Horvát Arpád, s Júliát
nézi. - Talán csak attól. hogy összehány ja az
előszobát.
- fűzi hozzá.
- Szégyelld magad! - mondja Marika ingerülten.
- Ha én is csak Zoltán nagynénikéje lennék, mint te, akkor talán még szégyellném is
maqam - felel Horvát Arpád, majd Gyulaihoz
fordul. - Gondolja, hogy be lehet dugni valami hivatalba? Nem késő már?
- Mi az, hogy késő? - kérdezi Szendrey . Egy húsz éves taknyosnak mi lenne késő?
- Meg fog komolyodni - mondja Gyulai.
- Bízom benne. Okos fiú. A költészetben szépen halad.
- Nagyon könnyen bízol te itt a Rózsa-hegyen, vagy ott a Kisfaludy-társaságban.
mondja Júlia izgatottan. - Te is azt várod,
hogy meghaljon. Meg fog.
- Végül is mit akarsz? - kérdezi Gyulai türelmetlenül.
- Semmit. Azt, hogy legyen végre valaki.
aki nem a levegőből kapkodja a tanácsait és
ugyanabban a mondatban nem mond kétfélét.
Hallgatnak mindannyian, aztán Horvát Arpád szólal meg.
- Nálunk nem lakhat - mondja.

- Szépen rendelkezel te azzal a házzal, amelyik nem is a tied. - mondja Marika.
Horvát Arpád elvörösödik. úgy mondja.
- Akkor hát határozzon édesapa, úgy, ahogy
eddig is mindenről. És mondja meg ő, hogy
hol legyen Zoltán és milyen cseléd szolgálja ki,
hátha még erre is van egy külön lakás, nem
csak másra.
Szendrey felháborodva néz Horvát Arpadra.
- Túl sokat spekulálsz, Arpád. És én nem
ajánlom, hogy túl sokat spekulálj!
- Nem én spekulálok - felesel Horvát Arpád. - Csak már unom ezt a lármát Zoltán körül, és higgyem el becsületszőra.
hogy nem
ilyen, hanem amolyan, csupán csak azért, mert
1848. március lS-én kegyeskedett megfoganni. Hát nem! Nem született isten abból a házasságból. Nem!
- Zoltán beteg! - kiabál Júlia szinte zokogva. - Szeretnérn, ha végre tudomásul vennétek,
hogy Zortán pillanatnyilag halálos beteg I És ha
hazudik és csal, mint egy vén csavargó, és ha
részegen fetreng ki tudja mifélékkel.
és ha ripacskodik egy poloskás fogadóban, akkor is halálos beteg! És még ha engem az öngyilkosságba kerget is!
- Szegény Juliska! - sóhajtja István.
- Félek, irtózom - mondja Júlia. - Nem
akarom látni, hogy milyen. - Kivár, Istvánt
nézi. - Mi bajod velem? Hogy szeretem?
- Nem tudom - mondja István. - Az egészet nem értem.
Csönd van, majd Szendrey szólal meg.
- Törődnünk azért kell vele.
- Amíg tehetek valamit a dolgában - mondja Gyulai halkan - és minden szempontból kielégítő módon rendezzük a helyzetét. addig is
legjobb lenne, ha Istvánnál maradna.
- Mi az, hogy nálam? - döbben meg István.
- Rendbe kell hozni az egészségét - feleli
Szendrey. - És erős kéz kell melléje. Nincs
más megoldás.
- Mióta hallom ezt! - tör ki Istvánból. És még meddig fogom.
- Befejezi a gimnáziumot
folytatja
Szendrey. - Arpádnak jók a nexusai. Ugye
megértettél, Arpád? Hogy a továbbiakban mi
legyen, majd meglátjuk.
- Istenem, mi lesz, ha visszajön? - suttog
Júlia.
- Végeztem - mondja Szendrey. - Egészségetekre !
Felállnak.
Attila meredten ül a helyén, Aranka és Ilonka félrebillent fejjel alszanak, Kálmánt már
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korábban kivitte Rozi. Kisárpád nincs a szobában.
A többiek is kimennek, Szendrey és Marika
egymást átkarolva sétálnak föl-alá, beszélgetnek. Lassanként visszajön mindenki, bizonytalan csoportokban megállnak, zavarodottak kissé. Látszik, hogy valami készül, de nem tudni,
hogy kezdődjék
el. Kábultan nézegetik egymást.
Végül Attila gondolja meg magát először,
utána rögtön a másik oldalon Kisárpád is, szinte egyszerre indulnak el Marika felé, és Kisárpád egy hajszállal megelőzi a bátyját, aki torkát köszörűlve, tétován áll meg félúton Marika
és a többi felnőtt között, nem mozdul sem előre, sem hátra.
Kisárpád összekulcsolja hátul a kezét, kidülleszti mellét és elhadarja e célra költött kis
versét.
- Éltessen az Isten, Mari néném téged,
Jókedvűen töltsd el ezt az áldott élted
A jókedv mellé legyen hű cseléded,
S a cseléddel. a gyerekkel sohse legyen
mérge d,
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Azt kívánom, édes néném néked,
Hogy ne legyen szerencsétlenséged.
Mindenki feloldódik kissé, megmozdulnak,
nevetgélnek. Marika tapsol, ragyog. Megpuszilja Kisárpádet. aki elővesz a zsebéből egy
összehajtogatott
papírlapot és átnyújt ja Marikának.
Attila bosszúsan néz öccsére, s még a hangoskodás közben elkezdi ő is a mondókáját,
immár Kisárpád sikerének árnyékában.
- Ez ünnepi pillanat súlya alatt, s örömtől
reszkető szívvel. engedd meg drága Marika
néni, hogy lelkem egész szeretetével köszöntselek névnapodon
és hadd kivánjam néked,
hogy rnindazt megkapd e világon, amire vágyódol, s ami jó, szép és boldog. Ezt óhajtja
az én tiszta gyermekszívem, s ennek jeleként
fogadd el tőlem ezt a szerény virágot.
Azott csokrot nyújt át, megöleli, megcsókolja Marikat. s utána büszkén néz vissza szüleire.
Minden esemény egymásba folyik, igy eközben a többiek már Kisárpád rajzát nézegetik,
amit Marikáról készített.

- Emlékezetből rajzoltam.
- Ültem volna modellt neked.
Az nem ugyanaz.
- Miért? - kérdi Júlia.
- így az is rajta van, amit gondolok MarikáróI.
- És mit gondolsz rólam?
- Nem tudom.
Gyulai lép oda Marikéhoz. gyengéden megcsókolja kétfelől az arcát, majd a száját is, virágot és egy finom gyöngy sort ad át, végezetül
pedig egy doboz szivart.
- Ezt fogfájás ellen, a családi kuruzsló javaslatára.
- Ugyan mire fájna az én fogam?
Nevetnek, vidámak.
Aranka jön, bármelyik pillanatban elsírhatja
magát, háttérbe szorult, pedig nagyon készült,
csillognak a szemei, ahogy megáll az anyja
előtt. Miközben mondja a versikét. lassan elcsöndesedik mindenki.
Virágkert az én kebelem,
Benne a legszebb érzelem:
A hála s gyermekszerelem
Egyutt növekedik velem.
Kérem Istent, hadd nőjenek,
S jó gyümölcsöt teremjenek
Jó szívednek örömére,
Életed késő teléte.
Tudom én, kedves, JO anyám,
Te gondot viselsz én reám,
Hogy szíved legfőbb öröme
Gyermekednek szép jelleme.
Azért tehát azon leszek,
Mindent örömödre tegyek,
Hogy éltedet felvidítsam,
Boldogságod százszorozzam,
hálás leányod: A r a n k a.
Meghatottan állnak, hallgatnak, Marika elismerőleg néz Gyulaira.
- Isten éltessen. kis sógorasszony ! - mondja aztán Horvát Arpád.
- Isten éltessen. húgocskám! - mondja Júlia. - Légy boldog mindig. - Atöleli Marikát.
- Sajnálom, hogy az a csibész Zoltán nincs
velünk - mondja Marika. - Akármilyen is, én
szeretem.
István jön be közben, kezében egy nagy fakalitka van, benne egy mátyásmadár ül búsan.
- Az én ajándékomat az imént ettük meg. A

legszebb borjam volt - mondja István, kissé
mulatva saját viccén. miközben leteszi a kalitkát egy székre Marika elé. Megcsókolja Marika kezét, majd mikor az odatartja az arcát is,
talán egy másodperccel tovább, mint a helyzet
indokolná.
- Ezt tényleg nekem hoztad? - kérdezi Marika. - Igazából?
István boldogan néz körül, Marika megpuszilja.
- Én neveltem föl - mondja István.
Ezalatt már a többiek is a madárral foglalkoznak, Horvát Arpád szólongatja, Marika leguggol, s valami madárnyelven beszél hozzá, a
gyerekek az ujjukat dugdossák át arácson,
hátha belecsíp, csak Júlia nézi a madarat kissé távolabbról, viszolyogva. S egyszercsak
nyekeregve kinyílik a kétrec ajtaja, a madár
tétovázik egy pillanatig, majd kirepül, tesz egy
kört a szobában és felszáll a szekrény tetejére,
Izgalom támad, a nők a hajukat féltik, a gyerekek sikongatnak, Gyulai egy szalvétát kap
föl az asztalról, Szendrey a botját emeli meg.
István lehessenti a madarat a szekrény tetejéről, mire az teljesen megvadul. össze-vissza
csapong, nekiveri magát a falnak, a. bútoroknak, mindenki zavarodottan kiabál és szaladgál
ide-oda. Júlia egy sarokban állva, behúzott
nyakkal, riadtan figyeli István hősies kísérleteit, hogy elfogja a madarat. Az egész egy perci!j sem tart, a madár végül szinte belerepül
István kezébe, aki gyorsan vjsszateszi a kalitkába, rácsukja és bereteszeli az ajtót és szó
nélkül kiviszi a szobábóI.
Marika nevetgél még egy darabig, aztán ő
is abbahagyja.
Visszajön István, megáll az ajtónál.
Gyulai töltöget a poharak ba.
Júlia Horvát Arpádba kapaszkodik.
- Ne búsulj - vigasztalja Marika Istvánt,
akinek föl-le futnak az inak az arcán.
- Az esztendő legszebb napja ez - mondja
Szendrey elkésve. - Kisasszony napja. Ezen a
napon született szűz Mária. S rnidőn Hebronban, Zakariás házában meglátogatta Erzsébetet, a nagynénjét, egy napon így szólt : "Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez lelkem üdvözítő Istenemben. Mert megtekintette
szolgájának alázatosságát ... "
" ... és íme mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék" - fejezi be Marika
apja karjai között, gyanúsan fénylő szemmeL
- Vigyázz magadra, kislányom.
Koccintanak.
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Marika kilöttyinti kissé a pezsgőjét.
- Házi szellemeinknek, hogy legyenek jók
mihozzánk.
Kisárpád megint az apja nyakába kapa szkodva csüng rajta, mintha összenőttek volna.
Kálmánka Marika karjában, Aranka anyja ke-
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zét fogja. Attila anyját és apját figyeli ide-oda
járó tekintettel. István Szendrey mellett áll.
Gyulai kifelé néz a kertbe.
István egyszercsak a karjába kapja Arankát,
megforgat ja maga körül, táncolnak, majd föl is
emeli kissé, s a levegőben tartva szorítja magához és forog vele tovább. Aranka István
nyakába csimpaszkodik, boldogan sikongat, István arca, nyaka fénylik az izzadtságtól, fújtat.
A többiek ámuldoznak. Végül István két cuppanós puszit nyom Aranka arcocskájára és leteszi a kislányt. Aranka az örömtől bénultan
néz föl rá, haja csapzott, szeme élénk, kiabál.
- Még, Pista bácsi, még egyszer, kérlek!
Szendrey kifelé indul.
- Megnézem a lovakat - szól vissza.
Kimegy a verandára. le a lépcsőkön, közben
kigombolja a gallérját. nagyokat lélegzik. szívére szoritja a kezét, mintha felszökött volna
hirtelen a vérnyomása. Bizonytalan léptekkel
halad tovább, megkerüli a ház sarkát, ott megáll, s nekitámaszkodik az egyik cefrés bödönnek.
Horvát Arpád itt éri utol.
- Nem érzed jól magad, Édesapa? - mondja s megfogja Szendrey karját. - Jobb volna
valahol az árnyékban. Várunk egy kicsit és
visszamegyünk averandára.
- Visszamész előbb te, aztán majd én is mondja Szendrey. - Hogy néznénk ki együtt?
Várnak.
- Egyszer újra meg akartam nősülni - szólal meg sokára Szendrey =, szegény feleségem
halála után...
- eltűnődik
hosszan. - Aztán
mégsem nősültem meg. - Gondolkozik. - Egy
kicsit azért maradj itt.
Allnak egymás mellett, a cefrésbödön fölött
zúgnak a darazsak.
(A második rész a következő számban.)
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