A

HMGMOIr:IM

AJÁNLATA

"

"iASSÁK

wos . f

•

.

KASSÁK
VERSEI

• JATlNOVITS
illLTÁN

,~I

KASSAK

l'Uih131

Kassák Lajos
költeményei
a költő
és Latinovits Zoltán
előadásában

•
LPX 14056

FILMKU~TURA""
A Magyar Filmintézet folyóirata
)'"

,

\-

. -1
~t

Tartalom
Kassák és a filmmfivészet
3 Csaplár Ferenc: Kassák és a filmművészet
10 Kassák Lajos: Az orosz film
18 Kassák Lajos: Az abszolút film

Film-Múzeum
62 Balogh Gyöngyi-Király Jenő: A szerelem
négyszáz csapása
Francois Truffaut: A Mississipi szirénje

Ruttmann: Berlin - A nagyváros szimfóniája

28 Kassák Lajos: Reflexiók II.
30 Kassák Lajos: Mi lesz holnap?
35 Ha valaha, úgy ma szükség van a szellem
nevelésére - mondja Kassák Lajos, a Művészeti Tanács Tagja
37 Kassák Lajos forgatókönyve 1945-ből (A
dokumentumokat Antal István és Hudra
Klára állította össze.)

Montázs
69 Nagy Gyula István: Egy clown metamorfózisai avagy változások bohóc(ok)ra Szergej
Eizenstein első filmjében.
73 Hárs József: Az első mozik Sopronban
Contents

I

,

i

-

,

",' ..

.

.,

'" ' .

I
I

•

Szerkesztőség

,

,'

.Kőháti Zsolt főszerkesztő
Bányai Gábor
Erdélyi Z. Agnes
Fraunhoffer Péter
Sebestyén Lajos
Urbán Mária

\

E számunk munkatársai
Antal István esztéta
Balogh Gyöngyi, a Magyar Filmintézet munkatársa
Csaplár Ferenc, a Kassák Emlékmúzeum igazgatója
Hárs József kutató
Hudra Klára, művészettörténész
Király Jenő esztéta
Nagy Gyula István, a Magyar Filmintézet munkatársa
A címlapon: Kassák Lajos Bécsben, 1924. (ismeretlen fényképész felvétele)

/
Kéziratokat

nem örzünk meg és nem adunk vissza

ISSN 00 15-1580
Index: 25 306
Felelős kiadó a Magyar Filmintézet igazgatója. Szerkesztőség: 1143 Budapest, Népstadion út 97. Terjeszti a
Magyar Posta. Előfizethető a Központi Hírlapirodánál (Budapest V., Józsefnádor tér 1. postacím: 1900 Budapest)
és bármely kézbesítő postahivatalnál közvetlenül vagy postautalványon,
valamint átutalással a KHI 215-96 162
pénzforgalmí jelző számlára. Előfizetési díj egy évre 240,- Ft, fél évre 120,- Ft. Szedte a Nyomdaipari Fényszedő
Uzem, nyomta a Novotrans Kisszövetkezet.
~.
t

•

<.

.•.

..

"

I

.
.

'

,

.

.,

,

I'
I

'

!

y

,

. 100 éve született Kassák Lajos

Kassák és a filmművészet
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"Valamikor nagyon régen, vagy hetven évvel ezelőtt egy kisváros piacterén felállított ponyvasátorban találkoztam először a mai film torz, alig
felismerhető ősével. Évente érkezett a városba
vándorcirkusz, panoptikum, panoráma, és ebben
a sorozatban érkezett meg a mozgó árnyképek
sátra is. Csodálatos volt. Kifeszített fehér vászonlapon megjelentek a hajlongó, lépkedő, gesztikuláló foltok, amiket némi jóakarattal emberek
árnyékainak képzelhetett el a mutatvány nézője.
Nagyon gyarló dolog volt ez, de mindmáig megmaradt emlékezetemben. Így ismerkedtem meg a
mai filmművészetnek és mozi-intézménynek nevezett nagyszerű emberi alkotással." E nosztalgiával átszőtt emlékezést, melyet egy 1955 végén
keletkezett írásból, a Gró Lajosról készített portré szövegéből idéztünk, kiegészíthetjük egy 1965
tavaszán papírra vetett önéletrajzi vallomás részletével: "Ersekújvárban láttam először mozgóképet, szájtátva bámultuk a vásznon megjelent
gyatra árnyalakokat, és hallgattuk a cukrosládán
álló embert, aki a cselekmény minden mozzanatát hangos szóval magyarázta."
Bár az Egy ember életében semmi utalás nincs
arra vonatkozólag, hogy az 1904-től Budapesten
élő Kassáknak 1920-ig bármi filmélménye lett
volna, aligha lehet elképzelni, hogya nagyvárosi
életformát teljes egészében vállaló fiatalember
messze elkerülte volna a mozik tájékát. E korszakról inkább azt kell hitelesnek elfogadnunk,
amit a Gró Lajos portréban olvashatunk: "Volt
idő, mikor naponta négyszer-ötször ültem a moziban, és hajszoltam a vászonlapon megjelen ő
csodákat, amiket az okoskodó emberek, akikből
később a kritikusok lettek, biztos fölénnyel technikai trükknek neveztek, tagad ták jövő lehetőségüket."
A filmmel, a mozival való találkozás élménye
mégis viszonylag későn jelenik meg Kassák életművében. A filmben rejlő művészi lehetőségekre
először a folyóiratszerkesztő reagált. A Ma 1919.
július l-jei számában Acél Pál A szinpad forradalma című írását olvashatjuk. A Kassák köréhez
tartozó szerző fejtegetéseinek végső konklúziója
az, hogy a színháznak a megújulás, a tömeghatásúvé válás érdekében a filmet kell segítségül hívnia. Acél Pál egy olyan színházat képzel el, melyben a festett, épített díszletek helyére a valóságot
közvetlenül megidéző vetített mozgókép kerül, s
ily módon a művészi hatást megnövelő "összefüggő különneműség" jön létre: a színpad hátterén a vetített mozgókép révén a külvilági élettel
azonos kép látható, az előtérben pedig a színészek játéka révén absztrakt drámai mozgás.
U gyanakkor az egész produkció a háttérként
,
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használt film és a színészi élőbeszéd révén látványban és hangban a teljes valóságszerűség élményét nyújtja, kiküszöbölvén
a kulisszákat
használó színház és a feliratozásra kényszerülő
némafilm egyoldalúságait.
Acél Pál e koncepciójának mélyén a magyar
aktivistáknak
a film óriási tömeghatásával
és
szociális jelentőségével kapcsolatos élménye és
fölismerése rejlett. Kassák aMa 1921. április 25-i
számában Acél Pál Kollektív mozgás (Kinomechanika) című írását már mint a magyar
avantgárd mozgalomnak a film korszakalkotó
jelentősége melletti hitvallását közölte. A manifesztumnak tekinthető szöveg alapeszméje: a film
az új társadalom megvalósításáért
folytatandó
tudatformálás, nevelés legfontosabb, leghatásosabb eszköze, megelőzve e tekintetben az irodalmat, a színházat, a képzőművészetet és a nyomtatott sajtót is. Ezek után természetes, hogy Kassák 1922 elején a Moholy-Nagy Lászlóval összeállított nevezetes antológiában, az Új művészek
könyveben a modern kort reprezentáló és az új
művészet szemléletét, formavilágát befolyásoló
technikai alkotások között szerepelteti a .rnozigépet" is.
A film iránti megkülönböztetett
érdeklődés
fölfedezhető Kassák és a magyar avantgárd 1920
utáni gyakorlati tevékenységében
is. A Macsoport 1922. március 16-án Prágában tartott
estjén Barta Sándor Demonstráció című művét a
színpad hátterére vetített mozgókép alkalmazásával adták elő. Kassák film iránti érdeklődését
fokozta, hogy az 1920-as évek elejétől az avantgárd vezető mesterei közül többen kiterjesztették
munkásságukat a film területére is. Az alkotóművész és teoretikus Kassák számára e korszakban,
a képarchitektúrák
és a konstruktivista
manifesztumok megalkotása idején rendkívül tanulságos lehetett, hogy Moholy-Nagy, Léger, Viking
Eggeling, Hans Richter és mások képzőművészeti törekvéseikkel összhangban kísérletet tettek a
"tiszta" film megteremtésére. Eggeling és Hans
Richter vállalkozásáról Kassák szinte rögtön hírt
adott. A Ma 1921. augusztus l-jei számában
közölte Eggeling Elvi fejtegetések a mozgáművészetről című írását, valamint az Eggeling és Richter által a kisérleti filmekhez készített rajzsorozat
tő bb darabját. Kettejük vállalkozására Ludwig
Hilberseimer Bewegungskunst című ismertető, értékelő irás ának a Ma 1923. március l5-i számában való közlésével később is visszatért. Még
nagyobb teret szentelt Moholy-Nagy filmművészeti munkásságának.
A Ma 1924. szeptember
l5-i keletű zenei és színházi számában teljes egészében lehozta a weimári Bauhausban tevékeny-
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Pécsi Jázsef: Kassák Lajos. 1933.
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MA-kör,

1925. április 22. Bécs.

kedő mester A nagyváros dinamikája című filmtervét. A filmművészeten belűl más jellegű-törekvésnek biztosított fórumot, mikor az 1923. február l-jei számban közölte Ivan Goll Az emberiesség kis mozija - Chaplin című filmkölteményét.
A folyóiratszerkesztő
Kassák az emigrációból
való hazatérés után is figyelemmel kísérte az
avantgárd jellegű filmkísérleteket, valamint a
filmnek a tudomány és a sport terén való fölhasználásával kapcsolatos kezdeményezéseket. Budapesten kiadott új folyóiratának a Dokumentumnak mind az öt megjelent számában közölt filmművészeti vonatkozású
anyagot: tanulmányokat, reprodukciókat.
Filmtörténeti jelentőségű
vállalkozásnak
biztosított fórumot, mikor az
1927 januári
számban
megjelentette
Gerő
György Film című esztétikai fejtegetéseit valamint szürrealista ihletettségű rövidfilmjének több
kockáját.
Ekkor azonban már tudatában volt annak,
hogy az avantgárdisták kísérleti filmjei a közönség csak egy meglehetősen szűk körének érdeklődésére, figyelmére számithatnak. E fölismeréssel
egybeestek saját alkotói tapasztalatai. Be kellett
6
,

,

látnia, hogy a képzőművészeti absztrakció végső
állomás át jelentő képarchitektúra és a dadaista,
szürrealista ihletettségű vers Magyarországon, a
gyökeresen megváltozott
körülmények között
nem lehet a szocialista tudatformálás igazán hatásos eszköze. Érdeklődése az 1920-as évek közepétől a valóság tárgyilagos dokumentálására
alkalmas fotó és a szociográfiai jellegű széppróza
felé fordult. E személyes és történelmi helyzetben
minden eddiginél nagyobb élmény volt számára
a szovjet filmművészettel való találkozás. A bécsi
Busch moziban, nemcsak a filmeket, a Patyomkin páncélost és a Véres vasárnapot figyelte lenyűgözve, hanem a közönség szenvedélyes reagálását
is. Ö, aki egész eddigi munkássága során a tömegek és a korszeru, szocialista elkötelezettségű
művészet nagy egymásra találás ának létrehozásán fáradozott, most megvalósulva láthatta elképzeléseit. Szimbolikus jelentőségű, hogy filmkritikusként épp a Patyomkin páncélosról és a
Véres vasárnapról beszámolva lépett a nyilvánosság elé, s hogy e két alkotást éP!? a Nyugat, a
Népszava és a Korunk olvasói előtt ismertette.
Osvát folyóiratának 1926. augusztusi, a szociál-
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Angyalokföldje (R.: Révész György) diszbemutatá. 1962, Végvári Tamás, Kassák Lajos, Győry Franciska, Kassákné, Lengyel Erzsi,

demokrata párt napilapjának 1926. augusztus Kassák számára egy meghatározott élménya22-i s a kolozsvári folyóirat 1926augusztus-szep- nyagban rejlő lehetőség fölismerését vagy mindetemberi számában azonban nem elégedett meg a nesetre tudatosítását jelentette. A közönség reakorabeli filmkritikák többségét jellemző tartalmi gálása, az, hogy "megdöbbenten, szinte lélegzetismertetéssel és néhány formai mozzanat megem- visszafojtva figyelni kezdett", hogy "érezni lehelítésével, hanem alapvető filmesztétikai kérdések tett a figyelő emberek szívdobogását", azt sugallvizsgálatára vállalkozott. A filmművészet iránti ta, hogy egy hasonló témájú és hasonló szemléletszenvedélyes érdeklődését jelezte, hogy filmkriti- tellétrehozott, "az élet tiszta realitásából" "nagy
káiban vissza-visszatérő téma a filmművészet au- komponálóképességgel, kiválasztó és építő erőtonómiájának, a filmalkotás filmszerűségének vel" megalkotott regény az irodalomtóllegtávokérdése. A század új művészetét, melyet a mo- labb élő embereket is meg tudná hódítani,
dern kor reprezentatív megnyilatkozási lehetősé- A nagyváros szimfóniájának képsorai, jelenetei
gének tartott, mielőbb teljes fegyverzetben, teljes sorra visszatérnek az Angyalföldben, Jellemző,
esztétikai kelléktár birtokában szerette volna lát- hogy a regény sokat emlegetett, szimbolikus értelmű nyitójelenete, a vörös léggömbnek a bérkaru.
Külön tanulmányban lehetne és kellene ele- szárnya falai közül való fölemelkedése is a film
mezni, hogy a filmművészet milyen nyomot ha- egyik képsorára, az egyik üres utcahosszból előgyott Kassák költői és prózaírói munkásságán. hömpölyögtetett tiszta papírlap látványára veAzt azonban e helyütt is megemlíthetjük, hogy zethető vissza.
Még közelebbi kapcsolat mutatható ki a szovWalter Ruttmann A nagyváros szimfóniája című
filmjefontos szerepet játszott az Angyalföld létre- jet filmművészet és Kassák több politikai fotójöttében. Kassák a filmről az 1927. évi budapesti montázsa között. Az MKU és A trombitás című
bemutató alkalmából részletes és lelkes hangú montázsban nemcsak a forradalmi pátosz emléismertetést írt a Nyugatba. Ruttmann alkotása keztet a szovjet filmek világára, hanem a képa(
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Viking Eggeling: Elvifejtegetések
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a mozgóművészetről.

_,tttIIdtozlÚll

=-

l. A ••nyelv" (a forma nyelve) amelya a· "besaéd" itt folyik, a szemléletnek egye1emi elWb6l keletke&ett •.áWoén" alapul; ez aa elv: a polaritt •. A polantb mint egyetemes életelv"; kompoaici6l m6dssere minden formai megnyilviDulálMk. AriDy, ritmus, 1Iám, intellIitáI, helyzet, cteIlCIGWs.idllm&WIt
stb. stb. a tapautalú
uempontjáb6l:
DIIY á ül
ellentétek kontratatvonatlwúsai;
wflemi1ec: anaJorvonatkolisai
ama dolgoknak, amelyek 'lY tIb6
saiérában ujból e11ttU6nb6l6dnelt egymW6l. Teremt6
viltolisok, locikus egyeDllWcek á ~ek
u alkotb kkponti goDdolatihu.
2. A munb nagy akarata á Utbat6 c::Qja _
áll
meg eaelulek a rajzoknak a határá"'!. No iWCi eutétikai alapelvei 6sSlmllvéneti
alkotbokhoa
veletö utat Qlutatnak, még pedig
mert a docmátalan és 6suegez6 értelfmben bauDált alapelvek Dem.
cSU a fest6mdvészetre érWnyaek. hanem egYeN6
mértékben II zenére, nyelvre, tincra, arcbitektudra
és II szilUn(iVl!sletre is.
Olyan Ulmüveltég
gondolata ez, amely mindeD
alkotó. erők 6ss&eségeképen, k6&6s gy61rérb6l WcteleD.
1Okii~
formába tornyosodik: nem 6SIIeadottsá«
baAem sainté&is.

.-rt.

meghaüroz'"

ti) T~

A reprodukált rajzok mozgasban elgondolt folyamatok főmolZanatait ábrizoljik. A munkik filmben
fognak megvalósulni. A folyamat maga: drámai fejlemények és forradalmak a tiszta mllvészet (elvont
formák) sdérijában; mondjuk, a hallbunk utján beidegzód6 zenei történések anaJógiá.jira. Mint a zenében,
a cselekmény (egészen szellemi értelemben) itt isa tiszta
mátériával lép föl és ebben a tiszta maténibaD jut
feszültségbea és feloldishoz, oly értelemben, amely
minden anyagi összelwonlitis
és e~
hijja
demi = migikus.

"

Wűvészet
emberi alkotó altarat. Mint ilyen
egyéni szerv, amely arra való, hogy az egyén egy transzW;endent~i5
viltgban 6nmagának
értelmet adjon.
(EgylnfOlötti = transu..endentális törekvés.]
Wllvésaet
egy magasabb egység megval6sitisit
uo1gálja: aa emberisé8hu
tartow ember eszméjét:
aa egyén t6kéletlllOCiélét. szervezettségének egy magasabb formájában: aa ••egéu",
aa ••emberiség"
••• az
eCY"I uiatúése
(konstTulttiv elv).
E C::Q eIéNII6t akami etikai követelés. Etika annak
a ~
alapul. bOSY képesek vagyunk egy
~
wtre á e megismerés értelmében való
CSeIekWS btfllJOriku impefatiYUSlit foglalja magában:
teljes etika k6vete1étét (a va1ltsos vagy filozófiai etibt161 való ~).
mely "mnt
mindeat a ••telj~"
saempontjib6l kell cselebdnUak.
No ecyál ft aa lit átfosó egYWC.k6&6tt feMál16
~
VÍIIOIly a uintézil.
Alkot6 - nem matematibi
10cibs VÍSIoDy.
~",ea~~.~elm.a~~
'fOMdDDItatlla aa eIlaatétekDek - polári.
lIiatélÍl.
Ha 'lY teljes ••Iét" ~
aa emberi alkot6
.& (amaayayibaa uintáisre
képaek) jelentŐl értee mn bpcaak. úgy a ••szintézis" (a po~.
léayegi)
traasac:endenUlis
meghatárolottlággi
emelkedik.
No ily megismerésból az alkotó erök fegyelme.téle
lr.6vetl!.eaik, amely aa ember valameMyi alkotó mesnyilváDulúinak
egységéhez = U,müveltségbea
vezet.

ev

t..-....,.

t) O,.ItWItIti .....,..,..

No eUk6Z6It legvégletesebb gazdasá«OIIága. Csak
u. eI.emekaek vaJ6ban saigoru fegyelmuéle á lee"
mlbb aIbIma.aÚa teuik lehetövé a továbbépitkeRst.

MA, 1921. 5. szám.
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nyag is. Még nyilvánvalóbb az ihlető hatás annak
a kitűnő fotómontázsnak az esetében, melyet
Kassák Gró Lajos Az orosz filmművészet című
könyvének borítólapjára tervezett.
Gró Lajos könyve egyébként azt is jelzi, hogy
Kassák a Munka szerkesztőjeként állandó figye- '
lemmel kísérte a szovjet filmélet eseményeit. Gró
Lajos, aki már a Dokumentum időszakában Kassák közeli munkatársa volt, s aki 1925 óta a
Népszava filmkritikai rovatát vezette, l 928-tól
1931-ignyolc cikket publikált a Munkában szovjet filmekről. A magyarországi olvasóközönség
ez alatt a három esztendő alatt Kassák folyóiratából kaphatott legátfogóbb, leghitelesebb képet
,a kortárs szovjet filmművészetről. Gró Lajos
mellett a filmkritikus és folyóiratszerkesztő Kassáknak is része volt abban, hogy a Munka-kör
fiatal képzőművészei és szociofotósai, Vajda Lajos, Kepes György, Trauner Sándor, Korniss
Dezső, Lengyel Lajos, Gönci Sándor, Haár Ferenc és mások sokat tanultak a szovjet filmművészettől.
A Szovjetunióban bekövetkezett kultúrpolitikai fordulat után Kassák filmkritikai és a filmművészettel kapcsolatos szerkesztői tevékenységében is csaknem másfél évtizedes szünet következett. Mindössze két kritika megírásával és közlésével tartotta szükségesnek jelezni, mégpedig
1936 tavaszán, hogy ő és munkatársai a megváltozott helyzetben a franciákat tartják a kortárs
filmművészet legértékesebb erőinek.
A felszabadulás után az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság tagjaként és a Magyar Művészeti Tanács egyik vezetőjeként részt vett a magyar filmélet megindításában. Egyik első írói vállalkozása is filmforgatókönyv készítése volt.
A biztatást vagy megbízást erre Gál Ernőtől és
Keleti Mártontól kapta. 1945.május 4-én szerződést írtak alá a forgatókönyv megírásáról és a
film elkészítéséről. Kassák a Tiszántúli Népszava
május 27-i számában már büszkén és nagy reményekkel nyilatkozott a vállalkozásról. A film elkészítésére azonban Keleti Mártonék visszalépése miatt nem kerűlt sor. A forgatókönyvvel maga
Kassák sem lehetett egészen elégedett. A következő esztendőben többször elővette, dolgozott
rajta. Naplójának egyik mindmáig kiadatlan ré-
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szében említést tesz e munkájáról. Azt tervezte,
hogya forgatókönyv hosszabb részét a naplóban
közli. A Szénaboglya végleges szövegének megalkotásakor azonban még a forgatókönyv munkálatairól szóló személyes följegyzést is elhagyta.
Szerencséje volt viszont a következő filmtervvel. Már 1961 elején, Párizsba érkezve arról nyilatkozott, hogy .filmesek biztatására" egy Angyalföldről szóló film forgatókönyvének írásába
kezdett: "Témám: Angyalföld 40-50 évvel ezelőtt. A film középpontjában nem egy hős története, hanem maga az egész gyárnegyed állna; munka, szegénység, elkeseredések és harcok közepette. Témáját a film nem epikusan elbeszélné, hanem képi ellentétekben megjelenítené. Írás közben nemegyszer jut eszembe a Potemkin és a
Véres vasárnap és általában azok az első orosz
filmek, amik olyan megrendítő hatással 'voltak
rám évtizedekkel ezelőtt. Szeretnék hozzájuk hasonló egyszerű és monumentális mozgó komp 0zíciót alkotni." A későbbiek során a film írodalmi alapanyaga az Angyalföld című regény lett,
melynek a forgatókönyvét Hubay Miklós írta
meg. Az Angyalok földje címmel 1962-ben elkészült és bemutatott alkotás az újjászülető magyar.
filmművészet első külföldi sikerét hozta.
Kassák utolsó filmkritikusi megnyilatkozására
1967 márciusában kerűlt sor. A Filmkultúra
munkatársai a Filmtudományi Intézet vetítőjébe
invitálták a 80. születésnapját ünneplő írót, levetítettek előtte néhány képzőművészeti kisfilmet,
majd magnetofonra vették ezekről alkotott véleményét és néhány újabb filmélményéről szóló
vallomását. Kassák ezúttal is határozott ítéletű
kritikusnak és a fejlődés irányát pontosan látó
filmesztétának bizonyult. A mai állapotot jósolta
meg, mikor a beszélgetés végén kijelentette: "az
a véleményem: az emberiség túljutott az akusztikai korszakon, s egy új, optikai korszakba lépett
be. Látni akarja a dolgokat és nemcsak elmeséltetni. S maga akarja látni!" Pár hónappal e nevezetes beszélgetés előtt szintén a Filmtudományi
Intézet fölkérésére előszót írt az 1942-ben elhunyt barát és munkatárs, Gró Lajos filmesztétikai írásainak kiadásához. A kötet megjelenését
azonban már nem érhette meg.
Csaplár Ferenc
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KASSÁK LAJOS: AZ OROSZ FILM

lapítani. Az egyik történelmi, a másik pedig tendenc-filmnek nevezi. Én mind a két meghatározást tévesnek, sőt egyes esetekben majdnem
rosszhiszeműnek
tartom. Mert az, aki a mai
Oroszországban készült Patyomkin filmet történelmi munkának nevezi, az vagy ennek a fogalomnak az értelmével, vagy a filmművészet ka- ,
rakterével nincs tisztában.
A film, mint nagy részben technikai eredmény,
a művészet eddigi formanyelvei közül legtöbb
lehetőséget adja az objektivitásra. Ennél a tulajdonságánál fogva tehát leginkább tudja megőrizni történelmi tények és tárgyak valóságát. A történetíró rekonstruál, a felvevőgép reprodukál.
Látjuk például, a francia forradalmat hányféle
lelki diszpozíciójú
író hányféle világf elfogás
szemszögéből írta meg, rekonstruálta elénk: Ezzel szemben azonban mondjuk, ha egy tömegfelvonulásról mozgófényképet veszünk fel, legyünk
akár jobb-, akár baloldali politikai hitvallásúak
- az objektív gép a menet, vagyis a felvételre
kiválasztott objektum objektív képét fogja az
utókor részére megrögzíteni. A felvevőgép pillanatfelvételeket eszközöl, keményen lát, befolyásolhatatlanul őszinte, és éppen ezért fölmérhetetlen előnyben van a történetíró mindenkor szubjektív véleményével és pszichológiai beállítottságával. A film történetszociológiai jelentősége az
objektív helyszíni felvételekben van, történelmi
értéke csak akkor van, ha reprodukál - a Patyomkin film pedig félreismerhetetlenül és vitathatatlanul a mai Oroszországban élő, az orosz
politikai tendenciákkal
átitatott
rendező rekonstrukciója egy, a lázadásban részt vevő, tehát
érzelmileg föltétlen elfogult matróz feljegyzései
nyomán. Azt hiszem, nem kell részletezett magyarázatokat adnom ahhoz, hogy az olvasó előtt
is tarthatatlanná válj on a Patyomkin film "történelmi" meghatározása.
.
És ennél nem kevésbé mond semmit a másik
krítikus sem, aki a Patyomkin-t tendenc-filmnek
nevezi és ebben látja kétségtelen jelentőségét, Valóban, a filmnek megvan a politikai beállítottsága, de ha a filmkritikus szempontjaival nyúlunk
hozzá a kérdéshez, azt kell mondanunk, még nem
láttunk művészi alkotást, amely önmagában jobban bebizonyította volna a sokat hangoztatott és
a politikusoktól követelt tendenc-művészet vagy
az úgynevezett
proletkult
tarthatatlanságát.
Ezek, tegyük fel, jóhiszemű emberek, következetesen megfeledkeznek arról, hogy ha valamely
művészeti produktum forradalmi jelentőségéről

A magyar újságolvasó közönség emlékezetében
egyedül Kiss József Knyaz Potemkin című ódája
volt az, ami művészi és történelmi emléket emelt
az 1905-ös fekete-tengeri
matrózlázadásnak.
Kiss József költeménye szintén forradalmi jelenség volt akkor Magyarországon, s a diákság és a
munkásság egyesületeiben a műkedvelő esték ünnepi programszámát jelentette, Magáról a vers
témájáról azonban az előadó és hallgatósága alig
tudtak többet a költő rímek közé fogott lelkes
szólamainál. A matrózlázadás világra szóló ténye
csak mint romantikus lendület jutott el a tömegek érzésvilágába, és így is maradt meg benne,
tárgytalanul és történelmi adatok nélkül. A Patyomkin lázadása különben az orosz részről elvesztett orosz-japán
háború végső kicsengése
volt.
Az utóbbi hetekben mutatták be Berlin után
Bécs mozgó színházaiban Panzerkreutzer Potemkin címen a Patyomkin hajó lázadásának történetét. Minket a film politikai tendenciája itt csak
másodsorban érdekel, a lázadás annak idején
politikai és gazdasági jelentőségével lejátszódott
a való életben, most pedig egy filmprodukcióról
van szó, nézzük meg tehát, mi ennek a lelkesedéssel és ellentüntetésekkel
fogadott eseménynek
művészi jelentősége.
Kétségtelen, minden politikai beállítottságán
túl és tisztán művészi, vagy ha jobban tetszik,
szakmai szempontból is komoly jelentősége van
ennek a filmnek. S ha magamnak is kedvem ellenére van a különvélemény bejelentése, mégis ki
kell mondanom, hogy értékelésem erősen különbözik az addig olvasott kritikusokétól, beszéltek
légyen azok akár a pártsajtóban, akár a polgárság úgynevezett független lapjaiban. Mind a két
félnél a téma politikai jelentősége az, ami az elítélő vagy dicsérő kritikát kiváltotta, s a siető tollak
alatt elsikkadt a film tárgyszerű jelentősége, ami
politikailag kihasználható ugyan egy pártmozgalom részére, de lényegét, szociális, kulturális és
történelmi jelentőségét az életmomentumok filmszerű beállítása, a fölvétel sorozatok képegysége
adja meg. Erről azonban nagyon kevesen beszélnek.
A szocialista sajtó krítikusai például, akik természetesen a film érdekében emelnek szót, néhány esztétikai frázison túl, megelégszenek a szüzsé elnagyolt leírásával (mintha bizony maga a
másfél óra hosszat pergő képsorozat nem tudná
ezt elég érthetően elmondani), és merőben politikai értelemben iparkodnak a film értékét megál-
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Kassák és Gró Lajos horgászás közben, Duna, 1938. (Gönci Sándor felvétele)
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Gró Lajos: Az orosz filmművészet.
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ban élő erők szuggesztív megnyilatkozását. Pedig
beszélünk, akkor soha nem politikai vagy filozómindaz, ami előttünk lejátszódik, a mindennapi
fiai gondolatok illusztratív megjelenítéséről, hanem mindig a bírálat alatt levő dolog művészi
életben borzalmas és vért lázító. Ezek a csord ába
tökéletességérőllehet
csak szó. Ne feledkezzünk
fogott emberek, testvéreink, tetves fészkekben
meg arról, hogy ha moziban ülünk, nem arra
alszanak, romlott húst esznek, és cári parancsra
háborúznak. Ha velük lettünk volna, bizonyára
vagyunk kíváncsiak, X úr hogyan ölte meg hűtmi is fellázadtunk volna, de most a moziban
len feleségét: vagy hogya Patyomkin éhségtől és
vagyunk, eljöttünk, hogy megnézzük az új Orokancsukától agyongyötört matrózai miért dobszországban alkotott filmet, eljöttünk, hogy lásták a tengerbe a hajó orvosát, hanem az izgat
sunk valamit, olyasvalamit, amit mi társadalmi
bennünket, az váltja ki moralizáló gondolatainberendezkedésünknél
vagy egyéni adottságainkkat és rokonszenvező vagy ellenszenves érzéseinnál fogva nem tudtunk eddig megcsinálni, létreket, hogy a filmen, a rendező által megkomponált
hozni. És végre megkapjuk az első jelenetet.
képsorozatban hogyan jelennek meg a pszichológiailag vagy szociológiailag motivált mozgások,
Nincs benne lázító tendencia és a maga egyszerűségében, filmszerűségében fölfigyeltet. megdöbemberek, tárgyak, fények és árnyékok, szóval
maga a képtörténet. A képtörténet egységét, mobent bennünket, elkövetkező tragédiák csíráit
. hordja magában. Az ebédlőterem, a plafonról
numentalitását és szuggesztivitását természetesen
a technikai tökéletességen kívül minden esetben
lecsüngő deszkalapok, a matrózok asztalai, rajtuk a csajkák, a romlott hús levével megtöltve.
a rendező ember volta, világszemléleti beállítottA legénység nem jelenik meg az ebédhez, az aszsága, lírai érzékenysége és alkotó, kifejező képessége határozza meg. Ha ezeken kívül egy műaltaldeszkák elhagyottan ide-oda mozognak a hajó
kotásnál egyéb motívumok is előtérbe kerülnek,
ringásával. Végre bejön egy tiszt kifent bajusszal,
az egész munka eltolódik az adekvát kifejezés
ragyogó uniformisban, egy pillanatig értelmetlesíkjairól, és egy heterogén eredmény jön létre. Az
nül áll szemben a mozgó deszkákkal és elhagyott
ember ül a kép előtt, elhiszi, hogy igaz, amit a
csajkákkal, nem szól semmit, csak keményen kivászon mesél, de az ezerszeres igazság egy pillahúzza magát, és eltökélten megindul arrafelé,
natra nem válik élményünkké. Tudomásul veszahol most a legénység lehet. Mondom, semmi
szük, hogy elfelejthessük.
lázító felírás vagy teátrális gesztus, csak a tárÍgy vagyunk a Patyomkin első két felvonásával
gyak némasága és a mozgások kontraszt ja, vais. Berregni kezd a gép, a képek megindulnak, és
gyis tökéletes filmszerűség, és a nézőben felfamennél beljebb megyűnk a történetbe, annál inkadnak a lázadás érzései és az okokat megértő
kább lelohad bennünk a szenzációkra kíváncsigondolatok. Ez volt az első pillanat addig, ahol
ság, kezdjük úgy érezni magunkat, mint egy agia rendező nem agitálni akart, hanem a forradaltációs könyv előtt, és nem értjük, miért dicsérte
már szemével megcsinálta a filmképet, és megmozdította vele a közönségben szunnyadó lázaki a sajtó ezt a naturalista politikumot filmcsodává. Lehet, hogy történelmileg is igaz az, amit ezek
dás szellemét. Ennek a momentumnak jellegzetes
a képek elmesélnek, de hiszen mi soha sem is
ellentéte például: kitört a lázadás, az orvost bekételkedtünk a Patyomkin főllázadásában,
és
dobják a tengerbe, s hogy senki félre ne érthesse
most azért jöttünk ide, hogy meglássuk, mit proennek a cselekedetnek primer forradalmi jelentődukál az új Oroszország a film területén. Ami
ségét, premier plánban megjelenik előttünk a tenelőttünk lepereg, abból majdnem hallhatóan orgerbe vetett orvos cvikkere, ahogyan esés közben
felakadt az egyik hágókötélre, s most is ott himdítanak ki az agyonkoptatott politikai jelszavak,
bál, mondjuk, elrettentő példaképül. Itt félreisés olyan teátrálisan történik minden, hogy egy
pillanatra sem válhatnak élményünkké a fekhemerhetetlen a rendező agitatív szándéka, s valólyeikre kikészített különben nagyon szép matrózban mondott valami otromba frázist, de rendezői
ötletnek szegény és filmszerűtlen volt a kép, és a
testek, az éléskarnrában hintázó rothadt húsdaközönségből inkább valami tétova fagyosságot,
rabok és a lázadásra izgató és jól megépített
mint a lázadó ember igazságérzetét váltotta ki.
legény politikai szólamokat hangsúlyozó és önmagukban élettelen, nagyon is betanultnak látEzt a két ellenkező képet azért választottam ki,
szó gesztusai. S ami hosszú ideig történik, nem
hogy szembeállításukkal
világosabbá
tegyem
egyéb nagy részben rosszul értelmezett politikai
mondanivalómat.
Az egészséges emberi élet elagitációnál. Láttunk megkonstruált helyzeteket,
képzelhetetlen tendencia nélkül (égési tendenciés alig valamit a tárgy- és anyagszerű filmből.
ákkal telített), és így a művészet mint emberi
produktum is elképzelhetetlen tendenciák nélkül.
A képek csak emlékeztetnek valamire, de önmaDe világos különbséget kell tennünk a "tendenguk nem jelentik az elementáris, a kép formáj á-
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Eizenstein: Patyomkin páncélos, 1925

ciózus művészet" és a művészet tendenciája kö- ez az első darabja, * elhivatottságát a filmművézött. Ugyanúgy, mint ahogyan különbséget kell szet területén. A fölvételeknél nem használ külön
tenni a "szimbolista művészet" és a művészet dekorációkat, és nem téved bele az "absztrakt"
szimbólum volta között. A művészi alkotás erős, filmnek esztétizmusába, s amit produkál, még
tökéletes volta határozza meg annak tendenció- nem naturalizmus, maximális erővel és eredzusabb vagy kevésbé tendenciózus voltát. Erre a ménnyel dolgozik a maga sajátságos területén.
tételre megint találunk megcáfolhatatlan példá- A képkivágások élesek és perspektivikusak. Lekat a Patyomkinban. A két első felvonás után, .zártságuk nem egy nagyobb egészből való kiszaahol a rendező egyre inkább felszabadítja magát kadástjelent (mint ahogyan azt a matrózok alváaz erősen politikailag beállított kézirat szcenáriu- sát bemutató képen láthatjuk), érezzük, hogy
ma alól, a harmadik, negyedik és hatodik felvo- ami a vászon síkján kívül történik, az is csak
násban a munka kezd visszatérni saját medrébe, ennek a filmtörténésnek kényszerű folytatása lea képen egyre inkább a képírás éri el a veleérzés het. Mindig az egész, a végtelen jelenvalóságát
vagy a könyörtelen ellenszegülés lázát a közőnérezzük, és amint nincsenek favorizált részei társégnél. Itt nincsenek többé betűkbe vagy gesztu- gyakban, formákban és mozgásokban, ugyanúgy
sokba zárt szólamok, csak képek vannak, nyu- nincsenek az előtérben dolgozó sztárjai sem a
godt és nyugtalan foltokkal, mértanilag elosztott filmnek. Az egy mindenért és a mind egyért van
tömegmozgásokkal, a biztonságban levők nyu- jelen. Az individuum elveszti jelentőségét, hogy
galmával és a menekülők zűrzavarával - és a végtelen jelentőségűvé sokasodjon és magasodhatás kétségtelenül forradalmasító. Ezekben a jon föl a tömegben. Igaz, hogy Eizensteinnek
részletekben látni meg az orosz filmtechnikának
az amerikai méreteket is felülmúló fejlettségét és
• Kassák téved, a Patyomkin nem az első filmje volt
Sz. M. Eizensteinnek, a fiatal rendezőnek, akinek Eizensteinnek. - A. I.
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'maga az állam állt rendelkezésére pénzzel és a
, szereplő emberek tízezreivel, de igaz az is, hogy
/ még nem láttunk filmet, ahol a kollektív szellem
erejében ennyire tisztán, gazdagon és közvetlenül
manifesztálódott volna. A rendező tudásától és
hitétől, a szereplők együttérzésétől és forradalmi
líraiságától átizzottak ezek a képek. Vannak jelenetek, amelyek a rendezés szempontjából szinte
tökéleteseknek látszanak. A filmművészet fejlő- désének szempontjából nagyon káros, hogy politikai beállítottsága miatt számtalan országnak
sem a közönsége, sem a szakemberei még hosszú
ideig nem ismerkedhetnek meg ezzel a végeredményében tisztára művészi felépítésű alkotással.
Németországban még megnyirbálás nélkül került
a vászonra. Bécsben már alapos műtétet végzett
rajta a cenzúra.
A Patyomkin után két újabb orosz film indul
el európai körútjára. Az egyiknek a címe: Aelita;
.: Alekszej Tolsztoj hasonló című regényéből filmre
rendezte Protazanov, Tairev színészei játsszák
. úgynevezett konstruktivista díszletezéssel. A má,:
sik címe: Véres vasárnap. Az 1905. január kilen-o
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cediki véres eseményeket viszi filmre Moszkvin
rendezésében, a Proletkult metódusában.
I
A darabokat a bécsi Busch-Kino hatalmas termében mutatták be. Ez a helyiség valamikor cirkusz volt, s arénaszerű megépítettségévelnagyszerű miliője az állandóan tömegekkel operáló'
orosz fílmeknek" A terem nagyméretűsége és a
darabok mozgalmas élete szinte maradék nélkülmagukba kapcsolják a nézőközönséget, mintegy
résztvevőjévé teszik a vásznon lepergő esemé-·
nyeknek. Lehet; hogy ezt a helyiséget a hatásfo-"
kozás kedvéért a Wiener Russische Handelsvertreter tudatosan választotta ki a rengeteg szépen
kifestett és színházi hatásokra utazó mozik kö- ,
zűl, s amint a közönség hangulatábóllátjuk,
'el is
érte vele, amit akart. Eltekintve azonban ettől a'
technikai kikészítéstől, ettől a nyíltan propagan- ,
da módszertől, a két darab belső tartalmánál
fogva, a benne zsúfolt szellemi erők és a nagysze- .
rű technikai felkészültség mellett határozottan;
fokozni fogja az orosz filmművészet sikerét
Európában.
.
A két darab közülaz Aelita című az, amelyről,
.
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elsődlegesen mint-művészi produktumról kell beszámolnunk. Nem kész, lezárt eredmény, de minden alapvető hibái mellett is pluszt jelent, s mint
rendezői kísérlet kétségtelenül hatással lesz az
európai szakemberekre, Vahtangov, Meyerhold,
Forreger és Tairev konstruktivista
színjátszása
az egész világ színművészetére hatással volt, s
ennek az iskolának a törekvései most kerülnek
elénk először a film területén.
De hogy a konstruktivista díszletezés ezen a
területen is elérheti-e azokat a lényegesen döntő
eredményeket, amiket a színháznál elért, az nagyon valószínűtlen. Sőt bizonyosan nem. Mert
hiszen a film nemcsak mondanivalójában,
hanem
megjelenési formájában is összehasonlíthatatlanul különbözik a színháztól. Tairevék színpadi
újítása annyiban áll, hogy, mint a plasztikus művészet képviselői, kiléptek a "Guckkastenbühne"-ből, és megépítették
a "Raumbühné"-t,
vagyis a színjátszást, a képháttér elől beállították
éltető at,moszférájába, a térbe. Az illuzórikus látszatot így átváltoztatták
realitássá. A színjátszást, amit az individuális fejlődés elterelt a maga
útjáról, visszavezették ősformájához, az arénához. Látnivaló tehát, nincs is abban semmi) új,
amit Tairevék hoztak, csak éppen építő ösztönnel az illúziókeltés helyett reális művészetet akarnak adni a színjátszásban a színművészet törvényei szerint. Ez nagy részben sikerült is nekik,
most azonban, hogy akino vásznára is át akarják
vinni ez irányú kezdeményezésüket
és eddigi
eredményeiket, végzetesen ellentétbe kerülnek
önmagukkal. Igazuk volt, hogy a színjátszás természeténél fogva a térben kell hogy megtörténjen
- gyerünk ki hát vele a térbe; nem lehet igazuk
azonban akkor, ha kinóról van szó. Ha a színház
térművészet, akkor ezzel homlokegyenest ellentétben: a film tiszta síkművészet - mozgó fénykép-művészet. Amíg a színházban a konstruktivista térszerkesztés a festői díszletezés halálát
eredményezte, ugyanez a kino vásznán a legjobb
esetben is csak festőien szép díszletépítést jelent.
Az Aelita rendezése cáfolhatatlanul az én fejtegetéseim mellett bizonyít, és világosan mutatja
meg a rendező tévedéseit. Ezek a tévedések azonban nemcsak a díszletépítés teóriájában vannak
meg, már benne gyökereznek a darab megszületésében, magában a regény téma megfilmesítésének az ötletében. Ismét azt a kétéletű valamit, az
irodalomnak és filmművészetnek anyagszerűtlen
egyvelegét látjuk magunk előtt leperegni. A téma
mint naturalista történet indul el, s a közepén
álomtörténéssé változik át.
A meséje erősen szatirikus ízzel az, hogy egy
csekahivatalnok, telve ezer emberi ügyetlenség-

gel, hogyan indul el nyomozóútra, s minden strébersége és szemfülessége mellett is hogyan szedik
rá a tiltott kereskedelmet űzők és a "fekete börzén" játszók. Ezzel egy időben és párhuzamosan
egy fiatal mérnök szerelmi tragédiája is megkezdődik. Érzelmes, együgyű történet, de a fiatal
mérnök mégsem vész bele egészen. Egy új repülőgépféle találmányon dolgozik, amivel aMarsba
szeretne átrepülni. Bizonyos villamos jeladásokat
fog ki a térből, amelyek azt bizonyítják, hogya
Marson valóban élnek emberek. Végre sikerül is
neki a gép megszerkesztése, és sikerül maga a
Marsba való átrepülés is. A cseka emberével
együtt jutnak be az új világba, ahol szintén osztályokra vannak tagozódva a csillag lakói, s ők
mint forradalmárok itt is megkezdik forradalmasító munkájukat. Erőszakolt és ötlettelen történet.
A Mars világának megépítése a konstruktív
díszletező munkája. Mint dekoratív művészet,
nem mint filmművészet - nagyszerű produktum.
A fényes és matt formáknak, síkoknak és vonalaknak egy grandiózus kompozíciója, s ha mindez nem akarna valami mást sejtetni, sőt mutatni,
mint csak lemezekből, drótokból
és vízesésszerű gyöngysorok ezrei ből összeszerkesztett mŰ-j
vészi egységet, akkor felejthetetlen lenne esztétikai hatása. Így azonban, hogy a Mars belsejét
mint naturalista valóságot akarja adni, élettelen,
perspektíva nélkül beállított kulisszákká válnak,
s elveszítik művészi jelentőségüket. Ami a színházban, adott reális térben reális valóságnak hat,
itt a panoptikum viaszftguráihoz válik hasonlóvá. Viszont egészen más hatást érnek el a Mars
gépszerű embereinek a kosztümjei. Ezek a nagyon egyszerű eszközökkel megoldott és mégis
gazdag formájú ruhák nem a valóság imitációi,
a maguk ruhavalóságában nagyszerűek stílusban
és kifejezőek karakterben. Amíg például a tömeg
mozgatásánál a díszletek anyagszerűtlensége teljesen dezilluzionálja a nézőt, addig a ruhák színt
és súlyt adnak az egymásra torlódó mozgásoknak.
A szakember, aki ezt a filmet végignézi, a fent
említett hibák dacára is sokat tanulhat belőle, a
maga továbbkereséseinél
sokban hasznára fordíthatja azokat a negatív eredményeket, amik itt
a rendezés kiindulási pontja miatt mint hibák
mutatkoztak meg.
Az Aelita film tévedéseihez hasonló hibákat
már észrevehettünk különben az évekkel ezelőtt
játszott Dr. Caligari című filmben is. Ez a német
expresszionizmus mesterdarabja volt, ők is belevesztek valami anyagtalan stilizálásba, és a két
rendező tévedése vagy a feladat tisztán nem látá-
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sa annyiban is rokon, hogy mind a két darab
azért, hogy keresztülvihető lehessen bennük az új
művészi szándék, eltávolodik a realitástól, s az
egyik mint egy őrültnek a víziója, a másik pedig
mint egy fantasztikus álom fejeződik be. A rendezők ezzel kitértek a vállalt feladat megoldása
elől. Pedig a zenében és képzőművészetben már
bebizonyították előttünk, hogy a művészet, legyen az akár expresszív, akár konstruktív, nem
az álom vagy az őrület kreatúrája. De az igazság
kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az Aelita öt
évvel ezelőtt készült, a rendezője azóta bizonyára
túljutott a kezdet nehézségein, s így a darab fogyatékosságai vagy rossz irányban való kísérletezései már csak a mi számunkra, akik most ismerkedtünk meg a művel, jelentenek részletesebb
megbeszélésre való anyago t. A konstruktivizmus
ma már a filmben is túljutott a többi iskolák
eredményein.
A Véres vasárnap című agitációs darab a Patyomkin-hoz viszonyítva a maga nemében nagyobb és karakterisztikus abb alkotás amannál.
Ezt a darabot egy Moszkvin nevű színész rendezte, sokkal tudatosabban és konzekvensebben,
mint Eizenstein a Patyomkint. Erre a tudatosságra vall a képek előtt lepergetett első mondat:
"Nem szépen elgondolt mesét vagy különös regényt akarunk nektek a következőkben bemutatni, egy kiszakított rész ez a valóságos életből."
Tagadtam a Patyomkinnak azt a nagy tendenciózus hatását, amiről a lapok olyan egyöntetűen
megemlékeztek. Velük szemben azt állítottam,
hogy a Patyomkin művészi értéke éppen tiszta
filmszerüségében van, s ennek a hatalmas alkotásnak ott mutatkoznak gyöngéi, ahol a filmművészet törvényeit figyelembe nem véve a rendező
a kézirat tendenciáit akarja kihangsúlyozni. Ennek az állításomnak az igazolására most itt a
Véres vasárnap című képsorozat. Nem film ez a
nagyméretű alkotás a szó művészi értelmében.
Nem filmművészet, hanem valami egészen más,
eddig ismeretlen és ki nem használt lehetősége a
mozgófényképezésnek. Tisztára politikai agitáció, s az egészet helyes nézőpontból látva, éppen
ez a konzekvens filmszerütlensége, vagyis a megadott témának ilyen pusztán elmondása adja meg
művészi jelentőségét. Mert mégis művészet ez,
egy művésziesen megszerkesztett mozgóképeskönyv. Nem más, mint politikai brosúra, de nem
betűkben és mondatokban, hanem képekben és
nem a filmművészet, hanem a logika törvényei
szerint összeállított képsorozatokban mondja el
literáris mondanivalóját. A Patyomkin esztétikai
"
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Gró Lajos. Az orosz filmművészet.
a felvevőgéppel. ll. o.
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Dziga Vertov: Ember

célkitűzései kétségtelenek, itt csak a valóság minél erősebb visszaadásáról, egy az életben lejátszódott történet idézéséről van szó. Nem konstruálás, hanem csak rekonstruálás akar lenni.
A néző előtt nem mint kép, hanem mint emlékkép jelenik meg. Mint mondtam már, agitációs
képeskönyv, s mint ilyennek sokkal erősebb, de
egyszersmind sokkal zártkörübb területen lesz
hatása, mint a Patyomkinnak. Ez a film kimondottan a proletáriátushoz beszél, szárazon, egyirányú, politikai irányú célzatossággal, és lehetetlenség, hogy a polgári közönség egy pillanatra is
elfeledkezhessen előtte osztályhelyzetéről, átadva
magát úgynevezett művészi élvezetnek. És ennyiben ez a munka, nevezzük akárminek műfajilag,
a maga nemében egységesebb, a maga elé tüzött
célt teljesebben beváltó, mint a Patyomkin.

(Karunk, 1926. aug=szept.; Éljünk a mi időnkben, Magvető, 1978)
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KAS SÁK LAJOS: AZ ABSZOLÚT FILM
\ Berlin. A nagyváros szimfániája
Szeretném, ha azok az állandó esztétikai beállításban élő lelkek, akik eddig a moziban nem
találták meg szellemi igényeik kielégülését, vagy
eleve tagadásba vették a mozi művészi lehetőségeit, megnéznék a most bemutatásra
került
A nagyváros szimfóniája című filmkompozíciót.
Ebben a filmben majdnem tökéletes megoldásban benne foglaltatik mindaz, amit eddig a szakemberek és teoretikusok a film lényegéről és fejlődési lehetőségeiről elmondtak.
De mielőtt a film kritikai ismertetésébe belemennék, szükségesnek tartom, hogy figyelmeztetést küldjek a bemutató színház igazgatóságának.
A színház vezetősége, ahol A nagyváros szimfoniájá« bemutatták, egy konferansziét állított ki
a vászon elé, akin keresztül menteni próbálta a
vállalat állítólagos vakmerőségét, és figyelmeztette a közönséget, hogy most egy abszolút film
bemutatása következik, kéri tehát, legyen elnéző
ezzel a kísérletezéssel szemben. Csak természetes,
hogy a közönség pillanatok alatt elfogulttá, sőt
fölényesen rosszindulatúvá alakult át a bemutatandó mű irányában. Még semmit sem láttak, de
. már tudták, most valami futurista őrűltség fog
következni, és fölhangzottak a nem ön- és közveszélyes őrültségnek kijáró nevetések. De mégis a
bevezetést elmondó úr tévedett. A vásznon megjelentek az első képek, s a rosszul beállított, de
különben is fölényes és cinikus pesti közönség
megdöbbenten, szinte lélegzet-visszafojtva figyelni kezdett. Pedig sem az erotikát kihangsúlyoz ó
mezítelen testek légiója, sem amerikai lovasbravúrok, sem etnográfiai különösségek, sem panoptikumba illő rémtörténetek nem ugrottak a
szeme elé. A vásznon világos és sötét foltok,
horizontális, vertikális és diagonális vonalak egymásmellettisége, egymást metszése történt a kino technika legtökéletesebb formájában,
mesetartalom nélkül. A mozi igazgatósága valóban
meg lehetett lepődve, hogy a sötétben sem a várt
szabadon föltörő nevetés, sem a széksorok között kivándorló közönség zörömbölése nem hallatszott. Ehelyett érezni lehetett a figyelő emberek szívdobogását. A vásznon megjelent a nézőkkel szemberohanó lokomotív, amelyben a megzsúfolt emberek Berlin felé röpülnek, és következtek gyors, világosan összekomponált egymásutánban a vonat mentén előkerült tájak, világos
és sötét mértani csíkok, homorú és domború
18

formák, a telefondrótok egymást keresztező hálózatai, a karcsú szemaforok, nagy, fehér keretes
tábláikkal, akár az óriási figyelő szemek és hidak
acélkonstrukciói, az alagutak ordító mélységei,
és mindez nem véletlenszerűen, de ezer fölvételből kiválogatottan, mintegy architektonikus
elrendezésben. Semmi pátosz és semmi színpadiasság. A rendező nem illúziókeltésre számított,
minden erejét az anyag legyőzésére és a törvényszerű formák szintetikus megszerkesztésére és kihangsúlyozására koncentrálta. A közönség már
nem a dolgokon kívül álló önmaga személyét
figyelte, nem a perspektívák voltak azok, amik
megfogták őt, úgy érezte, benne áll a kép kompozíciójában, részese a hatalmas, ezerarcú életnek.
Pillanatok alatt benn vagyunk a még alvó Berlinben.
A filmnek nincs novellisztikus tartalma, nincs
tendenciózus társadalmi beállítottsága, félreérthetetlenül önmagáért való, a filmalkotás jelentőségét reprezentáló produktum. Nem elbeszél, hanem megtörténik. Az élet játéka a síkon, a szemeinken át jön el hozzánk, és elfelejteti velünk háttérbe szorult halló-, tapintó- és beszélőszerveinket. S valóban, vagy legyőzhetetlenül elfogultnak, vagy a képélet fölfogására képtelennek kell
lennie annak, aki a szemei előtt lepergetett szalagból nem érzi a részben alvó és részben már
ébredő nagyváros életlüktetését. Érezni a csöndet, a szürke levegőt. És az üres utcahosszból a
szél most előhömpölyget egy árván maradt, tiszta
papírlapot. A szürke egyhangúságban ez a fehér
forma már előhírnöke a bekövetkező égi világosságnak és a földre kárhoztatott emberek, állatok
és gépek megmozduló harcainak és robot jainak.
És lassú egymásutánban végig következnek előttünk a roppant bérkaszárnyák
homlokzatai,
szemben velünk, skurcban és fölülről látva, a
formák millió gazdagságában,
ablakszemeiken
még rajta vannak a zsaluk, és némelyiknek a
csücske véletlenül vagy valakinek az akaratából
kissé félrecsúszott, fölhajtódott, és ezek mögött
a rácsos takarók mögött, anélkül hogy valaki
figyelmeztetne rá, megérezzük a négy fal között
alvó, fáradt és rossz tüdejű emberek lélegzését.
Minden ilyen résre nyitott ablak valóságos kiáltás a segítségért, sóhajtás egy jobb, egy tűrhetőbb
világ felé. Es lejjebb, ezek alatt a négyszögletes
koporsók alatt lassan fölhúzódnak az üzletek
redőnyei, s amit az életben járva sose figyeltünk
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meg, elénk kerülnek viaszhidegségükben megdermedt figurái a divatkereskedéseknek. Ezek a viaszbábuk eddig ismeretlenek vagy idegenek voltak előttünk az ő merev ürességükben, s most
megJepnek és megdöbbentenek bennünket halott
életükkel. És valahonnan már megint újabb vonatok és az utcákban megjelennek az első emberek, sötét ruhákban és kemény járás sal a kipihent
munkások. Látjuk őket egész figurában, s aztán
csak a súlyosan dobogó lábaikat, mint valami
idegen terhet cipelik magukon az embert a gyárak, üzletek és irodák felé. Kinyílnak a gyárak
kapui, kinyílnak a villamosremizek. A gyárak
elnyelik a munkásokat, s a remizekből mint valami roppant állatok tisztán és fényesen előjönnek
az elektromos szerkezetek, hogy szétfussanak,
hogy halálra gázolják az együgyűeket és az elfáradtakat, hogy parancsoljanak nekünk, és szolgáljanak minket, és ragyogjanak a napverésben.
Már él, nyüzsög és lüktet a város, az élet szálai
mindenünnen összefonódnak, itt benne vagyunk
a központban és mintegy mikroszkóp alatt látjuk
mindazt, ami körülöttünk történik.
íme a modem civilizáció egyik fő fészke.
A nappali világításban a munka és a soha megnyugodni nem merés vagy nem tudás a képsíkon.
Az ember, az állat és a gép csodálatos formái és
mozgásai. Az organizmus és az organizáció. Az
egyik nagyszerüsége és a másik egzaktsága. A gépet bizonyára még senki se látta közülünk ilyen
hatalmasan egyszerűnek és uralkodóan tisztának. Minden a maga helyén mozdul, és minden
formában érezni a végső kifejlődésre való törekvést. A fogaskerekek pontos összetalálkozása, a
sima ezüstlő lapok ide-oda csúszása, az emelkedések és esések pontos ritmusa néhány négyzetméternyi területen, és itt vannak az üvegfúvó
monstrumok, ott már a pasztörizált tejjel telített
flaskók gurulnak ki a gép száján, itt az acél dagasztókarok, ott már elénk ugrálnak a pirosra
sült zsúrkenyerek. Itt a villamos áram közelében
ülő idegen telefonos kisasszonyok, ott az író- és
számológépek előtt szarukeretes szemüvegeikkel
a hivatalnokok, ott a rotációsokból már ömlenek
a kész újságok, itt az iskolába menő fiú- és leánygyerekek, amint pajtáskodón összeölelkeznek,
amint, valami fölszabadult gonoszsággal, leköpik, megtépik, megütik egymást, ott a hatósági
épület lépcsőjén az összegubbasztott öreg koldusok és behúzott nyakú, fiatal munkanélküliek,
másutt a dagadt lábú kifutólány és nem messze
tőle egy dögledező konflisió elterülve az aszfalton
és a törhetetlenül ide-oda járó villamosok lent a
földre fektetett síneken és fönt a magasra nyúlt
vasszerkezeteken, víz fólött és keresztül-kasul, át
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Kassák Budapesten, 1935. k.

a házak testén, és megint az örök motívum, a
lokomotív, amely hozza és viszi az életet, alakítja
a világváros ember- és áruforgaimát. És hirtelen
ebben a nagy tumultusban egy asztallapnyi nagyságú terület, amire groteszk játékbabák vannak.
fölsorakoztatva, s amint ezek a mechanikus életet élő figurák elcsodálkoztatóan bólogatnak
jobbra és balra. És esik, esik az eső, a szél hajtja
az elgurult kalapokat, az oszlopokrólleolvadnak
a plakátok, a peckes forgalmi rendőr egy négyéves kisgyereket vezet át a Ring életvesztőjén
szelíden és megértően, akár á nagyapák mintaképe.
És semmi keresettség és sehol nyoma se a spekulatív konstruálásnak. Minden a helyén van,
minden önmagáért él, és mégis érezni, hogy itt
minden hozzátartozója és képviselője az egyetemes nagy életnek.
Az este lámpaszemei, a fényreklámok, a betűtranszparensek mint az égi jelek ragyognak ki a
sötétből. És valaki undorodva eldob egy fél szivart, és valaki, púpos öreg, lehajol érte, és a
szájába kapja, mint a legnélkülözhetetlenebb és
legízesebb eledelt. S az utcahosszban megjelenik
az éjszakák egyik hőstípusa, a kóbor, gyönyörű
kanmacska. S az autókból már csak a reflektoro-
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kat látni, ragyognak ezek a kimerithetetlennek
tűnő fényforrások, és fölöttük a szállodák, színházak és mulatók égő betüí. S amíg az ívlámpák
alatt sportol a fiatalság, kerékpárok röpülnek,
bokszolók félholtra verik egymást, tornászok
megcsinálják a legszebb halálugrásokat, addig a
selyemtapétás falak között hímet és nőstényt,
öreget és fiatalt egyformán megőrjítenek a néger
dzsessz-bandek. Es vakít és vadít a revüszínház,
a görlök mezítelensége elvonul előttünk, valahol
a sötét munkáslakásokban már alszanak az elfáradt robotosok, és itt ezek a kiválasztott testű
leányok végighordják magukat a pénzért és szerelemért. És megint a vonat, és megint a gépek
mindennemű fajtája és mindenünnen az erő és a
nyugtalanság ritmusa.
Betelt az éjszaka, mindenek fólött egy magasra
kapaszkodott fényszóró forgatja körül a szemét
az alvó világváros fölött.
A nagyváros szimfóniája véleményem szerint a
legfilmebb film, ami eddig a közönség elé került.
Elgondolásában nem színpadi játék, kivitelében
nem műtermi fényképezés. Akik eddig nem lévén
megelégedve a filmgyárak produkcióival, úgy
gondolták, hogyamozinak az irodalom felé kell
orientálódnia, azok ennek a filmnek a megtekintése után könnyen beláthatják lényegbeli tévedésüket. Sokak előtt ma már a színpadi játék újjászületéséhez egy új szerzőtípus megjelenése szükséges. Ha a színház a mi életünkben tovább akar
élni, akkor el kell jönnie a négy fal között dolgozó drámaköltő helyett a színpadi térben komponáló játékrendezőnek. S ha ez így van a részben
beszédre alapozott s közvetlen érzelmi hatásra is
számító színjátszásnál, mennyivel inkább így kell
ennek lennie a kinematográfiában, ami úgy anyagában, mint tartalmi mondanivalójában és megjelenési formájában elkülönbözik az irodalmi
tendenciákat is magában foglaló színjátszástól.
Igaz, hogy a legtöbb film még ma is inkább csak
valamely regényes szöveg illusztrációja, vagy lefényképezett színpadi játék, ez azonban nem a
szcenáriumírók igazát, csupán a filmgyárak részvényeseinek szűk látókörét bizonyítja. A mai
filmtermelők nemcsak hogy elősegítik, de egyenesen megakadályozzák az abszolút filmkifejlődését. Egy szerenesés félreértés következtében
csak a burleszk tudta magát felszabadítani ezek
alól a téves esztétikai követelmények alól. A filmalakításba csakúgy belevitték az irodalmi mesét,
a sztárrendszert és az esztétikai kultúra egyéb
rekvizítumait, mint a színpadi játékokba. És sokáig elzárták a teret a kísérletezők elől. De minden külső gátlás ellenére is a film mint alkotás
beérkezik önmagához, meghódítja a síkot, s mint

optikai művészet hovatovább teljes lehetőségével
belép életünkbe.
Eggeling, H. Richter, Man Ray, F. Picabia,
F. Léger, és Moholy-Nagy kísérletezései után
vagy azokkal egy időben jelent meg a közönség
előtt a Patyomkin című film, mint témafölfogásában, formamegjelenésében és technikai előállításában egyikjelentős eredmény az abszolút filmalkotás irányában. Ebben a filmben már kihangsúlyozottan háttérbe szorult a színjátszó színész, az
irodalmi pátosz és a film lényegével ellenkező
esztétikai kultúra. A Patyomkin film a maga
nagyszerüségében és tisztaságában általános
meglepetést keltett, és általános behódolást követelt a filmrészvényesek által tudatosan félrenevelt
mozilátogatótól. Eltekintve a film társadalmi
tendenciájától, önmagában, mint műalkotás is
általános sikert aratott. A Patyomkin megjelenése óta csak néhány esztendő telt el, s ma itt van
A nagyváros szimfóniája, ami úgy belső, mint
külső értékeiben határozottan rálicitál amarra.
A nagyváros szimfóniájában megvan a Patyomkin
nagyvonalúsága, de annak tematikus megkötöttsége nélkül, ez önmagában életesebb és teljesebb.
A szcenáriumíró kiküszöbölésével már eleve elkerülhetővé lett a kompozíción belül adódható
disszonancia. Az alaptéma központjában mint
konstruktőr maga a rendező áll. Ez a konstruktív
alkotó személyiség mindennel mint különféle
rendelkezésre álló nyersanyaggal áll szemben. És
.tudatosan tudja, hogy mikor a témájához nyúl,
akkor magához e nagy élethez nyúl hozzá. Alakít
és alkot a maga képességei és az anyag törvényei
szerint. Semmit sem rendel alá a másiknak. Neki
az ember például pszichikus és puha anyag, a gép
pedig antipszichikus, egzakt és mechanikus törvények szerint élő anyag. Mindkettővel mint
adottsággal számol, alakíthatóságuk szerint alkalmazza és hangsúlyozza ki őket. És így az alkotó sohasem kerül összeütközésbe önmagával,
A műnek elejétől a végéig megvan a szigorú egyvonalúsága és tektonikus monumentalitása.
Walter Ruttmann, a film rendezője látnivalóan
számol az előtte járt kísérletezők eredményeivel,
és kész filmjével bizonyította, hogy ezeket az
eredményeket fölértette és nagyszerűen a maga
képességein át alkalmazni is tudja. A nagyváros
síkra vetített formagazdagságát és lüktető ritmusát akarta adni. Ezt a célját majdnem maradék
nélkül beteljesítette. A képben nincsenek .futurista" rohanás ok, és nincsenek az "exl?resszionisták" által "látott" ferde tornyok, térdcsuklott
házak és égbe futó utcák. Mindenütt az élet tiszta
realitása van jelen. És ahhoz, hogy ebből a mindennapi életrealitásból a művészet síkjára vetített
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Ruttmann: Berlin - A nagyváros szimfóniája. 1927,
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Hans Richter: Tételek a Fugából, MA, 1921. 1. szám.
realitás lehessen, ahhoz Ruttmann nagy komponálóképességére, kiválasztó és építő erejére volt
szükség.
Anélkül, hogy a "nagy rendezők" szokásos
premier plán és szekund-plán technikai fogásaival élne, mindent egy vonalon játszat le előttünk,
és mégis minden, szinte maradék nélkül, elérkezik hozzánk. Kompozíciójának
főmotívuma a
24

vonatok ide-oda való közlekedése. Ez a motívum
időközönként
újra és újra visszalép a képbe.
Mondhatnám, ez a kép alaptémája, és Ruttmann
e köré a fonal köré sorakoztat ja föl a nagyvárosról kifejezhetővé érett érzéseit és gondolatait.
Vannak helyek, ahol a dolgok szimplán, önmagukban jelennek meg, s vannak helyek, ahol
transzparens erővel ütnek át egymáson. De a

J

rendezőjük megint nem a művészkedő és esztétikai hatásokra törekvő képúsztatásokkal és bekopírozásokkal operál. Mindez az életben önkéntelenül adódó alkalomszerűség, ami azonban Ruttmann kompozíciójában elveszti alkalomszerűségét, mert a rendezőnek volt türelme kivárni ennek a jelenségnek a legkialakultabb pillanatát, s
az egészet szintén mint anyagot állítani be a kompozícióba.
Intuíció és tudatosság van ebben a munkában.
S ez talán a legtöbb és a legjobb, amit én egy
alkotásról el tudok mondani, Ruttmann bebizonyította előttünk, hogy a film a mi civilizatorikus
korunk produktuma,
bebizonyította,
hogy a
filmfényképezés nemcsak reproduktív műhelymunka, hanem a művészettel egy színvonalú produktív alakítás is lehet, sőt csakis az lehet, ha
önmagát akarja adni. És bebizonyította azt is,
hogy az abszolút film nem áll idegenül és fölér hetetlenül a mozi közönsége előtt. Sokan, feltűnően
sokan voltak jelen a film bemutatóján, akiknek
a figyeimét lekötötte, s akik előtt a jövő kilátásait
világította meg ez az alkotás.
Ezek számára lehet, hogy most jelent meg először a film mint optikai élmény.
Valószínű azonban, hogy voltak jelen olyanok
is, akik az egészből "semmit sem értettek", az
egészet hiábavalónak tartották, és mégis, a magamfajta embernek, látva a közönségnek ezt a
kétféle viselkedését, azt kell mondania, van ezen
a földön út a tökéletesedés felé, és minden bajunk
ellenére is érdemes élni és életünket kifejezni alkotásainkban.
Beható és külön elvi jelentőségű tanulmányt
kellene írni a film lepergetésének ideje alatt játszott zenéről. Ma már nemcsak a szakemberek
részére, hanem a laikus közönség előtt is problematikussá vált az úgynevezett mozizene kérdése.
E. Meisel kompozíciója alkalom lehetne ahhoz,
hogy zenészeink komolyan hozzászóljanak ehhez
a kérdéshez. De ne tévesszük össze a fogalmakat.
A film lepergetési ideje alatt nem filmzenére, ami
minden esetben csak illusztratív lehet, hanem
mozizenére van szükség. A mozizenének nem a
film értelmi vagy érzelmi kísérőjének, hanem a
mozi architektonikus részének kell lennie. A mozizene a filmelőadás atmoszféráját van hivatva
tökéletesíteni. Hasonlóan a színházak különféle
színű és tónusú fényeffektusaihoz,
melyeknek
szintén nem illusztratív, hanem architektonikus
céljuk és jelentőségük van. A film kizárólag optikai jelenség, s így a zene, mint más természetű,
(Nyugat,
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Kassák Lajos-Maholy-Nagy
könyve, 1922. Mozigép. 8. o.

László:

Új művészek

külső beavatkozás, csak zavaró momentumokat
idézhet elő a film lepergetése közben. A mozi
zeneszerzőjének tudnia kell tehát, hogy ő nem a
filmhez társul hozzá, hanem a mozi atmoszféráját kell átalakítania, hogy a csak szemeivel appercipiáló közönség nem süketen, hanem halló szervei semlegesítésével zavartalanul át tudja adni
magát az optikai élménynek. A mozizenének tehát, szerintem, feltétlenül kerülnie kell a dekoratív és illusztratív tendenciákat, kozmikusnak és
architektonikusnak
kell lennie. E. Meisel szimfóniája, tudatosan-e vagy csak erősen építő ösztönnel, nem tudom, ezen az úton halad, és sokat
megvalósít ezekből a követelésekből.
. Ami ebben a zenében még illusztratív, azt a
mozi zenekara, sajnos, tendenciózusan és túlontúl kihangsúlyozta. Sőt az igazgatóság intenciói
szerint meg is rövidítette. Különben maga az
egész film is többszörös és különböző megrövidítésekkel megrövidítve került a közönség elé.

1927. december; Éljünk a mi időnkben, Magvető, 1978.)
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Egyre kevesebbet hallunk és olvasunk a filmmel
kapcsolatos társadalmi és művészeti elméletekről. Néhány évvel ezelőtt minden művészetkritikával foglalkozó folyóirat hozzányúlt a filmművészethez, ennek az új kifejezési forma eléggé
sokrétű és idegen érdekek által eltakart problematikájához. Voltak, akik a kérdés szociológiájával, mások a technikájával foglalkoztak és
megint mások fölényesen el akartak tekinteni az
egészjelenség felett, mondván: a film nem egyéb
reprodukáló technikánál és így a művészet színvonalán és a művészetkritika eszközeivel érdemében nem is méltatható.
Látszatra mind a három felfogásnak igaza
volt, de csak látszatra és időlegesen, mert hoszszantartó krízis ellenére, a sorozatos bukásokon
túl és a tömegtermelés alacsony nívója felett mégis látni .új perspektívákat. A filmalkotás kezdetben sejtett lehetőségei nem vesztek el. Az elmélkedők, ha el is hallgattak - a gyakorlati kísérletezők dolgoztak tovább és ebben a pillanatban úgy
látszik, hogy a film, mint művészi kifejezésforma
kezd rátalálni önmagára. A film legtisztább művészi alkotásait az angoloknak köszönhetjük, ma
már azonban a franciák is az első sorba léptek,
s ami jót a film területén produkálnak, az valót ban jó; félreismerhetetlenül magában hordja a
fejlődés, a művészetté teljesedés csíráját.
Mindennek az elmondásához Pierre Chenal
Bűn és bűnhődés című filmje adott alkalmat. Lehetetlennek tűnik előttem, hogy az, aki ezt a
filmdrámát látta, szó nélkül napirendre térhetne
pszichológiai tartalma, vagy művészi kvalitásai
felett. Megdöbbentő drámai erő sugárzik a filmből, megjelenésében annyira közvetlenül egyszerű, hogy szinte megszűnik minden kívülünk valósága. Nem megjelenít ez a film, hanem felidéz.
Szuggerál, hogy magadra ébredj. Kiragad mindennapi szűk környezetedből és belehelyez a világba. Életed vonalából kiesik a közvetlen cél,
hogy úgy mondjam, csak éled az életedet s közben érzed azt a hatalmas sorstragédiát, amely
minden élet végső értelme. Nem az a fontos, amit
látsz a filmen, hanem az, ami úgy láttatja veled
a képeket, ahogyan látod azokat.
De elsősorban talán nem is magáról az egész
filmről. hanem Pierre Blancharról és Harry Baurról, erről a két színészről kellene beszélni. Végeredményben őrajtuk múlik minden. Pierre Blanchar feladata a nagyobb, megoldása majdnem
emberfeletti követelmény, s amit ez a fiatal szí28

nész "kihoz a szerepéből" az túlmutat a színészi
szerepvállaláson: hivatásbetöltés, önmagáratalálás és önmaga megmutatása. Határozott érzésem, hogy Raszkolnyikov élettörténetét csak egy
francia színész állíthatta elénk ennyire valóságszerűen, a reális test és a metafizikus lélek szintézisében. Semmiféle irányban és egyetlen részletében nem esik túlzásba. Nem él vissza a játék
technikai lehetőségeivel, mint az amerikaiak,
nem patetikus, mint az oroszok, nem misztikus,
mint a németek s bárha láthatóan mindezeknek
az elemeknek a birtokában van, meg-megmarad
racionális franciának és éppen ez a racionalizmus
az, amivel érzékeltetni tudja sorsa megváltoztathatatlan voltát. Szerepe hivatássá nemesedik s
hivatását átható emberséggel tölti be. Milyen
ritka az a színész, aki beszélni tud a hallgatással
és a mozgás legtragikusabb momentumait tudja
érzékeltetni mozdulatlanságával. Képzeljük csak
el Raszkolnyikov szerepében Conrad Veidtet.
Micsoda démonoktól megszállott, patologikus
figurát állított volna elénk ez a maga nemében
nagyon kiváló szinész. Szinte az arcára irva hordaná a darab címét, félelmetes lenne egészen a
komikumig s az idegborzongatáson túl hatástalan maradna a lélekre. Talán szenzációsan érdekes lenne, de semmi esetre sem felejthetetlenül
végzetszerű. Veidt feltűnt volna szerepében,
Blanchar éppen csak, hogy jelen van a másfél óra
hosszat pergő történetben. Éppen csak jelen van
és ebben a jelenlétben dokumentálódik hatalmas
színészi ereje. Jelen lenni - ez a színészi hivatás
betöltése. Es Blanchar egész valójával él a történetben s mi érezzük, hogy egész valója a sors
parancsainak van alárendelve. Nagyon okos, derék, fiatal diák a történet kezdetén és ugyanolyan
derék és okos fiatal ember akkor is, mikor "bűnéért" majdnem önként vállalja a "bűnhődést". És
éppen ennek az okos fiatal, embernek bárgyún
elkövetett cselekedete az, ami az élet mélyén rejlő
ellentéteket, a testünkbe és szellemünkbe ágyazott drámai pontokat egy-egy pillanatra világossá teszi előttünk és a drámai hős sorsában a
magunk sorsát érezzük át, keményelszánásaink
ellenére örökké tehetetlenül. Blanchar nem azt
mondta el, hogy ki volt Raszkolnyikov, hanem
annak a tudatára ébresztett bennünket, hogy va-,
lamennyien Raszkolnyikovok vagyunk s talán
csak a véletlennek köszönhetjük, hogy személy
szerint nem rajtam vagy rajtad teljesedett be az
orosz diák végzete.

Harry Baur, mint Porfirij Petrovics vizsgálóbíró áll szemben Raszkolnyikovval.
Ugyanúgy
fogja fel szerepét, mint Blanchar. Kerül minden
túlzást, nem gesztikulál, de nem is merevedik
"szimbolikus" pózba, nem akar ordítozással riadalmat kelteni, de nem is suttog, hogy így misztikus árnyalatokat hozzon ki a hangjával. Olyan
természetes, hogy lenyűgöz az erejével, olyan racionális lélek, hogy az az érzésünk, a vergődő
másik lelket állandóan a karmai között tartja.
Minden rezzenésében, testének széles, húsos formájában, szemüvegének villanásában benne él
hivatásának lényege. Olyan kemény, hogy könynyen megengesztelődőnek tudja magát mutatni,
olyan okos, hogy szegény Raszkolnyikov néha
már gyámoltalannak és butának látja. Íme a játék, amely túlmutat a valóságon, az illúzió, amely
belőlünk születik meg, úgy él, amilyenek mi vagyunk s ezért megdöbbentő és lenyűgöző. Nem
Kassák Budapesten, 1929-ben. (ismeretlen fényképész
a realitás illúziója az, amit a két kiváló francia
felv.)
színész művel, hanem az illúzió realitása, nem a
valóság képe a filmen, hanem a film valósága,
a kompozíció egységén. Régi megállapítás, hogy
valami különös, hétköznapi nyelvünkön meg
a film, mint síkművészet nemcsak új rendezési
nem magyarázható jelenség - maga a művészet.
felfogást, hanem új témafeldolgozást is követel.
Ugyanazokat a jellemző művészi tulajdonsáA film költője egészen más feladatok megoldáságokat, amelyeket elmondtam a két színészről,
ra vállalkozik, mint a regény vagy színpad költőelmondhatom Pierre Chenairól, a rendezőről is. , je és éppen úgy, ahogyan regényt lehetetlen szinAzonkívül, hogy a filmezés elsőrangú szakembepadra applikálni, ugyanúgy lehetetlen az időben
re, művészi alkotó is, mert amit képsorozatával
szétfolyó epikát s a színpadi térben lejátszódó
bemutat, mindaz túllép a szűk technikai keretejátékot a filmvászon síkján maradék nélkül s a
ken és nagyrészben Dosztojevszkij regényétől is
film öntörvényeinek megfelelően levetíteni. Ezt a
önállósul. Nem illusztrálja az irodalmi témát,
művészi követelményt igazolják RaszkoJnyikov
hanem átkölti azt a film formanyelvére. Dosztofilmdrámájának
fogyatékosságai is, amelyek a
jevszkij pszichológiai irodalmából filmpszicholófilm és regény ellentétes tartalmi motivációjából
gia lett és ez a legnagyobb dicséret, amit Raszkolés formamegjelenéséből erednek.
nyikov történetének megfilmesítéséről elmondEzen a legyőzhetetlen akadályon túl Chenal
hatunk. Igaz azonban, hogy éppen ezen a dicsért
alkotó művészete Renée(sic) Clair vonalán haponton mutatkoznak
meg Chenal gyöngéi is.
lad, egyelőre kevesebb fotografikus árnyalattal,
Raszkolnyikov története annyiban jó filmdráma,
de máris mélyebb pszichológiai eredménnyel. Az
amennyiben el tudta szabadítani magát a regény
utóbbi időben lepergetett jó néhány filmkomposajátosan irodalmi részletezésétől és epikai vozíció után, Pierre Chenal alkotását látva megállanalvezetésétől. Szépen, következetesen kiépült
píthatjuk, hogy a franciák nemcsak az irodalomdrámai történet mindaddig, amíg idegen elemek,
ban, zenében, festészetben és építészetben, haa regényből feleslegesen átvett részletek bele nem
nem az angolok mellett a filmművészet területén
keverednek, zsúfoJtságukkal hézagot nem ütnek
is komoly vezető szerephez jutottak.
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(Munka 1936. március. VIII. évf 48.; a Reflexiók első része a Belvárosi Színház Szent Johanna
előadásának elemzése. A címszerepet Bulla Elma játszotta és az előadást Bárdos Artúr rendezte)
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KAS SÁK LAJOS: MI LESZ HOLNAP
Április 6. Mielőtt a Wells-film bemutatóját megnéztem, átlapoztam a Rádius filmszínház háziújságját. Első betűjétől az utolsóig a filmről szól
olyan hangos és tudatosan mellébeszélő dicsérettel, hogy a közlemények elolvasása után már alig
maradt bátorságom a produkció megtekintéséhez. Hiába is akarnám magamat megnyugtatni,
valamiféle árulást, közelgő veszedelmeket érzek
a levegőben. Még nem láttam a filmet, de úgy
vélem, már mindent tudok róla. Miért is várhatnék lélekemelőt és szívderítő t attól a műtői,
amelyről az illetékeseknek is csak ennyi a mondanivalójuk:
Wells: "Nagy víziómat (az új világról) nem
zavarja meg az a pár szerencsétlen halott a sivatag homokjában...
(Hiszen) valami módon,
előbb vagy utóbb, minden embemek meg kell
halnia és alapjában véve mindegy, hogy ágyban
hal-e meg vagy a harctéren. Mindegy ma, mikor
az élet olyan szegényes és gyötrelmes. A puskagolyó, bajonett, gáz és bomba áldozatai mindössze kissé fájdalmasabb módon pusztulnak el,
mint azok, akiket ragályos betegség, láz, éhség
vagy izgalom öl meg".
Korda: "Amint önök élénken elképzelhetik, a
kép rengeteg látványosságra ad alkalmat és a
felvétel annyi nehézséget hárít a producerra, amivel eddig senki sem küzdött meg a filmgyártás
terén ... Ha végeredményben megemlítem, hogy
a Mi lesz holnap l 300 OOO dollárba került, nem
azért teszem, mintha ez meggyőző bizonyítékát
adná annak, hogy a kép jó ... Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy mi nem takarékoskodtunk a pénzzel, mint ahogyan nem takarékoskodtunk az idővel vagy a fáradtsággal, előkészűletekkel vagy erőfeszítéssel sem ... "
A szinház igazgatója: "Néhány rövid mondat,
beszámoló a Mi lesz holnap előadásának előkészűleteiről. A cél: üzlet. .. a film olyan határidőüzletféle, mint a gabona. Már akkor kezdik eladni, amikor még nincs is. (Hogy a Mi lesz holnappal) mennyire biztosra megy a színház, a kölcsönző vállalat és a producer, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a film propagandájára eddig már
rekordösszeget, körülbelül 20 OOO pengőt fordítottak. (és most) sötét lesz. Megszólal a gong.
Kezdődik a film ... "
Az olvasottak után bent ülök a fehér vászon
előtt és csakugyan elkezdődik a film pergetése.
S már az első képeknél csalhatatlanul érezzük,
hogy a továbbiakban semmi jó nem következhetik. Wells művészetét sohasem tartottam igazán
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művészetnek, reformeri gondolataival sohasem
tudott előttem világosságot gyújtani s most, hogy
képekben elém vetíti "hatalmas vízióját", szinte
hangosan tiltakozni szeretnék mindaz ellen, amit
a felvételek mutatnak s amit az üzleti reklám
csodálatosan nagyszerű jelenségnek minősített.
Szomszédaim félhangosan megállapítják:
"Az
utóbbi öt esztendő legrosszabb filmjét pergetik
előttünk". Mindenki vár valamit, mindenki idegesen nyugtalankodik. A képek rohanvást kergetik egymást a vásznon, úgy pereg a film, mintha
egy helyben állna. A gyorsan forgó kerék küllői
folynak így egybe, mint ebben a filmben az egyes
jelenetek. És csupa műtermi kulissza és csupa
panoptikumi figura. A tér, amely egy hatalmas
metropolis képét lenne hivatva felidézni előttünk, távlat nélküli kuckó, a tömeg alaktalan,
tagolatlan csürhe, minden emberi jellegzetesség
nélkül: a beállítások érdektelenek, az egymást
követő képek szürkék, a rakásba dobált rengeteg
motívum miatt részleteiben fölismerhetetlen és
egészében élvezhetetlen. Ott, ahol enteriőrt mutatnak, előlegzett jóhiszeműségünk is szétfoszlik.
Ha ezekből az eredményekből kellene megitélnünk a mai filmművészet tartalmi és formai fejlettségét, azt mondhatnók,
hogy a művészetet
igénylő közönségnek és a művészet szempontjai
szerint bíráló kritikusnak ezen a területen semmi
keresnivalója nincsen. Szerencsére az általános
helyzet nem ilyen reménytelen. Hogy a filmből
egyszer és mindenkorra nincs kirekesztve a művészi tevékenykedés s már eddig is jelentős eredményeket értek el ezen a területen, annak egyik
legszebb bizonyítéka éppen Korda Sándor nagyszerű rendezése: a VIII. Henrik. És gondoljunk
a Vörös Pimpernelre. Mindkettőnek osztatlan sikere volt, úgy a közönség, mint a kritika előtt.
Korda rendezői hírneve máról holnapra világmárkát jelentett. Ebben a pillanatban azonban,
a hirtelen felfelé ívelő vonal, úgy látszik, nemcsak
megszakadt, de zuhanásszerűen vissza is esett a
Mi lesz holnap monumentális giccsével. Most,
hogy utánagondolok annak, amit a vásznon láttam, a sok zűrzavarból egyetlen tisztán megfor- .
mált jelenetre nem tudok visszaemlékezni. A foglalkoztatott
színészek egyetlen arcmozdulata,
szemvillantása, taglejtése nem vésődött belém,
mert nem is láttam egyebet mechanikus külsőségnél, technika és kulisszaépítészeti rekvizítumoknál. A művészetnek azon a szuper-romantikus
korszakán már alaposan túl vagyunk, mikor a
jövő életet laboratóriumi keveréknek képzeltük

el, mikor a fém és üveg imádata korszerű modernséget jelentett. Nem hisszük és nem akarjuk
elhinni, hogy a jövő embere ilyen kihűlt világban,
ilyen megmerevedett pózban éli majd le életét.
Nem hisszük, mert nem tartjuk kívánatosnak
magunk fölött a technika uralmát. Mindez már
avíttabb fantázia szüleménye, mint nagyanyáink
boszorkánymeséi voltak. A technika századának
embere rájött arra, hogya
technika nem cél,
hanem eszköz, a szellem fölszabadulásának egyik
gyakorlati eszköze s ezért a jövendőt nem az
abszolút eldologiasodás, hanem a mai dologi állapot fölé szeretnők megépíteni. A Mi lesz holnap
képei pontosan az ellenkezőjét vetítik elénk. Igaz
azonban, hogy ennek elsősorban nem Korda
Sándor az oka. Ha még olyan nagyszerű rendező
kezd is munkához, azt az anyago t kénytelen képpé alakítani, amit a szcenárium-író bocsát rendelkezésére. Részleteiben, a beállításokban és fotografálásokban kvalitásmunkát végezhet, de lehetetlen, hogy művészetté alkothassa azt, ami
lényegében művészietlen. Wells szcenáriuma pedig az érthetetlenségig üres és elindulását ól a
befejezéséig magán viseli a giccs jellegzetességét.
"Nagyszerű víziója" ezerszer elhasznált klisékből
rakódik össze, s ami "eszmei tartalmat" hord
magában, az ellen minden épeszű embernek tiltakoznia kell. Mert ez a film nemcsak megjelenési
formájában művészietlen, hanem tartalmában is
károsan időszerűtlen - végső értelmében háborús
uszítás, jóllehet Wells az "emberi paradicsom"
eljövetelét akarta általa kihirdetni. A történet
meséje 1940 karácsony estéjén kezdődik. Pontosan olyan körülmények
között, ahogyan az
Dickens regényei ben szokott megtörténni, érzelmes környezetben, ősz nagyapóval és játszó gyerekekkel, harangzúgással és az együgyűek végtelen optimizmusával. És azután hipp, hopp: hadüzenet nélkül kitör az új világháború. Es némi
zajok, torlódások, kasírozott gépek, rohangászó
alakzatok úgy, ahogyan azt egy műteremben
trükkökkel, pénzt nem kímélve, de pszichológiai
indokolás nélkül megrendezik. "Halott emberek" mondják a felírások. "Asszonyok és gyerekek, férfiak és nők. Fiatalok és öregek. A halál
kegyetlen demokráciája
egymás mellé sodort
minden rendűt és rangút. Megölte őket a bomba
és a gáz. Megölte őket a háború". De nem baj!
Halljuk Wellsnek, a magát még ma is szocialistának valló világhírű írónak, végső következtetését. .. Az előadás második részében már Everytownt, az üvegvárost látjuk. Ez a város a Wells
által elképzelt emberi paradicsom, amelyért szerinte, egy új világháborút is érdemes átszenvedni.
Gyarló, 'majdnem gyalázatos okoskodás ez ma,

Kassák Lajos, 1922 eleje, Bécs. (ismeretlen fényképész
felv.)

mint ahogyan gyarló fantázia eredménye az
üvegváros, ahol a technikai civilizáció maradék
nélkül fölfalta az emberi szellemet. Valamikor a
futuristák képzelték el így a jövőt s a művészet
terén Capek R. U. R. című utópisztikus drámájában láttuk hasonló eszközökkel, de ellenkező
tendenciával meg valósítani. (Bécsi előadás.) Ca-

pek elriasztó példának állította elénk utópisztikus világát, Wells azonban meg akarja velünk
kívántatni egy új világháború árán is. Még mindig nem gyógyult ki Clissold világának mániájából. Még mindig nem látja be, hogy az embernek,
aki az ipari forradalom óta majdnem minden
erejével a technikai eszközök megteremtésén fáradozott, most ezeknek az eszközöknek elhatalmasodása ellen és a szellem uralmáért kell küzdenie. És nem egy új világháborún keresztül. Nem
tudjuk elhinni Wellsnek, hogy "alapjában véve
mindegy, hogy ágyban hal-e meg az ember vagy
a harctéren". Aki ma így beszél, az a háborús
uszítók nyelvén beszél. S aki ennek a fölfogásnak
a szolgálatába állítja müvészetét, az érdemtelen
arra, hogy müvésznek nevezzük.
A Mi lesz holnap előadása után fájdalommal
állapítottam meg: Wells filmjére is azzal az érzéssel fogok visszagondolni, mint az újságok napról
napra közölt vérgőzös, farkasordításhoz hasonló
háborús közleményeire, amelyek kétségbeejtőkké teszik nappalainkat és rémlátásokkal töltik
meg éjszakáinkat.
János Passió
Április 10. Nagypéntek. A Zeneakadémia koncerttermében 'ülünk ezernyi emberek, hogy Johann Sebastian Bach lipcsei orgonista János Passió-ját meghallgassuk. Egyelőre csönd van s aki
ezek közül a nagyvilági, ideges és hiú, hajszához
szokott és hirtelen szenzációkra kívánesi emberek közül eldurvult lelkében még magába tud
szállni, az most réveteg tekintettel mered a semmibe és érzi, hogy az idő folyása megfordult,
világok múlnak el körülötte és ő egy német kisváros közepén áll, két-háromszáz év előtti idegen
környezetben, ahol minden zug, minden egyszerűség és díszítő faragvány örökidőktől örökidőkig ismerős a számára. Nagypéntek a kereszténység legdrámaibb ünnepe, az istenember halálának és az emberisten-legenda
megszületésének
órái. Nem teológiai dogma, nem vallási ceremónia, általános emberi ünnep, mert ezen a napon
halt meg Jézus, a szegény názáreti ács fia, akiben,
emlékezetünk szerint, először feszítették meg az
Igazságot. Az Igazságot, - ki gondol még az
igazsággal? .. Ezeken az aranycirádás falakon
kívül a szegénység és a gazdagság őrülete tépi az
emberek idegeit, a templomok hajóit az elsüllyedés veszedelme fenyegeti a viharban, a boldogság
országának még első köveit sem rakták le az
építők, az anyák kiapadt mellén síró gyermekek
vergődnek és az egész világ háborúra készül az
egész világ ellen. Ki gondol most az igazságra,
mikor mindenki a másik elpusztítására gondol.
Lehet, hogy az egész földön most ez az egyetlen
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hely, ahol ember ember mellett békességesen
megfér, pillanatra megpihen, mint a vándor, aki
hosszú útról érkezett, szeméből a reménység sugara világol és várja a csoda beteljesedését. Várja
a csodát, amiről most úgy érzi, egyszer rajta is be
kell, hogy teljesedjék. Csend van és ez a csendesség kimondhatatlanul
mély és az irgalom melegségével telített.
Az emelvényen már ott sereglenek a zenészek,
hegedűjükkel és fúvószerszámaikkal a kezükben
és az énekesek, száznál is többen, férfiak és nők,
és egy intésre várnak, hogy elfulladt mellükből
fölszakadjanak a hangok. És jobbról most egy
ősz, öreg ember jön elő, mint akit égi kezek irányítanak, fölszáll a pulpitusra, széttárja a karjait
és int fekete pálcájával, hogy kezdődjön meg a
vágyak és áhítatok beteljesedése.
A hegedűsök reszelik hegedűjüket, az orgonista zúgásokkal és moraj okkal tölti meg sípjait s a
fúvósok búgnak, mint a szerelmesek és fölkiáltanak, mint a haldoklók s a hangok áradásában
már érezni, ahogyan megfürdeti magát benne
Bach magasztos lelke, az őslélek, mindnyájunk
együttese tereken és időkön túl. Nem ujjonganak
a hangok, óh nem - a bánat árnyai állnak egymás
mellett tömören, mint valami sötét fal s a panaszkodó hangok úgy zengnek, mintha nemes ércnyelveket ütnének hozzá ehhez a falhoz. Minden
szól egyformán, a nemes anyag és a szellem,
amivel érintkezésbe jutott. Elvihetne bennünket
ez a zene nagyon messzire, elsodorhatna ebből a
pillanatból, hiszen már-már nem is mi vagyunk
mi, hanem a minden vagyunk. Bach zenéje egy
a világ vérkeringésével, ami rajtunk is átfolyik
most és megszünteti elkülönülésünket.
S aztán
halljuk a kar énekét, amely nemcsak hangban
fölgazdagítja, hanem értelmet is ad ennek a zenének. Hódolatot énekel a kar Jézusnak, a Szenvedés és az Igazság emberi szimbólumának.
Így
mondja:
Hadd értsük most a passiót,
Hogy te vagy az, ki lesz, ki volt,
Kit szült az ég,
Ki szolga lett s e szolgasors
Tenálad fényre vált.
Bach művészete világot átfogó erő, egyszerre
lenyűgöző, mint a fájdalom és fölszabadító, mint
az öröm. Ahogyan mondtam: érzem, hogy a mindenség szól belőle. Valahonnan a földből szivárog föl, akár a termékeny erjedés illatai vagy az
égből hull alá, akár a termékenyítő napsugár.
S ha elgondoljuk, hogy mindezt egy agyonzaklatott, egy nyomorúságaiban
összetöpörödött
orgonista, az első sorból visszaszoritott, félelmekkel és riadalmakkal telt ember fogta össze a maga
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sajátos formájában, úgy, ahogy az most előttünk
megjelenik! De mivel ez a zene nem a kétségek és
riadalmak hangja, mekkora lehetett Bachban a
megbékélés utáni vágyakozás, az üdvözülésbe
vetett hit, hogy így tudott szólni. Vajon eljön-e
még egyszer az az idő, mikor az ember újból
felismeri rendeltetését és hinni tud elhivatottságában? Abban a korban élünk, mikor minduntalan sz6nokolni hallunk a kollektivításról, az emberi ellentétek megkívánt kiegyenlítődéséről - és
bennem újra meg újra fölvetődik a kérdés, ha
csakugyan lesz egy világ, ami a mainál kiegyensúlyozottabb, önmagával ősszeféröbb lesz, milyen lesz az út, amelyen ehhez a világhoz eljuMA. 1922. mIljus. Modern gépplasztika.
tunk. A szocialisták, akik közé magam is tartozom, úgy gondolják, hogy az új világ egy régmúlt·
világ kollektív tisztaságához, egészségéhez és összeköt bennünket az ősi múlttal, megerősít
bennünket a jelenben és előkészít bennünket a
életderűjéhez fog hasonlítani. És azt gondolják,
hogy az új művészet is valami olyasmi lesz, mint jövőre. Valamikor a zene csak úgy kifejezte az
Bach kollektív, monumentális művészete. Nem ember érzelmeit, mint ahogyan harmóniában
volt mindennapi munkálkodásával. De a mechahiszek ebben az elképzelésben. Hiszem, hogy jön
egy világ, a mainál szebb, kibírhatóbb és ezért nizált technika üteme egészen más, mint amilyen
kívánatosabb, de hogy milyen lesz az, halvány a kézimunkáját végző mesterember munkaüteme
fogalmam sincs róla. Hiszem azt is, hogy a mai volt. Annak idején a dolgozó, ha énekelt vagy
technizált, mechanizált művészetet egy embe- fütyült munkája közben, az legtöbbnyire tevéribb, tartalomban átfogóbb, formában a közvet- kenykedésének átérzését és ezáltal majdnem fálen kifejezés tisztaságáig leegyszerűsödött művé- radtság nélküli fokozását jelentette. A gépek
szet fogja fölváltani, de nem hiszem, hogy hason- munkásai, ha ma énekelni vagy fütyülni akarnáló lehetne Bach vagy Giotto Istentől megszállott, nak a kiszabott dologidőben, akkor szembe találgazdag pompáival is jámborul puritán művésze- nák magukat a gép vak, dermesztően egyforma
téhez. Talán még sohasem éreztem úgy az életem ritmusával és ma vagy holnap biztosan letiporés társaim életének szétdobottságát, mint ezek- tatnának attól a könyörtelen erőtől, ami a gép
ben a pillanatokban. Nem tudom magam mara- maga is. Valami másnak kell tehát jönni, érzem,
dék nélkül odaadni Bach hódító zenéjének, köz- valami egészen másnak, mint ami a múltban volt.
ben, mintha egy tántorgó hajó fedelzetén ülnék így gondolom és hallom, hogy a korál zeng,
és hirtelenében azt a sehovase tartozást érzem, szinte már elérhetetlen magasságokból.
Te gyenge rab vagy égi lény.
amit az anyja köldökérőlleszakadt magzat érezS ez üdvünk szikla vára.
het világrajöttének első pillanatában. Hol az a
pont, amibe megkapaszkodhatnék, hol az a fény,
Te rabságodból int a fény:
ami után elindulhatnék. Bach életérzése, világA jókat üdvre várja.
szemlélete egészen más volt, mint a miénk. BizHa szived nincs, ha szolga légy,
Rabszolgajafba fúl e nép.
tosnak érezte maga alatt a földet és kétségek
Mindaz, amit ilyenkor elgondol az ember,
nélkül vágyakozott Istenéhez az egekbe. Könnyű
volt őnéki. Annyira könnyű lehetett az élete, mindaz csak a maga belső tépelödéseire vall,
hogy egy szegényes szobácskában, vaksi gyertya- ezenkívül alig is lehet jelentősége. De mégis, mivilágnál s miközben a nagy család ott szuszogott lyen nagyszerű pillanat, mikor így elérkezünk a
körülötte csendes álomban, meg tudta írni fúgáit forráshoz és merithetünk belőle annyit, éppen
és koráljait, passióit és kantátáit. Mindez azt annyit, amennyi után szomjazunk. Zsidók és kejelenti, hogy nem érezte magát kiszakadtnak a resztények vagyunk itt együtt, szőkék és bamák,
mindenség öléből s ha megszólalt, az ismert és nők és férfiak, idősebbek és fiatalabbak, széthulismeretlen világ szólalt meg általa. A technikai lottak körülöttünk az irigység kerítései, letomcivilizáció az, ami kiszakított bennünket az pultak a gyűlölködés tüskéi és együtt merítünk a
ősegységből s ki tudná megmondani, hogyan, forrásból, amelyhez nem kellett elvándorolnunk,
milyen áldozatok árán jutunk el arra az útra, mert idejött ő mihozzánk, és gyönyörű áriáiban
amely az igazi kezdet folytatását jelenti, amely tudtunkra adja, hogy:

'.

Múvészfilm Kölcsönzó Vállalat (MKV) reklámplakát. Magyar Grafika, IX. évf. 5-6. sz. 161. o.

Betelt immár,
S mi jó, hogy révbe ért a lélek!
Végezetül még megszólal a kar s aztán a korál
lefogottan, teli szívvel bugyborékolja bizakodó
áhítatát, úgy valahogyan, ahogyan kétszázötven
év előtt a keresztény hitközségek családias gyülekezetei énekelték életük teljességét Isten felé s az

emberi nyomorúságok megváltásának reményében.
Mikor kimentünk a teremből, éreztük, hogy az
igazi, tiszta művészettel találkoztunk ezen az estén és hittük, hogy egyszer mi is elérkezünk egy
olyan világba, ahol megteremthetjük a magunk
művészetét.

(A kétségbeejtő jövő és aJelszabadító múlt. Nyugat, 1936. f. 358-363. A versek Somos Emő fordítása.)
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Ha valaha, úgy ma szükség van a szellem nevelésére - mondja Kassák Lajos,
a Művészeti Tanács tagja

Kassák Lajos és Szakasits Árpád a Szociáldemokrata

Művészek Klubjában. 194?

A fenti címre és a hozzátartozó interjúra a Kas- szetszervezőt mutat be, aki (a. i.) szerint: "Rengesák Emlékmúzeum irattárában bukkantunk rá. teget dolgozik, sok munkát vállalt magára: az
Nemrégen került csak a gyűjteménybe*. Az (a. i.) frók Szövetsége elmöki tanácsának tagja, úgyszignóval jelölt Írás a Tiszántúli Népszava 1945. szintén tagja a Művészeti Tanácsnak, amely telmájus 27-i, vasárnapi számában jelent meg, és jes autonómiát élvező testület és szava van ma
mint (a. i.) jelzi, néhány nappal korábban, május minden ku1túrkérdésben Magyarországon. "
A Filmkultúra olvasóit közelebbről is érdeklő
24-én, készült Angyalföldön, Kassákék Bu1csu
választ (a. i.)-nek arra a kérdésére adja Kassák,
utcai lakásán.
Érdeklődésünket elsősorban az Írás alcíme vál- amelyben legújabb terveiről faggatja:
,,- Egy kis munkámat fejeztem be nemrég,
totta ki: "Júniusban forgatják az első új magyar
aminek a címe: "Kis könyv haldoklásunk emléfilmet a szocialista író szövegkönyve alapján."
Tovább emelte az írás értékét, amikor Csaplár kére". Tartalma úgy mondhatnók prózai költeFerencnek, az Emlékmúzeum igazgatójának se- mények, amelyek kiélezett agitáció nélkül a négítségével az eredeti, és eddig még sehol sem metek bejövetelétől kezdődő idők hangulati és
publikált Kassák-írást is megkaphattuk, amely karakter képét adják életünknek. Ezenkívül éppen tegnap adtam át egy egész estét betöltő film
Kassák Lajosné hagyatékának része.
Az interjú, amelynek csak egy rövid, és a konk- kéziratát. Terv szerint ebben az érában ez lenne
rét filmtervre vonatkozó részletét közöljük, ha- az első magyar film. Június közepe táján kezdik
sonlóképpen bizonyítja Kassák elmélyült érdek- meg forgatni és szeptemberben akarják bemutatlődését a filmművészet problémái iránt, mint az ni. Témailag a munkáséletből veszi mondanivalóját. Megjelenítésében, ha sikerül, fotografikus
itt közzétett kritikák, tanu1mányok. A Tiszántúli
Népszavában megjelent szöveg egy energiával te- finomságokban a francia, a történet' monumentáli, tettekre kész, sokat dolgozó művészt és művé- lis vonalvezetésében pedig a nagy orosz filmekhez kellene közel állnia. Ha iskolásan akarnám
• A cikket egykori szerzője, Andránszky István megjelölni a helyét, akkor az új realizmus vonaláküldte meg az Emlékmúzeumnak. Andránszky, aki
jelenleg Brüsszelben él, a 30-as évektől kezdve volt a ba tartozónak mondanám. Sajnos a film nem
Munka, majd a Népszava munkatársa. Újságírói pá- kizárólag az író munkája, s így előre nem mondhatok róla semmi biztosat. Lehet, hogya jó renlyafutása során több interjút is készitett Kassákkal.
35
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Kassák esküje.

dező segítségével sokkal több lesz belőle, mint
amit írtam, de lehet, hogy sokkal kevesebb.
A rendezés jó kezekben van, s ha sikerül a produkció, akkor számítani lehet rá, hogy megnyílik
előtte az út nemcsak a környező államokba, hanem Oroszország felé is. Ez különösen ambicionálna, mert hiszen a világ filmtermelésében az
oroszok eredményeit tartom a legfigyelemremél36
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tóbbnak. Egyébként a film a munkásmozgalomban résztvett fiatalok életéről szól."
A film nem készült el.
A Kassák Lajos születésének századik évfordulója
alkalmából készített összeállltást Antal István és .
Hudra Klára szerkesztette a Kassák Lajos Emlékmúzeum segítségével.
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KAS SÁK LAJOS FORGATÓKÖNYVE

.Vasárnap, kora reggel. Már elég nagy a forgalom, a nyüzsgő emberek között sok a féligmeddig sportruhába
öltözött fiatal munkás,
munkáslány, csomagokkal és hátizsákokkal felszerelten. Vannak, akik, fíúk, lányok, karonfogva járkálnak, vagy egy helyben türelmetlenül várakoznak a legközelebbi villamosra. Derűsek és
huncutkodnak.
Három-négy rendőr is ténfereg a téren, mintha
leselkednének valamire, valakire.
Az úgynevezett Banán-szigeten két férfi álldogál már jó ideje. Szemmel-láthatóan várnak vala,
~. t _.'\J,

\
-'I

kit. Az egyik Gruber Antal, negyven, a másik
Gyékényes Sándor húsz-huszonkét éves lehet.
Állnak, tipegnek, topognak, a banánházon lévő órát nézik. Hatot mutat.
Sanyi keserűen dünnyögi:
- Ilyenek a lányok. Lusták vagy hebehurgyák.
Nincs bennük felelősségtudat.
Gruber,
akinek hátizsák helyett gurtnira
akasztott harmonika lóg a vállán:
- Ne dörmögj. Ha itt lesz, azt sem tudod majd,
hogy borulj elé.
Sanyi élénken:
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- Alaposan belehőbőrődtem.
Gruber a Váczi-út felé mutat:
- No lám, már jön is. Nézd csak, hogyan kihúzta magát. Ne gorombáskodj vele.
Látni már a közeledő Annát. Vagy tizennyolc
éves, csinos lányka. Rövidujjú pulóverben, rakott szoknyában, zokniban, bakkancsban, hóna
alatt tömött aktatáskával. Ahogy a várakozók
elé ér, mosolyogva üdvözli őket:
- Jó reggelt, szép emberek.
Előbb Gruberrel, aztán Sanyival fog kezet.
- Nagyon kikapok?
Sanyi kelletlenül, de nem keményen:
- Nem szeretem a lusta embereket.
- Csak neked lenne olyan anyád, amilyen az
enyém.
Gruber megfogja a lány karját:
- Jól van, jól van. Nincs több duma, itt a
villamos.
Felszállnak és a kocsik elrobognak velük.

*
Hajnali mise előtt a Lehel-téren. A templom előtt
főképp öregasszonyok, iskolásgyerekek, környékbeli hivatalnokcsaládok, nyugdíjasok, néhány munkásfiatalok csoportokban álldogálnak.
Várják, hogy kinyíljon előttük a kapu.
A fotografálás a Nyugati felől történik. Közeledik a gép, egyre több részlet látható, háttérben
a Lehel-téri piac bódéi, köztük élelmet kereső
kutyák csatangolnak.
A toronyban megcsendül a harang, nyomban
kinyílik a templom kapuja és a népség megindul
befelé.
Mire az első emberek átjutnak az előtéren, a
gép a templom belsejét mutatja meg, a kapu
nyílásából, úgy, mint egy katakombát, a félhomályban gyertyák lobognak.
A templom sekrestyéje. Közvetlen a mise előtt a
pap majdnem teljesen beöltözötten négy fiatalembernek magyaráz. Köztük van Komis János
is, az egyik nagy vasgyár munkása.
A pap kenetteljesen szól, de ugyanakkor határozott, kemény a hangja:
- A mi kötelességünk, hogy békességet hirdessünk az embereknek. Nem ingadozhatunk. Mi
józan, becsületes emberek Jézus testvérei vagyunk, legyünk tehát hitünk keresztes vitézei.
Előttünk a vértanúk példája, szívünket nem töltheti meg a gyávaság.
Komis:
- Szívemből utálom a felforgatókat.
Másik fiatalember:
- Nagyon közénk fészkelődött az ördög.
38

Másik fiatalember:
- De Mussolini már magasra ernelte a világosság fáklyáját.
A pap:
- Olaszországban Mussolini, Németországban Hitler felkelt, hogy véget vessen a szocialisták és kommunisták gyújtogatásának. Főképpen
az utóbbiaktól kell megszabadítani a világot.
Olyanok, mint a pokol küldöttei és maholnap
bűnbe viszik az emberiséget, ha nem törjük le
őket. Fogat fogért, mondja a Szentírás s mi Isten
törvényének nemcsak hirdetői, hanem bátor,
mindenre elszánt védelmezői vagyunk. Látjátok
a mi feketeingeseinket, ők is harcolni akarnak
ellenük. De vajon nélkülünk boldogulhatnak-e
az egyre sokasodó ördögökkel?
Egyik fiatalember:
- A feketeingesek is ellenségei a papságnak.
A pap:
- Tudom, fiam. Mindent tudok, de ez nem
riaszthat vissza bennünket a cselekvéstől. Aki
ellenünk tör, Isten akarata ellen lázad. De tudjuk, Isten nekünk két érős kart adott. Az egyiket
azért adta, hogy áldást osszunk vele, a másikat
azért, hogy ütésre emeljük a gonosz ellen.
Komis:
- Azt tessék megmondani, hogyan lépjünk fel
ellenük, hogy holnap torkukra forrasszuk gyalázatos beszédüket'!
A pap:
- Azért vannak péntek esténként a mi kis őszszejöveteleink, hogy világosodjék meg az elménk
s hogy megtudjuk, hol van náluk az a pont, ahol
legkönnyebben sebezhetők.
Két beöltözött ministránsgyerek és az ugyancsak kosztümbe bújt sekrestyés bejönnek.
Sekrestyés:
- Főtisztelendő Úr kérem, a mise...
A pap:
- Jól van, jól van.
Sekrestyés:
- A hivők talán már nyugtalankodnak is.
A pap mutatja, hogy a stólája még hiányzik.
Közben beszél tovább:
- Az a fontos, hogy az ő szervezkedésükkel
szemben mi még jobban szervezkedjünk. Pénteken este Isten örök igazságáról és az ördög elleni
fegyverkezésről fogok beszélni. Sose feledhetjük,
hogy minden lázongás az örök kárhozat csíráit
rejti magában. Hozzák el megbízható rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket. Mi szeretünk minden lelket és örülünk, ha szaporítják Jézus fivéreinek táborát. Ne feledkezzünk meg a nőkről
sem. Nagy szükségünk van Szűz Anyánk ártatlan
húgaira.

Közben a sekrestyés nyakába akasztotta a stólát s most kezébe adja a feszületet és az imakönyvet. A pap csakúgy mechanikusan átveszi a kegyszereket és búcsúzik a fiatalemberektől:
- Pénteken este találkozunk, fiatal barátaim.
De addig se legyünk restek és figyelmetlenek.
A Sátán nem alszik és támadásra készen áll s
nekünk Jézusba vetett bizalommal folytatnunk
kell a harcot. Sose feledjék, hogy ebben a harcban nekünk kell győznünk, akik a fennálló rend
hívei és őrzői vagyunk.
_
A fiatalemberek hajlongva hátrálnak az ajtó
felé.
- Dicsértessék a Jézus Krisztus - mormogják.
A pap keményen:
- Mindörökké, ámen.
A pap valójában csak akkor ébred hétköznapi
létére, mikor látogatói eltávoztak. Ott áll miseruhájában, kegyszereivel a kezében - rendben vagyok - kérdezi a sekrestyéstől és megforog előtte,
mint kényes dámák szabónőjük előtt.
Sekrestyés:
- Mehetünk, főtisztelendő úr.
Elöl a két ministránsgyerek,
utánuk a pap,
végül a sekrestyés, hosszúnyelű, csengettyűs perselyével.

Mikor a sekrestye ajtaja kinyílik, a templomból behallatszanak az orgona utolsó akkordjai.
A villamos végállomáson túl már kint a szabadban járnak a kirándulók. Hatalmas földtáblák.
mezők és távolabb hegyek látszanak. Szerte-szét
csoportok és magányosok vándorolnak a térben.
Sanyi és Anna karonfogva haladnak, úgy egymáshoz hajoltan, mintha össze lennének forrva.
Gruber kissé elmaradt tőlük.
Sanyi hátrafordul és odakiált ja:
- Fáradt vagy, öreg? Gyere jobban, mert itt
hagyunk.
Gruber int:
- Menjetek csak. Jó így tántorogni a nap alatt.
Sanyi, Anna továbbmennek, Gruber még inkább elmarad tőlük, majd egy mellékútra tér,
leakaszt ja harmonikáját s csakúgy játszogat magának. Egyre távolodik a másik kettőtől.
Sanyi:
- Öreg fiú, tudja, mi az illendőség.
Anna:
- Te annál kevesebbet adsz az illendőségre.
- Hát még itt se merjelek megölelni? Enyém
vagy Anna és én boldog vagyok.
Megáll és szembefordul alánnyal:
;..'
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- Elhiszed?
Anna:
- Eridj. Én nem beszélek ilyesmiket.
- De én igen. Én nem vagyok fából. Én nem
vagyok fából.
Atöleli a lányt és csókolja.
Anna védekezik, de azért nem kerül ki a- fiú
karjaiból.
Mikor már nem lehet tovább fokozni a játékot, a fiú átkapja a lányt, kissé hátrahajlítja a
derekát és csókolja az arcát. A fiú hagyja abba
először a játékot, mintha nagyon ki lenne merülve, hasravágódik s így fekszik el homloka alá
hajtott karokkal. A lány ziláltan, úgy, ahogyan
a játékot abbahagyták, igazít kicsit a ruháján,
haján, majd élelmet szed elő a hátizsákból és
szaivétát terít a fűre. Elrendezi az ételt, hanyattfordítja a fiút, két karjával a hóna alá nyúl és
felülteti:
- Most aztán együnk - mondja olyan parancsszóval, ami inkább hízelgésnek hangzik: - Bolon- .
dos vagy, Sanyi. Olyan vagy, hogy majdnem
szégyenlem magam miattad.
A fiú jóérzéssel, szélesen vigyorgó képpel kérdezi:
- De azért szeretsz kicsit? Mondd, hogy igen.
Mondd: nagyon szeretlek. Éppen azért szeretlek,
hogy ilyen bolondos vagy.
Két lovascsendőr tűnik fel az úton.
Sanyi és Anna észreveszik, de úgy viselkednek,
mintha semmi se történne körülöttük.
Sanyi mondja:
- Ne nézz feléjük. Ne vedd őket észre.
A csendőrök gyorsabb ütemben közelednek, és
megállnak a falatozókhoz közel.
Az egyik csendőr odakiált ja hozzájuk:
- Gyerünk ki a mező ből!
Sanyi, Anna esznek tovább, mintha nem is
nekik szóltak volna. A másik csendőr hozzájuk
lovagol és ott áll meg, mintegy felettük a lova
hátán, fegyveresen, lengő kakastollal akalapján.
- Gyerünk ki a mezőből! Nem hallották a parancsot?
Sanyi:
- Talán csak ehetünk a szabadban?
Csendőr:
- Tilos terület. Te mulya, nem láttad kiírva,
hogy magántulajdon? .
Sanyi gúnyosan:
- Isten szabad madarai is a mezőn táplálkoznak.
Csendőr:
- No gyerünk, gyerünk! Rád talál lépni a lovam s az ilyesmit te nem szereted, mi?
Sanyi, Anna összeszedik cókmók jukat és ki40

mennek az útra, hogy ott folytassák a kis lakomát. A csendőrök egy ideig helyben tanakodnak,
aztán galoppban a hegyek irányába vágnak.
- Ezek az utálatos fogdmegek. Ezeket is aszszony szülte és farkaskutyák lettek belőlük.
Anna ennivalóval kínálja:
- Köpj rájuk! Olyanok, mint a férgek.
Valahonnan asportolók felől hívó kiáltás hallatszik:
- Héria-hól Héria-hó!
Visszakiáltják:
- Ha-hó! Ha-hó!
Egy fiatalember, Kornis János lép ki a bokrok
közül s hogy eléjük ér, zsebretett kezekkel, látható duzzogással mondja:
- J ó dolgotok van. Így ki lehet bírni az életet.
Anna harciasan:
- Megint gúnyolódni akarsz?
- Hagyd csak, irigykedik - mondja Sanyi, közben hátára emeli a zsákot, mint aki máris útra
kész. - Cserélnél velem?
János, mint előbb a lány, bizonyos mellékzöngéssei mondja:
-Nem.
Sanyi:
- Akkor hát mehetünk.
Néhány lépés után háttal a néző knek megállnak. Sanyi széles ívben előre nyújtja a karját:
- Nézd, Anna, nézd, milyen szép ez.
A hegy alatt elterülő táj látszik. Mezőség virágzó gyümölcsfákkal, mögöttük egy folyó széles
ezüstszalagja kígyózik, túlsó partjától pár száz
méterre falut látni. Széles, nyugodt látóhatár,
kissé eltorzultnak, furcsának tűnik a magasból.
Anna:
- Idegen ez nekem. Nem szeretnék itt élni.
.A fák közül tehéncsorda bukkan elő, előbb
oldalról látszik, aztán teljes rálátással úgy, hogy
a formák összelapulnak, majd megint kijutnak
ebből a látószögből és ismét egész figurát mutatva haladnak tovább. Két kutya állandóan rohangászik, hogy összeterel je a még mindig rohangászó állatokat. Kissé távolabb halad mögöttük a
pásztor, kiáltozva, ostorát durrogtatva ..
Az országúton a város felé haladnak az előbb
még a hegytetőn játszó sportolók, vegyes sorokban lányok és fiúk. Némelyek egymás vállát átfogva, mások előhajlott testtel fáradtan bandukolnak, de azért mégsem hunyt ki bennük az
életkedv, munkásdalt énekelnek:
Grófi kastély de fényes,
az úri nép de kényes.
De sok csendőr vigyáz rája,
a szuronyuk de éles.
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Alkonyodik. A dal már nem szárnyal, mint egy
fáradt madár csapkod erre-arra s a fiatalok csoportja is egyre rendetlenebb lesz. Gruber vállára
akasztott hangszerével a meneten kívül az út
szélén ballag. Olykor felnéz az égre és látja, hogy
ott fönt könnyű tavaszi felhők vándorolnak, az
ő útjukkal ellenkező irányban.
Sanyi és Anna egymásba karoltan utolsó pár
a csoportban.
- Hidd el, Anna - mondja Sanyi - nem az a
fontos, hogy esküdözzünk a szerelemről, hanem
hogy valóban jól érezzük magunkat egymás mellett. Néha úgy érzem, már élni sem tudnék nélküled. Mégsem gondolok arra, hogy megnősüljek.
Nem kell ehhez semmiféle külső törvény, te az
enyém vagy, én a tiéd s ez elég nekem.
Anna csak pillanatok múltán:
- Én is úgy beszélek, ahogyan érzem. Szeretnék a feleséged lenni. Talán nem illik ilyesmit
mondani, de tudod, hogy mindig őszinte vagyok
hozzád.
Sanyi megáll, elereszti a lány karját, egymás
felé fordított arccal hallgatnak egy pillanatig,
aztán eltökélten mondja:
- Azt hiszem, nem nősülök meg soha.
(A lány fantáziájában most egy kép jelenik
meg, saját magát látja, amint egy park sétányán
gyerekkocsit tol, boldog fiatal asszony, arcára
van írva a büszkeség, amit anyai szerepében érez.
A szembejövő sétálók megnézik a kocsiban fekvő
babát, tetszik nekik, rámosolyognak és az anyához is szólnak valamit mosolyogva. A fiatal aszszony olyan boldog, hogy szinte a föld felett
látszik lebegni. Most egy különös házaspár jön
szembe, egy alacsony, nagyon kövér férfi és egy
magas, nagyon sovány asszony. Ök is észreveszik
a babát a kocsiban, megállnak, nézik, az asszony
megszólal:
- Adja nekünk ezt az aranyos babát.
- Hogy adjam oda Margitkát? - mondja az
anya meglepett csodálkozással. - Az egész világért sem.
A nagyon sovány hölgy a nagyon kövér férje
felé fordul:
- Tihamér, nekem kell ez a baba. 6, hogy fájt
a szívem mindig egy ilyen baba után.
A nagyon kövér férfi előveszi a pénztárcáját és
nagy bankó kat kínál az asszonynak.
- Nem - kiáltja az anya. Ütésre emeli a kezét,
hogy lesújtson a nagyon kövér úrra.
Ebben a pillanatban az egész kép szétoszlik,
csak a hang hallatszik újból:
- Nem! Nem!
Ismét szemközt állnak egymással Sanyi és Anna, de a lány, ahelyett, hogy válaszolna a fiúnak,

,

tehetetlenül néma marad, szeméből megerednek
a könnyek.
Sanyi vállára teszi a kezét és azt mondja:
- Szeretlek Anna és sajnállak. De ez egészen
más.
A csoportból hátramaradt János most feléjük
indul, hogy csatlakozzon hozzájuk.
- Gyerünk - mondja Sanyi és belekarol Annába. - Ez már megint idetolja az orrát.
Meggyorsítják lépteiket és most már hármasban felzárkóznak a csoporthoz.
Nagy tumultus a villamos végállomásán. Az emberek tolakodnak, némelyek elszakadt párjuk
nevét kiabálják, közben a túlzsúfolt kocsik egymás után indulnak a város felé.
(A felvétel a kocsi első peronjáról történik úgy,
mintha a szerelvény állna s az utcák, a járókelők
rohannának velünk szemben. Elérkeztünk a hídhoz, közepe táján a gép leneséje lassan felfelé
emelkedik, az égen vándorló felhőket fotografálja és olyan érzést iparkodik kiváltani belőlünk,
mintha az egész történet beleveszne a végtelen
űrbe.)
,
Nagy vasgyár csavarvágó műhelye. Dolgoznak a
gépek, forognak a transmissziók, csattognak a
szíjak. Minden gép előtt egy-egy lány foglalatoskodik, Anna szintén az egyik revolverpadon dolgozik. Haja hátrakötött tarka kendővel van lefogva, melles fekete kötény van előtte. Ügyesen,
szorgalmasan dolgozik, egyik csavar a másik
után esik ki a gépből. Pompás, nagyszeru szerkezet, az ember csodálkozhatna rajta, hogy ez a
fiatal lány, aki tegnap kint játszott a virágzó fák
közt, most ilyen kimért, szabályos mozdulatokkal tevékenykedik gépe körül. Néha felkapja a
fejét, végignéz a gépek közötti utcán, kétségtelenül úgy, mintha várna valakit. A szomszéd géptől átszól hozzá társnője:
- Vigyázz, mert elfaragod az ujjad.
- Vigye el az ördög - feleli Anna. - Talán már
kilenc is elmúlt és erre sem néz.
- így kezdi valamennyi - mondja szomszédnője. - Elkezdenek ritkábban jönni, aztán egyszerre
csak elmaradnak.
Anélkül, hogy a lányok észrevennék, hosszú,
fekete köpenyben megjelenik előttük az osztály
mestere. Nyurga, hajlotthátú férfi, hátratett kezekkel jön, pillanatokig figyeli, hogy mit beszélnek a lányok s aztán idegesen rájuk szól:
,
- Gyerünk lányok, gyerünk. Az ilyen csacsiságot beszéljék meg majd este a tánciskolában.
- Csak az a baj, mester úr - feleli Anna szomszédnője, aki gyors észjárású, nyelves lány és nem
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ijedt meg attól, hogy a mester így rájuk rontott:
azt el is végzem. Figyelmeztesd Grubert, hajnalban küldünk neki anyagot. - Mintha bevégezte
- csak az a baj, hogy estére olyan élettelenek
leszünk, mint aszalmabábuk.
volna munkáját, összeszedi szerszámait, a ládát
visszaakasztja a vállára.
Anna:
- Ajaj, hogyan is mehetnénk ilyenkor táncis- Szervusz, Anna.
Anélkül, hogy kezet fognának, megy tovább a
kolába.
- No, jó, jó - mondja a mester szigorúan. dolgára.
Gyerünk tovább, ne szaladjanak a gépek üresen.
- Közben leveszi szemüvegét, zsebkendőjével töA Váczi-út egyik tipikusan proletár házának udrölgeti s a lányok már tempóval dolgoznak tovara. Nem a szokványos bérkaszárnya s az udvar
vább, mikor újra megszólal: - Legalább akkor ne
is inkább utcácskának nevezhető, több rendetlenül egymás mellé épített földszintes ház, valatraccsoljanak,
ha látják, hogy közeledem. Mondani akar még valamit, de észreveszi, hogy
honnan a régi időkből maradt így vissza, akár
egy részlet a gettóból.
möst meg a szomszéd gépeknél álltak meg a láAnna konyhájuk ajtajában áll, ami előtt tenyok. - Születtem volna inkább juhászkutyának,
nyérnyi kis kertecske van s innen pár lépcsőfok
nemhogy ennyi traccsoló lannyallegyek itt összezárva. - Legyint, fölteszi szemüvegét és itthagyja
vezet fel a konyhába. Anna kimosdottan, kifésülködötten áll a lépcső felső fokán, alakját élesen
ezeket, átmegy amazokhoz. Ott már magából
megvilágitják az alkonyi ferde sugarak. Szólnak
kikelve pörlekedik.
.
hozzá valamit a nyitott konyhából, arrafelé mozAnna szomszédnője kárörömmel mondja:
dul és visszakiáltja:
- Ennek az élete se leányálom.
- Igen, anyu, mindjárt. Nem vagyok éhes,
Anna:
előbb megöntözöm az árvácskáimat - s már neki
- Nem szeretem az effajtát.
is készül, kis bádogkannát vesz fel a lépcső melBelemerülnek a munkájukba és szorgalmasan
lől, bemegy a konyhába, hogy vizet eresszen bele,
dolgoznak tovább. Egy ideig közelről fotografált
ismét megjelenik s a kertecskében tarkálló virámunkásnő fejeket, gyorsan mozgó kezeket, unagokat kezdi öntözni. Itt-ott leguggol, megigazítja
kat, gépek fogaskerekeit mutatja a film, mintegy
a palántákat, letép egy-egy virágot, szagolgatja,
mechanikus összjátékát az egész mühelynek.
színek szerint összeállít egy kis csokrot s aztán
Közben az egyik kitört ablak keresztvasára
megint öntöz, megint elbabrál valamivel.
egy tarka madár szállt föl. A gyarló kiváncsiság
Anyja ötven körüli, erősen szétment proletácsalhatta ide, mintha tetszene neki a nagy zenerasszony is megjelenik a konyhaajtóban.
bona, torkaszakadtából énekelni kezd, túl akarja
kiabálni a gépek zörejét. A pörlekedő mester
- No milyenek? - kérdezi - Ne öntözd túl, az
sem jó nekik, ha térdig állnak a vízben.
észreveszi az éneklő madarat, fölkap egy vaslécet
- Gyönyörű valamennyi - mondja Anna, bolés szalad az ablakhoz, hogy elüzze a tolakodó
dog, derűs arccal.
idegent. A madár elszáll, a gépek kimeríthetetlen
- Azt kinek viszed? - kérdezi anyja a kis csoenergiával zakatolnak tovább.
korra célozva.
A gépek közötti utcában feltűnt Sanyi alakja,
overállban, szerszámládával, ami gurtnihoz erő- Gruber úrnak.
- No hiszen, meg is érdemli az a vén kecske.
sítve csüng le a válláról. Innen is, onnan is kiáltanak felé, hogy nézze meg egy-egy lány gépét, de "Gruber úr"! Nem nagyon szeretem, hogy így
sülve-főve együtt vagytok. Különben neki is van
ő csak mosolyogva int feléjük és továbbhalad.
kertje. Szagolgassa a saját virágait.
Anna gépénél áll meg:
Anna a kannát visszateszi előbbi helyére s
- Szervusz - mondja. - Ne haragudj, előbb el
kellett valamit intéznem. - Közben leállít ja a anélkül, hogy szólna még az anyjához, megindul
a macskaköves úton Gruber lakása felé.
gépet, babrál rajta a szerszámaival. - Úgy látszik,
Az egyik ablakból előrehajlik János, valószíeste nem találkozhatunk.
nűleg leselkedett Anna után, de most úgy köszön
Anna mintha segédkezne a szerelőnek s közrá, mintha csak véletlenül kukkantott volna ki az
ben azt mondja:
- Ne mássz bele nagyon. Mondtam már, ne ablakon.
- Csak nem a szabó lábai elé akarod hinteni a
hidd, hogy az emberek olyanok, amilyeneknek
. virágaidat?
mutatják magukat.
- Eltaláltad, éppen az ő lábai elé - feleli Anna,
. Sanyi fontoskodás nélkül, de azért határozott,
anélkül, hogy megál1na.
. férfias komolysággal közli:
- Annyira sietsz, hogy meg sem állsz?
- Nem vagyok forrófejű, de amit vállaltam,
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Anna kényszeredetten nevet:
- A legszükségesebbeket így is elmondjuk egymásnak. - Továbbmegy, néhány lépés után megáll Gruber alacsony, nyitott ablaka előtt. Oldalt
az ablakban a zöldre meszelt falon négy-öt kalitka csüng ugrándozó madarakkal.
- Miért nem hagyja már abba azt az öltögetést
- szól be Anna az ablakon.
Gruber abbahagyja-a munkáját és kikönyököl
az ablakon.
- Mi újság, Anna?
- Semmi. Semmi különös - feleli lány, közben
körülnéz, hogy nem figyeli-eőket valaki a közelben. - Üzeni Sanyi, hogy hajnalban küldenek
anyagot.
- Rendben van. - Ahelyett, hogy az ajtóhoz
menne, az alacsony ablakon kilép Anna elé. Gyönyörű nyarunk van.
. .
- Ezt magának-hoztam - mondja Anna és
felényújtja a csokrot. - Kevésbé kényes anyag,
mint a másik. Kedves Gruber elvtárs, maga komoly, megfontolt ember, figyelmeztesse Sanyit,
hogy legyen óvatosabb. Túlságosan megbízik a
barátaiban.
- Azok nemcsak a barátai, hanem az elvtársai
is.
Anna határozottan:
- Én óvatosabb lennék.
- Bátor, kemény gyerek és én éppen ezért szeretem.
Anna pironkodó mosollyal:
- Én azért szeretem, hogy néha olyan, mint
egy bolondos kamasz. Milyen jó lenne, ha az
ember állandóan gondtalan derűt láthatna a másik arcán.
- Ez igaz. De a derűt és a gondtalanságot sem
adják olcsón. Sanyi, meg mi többiek éppen azon
fáradozunk, hogy egyszer derűsebb és gondtalanabb lehessen az emberek arca. Maga-pedig ha
van egy kis ideje, segítsen rendbehozni a kertecskémet. .
- Nagyon szívesen segítek - válaszolja Anna s
máris foglalatoskodni kezd az elhanyagolt kertecskében. Közben beszél tovább.
. - Nem azért féltem én Sanyit, mert buta liba
vagyok. Én is ugyanazt akarom, mint maguk. De
én más természetű vagyok. Kicsit talán óvatosabb, kicsit okoskodóbb.
- Okoskodjunk, az nem baj, fontolgassunk, de
cselekedjünk is, ez a dolog komolyabb része.
- Sanyi nagyon hirtelen természetű.
.; Indulatos, de okos is.
Anna dúdolni kezd, Gruber halk füttyszóval
kíséri.
"~:_
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Szegénymunkáslakás szobája. Este van, az ablak
katonapokróccal letakarva, szál dróton villanykörte csüng alá, egyszerű bádogellenzővel.
A lámpa alatt asztal, körülötte fiatal munkások
ülnek. Két ágy van a szobában, az egyikben Sanyi fekszik betegen. A fiatal munkások titkos
értekezletre gyültek össze Sanyi szobájában,
Gruber is itt van, de mint mindig, most is külön
ül a csoporttól, majdnem a homályban. Túlfűtött
a hangulat.
János beszél.
- Helytelenítem ezt az örökös opportunizmust. Itt az ideje, hogy komolyan cselekedjünk.
A röpirat tartalmát sem helyeslem. Erőt, bátorságot kell önteni a munkásságba, különben helyesebb, ha becsukjuk a boltot.
Az egyik munkás:
.
- Helyeslem, amit mondasz, de ezek sem egyebek szavaknál. Ha nem vagy megelégedve azzal,
amit csinálunk, indítványozz valamit világosan
és határozottan.
Sanyi felkönyököl az ágyban, kócosan, láthatóan lázas állapotban mondja:
- Valóban, ez is csak locsogás. János azt
mondja, erőt és bátorságot kell önteni a munkásságba. De hát ki az, aki ezt az erőt és bátorságot
beléje öntse?
János:
- Van ilyen. Sajnos az is börtönben ül. Balkezes volt.
- Ne beszélj így azokról, akik bátrabbak és
elszántabbak, mint mi vagyunk.
János:
- Lebuktak.
,"
Tálos:
- Mert elárulták őket. Sajnos olyasmi is megtörténik, hogy munkás elárulja a munkást.
Füsi:
- Nem munkás az ilyen, hanem gyáva rabszolga.
Gruber:
_,
- No, Komis, ezt se nekem mondták.
'- }"
János hirtelen dühhel:
- Hát talán nekem mondták?
Füsi:
.
- Én annyit mondtam, hogy ne rágalmazd
azokat, akik különbek nálad.
János:
- Miért lennének különbek?
Füsi:
- Csak úgy gondolom.
'"
Sanyi:
- Ne fecsegjetek. Egyelőre csak a röpiratokat
terjeszthetjük és én vállalom ezt a munkát.
János felugrik és tenyerével az asztalra csap:
f'.J
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- Helyes. Mindnyájunknak
vállalnunk kell és
indítványozom, hogy azok, akik röpiratot visznek, itt a bizottság előtt kötelesek beszámolni,
hogy hol és hogyan osztották szét. Helyeslitek?
- Igen - mondják a többiek is. - Igen, igen.
- A röpiratok Gruber elvtársnál vannakfolytatja János. - Mindenki hozza el tőle a maga
csomagját. Végre egy helyes határozat. - Látszik
rajta, meg van elégedve az eredménnyel, visszaül
a helyére, cigarettát sodor és rágyújt.
Gruber feláll a háttérből és az asztalhoz jön.
A többiek háta mögül szól;
- Nem vállalom, hogy nálam legyenek a röpiratok - Nyugodt az arca, a hangja is nyugodt,
egyenletes lejtésű. - Indítványozom, hogy a röpiratok, egyenesen Kornishoz kerüljenek és ő oszsza szét a többieknek. Mindnyájunk között ő a
legbátrabb és a legvállalkozóbb szellemű.
János ismét felugrik:
- Erről szó sem lehet. Amit teszünk, azért egyformán kell felelnünk mindannyiunknak.
- Igen, ennek így kellene lenni - mondja Gruber még mindig nagyon nyugodtan. - De nekem
az a megfigyelésem, hogy te sokkal jobban szeretsz valamit indítványozni, mintsem azt végre is
,._hajtani.
János egyre hevesebben:
- Tudom, hogy áskálódsz ellenem, de én nem
engedem magam befolyásolni.
- Vigyen el benneteket az ördög - tör ki most
Sanyiból is. - Megint kezditek ezt az egymás
közti marakodást. - Ledobja magáról a takarót,
az ágy szélére, készül, hogy felkeljen: - Leghelyesebb lenne, ha korbáccsal állna mellettetek az.
ember.
Gruber a többiek feje fölött szól hozzá:
- Te csak maradj az ágyban. Egyáltalán helytelen, hogy ennyire felizgatunk ezzel az értekezlettel.' Ugyanígy máshol is megtarthattuk volna.
- Megint kezded a fékezést? - tüzeskedik János. - Ezt most nem fog sikerülni, barátom.
Egyáltalán nem.
Gruber, mintha nem is hallaná az ellene intézett újabb támadást, odamegy Sanyihoz, aki már
közben talpra is állt és visszanyom j a az ágyba.
Barátian beszél hozzá:
- Te csak maradj a takaró alatt. Előbb gyógyulj meg, aztán ugorj neki ennek a derék társaságnak. Feküdj csak le pajtás. - Gyöngéd erőszakkal visszanyomja a helyére, aztán az ajtóhoz
megy, kinyitja és átszól a konyhába.
- Gyékényes néni, csináljon egy teát a Sanyinak. .. Csak neki, mi már megyünk is. - Becsukja
az ajtót és visszafordul a többiekhez: - No miben
maradunk?
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- Nekem mindegy - feleli rá János. - Csináljátok úgy, ahogyan jónak látjátok. Én majd a magam dolgát megmutatom, hogyan kell csinálni.
- Feláll, jelezve, hogy vége is az értekezletnek.
Készülődnek a távozásra.
Kezelnek Sanyival, jobbulást kívánnak neki és
indulnak.
Gruber visszamarad.
- Alaposan telefüstöltük ezt a lyukat - mondja
és széket tesz az ágy fejéhez. - Megértetted, hogy
miért beszéltem így?
- Talán. - feleli Sanyi, hanyattfekve, kezeit
összekulcsolva a homloka fölött.
Csönd.
Néhány pillanat múlva Gruber:
- Helyesen mondod: talán. Mert ma még semmit sem mondhat ki az ember világosabban. Ki
ez a Kornis János? Ne félj semmit, nemsokára
megmondjuk neki, hogy kicsoda ő, miért ez a
nagy szájaskodás, miért keveri így a kártyát?
- Mire várunk hát, miért nem lépünk a nyakára?
- Gyógyulj meg, pajtás, iparkodj meggyógyulni, ez most a legfontosabb.
Rövid szünet.
- Találkoztál Annával? - kérdezi Sanyi félkönyékre dűlten az ágyban.
- Igen.
- Tegnap itt volt nálam. Ott ült azon a széken,
amin most te és sírt. Milyen megható, ha egy lány
sír az ember előtt.
Gruber feláll a székről, kezet nyújt Sanyi felé:
- No szervusz, pajtás, én előttem még egyetlen
lány se sírt. Szervusz, pajtás.
Indul kifelé, közben az ajtóban megjelenik az
anya, nagy bögrében hozza a gőzölgő teát.
Annáék konyhája esti világításban. Anya a háttérben áll, babrál a tüzhellyel, készíti a vacsorát.
Megkotorja a tüzet, belekukkant a lábas ba, majd
hangosan visszateszi rá a fedőt. Időnként, mintegy lopva a lánya felé leselkedik.
Anna mezítelen felsőtesttel lavórban mosakszik.
- Soká leszel készen? - kérdezi az anya.
Anna loespitolás közben mondja:
- Mindjárt. Ne idegeskedjen megint.
Anya előbbrejön, csípőretett kezekkel nézi a
lányt s határozottan kötekedő hangon mondja:
- Átkozottul rossz bőrben vagy. Sose voltak
ilyen sótartóid, maholnap már melleid se lesznek.
- Hagyjon békén - kel ki magából Anna élesen.
Pillanatokig csend, az anya csípőre tett kezekkel állva marad, provokálón nézi a lányt, aki már
•• • 'r.~" ..,:t
..J _1ti." J F:.t..'

J

r,

,.

,ti'+.

.'
•••.
1;,;.

,

'

•
~

~.

.r

I.
f·

,...:

végzett a mosdással, törülközik. Anya újból megszólal:
- Te Anna, mondok én neked valamit. Nem
akarok veszekedni, de te se nyisd ki a torkodat,
mint valami sárkány.
- Hagyjon, mama - úgy tör ki Annából a szó,
mintha máris valami nagy bántalom érte volna.
Hogy nyomatékot adjon a szavainak, dobbant is
hozzá a lábával. - Ezt a bevezetőt már ismerem.
Hagyjon engem békében.
Az anyát már erőszakkal sem lehetne visszatartani attól, hogy kiöntse magából azt, aminek
az elmondását jóval előbb elhatározta. Mondanivalóját alaposan átgondolta, támadni készül, viszonttámadásra is felkészült.
- Ma délben megint itt volt a János - mondja.
- Nincs neked eszed? Valósággal bolond vagy te,
hogy szóba sem akarsz állni ezzel a derék fiatalemberrel. Pedig mennyivel különb ember ez,
mint a te drágalátos Sanyikád. Újra azt mondta,
elvenne feleségül. Az meg csak bolondít téged.
Ahelyett, hogy itt ülne a szoknyád mellett, mindig más dolga van.
Anna kitér a válasz elől, úgy tesz, mintha nem
is hallotta volna az anyja szavait és azt mondja:
- Adja ide a vacsorámat.
Anya tányért, evőeszközt vesz ki a szekrényből, az asztalra teszi, a tűzhelyről előrehozza a
lábast, a tányért telerakja főzelékkel. Folytatja a
maga mondókáját:
- Azt mondtam neki, ha megkéri a kezedet,
hozzá mész. Ha nem mennél hozzá, akkor pedig
vedd tudomásul, hogy én nem adlak oda a másiknak. Hallottam én arról, szép kis dolgokat.
- Miről beszél? Azt mondja, hogy esik az eső?
Hát csak essen, ha nincs jobb dolga.
- Hiába komédiázol - mondja az anya egyre
támadó bban - sose leszel a Sanyi.felesége. Megmutatom neked, hogy soha.
Anna hisztérikusan felnevet:
- Soha?! Hát akkor tudja meg, hogy máris az
vagyok.
- Mi az?! - egyszerre elönti a düh. - Mit beszélsz te féleszű?
- Azt, hogy a Sanyi szeretője vagyok. Punktum. Sze-re-tő-je vagyok.
Az anya, mint aki eszét vesztette, nekiugrik a
lánynak, megfeledkezve róla, hogy az már rég
kinőtt a keze alól, cibálni és dögönyözni kezdi.
Közben rikácsolva kiabálja:
- Te kutyaivadék. .. Te fattyú... ó, Istenem,
hogy mit is mondjak neked. Te már a szeretője
vagy? ... Ne hazudj nekem, ne hazudozz ilyeneket az anyádnak!
Anna előbb húzódozva kitér az ütlegek elől,

védekezik, aztán elkapja az anyja mindkét kezét,
előbb úgy látszik, mintha .birokra akarna vele
kelni, aztán csak szétfeszíti amindenáron ütlegelni akaró karokat s hirtelen fölényes, biztos nyugodtsággal mondja:
- No, látja mama, ez így van. Semmi közöm
Jánoshoz. Látni sem akarom azt a tolakodó,
csúszó-mászó fickót. - Anyját odaerőszakolja az
asztalhoz s leülteti a székre, amin az előbb ő ült.
- Hiába is erőszakoskodik, a Sanyi felesége leszek.
Az anya összetörten, tehetetlenül, majdnem
könyörögve kérdezi tőle:
- Igazán a szeretője vagy? Mondd meg őszintén, igaz, amit mondtál?
.Anna nem felel. Kis állótükröt tesz az asztalra,
hogy a mosdás után rendbeszedje a haját, lesimítja a szemöldökeit és ügyes mozdulatokkal bepúderozza az arcát.
Az anya szó nélkül nézi, aztán könnyek jelennek meg a szemében, előbb halkan szipákolva,
aztán sírvafakad mind hangosabban, mintha fuldoklás környékezné. Zokogva ráborul az asztalra. Különben csend van, csak az elcsukló sírás
hallatszik, Anna közben tovább foglalatoskodik
eszközeivel. Végül is rászánja magát, hogy odalépjen az anyjához, megsimogatja lekötött fejét.
- Ne sírjon - mondja egészen megenyhülten. Látja, minek kezdi mindig? Nagy lány vagyok én
már, felelek magamért, ne avatkozzon bele a
dolgaimba.
Az anya felemeli fejét az asztalról, már szintén
csendesebben és harag nélkül, majdnem csakúgy
a levegőbe mondja:
- De Anna, édes lányom. Az Isten áldjon meg.
Anna melléhez vonja az anyja fejét s nyugodtan azt mondja:
- Nincs semmi baj. Egyáltalán semmi baj
nincs.
- Nem értem, hogy hallani sem akarsz arról a
fiúról.
I
Anna folytatni akarja a vacsorát, de mivel az
étel kihűlt, ahelyett, hogy az anya szavaira válaszolna, kitérően mondja:
- Kihűlt ez a vacak is. Adjon hozzá egy kanállal alábasból.
Az anya fölkel, a tűzhelyhez viszi a tányért és
szed hozzá a meleg ételből. Jóakaróan mondja:
- Egyél eleget. Szedd össze magad, szégyellek,
ha látlak végigmenni az udvaron.
Anna eszik, egyre gyorsabban dobálja magába
az ételt, mint aki már elkésett valahonnan. Az
anya kiönti a vizet a lavórból s most ő is az
előtérben ül le a hokkedlira. Kis idő múlva megkérdi:
45

: I.

- Megint elmész?
- Igen - feleli Anna s már készülődik is. A kulcsot tegye ki az ablakba.
- Jó lesz ez így, Anna?
- Nagyon jó lesz - feleli Anna. - Feküdjön
csak le, nemsokára itthon leszek. - Köszönés
nélkül indul, hangosan csukja be maga mögött az
ajtót.
Lemezhengerlőműhely. Olvasztókemencék, a
csurgatott vas, az izzó tömb darukkal való ideodaszállítása, a hengerek munkája, az egész
munkafolyam áttekintése.
A munkások félig mezítelenre vetkőzötten dolgoznak, közöttük látható János is.
A vezérigazgató kalauzolásával idegen látogatócsoport jön be az üzembe, mérnőkök kisérik
őket, magyaráznak nekik s János ezt az alkalmat
használja fel, hogy eloldalogjon a munkától és
besurranjon a mester fülkéjébe.
A mester rajzokkal és mérőeszközökkel megrakott asztalánál ül és éppen tízóraizík.
János besurran a fülkébe, úgy félig mezítelenül, ahogyan a munkát abbahagyta. Bőrén csillog a veríték, haja alól is kiüt a szennyes harmat
és végigcsurog az arcán. Csupasz alsókarjával
megtörli a homlokát. Közben kifelé leselkedik,
hogy nem figyeli-e valaki a társai közül.
.: No - kérdezí a mester, miközben tele szájjal
rágja tovább a falatokat. - Tud róluk valamit?
János ott áll előtte, de látszík, hogy küszködik
magával, mondja-e el, amiért bejött, vagy talán
még mindig nem késő, hogy szavait magába fojtva, kimenjen a fülkéből.
- Nem kell ilyen nagy feneket keríteni a dolognak - mondja a mester. Fölkel az asztaltól, előveszí cigarettatárcáját, és megkínálja Jánost.
János nem mer hozzányúlni az elétartott cigarettához.
- Gyújtson csak rá - biztatja a mester. Gyújtson rá, barátom. Hányan vannak benne a
mozgalomban?
János kivesz egy cigarettát a tárcából, de nem
gyújt rá és alig hallhatóan mondja:
- Hárman-négyen. Talán többen is. De biztosan csak azt tudom, hogy Gyékényes, Milok,
Füsi, Tálos benne vannak.
- Leghelyesebb lenne - mondja a mester nagyon rábeszélően - ha levelet írna az igazgatóságnak és mindazt elmondaná benne, amit eddig
tapasztalt. A vezér most éppen itt jár az üzem'ben, ha meglenne a levél, már át is adhatnám.
János fél alsókarjával megint megtörli a homlokát, ujjai közül közben kiesik a cigaretta, utánanéz, de hagyja, nem hajol le érte.
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- Nem, ezt nem tehetem meg - mondja meggyávu1tan és összetörten. A mester látta, hogy a
cigarettája leesett, újra kínálja.
- Ne féljen semmit. Maga a mi emberünk,
Komis, mi meg tudjuk védeni magát mindentől.
Milyen családból származik maga?
- Az apám kőműves, az anyám betegeskedik,
nem foglalkozík már semmivel.
- No látja - mondja a mester meggyőzően. Ne féljen semmitől. Maga tisztességes munkás,
azok meg felforgató kommunisták. Semmi köze
hozzájuk.
János háta kissé meghajlik a felelősségérzet
súlyos terhei alatt. Úgy áll ott izzadtan, verítékezőn, mint egy igazí rabszolga. Bűnösnek, kiszolgáltatottnak érzí magát, de mégsem tud emberül
megkeményedni.
- A levelet nem írom meg - mondja. - Úgy
érzem, ez nem illene hozzám.
A mester nem erőszakolja tovább.
- Jól van hát - mondja beleegyezően. - Isten
vele, Kornis! Ha lesz valami mondanivalója, jöjjön be csak nyugodtan. A cigarettát tegye el, nem
kell azt senkinek se látni.
János fáradtan, letörten, mintha össze-vissza
verték volna, valósággal szédelegve kimegy a fúlkéből.
Holdvilágos éjszaka. Éjfél lehet, a város már
alszik. Az üres utcában egy papírdarabot hajt a
széljárat maga előtt, az utca közepén szalad a
papír, akár egy eleven fehér állatka lenne.
S ugyanekkor egy bérház pinceablakából előbújik egy nagy fekete kandúr, keresztben átszalad
az utcán és eltűnik a szemben lévő ház pinceablakában. Az emeleten kigyullad egy ablak, a függöny mögött árnyék mozog ide-oda a szobában,
aztán odaáll az ablakhoz, kinyitja a táblákat,
. kihajol az éjszakába, mint az olyan emberek,
akik álmatlanul gyötrődnek hajnalig. Halkan fütyörész, aztán ismét visszahúzódik, beteszí az
ablaktáblákat és a szoba besötétedik.
A közeli sarkon egy férfialak jelenik meg, közelrőllátni, hogy munkásifjú, de tisztán, gondosan öltözött és duzzadt aktatáska van a hóna
alatt. Körülnéz, aztán átmegy az utca másik oldalára és behúzódik a deszkapalánk árnyékába.
Nemsokára az utcahosszból egy hasonló alak
közeledik, ugyancsak aktatáskával. Megáll, körültekint, óvatosan még várakozík kicsit, aztán
ő is átsiet a palánk árnyékába.
- Rendben van minden? - kérdezí a másik fiatalembertől. - Ma egész nap olyan nyugtalanul
érzem magam. Néha vannak ilyen rossz sejtelmei
az embernek.
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- Hagyjuk a sejtelmeket - feleli a másik. - Itt
az ideje, hogy dolgozzunk valamit.
Elindulnak és gyors léptekkel haladnak tovább a házak tövében. Amerre mennek, kis cédulákat nyálaznak fel.a falra. A legközelebbi utcasarkon befordulnak.
Valamiféle helyiség nyilvános ruhatára. Az erős
homályban egy alak mozgását lehet látni. Majd
meg egy fehéren világító kéz, aztán még és még
egy és még egy, ideges gyorsasággal röpcédulákat
csempésznek a fogasokon csüngő kabátokba.
Mindjárt utána mintegy belemontírozva az előbbi képbe egy W. C. belseje, ahol egy háttal álló
férfi sablonnal
felírást másol a falra. LE
A MUNKÁSNYÚZÓKKAL!
Ugyanekkor kint
az utcán, mintegy a magas házak között kifeszített transzparens, é~ő vörös betűk ordítják a lázas víziót: MUNKAT! KENYERET! Olyan az
egész, mint az alvó város lázálma lenne.
Ugyanekkor az utcán megjelenik a két előbbi
aktatáskás figura, a fal tövében sietnek tovább s
aztán .látni, hogy jóval mögöttük az utca két
oldalán egy-egy gumibottal fölszerelt rendőr lépked, majd ezek mögött az útközépen két kerékpáros rendőr halad, gyalog, maguk mellett tolva
gépüket. Ez a jelenet körülbelül a hajtóvadászat
képét idézi fel a nézőben.
A ligeti tó partján egy padon ülnek Sanyi és
Anna. A tavon látni az elkésett csónakázókat.
Majd egy hattyú úszik át a túlsó part felől, Annáék padjához közel lép partra, feléjük halad, mintha meg akarná őket nézni, aztán bekanyarodik
a fák közé.
- Kívánesi volt - mondja Anna. - Láttad milyen okosan nézett ránk?
Sanyi átfogja a lány vállát, hozzáhajtja a fejét
és így mondja:
- Tetszettél neki.
Anna boldog, megelégedett mosollyal:
- Ha szólni tudna, talán meg is mondta volna,
hogy jól választottál. Komolyan mondom neked,
nekem is az a véleményem, hogy jól választottál
s azt hiszem, nem is hagysz el többé soha.
Sanyi megcsókolja és kényszeredetten feleli:
- Jól van. Dé most már beszéljünk másról.
Anna:
- Hát akkor mondd meg nekem, hogy a Gruber miért húzódik mindig félre. Akár a szabadban vagyunk, akár értekezletre bújunk össze, ő
kicsit mintha mindig messziről nézné a dolgot.
Sanyi:
- Úgy véli, ha ott ülne köztünk, az erdőtől

nem látná a fákat. Némely emberre szokták mondani, hogy a fáktól nem látja az erdőt. Ő attól fél,
hogy a nagyobb csoport embertől nem láthatja
külön-külön is a személyeket. Gyanakvó. De
okosan teszi. Ha teheti az ember, figyelje meg,
hogy bizonyos körülmények között a másik hogyan rándít ja meg a szemöldökét, milyen fintort
vág a csőrével, mit csinál a kezeivel.
Anna:
- Bizony Isten, már gyanakodtam rá. Furcsa
ember, az bizonyos.
Sanyi:
- Talán szektárius kicsit. De ez ma nem ritka
betegség.
.Anna:
- Különös emberek vagytok. Én még nem ismerlek benneteket egészen.
Egymás derekát átkarolva a pad tám1ájához
dűlten szótlanul ülnek egy ideig. Közben itt-ott .
járókelők tűnnek fel, egy inasforma kamasz halad előttük, éles, rikoltó hangokat hallatva, akár
egy menekülő állat, Sanyi pedig fáradt, a kidolgozott munkásokra jellemző imbolygó járással
visszatér a padhoz.
- Fáradt vagy? - kérdezi Anna kedvesen.
Sanyi leveszi kalapját, maga mellé teszi a padra, beletúr a hajába, kigombolja puha inggallérját s csak azután válaszol:
- Az éjjel is alig hajtottam le a fejemet. De nem
nyugszom addig, amíg valamit el nem érünk.
Anna Sanyi felé fordítja arcát, hogy komolyan
a szemébe nézhessen.
- Jánosról akartam valamit mondani. Anyámat már egészen levette lábáról. Hogy lehet egy
komoly fiatalember ennyire szemtelenül tolakodó.
- Komoly fiatalember? - mondja Sanyi gúnyosan, de csak úgy bele a levegőbe, mintha hangosan gondolkodna. - Szemtelenül tolakodó, az
igaz. Ócska, gyáva fickó, az igaz. Gruber azt
mondja, ne nagyon bizzunk benne, sötét, rosszindulatú alak. Azt hiszem, ígaza van Grubemek. Némi szünet után: - de az is igaz, hogy fáradt
vagyok. Altass el kicsit, Anna.
- Jó, hát akkor aludj kicsit. Nyakonfogja Sanyit, lenyomja a fejét, s aztán az ölébe fekteti: Aludj hát úgy mintha a kisfiam lennél. No, látod,
így szeretném altatgatni a kis fiamat is. Az én
kisfiamat és a te kisfiadat, aludj hát szépen!
Hogy még teljesebb legyen az illúzió, halkan
egy altatódalt kezd dúdolni:

Sötét az ég, minden csillag kihunyt
Pihenjen el az is, ki dolgozott.
Tudom, hogy az énfiacskámnak is
elég volt a ~ánat és robot.
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s ó lásd csak, sírni sem szabad nekem
aludj, aludj csak, fáradt gyermekem.
Városliget vasárnap délután. A mutatványosok
előtt és között emberek ezrei nyüzsögnek.
Az egyik céllövölde előtt ott van Sanyi, Tálos
és Grnber is, de úgy viselkednek, mintha nem
tartoznának együvé. Mint a többiek, ők is célba
lőnek.
Az egyik ligeti kert asztalkájánál ülnek együtt
Sanyi, Tálos, Gruber. Egy-egy sörös pohár van
előttük. Olyanok és úgy viselkednek, mint a többi száz és ezer ligeti mulatozó. De egészen más
célzattal ültek ki ide a ligeti napfényre és egészen
másról beszélnek. Ha valaki meglesné őket, ilyesmit hallana:
Sanyi:
- A v.s. bélyegeket megkaptam, szét kell osztani és gondosan elszámolni.
Tálos:
- Lehet, hogy ez lesz a sztrájkolók egyetlen
segélyalapja.
Sanyi:
- Egy ideig a szakszervezet is ad segélyt, de ha
a fő mamelukok lepaktálnak, élhetünk a levegőből.
Gruber:
- Már most biztos, hogy sztrájkba léptek.
Sanyi:
- Ez a határozat. A szegedi Csillagból üzenik,
hogy most kell rajtuk ütni. Háromnegyedrészt
elkészült a nagy külföldi rendelés s ha most
sztrájkba lépünk, időre nem tudják szállítani. így
tehát se vissza nincs útjuk, se előre. Ha nem
akarnak óriási bánatpénzt fizetni, hozzá még az
üzletet jövőre is elrontani, akkor teljesíteni kell
a mi követelésünket.
Tálos:
- Csak attól félek, hogy beállítanak egy csomó
feketeingest. Azok kaphatók rá. Azok már láncravert kutyák.
Sanyi:
- A sztrájkőrség majd elintézi őket.
Gruber:
- Ha ezt üzenték a Csillagból, akkor ezt kell
csinálni. Olyan ez, mint a hadászat, érteni kell
minden csínját-bínját.
Sanyi:
- De azt is üzenik, hogy a mozgalmiak ne
járjanak úgy, mintha uniformist viselnének. Szinte mutogat juk magunkat azzal, hogy nem hordunk kalapot, nyakkendőt, hogy mindenféle ócska aktatáskát cepelünk a hónunk alatt, a lányok48

nak meg a levágott hajuk olyan, mint a szénaboglya, vastag zoknit és sarkatlan bakancsot
hordanak még nyáron is.
.
Gruber:
- Olyanok vagyunk, mint valami megszállott
szekta tagjai. Sokkal könnyebben menne a dolgunk, ha jobban el tudnánk ve&yülni a tömegben.
'
Sanyi:
- Hát így van. Ők ott bent még erre is gondolnak (Táloshoz). Te láttad múltkor a futárt, olyan
volt, mintha skatulyából húzták volna elő.
Gruber:
- Túlságosan nyalka volt.
Sanyi:
- Nem igaz. Csak tiszta és gondosan öltözött
volt. Pedig néhány nappal előbb a halál torkából
vergődött ki. Majdnem egy hétig tévelygett a
Kárpátok hóviharában.
De kivergődött, mert
hitt a küldetésében, tudta, hogy sok minden az
ő megélhetésén múlik. S mikor mi láttuk, nyoma
se volt rajta a hajszának, a meggyötörtségnek.
Tálos:
- Olyan volt, mint a többi ember.
Sanyi:
- És éppen ezért nem tudják könnyen tőrbecsalni. Eltűnik a kopók szeme elől.
A pincér megjelenik és kéri, hogy fizessenek.
Sanyi:
- Hej, gyerekek, én még nem is táncoltam.
Mondja, főúr, pénzbe kerül, ha az ember felmegy
akorongra?
Pincér:
- Csak tessék. Ez népmulató, itt minden ingyen megy.
Gruber:
- Kivéve, amiért fizetni kell.
Sanyi:
- Fizessetek, gyerekek. Én megyek, forgok .
egyet. Aztán gyertek oda ti is.
Sanyi elmegy, utána Gruber, Tálos is.
A gyár előtti térség. Elhanyagolt hely, gödrökkel,
salakrakásokkal,
és itt-ott néhány csenevész fával.
Csukott gyárkapu előtt néhány fegyveres rendőr posztol.
- Újabb parancs nem érkezett? - kérdezi az
egyik.
- Nem - feleli a társa unottan, mogorván. - Ne
használjuk a fegyverünket, majd elintézzük másképp.
.:_.Nézd, hogy szaporodnak - mondja a másik,
fejbiccentéssel a kaputól balra a térre mutat. Olyan ez, mint a sáskajárás. Ma még a fejükre

lehet ütni, de ha így megy, holnap az ördög sem
bír velük.
- Ha szembefordulnánk velük, talán már most
is eltaposnak. De mennyire szaporodnak, nézd
csak, az anyjuk szentjét.
S csakugyan a téren, ahol az előbb még alig
lézengett néhány alak, mind tömegesebben gyűlnek össze a sztrájkoló munkások. Fiatalok és
öregek, férfiak és nők vegyesen. Csoportokba
verődve tárgyalják az eseményeket. Az egyik
ilyen csoportban idősebb munkás kézzel-lábbal
magyarázza:
- Gyalázat lenne, ha most adnánk be a derekunkat. Azt valamennyiőtök tudja, hogy jogos a
követelésünk s ha kitartunk mellette, keresztül is
visszűk. Elég volt a meghunyászkodásból. Az
árak úgy röpülnek a magasba, mint télen a károgó hollók s a bérek maradnak lenn. Már semmit
se ér a pénz, amit szombaton kapunk.
Egy asszony szól közbe:
- De azért nem biztos, hogy győzni fog a
sztrájk.
- Előre semmi sem biztos - feleli rá egy munkás. - De most kutyaszorítóban vannak, az kétségtelen. Nem tudnak szállítani. Ha tudtunk
koplalni szerszámmal a kezűnkben, akkor most
kint az utcán se essünk kétségbe.
Egy másik munkás lép elő:
- Azt ajánlom, hogy a teljes győzelem előtt
senki se vegye föl a munkát. Éljen a vasasok
összetartása!
Másik, harmadik, negyedik csoportot is látni,
ezekben is hasonló jelenetek játszódnak le. Jelszavaik: Le a munkásnyúzókkal! Követeljük a
béremelést! Le a sztrájktörőkkel! Éljen a munkásszolidaritás! Le a vérszopó kapitalistákkal!
Éljen a forradalom!
Közben látni, hogy a közeli vendéglőből többen egy asztalt hoznak. Felállítják a téren, Sanyi
a tetejébe ugrik és szónokol:
- Az igazgatóság elé terjesztett határozati javaslatunkból egy jottányit sem engedünk. Elégszer kértünk, most tehát követelünk. Olyan gyár,
mint a miénk könnyen eleget tehet a munkások
kívánságának. Nem akarunk éhenhalni. (A beszéd alatt állandó közbekiáltások hallatszanak,
a tömeg nyüzsög, a sokadalomban izgatott arcokat, nyitva felejtett szájakat, fenyegető öklöket,
ravasz, gyanakvó tekinteteket és sunyítón elhúzódó figurákat lehet látni.) - A mai naptól kezdve
- folytatja Sanyi - mindenki felelős azért, ami
történni fog. Senki se húzódhat félre, senki sem
adhatja fel a harcot a többiek határozata ellenére.
Kiáltozás a tömegből:

- Éljen! Úgy legyen, ahogyan mondod! Éljen!
Sanyi két felemelt kezével csendet int és azt
mondja:
- Most pedig induljunk haza, holnap reggel
kilenckor megyünk a parlament elé.
- Éljen a forradalom! Kötelet nekik! - kiabálás, zajongás és lassan oszladozik a tömeg.
A közeli országúton megjelenik a rendőrség
riadóautója, nem messze mögötte két-három tűzoltószerelvény. Nyilvánvalóan azért vonulnak
fel, hogy fecskendőikkel szétkergessék a tömeget.
A riadókocsiból kiugrálnak a rendőrök, de mivel
a tömeg már nagyjából szétoszolt, nem tudják,
mihez kezdjenek. A tűzoltók is megállnak és a
legénység máris szereli le a víztömlőket.
A távozóban lévő csoportokból gúnyos kiáltások hangzanak vissza.
A rendőrök kivont karddal erre-arra ténferegnek, de nem keresik a nyílt összetűzést. A tűzoltók letekerték a csöveket s hogy az egész kivonulás cécó nélkül kárba ne vesszen, hatalmas vízsugarakat lövelnek a távozó munkások felé.
Ez a jelenet már inkább nevetésre, mint riadalomra ingerli az embereket.
A tömeg mindinkább a közeli házak felé sodródik.
Jánosék szobája. Éjtszaka. Szegényesen bútorozott hely, két ággyal. Az egyik vetetten várja
Jánost, a másikban a szülők alszanak. Nyomasztó a csönd.
János ingujjra vetkőzötten úgy, mintha szokatlanul nehéz munkát végezne, az asztalnálül
és levelet ír. Hogy úgy mondjuk, körmöl. Lassan
halad, meg-megáll, feltámasztott állal töpreng,
cigarettát sodor, rágyújt, megint ír és ismét szünetet tart pillanatokig. Az írott sorokat többször
is elolvassa, mire a levél végére ér, ez áll benne:
... Nem akarom magam megnevezni, de mindaz, amit itt leírok, való igazság. Most már úgy
követelőznek, mintha nem is a részvényesek, hanem ők lennének a gyár urai. Nem is titkolják,
hogy fel akarják forgatni a világot. Én nem tartozom közéjük. Én vallásos ember vagyok és ők az
ördöggel cimborálnak. Ajánlom, hogy figyeljék
meg Gyékényes Sándor szerszámlakatost, a lemezhengerlőből pedig Milokot, Fűsit, Tálost s
még vannak ott néhányan. Azt mondhatom,
hogy nem tartozom közéjük.
Az ágyban nyugtalankodni kezd az apa, végül
is félkönyökre emelkedik és rászól a fiára:
- Csavard le azt a lámpát. Most már éjtszaka
is gyötröd az embert.
- Nyughassatok - hallatszik fel a majdnem
láthatatlan anya hangja.

o
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- Eridj aludni - mondja az apa. - Ne várd,
hogy felkeljek, ne, mert akkor leverem azt a lámpát. - Mint aki egyenlőre elmondta a magáét,
visszadűl a párnára.
Most meg az anya emelkedik fel az ágy fal
melletti részéből:
- Fekűdj le, János - Nem durván, inkább jóindulatú rábeszéléssel szól: - Feküdj le, gyerek. Ültében még várakozik, de hogy János nem felel
és meg sem mozdul, újból megszólal: - Mit csinálsz, te gyerek?
- Semmit - feleli János nyersen, türelmetlenül.
- Annának Írsz levelet? - kérdezi az anyja s
miközben ő is visszaereszkedik a helyére, még ezt
mondja: - Ne kapaszkodj olyan szekérre, amelyik nem akar felvenni.
János két tenyerébe fekteti állát, aztán még
egyszer átolvassa a levelet, majd hátradűl a széken, szemei álmosan lecsukódnak, jobb karja az
asztal lapján fekszik. Már csak kidolgozott, nagy
kezefeje látszik, amiből kihullott a ceruza, ott
fekszik a papírlapon, mintegy döglötten.
Este van. Szemerkél az eső. Egy szűk utcában a
vasas szakszervezet kapujában Gruber és Anna
röpiratot osztanak a gyűlésre siető sztrájkolóknak. Gruber felgyűrt gallérú kabátja alól, Anna
magára burkolt kendője alól húzza elő a lapokat.
Ha ismerős akad eléjük, néhány szót váltanak.
Az utca járó-kelői néha meg-megállnak és nézik a gyülekezőket.
A vasgyár vezérigazgatójának lakása. Nagy fogadóterem, ahol estély zajlott le. Üres már a
terem, illetve a vendégek eltávoztak, a személyzet
szedi le az edényt, rendezi a helyiséget.
A terem alsó végében lévő ajtón belép a vezérigazgató, szmokingban, meglehetősen gyűrötten,
fáradtan. Átmegy a termen, eltűnik a szemben
lévő ajtón.
A vezérigazgató dolgozószobája.
Vezérigazgató íróasztala előtt ül, nyugtalan,
töpreng. Majd csönget:
A belépő:
- Parancsoljon, vezérigazgató Úr.
Vezérigazgató:
- A titkár urat kéretem.
Altiszt el. Néhány pillanat múlva belép a
vezérigazgató személyi titkára.
Vezérigazgató:
- Tudja-e Ön, hogy milyen rosszul állnak a
dolgok?
Titkár:
- Sajnos, Vezérigazgató úr.
50

Vezérigazgató feláll, idegesen jár fel-alá.
- Uralkodom magamon. Nem akarok nyavalyogni, de olyan vagyok, mint az üzött vad.
Titkár:
- Nekem az a véleményem, hogy beadják a
derekukat.
Vezérigazgató:
- Önnek ez a véleménye, közben pedig nem
tudunk szállítani. Nálunk ilyesmi még nem fordult elő. Hát miért nem tudta az illetékesek közül
senki, hogy mit készít elő ez a gyilkos banda?
Vagy talán már az egész gyárat megfertőzték?
Csak ülnek az íróasztal előtt és nem látnak, nem
hallanak semmit abból, ami körülöttük történik.
Titkár:
- Gonoszul dolgoznak. Nem lehet a nyomukra akadni.
Vezérigazgató ledobja magát a székbe:
- Majd én belenyúlok a darázsfészekbe. Kérem, telefonáljon a főkönyvelőnek, a főmérnöknek, a hengerlő mesternek. Jól van, egyelőre
ezekkel szeretnék beszélni.
Titkár:
- Most, vezérigazgató úr?
Vezérigazgató:
- Félig döglött vagyok. De azért most, most
akarok velük beszélni.
Titkár el.
Vezérigazgató a szekrényhez megy, italt vesz
elő, tölt, iszik, áll egy ideig, aztán a sarokba vágja
az üveget és poharat.
Elég tágas, fehérre meszelt, alacsony terem, pódiummal, előadóasztallal.
A terem megtelt sztrájkolókkal.
Az asztal mellett ül a sztrájkbizottság, köztük
van Milok, Füsi, Tálos is, Sanyi állva beszél:
- Ezek a legnehezebb napjaink, de minden
erőnkkel küzdenünk kell. Igazunk van, ki kell
hát tartanunk a végsőkig.
Taps, kiáltozások:
- Kitartunk! Le a pecsovicsokkal!
Összevissza kiáltozás, székek tologatása. Kezek hadonásznak a levegőben, izgatott arcok.
Valahol a középső sorokban Jánost is látni lehet.
Kinyújtott nyakkal figyeli a zajongókat. Nagyon
izgatott, nem találja el, hogyan kellene helyesen
viselkednie. A zajongás közben kinyílik a terem
főbejárata és fegyveres rendőrcsapat vonul be.
A tiszt kivont kardját magasra emelve harsányan kiáltja:
- Csönd! Gyűlésüket a törvény nevében feloszlatom!
A teremben lévők most a rendőrök ellen fordulnak és szitkokat kiabálnak feléjük.
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Rendőrtiszt az emelvényre megy és újból kihirdeti:
- A gyűlést feloszlatottnak nyilvánítom! Aki
nem engedelmeskedik, azt vasra veretem!
Lassan beáll a kényszerű csönd. Sanyi a tiszt
felé fordul és azt mondja:
- Tiltakozom a beavatkozás ellen. Ez a mi
egyesületünk, ide a rendőrség sem törhet be. Tiltakozom a törvényszegés ellen.
Rendőrtiszt:
- Üljön le, különben vasra veretem! Nem értette, mit mondtam? Üljön le!
- Ez törvénytelenség - felesel Sanyi, öklével
ismét az asztalt veri. - Senkinek sincs joga ide
betörni.
Rendőrtiszt:
- Fogják meg és dobják a kocsiba.
Rendőrök körülfogják Sanyit, leeibálják a pódiumról és viszik a teremből. Sanyi közben viszszakiabálja:
- Ezt sem felejtjük el! Semmit nem felejtünk el!
A teremben nagy a zúgolódás, nem sok kellene
ahhoz, hogy nyílt lázadás törjön ki, de végül is
helyreáll a kényszerű rend.
Rendőrtiszt papírlappal a kezében azt mondja:
- Akinek a nevét felolvasom, álljon ide a dobogó elé.
'Olvassa:
- Geréb Pál!
Csönd, senki nem mozdul.
Rendőrtiszt újból:
- Geréb Pál!
A sorok közül felemelkedik egy férfi:
- Én vagyok.
- Álljon ide.
- Nem állok.
- Álljon ide! Ne provokálja akarhatalmat!
Mivel Geréb most sem mozdul, két-három
rendőr kituszkolja a székek közül.
Rendőrtiszt:
- Vigyék!
Gerébet két rendőr a pódium közelében lévő
mellékkijáraton elviszi.
Rendőrtiszt:
- Milok András!
Milok felkel az asztaltól és odaáll a tiszt mellé.
Rendőrtiszt int, hogy vezessék ki.
A következő név:
- Füsi Béla!
Ugyanúgy történik, mint az előzőekkel.
Végül:
- Tálos Józsefl
Az embereket sorban kivezetik és a rendőrök
rögtön visszajönnek a következő transzportért.
Rendőrtiszt:
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- Most pedig öt percig itt maradnak, aztán
mindenki pucolj on haza. Szót se halljak!
Általános zúgolódás, néhányan hangosan szitkozódnak, de a kényszerű fegyelem nem borul
fel.
A gyöngén megvilágított utcában látni, hogy a
rendőrök sorfala közt tuszkolják be a munkásokat a rabomobilba, amit egész tömeg bámészkodó áll körül.
A kocsi nagy tülköléssel elvágtat.
A homályban még ott áll a rendőrségi riadóautó.
Vezérigazgató
dolgozószobája.
Vezérigazgató,
titkár, rendőrfelügyelő.
Vezérigazgató:
- Amit, önnek felügyelő úr elmondtam, azt a
gyár igazgatósága átgondolta s most már önön
múlik a dolog végrehajtása.
Rendőrfelügyelő:
- Le akarom tömi. Le fogom őket törni.
Vezérigazgató:
- A fekete ingesek továbbra is rendelkezésére
állnak. Bevallom őszintén, én nem szeretem őket.
Csöppet sem bízom bennük. Bestiák ezek is, csak
még nem mutathat ják ki a foguk fehérét. Itt
alkudoztam velük ennél az asztalnál és hogyan
zsaroltak. Úgy bocsátják áruba az embereiket,
mint a handlé a vacakjait.
Rendőrfelügyelő:
- Sajnos, ezekkel a hitvány fickókkal nem sokra megyek.
Vezérigazgató:
- Söpredék. De egyelőre nincs a kezünkben
más erő, amit a kommunista bitangok ellen fordíthatnánk. Mint mondtam, már a pénz nem
számít, ha felügyelő úr okos, eredményes dolgokra tudja felhasználni. A titkár úr a jó ügy érdekében kiutal most önnek tízezer pengőt. Ha szűkségét látja a folytatásnak, tessék közvetlenül a tit,kár úrhoz fordulni.
Felügyelő:
- A magam részéről mindent megteszek. Hiszen ez nem egy vállalat ügye, hanem az egész
országé. A nemzet intaktságát ássák alá.
Vezérigazgató elégedetten:
- Úgy van. Ez az ügy a nemzet ügye. Ezt a
derék népet meg kell menteni a kommunista mételytől. Mit szólna a külföld, ha a rendelést nem
tudnánk idejében szállítani. Nemzeti becsületünk
forog kockán.
Felügyelő:
- A feketeingeseket azért felhasználom. Egymás ellen lehet őket ugratni.
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Vezérigazgató:
- Ez helyes elgondolás, de figyelmeztetni szeretném a felügyelő urat, hogy a papságról sem
szabad megfeledkeznünk. Ez a harc hosszú lejáratú lesz s ha hosszú távban gondolkodunk, akkor a klérus sokban a segítségünkre lehet. Ö is
érzi a veszedelmet, legyünk hát fegyvertársak.
Felügyelő:
- Fontos, ha az igazgatóság megtud valamit,
adatait szíveskedjék rögtön közölni velem. Az a
bizonyos Komis nevű egyén sok mindent megkönnyített a számunkra.
Vezérigazgató:
- Kár, hogy ilyen ritkán akad közöttük.
Felügyelő:
- Elég, ha csak fellebbentik előttem a fátylat,
az én rosssz szemeim rögtön belátják az egész
terepet.
Vezérigazgató:
- Sok szerencsét, felügyelő úr.
Titkár feláll és a felügyelőt áttessékeli saját
szobájába.
Vezérigazgató kézfogás közben újból hangsúlyozza:
- Ha újabb összegre van szüksége, csak tessék
jelentkezni.
Teremszerű helyiség. A detektívfelügyelő szobája. Hatalmas íróasztal van benne, mögötte ül a
felügyelő, oldalt két üres szék. A szemben lévő
falon sor fogas, alatta üres dobogó. A felügyelő
háta mögött három kitárt ablak, beárad a meleg
napsütés.
Az egyik ajtón Sanyi lép be, gumibotos detektív kíséretében.
A felügyelő int, hogy álljanak meg távol az
asztaltól.
Sanyi odaáll, a detektív azonban az ablakhoz
megy, behajtja és kilincsre csukja az üvegtáblákat, majd az ajtókhoz lép és mind a hármat
kulccsal bezárja. Néma jelenet, érezni lehet, hogy
olyan előkészület ez, aminek nagyon jelentős
folytatása lehet. Mikor a detektív elkészül sokat
sejtető munkájával, a felügyelő azt mondja:
- Lépjen közelebb, Gyékényes.
Sanyi előbbrejön, illedelmesen viselkedik,
szemben megáll a felügyelővel.
- No, meggondolta-e a dolgot? - kérdezi tőle
a felügyelő. - Itt az ideje, hogy beszélni kezdjen.
- Nem tudok semmit - mondja Sanyi egyszerűen.
Rendőrfelügyelő:
- Ide figyeljen, fiam. Látja, hogy én minden
rosszindulat nélkül beszélek magával. Gondolja
meg. Itt nem egy gyár vagyonáról van szó.

Mondhatjuk, ez az esztelen játék már a nemzet
becsületét kockáztatja. Én sem imádom a gyárosokat, de ha a hazáról van szó, akkor nem ismerek tréfát. Ilyen okos, jó kinézésű fiatalember
nem okozhat kárt a hazájának.
Sanyi felemelt fejjel:
- Én szeretem a hazámat. Nem vagyok hazátlan bitang, ahogyan mondani szokták.
Rendőrfelügyelő:
- Akkor hát ne húzzuk a dolgot. Mondd meg,
hogy ki az irányítój a ennek a kárhozatos dolognak.
Sanyi:
- Nem tudom.
A felügyelő egyszerre izgatott lesz, ceruzájával
kopog az asztalon, homlokára tolja a szemüvegét
s most így nézi meg Sanyit. Ideges dühbel mondja:
- Cudar bolsi kölyök. Mennél tovább húzod,
annál keményebb lesz a fejed alja. Nem akarsz
beszélni?
Sanyi minden indulat nélkül feleli:
- Nincs semmi mondanivalóm. - Nyugodtnak
mutatja magát, de azért láthatóan feszengeni
kezd, hátra-hátranéz a detektívre, aki gumibotjával mondhatni tettrekészen ott áll mögötte.
Izzó, feszült pillanatok.
- Ki írta a röpiratokat? - folytatja a felügyelő.
- Legalább a nevét mondd meg, aztán mehetsz
a fenébe. Gondolj az anyádra, te ostoba. Miből
fog élni az anyád, ha téged lecsukatunk? Halljuk,
ki terjesztette a röpiratokat?
Sanyi állhatatosan tartja magát. Határozottan
mondja:
- Nem tudom.
A felügyelő kényszeredett nevetéssel:
- Szerencsétlen, a többiek már mindent elmondtak. Azok már kint is vannak.
- Ez nem igaz - vágja rá Sanyi - ők nem
mondtak semmit.
A felügyelő tehetetlen dühében felugrik a székről.
- Mi az? Talán összeesküdtetek? No majd én
kihúzom belőletek az igazságot. Hiszen téged
már a szociáldemokrata pártból is kizártak. Az
ilyen fajta végzi az akasztófán. Fel fogunk akasztani. Hallod, ha kell, hát felakasztunk.
Sanyi lehajtott fejjel, de nem megtörten hallgat.
- Kizártak a szociáldemokrata pártból, vagy
nem zártak ki? Erre felelj.
- Kizártak.
- Miért zártak ki?
- Mert ők nem bírják a magamfajtát.
- Takarodj a szemem elől, ne is lássalak, te
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ostoba fickó. Jót akar neki az ember és ő még
szemtelenkedik. - A detektívhez: - Tegye vissza
a cellába. Éjjelre talán megpuhul.
A detektív előbb kinyitja a három ajtót, aztán
azon, amin át bejöttek, maga előtt kituszkolja
Sanyit. Az ajtó becsukódik.
A felügyelő tükröt vesz elő az asztal fiókjából,
belenéz, zsebkendővel megtörli az arcát, homlokát, szivarra gyújt, csönget, aztán kényelmesen
hátraveti magát a karosszékben.
Kinyílik a távozókkal szemben lévő ajtó s egy
detektív lép be. Összeüti bokáját, kimegy s mindjárt utána három munkás lép be a terembe: Milok, Füsi, Tálos. Mögöttük a detektív. Libasorban jönnek és felsorakoznak az íróasztal előtt.
.Felügyelő székében hátradűlten jó ideig csöndben nézi az előtte álló felemelt fejű fiatal embereket. Majd füstkarikákat ereget a levegőbe. Játszik, mintha semmi gondja, baja nem lenne. Végül megnyomja a csengő gombját. Detektív jön
be, tiszteleg.
- Parancsára felügyelő úr.
- Jöjjön be három ember, gumibottal, bilincscseI.
Detektív összeüti a bokáját és megindul, hogy
teljesítse a parancsot.
A gyár udvarát megszállta a rendőrség, a kapu
előtt őrség.
A gyár előtt egy-egy munkás tűnik fel, ha egymás közelébe érnek, szót váltanak, látnivaló,
hogy a sztrájkolók is őrséget szerveztek. Különben csönd, üresség van a tájon, közönséges járókelő alig mutatkozik.
Néhány perc múltán gépkocsi berregést hallani, majd egy közeledő teherautót lehet látni.
A kocsi tele van tömve feketeingesekkel, akik
sztrájktörésre vállalkoztak.
Egyre több ember kerül elő a kapuk alól, üzletek ajtómélyedéséből,
és más rejtekhelyekröl.
A cselekvés előre megbeszélt terv szerint történik.
Mielőtt a teherautó a gyárkapu elé érhetne, néhány lány egymás kezét fogva elállja az útját.
A sofőr kénytelen leállni, a sztrájkolók nekiesnek a kocsinak és leszedik róla a feketeingeseket.
Lárma, verekedés, segélykiáltások.
A gyárkapun kitör egy rendőrszakasz és ráveti
magát a verekedőkre.
Sokáig tart a nehéz küzdelem, de már szó sem
lehet róla, hogy a sztrájktőrők elvégezhessék feladatukat.
Amíg a harc tart, kigyullad az autó, lángolva
ég, de nem lehet tudni, ki gyújtotta fel. Talán
maga a sofőr, aki most jön távolról, zsebretett
kezekkel, tétlenül nézi a lángoló kocsit.

Mind több kívánesi ember sereglik elő, fiatal
munkások és lányok, énekelve körültáncolják a
kocsit.
Gruber kis kertje előtt beszélget Jánossal.
- Szervusz pajtás - mondja János és búcsúzásra nyújtja kezét.
'
Gruber nem fogadja el a feléje nyújtott kezet,
úgy tesz, mintha észre sem vette volna és kérdezi:
- Hova sietsz?
- Dolgom van - feleli János és látható megszégyenüléssel visszahúzza a kezét.
- Elkísérlek egy kicsit - mondja Gruber és vele
tart.
Szó nélkül lépeget nek a komisz macskaköve,ken. Gruber szólal meg elsőnek:
- Mit gondolsz, mi lehet azokkal ott bent?
- Hogyan mondod - kérdezi János, mintha
révületből ébresztették volna fel.
- Mi lehet Sanyival és a többiekkel? Talán meg
is verik őket. Mit tudsz róluk?
- Betegállományban
vagyok - feleli János
kényszeredetten. - Napok óta senkivel sem beszéltem. Beteg vagyok, lehet, hogy le is fekszem.
- Te már nem is veszel részt semmiben?
- Dehogynem.
- Hol?
- Azt nem kötöm az orrodra - feleli János,
közben megáll, szembefordul Gruberrel, zsebredugott kezekkel, kihívó pózba helyezkedik. Nem érted, hogy mit mondtam? Beteg vagyok,
talán le is fekszem. - Ismét megindul, lecsüggedt
fejjel, fáradt léptekkel. - Mondtam már, hogy
dolgom van. Szervusz. Sietnem kell, aztán hazamegyek és lefekszem. - Otthagyja Grubert és
hosszú léptekkel egyedül halad tovább.
Kiér a Dunapartra, leül a kőlépcsőre. Közelében egy horgász foglalatoskodik szerszámaival,
kétszer is szól az érkezőhöz, de nem kap választ.
- Zavaros a víz. Tele van hordalékkal, ma
megint nem lesz fogás.
János értelmetlenül ránéz, aztán, mint akinek
kellemetlen ez a locsogás, felkel és továbbhalad
a part mentén. Jóval távolabb leül egy kőre s a
sziget felé meredten bámészkodik. Fáradtnak,
megviseltnek látszik. Amint így bámul egy vízió
jelenik meg előtte.
(Könnyű nyári ruhában, de ázottan és megtépázva jön Anna, megáll egy ház előtt, kinyit egy
ablakot s most belátni a felügyelő szobájába,
ahol ott vannak Sanyi és a társai, detektívek
foglalatoskodnak
velük, gumibotok
jelennek
meg a levegőben, riadt, elkeseredett arcok, a kép
egyre távolodik, s már csak egy-egy elhaló segélykiáltást hallani.)
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János térdére könyökölten, előrehajoltan bóbiskol, mögötte jó távolban előbukkan Gruber,
figyeli egy ideig az alvót, aztán elindul vissza,
amerről jött.
A gyűjtőfogház egyik csillagfolyosója.
A földszinten .zuwachsok" állnak mezítelenül,
háttal a nézőnek, mindegyik mellett csomóba
kötve a civilruha s éppen most a rabruha kiosztására várakoznak. Szótlanul, meredten állnak,
mellettük fel-alá sétál egy fegyveres börtönőr s
mivel időnként itt vagy ott suttogás neszez, kemény, nyers hangon szitkozódik:
- Csend! - kiabálja - nem kocsma ez itt.
Csönd! Nem vagyunk az erdőben.
, Közben fegyveres fegyőrök jönnek, mennek,
csizmájuk kopogás át hol a földszint kövezetéről,
hol meg az emeletek vasfolyosóiról hallani. A távolabbi kiáltások fülsiketítőn visszhangzanak a
falakon.
A zuwachsok előtt álló őr most vezényel:
- Fel az emeletre! In-dulj!
A mezítelen sereg girbe-gurba vonalban megindul a lépcső felé s azon fel az emeletre.
A nyitott raktárajtón át a börtönőrök darócruhát dobálnak ki, a mezítelenek tülekedve vetik
rá magukat a holmira, öltözködni kezdenek,
közben cserélgetik a ruhadarabokat, kinek a kabát kicsiny, kinek a nadrág túlságosan nagy s
ugyanígy vannak a sapkákkal és bakkancsokkal
is.
Kissé elhúzódva tőlük ott öltözik Sanyi is, már
belebújt a nadrágba, de kétségbeejtő látvány,
hogy kétszer akkora ember is beleférne a gúnyába. A nadrág felső része jóformán a hóna alá ér.
Tehetetlenül áll, nevetségesen szomorú látvány,
erre-arra kapkodja a fejét, mintha valahonnan
segítséget várna. S ekkor csakugyan történik valami.
A folyosó szemben lévő oldalán kinyílik az
egyik cella ajtaja, valaki kurtán füttyent.
Sanyi észreveszi, hogy az ajtórésen egy fej bukkan elő, egy arc, aztán egy kar lendül fel s valamit
áthajít erre az oldalra. Csomó spárga esik le
Sanyi lába elé, felemeli s az idomtalan nagy nadrágot hozzáerősíti a derekához. Megoldódott a
nehéz probléma, öltözik tovább, keres valakit,
aki a sapkáját kicserélhetné, hiszen az, amihez
hozzájutott, a feje búbjára sem megy rá.
Készen van a gyönyörű társaság, újra vezényszó s indulnak vissza a földszintre. Megállnak a
cellák előtt s minden ajtó mögül elmarad közülük
egy-egy.
Gruber műhelye, befüggönyözött ablakkal, a
54,
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szabóasztalkán ernyős kis lámpa ég. Félhomály.
Gruber a padlón térdel és a sezlon alatt kotorász.
Anna az asztaikánál ül, könyvvel a kezében.
Grubert figyeli, majd megkérdezi:
- Van még elég? Mióta Sanyi nincs itt, a sokszorosítás is csak olyan ímmel-ámmal megy.
- Van itt még elég - feleli Gruber. - Elég jó
röpiratok.
Anna belenéz a könyvbe, mintha folytatni
akarná az olvasást, aztán megint föltekint és kérdezi:
- Azt hiszi sikerülni fog a kormánybuktatás?
Gruber fölkel a térdeiről és a sez!ónra ül.
- Idehallgasson Anna. A mi munkánk nem
maradhat meddő. Mikor annak idején belekezdtem, előre biztos voltam benne, hogy...
Most kívülről háromszor kopogtatnak az ajtón.
Gruber abbahagyta a megkezdett mondatot,
fölkel és az ajtóhoz megy. A zár kulcsra volt
fordítva, kinyitja és belép egy fiatalember.
- Szervusztok - mondja az érkező. - Rendben?
- Rendben - feleli Gruber és már hajol is le,
hogy csomó röpiratot húzzon elő a sezlón alól.
- Nesze, itt a jó papedli.
A fiatalember kigombolja kabátját, mellényét
s a röpiratokból egy csomót az inge alá rejt.
Ahogy visszagombolja a kabátját, jóval vastagabbnak látszik, mint ahogy jött.
- No mit szóltak hozzám - kérdezi nevetve. A keresetemből nem tudnék ilyen kövérre táplálkozni. Igaz, adjatok legalább egy kis vizet.
Anna tölt neki és átadja a poharat.
A fiatal ember iszik és már kész is az útra.
- Danival mi van? - kérdezi Gruber.
- Ö is itt lesz mindjárt - feleli a fiatal ember,
aztán kezet fognak és indul.
- Szervusztok - mondja, s a másik kettő
ugyanúgy.
- Szervusz.
- Szervusz.
Anna és Gruber visszaülnek a kis asztaikához.
- Olvas tovább? - kérdezi Gruber. - Ne vágjon
olyan fancsali képet. Sanyi nemsokára itthon lesz
s egyelőre nélküle is jól megy minden.
Anna lapozgat a könyvben s csak egy idő múlva szól:
- Ha kijön a gyűjtőből, megint beleveti magát
a mozgalomba s én megint itt maradok, mint
valami özvegy majom ... Egyáltalában nem tudom elfogadni az ő nézetét a a házasságról. Ha
valóban szeret, akkor miért nem akar elvenni
feleségül.
- Elveszi - mondja Gruber határozottan. Keményfejű gyerek, de azért van esze és fog rajta
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a világos szó. Én megértem az ő félelmét, nem
meri a saját életéhez kapcsoini egy másik ember
életét. Beszéltünk a házasságról s én, aki tudja
fene, miért maradtam agglegény, megmagyaráztam neki, hogy mi ennek a kérdésnek a lényege.
Az igazi forradalmárnak, vagyis annak az embernek, akinek minden pillanata tele van veszedelmekkel, szüksége van egy nyugvópontra.
Anna értelmetlenül kérdi:
- Egy forradalmárnak
nyugvópontra is szüksége van?
- Igen - feleli Gruber. - A forradalmárnak,
amíg nincs legális pártunk, nagyobb szüksége
van a családi keretre. Párt nélkül pedig árvák
vagyunk.
Anna felcsigázott érdeklődéssel:
- Igen árvák vagyunk. S ő mit szólt?
Gruber mosolyogva, de határozott hangsúllyal
feleli:
- Azt mondta, ha kijön, elveszi magát feleségül.
Anna kezet nyújt:
- És most hallgasson ide Gruber. Tudom,
hogy maga a mi önzetlen barátunk. ..
Ismét hármat kopognak az ablakon.
Gruber felugrik és megy ajtót nyitni.
Egy másik fiatal ember lép be a szobába.

János kétségbeesetten mondja:
- Nem tudok Anna nélkül élni.
- Nem hát - feleli az asszony lesújtón. - Nem
is vagy te erre az életre való. No csak menj a
dolgodra. Tudok én már rólad mindent.
János megsemmisülten összekulcsolja a kezeit:
- Márton néni, az isten áldja meg.
- Fúj te gyalázatos - mondja neki elfojtottan.
- Hogy is mersz kijönni erre a világra? Bújj csak
el, te áruló, bújj el az emberek szeme elől.
Sarkon fordul és folytatja útját.
János töprengve áll egy ideig, aztán ő is visszamegy a kapuhoz, nekidől az oszlopnak és előkotorja a megmaradt fél cigarettáját. Rágyújt, töprengve, elgondolkodva szippant egyet, aztán eldobja a cigarettáját, lábait keresztbefonja, kezeit
megint belesüllyeszti a zsebeibe és mint aki egészen összecsuklik a terhek alatt, lekókkadt fejjel
áll ott egyedül és elhagyatottan.
"

A gyűjtőfogház udvarán a reggeli séta.
A rabok darócruhában már járnak körbe-körbe,
a körséta közepén kis dobogón, mint a közlekedési rendőr, az őrsvezető foglár áll és figyeli a
társaságot. Időnkint erre-arra fordul, nehogy
egyesek kimaradjanak a látóköréből.
Ennek ellenére a rabok állandóan kijátsszák
éberségét. Amerre az őrsvezető háttal fordul, jelbeszéd indul meg, vagy mások, hogy közelebb
kerüljenek ahhoz, akivel beszélni szeretnének,
kiugranak a sorból és előbbre futnak és újból
belépnek a menetbe. Így kapcsolódnak össze barátok, cinkostársak és azok a mozgalmi emberek,
akiket a Gyűjtőfogház vasfegyelme sem tud egymástól elválasztani.
A reménytelen menetelők már jó ideje haladnak körbe-körbe s az őrsvezetőn kivül még egy
őr vigyáz rájuk. Idősebb sánta ember, elüt társai
juhászkutya természetétől, nem leselkedik és nem
szidalmazza a rabokat, akkor sem, ha jóllehet
észreveszi rendbontásukat.
A körön belül néhány ócska kefe és nagy fazék
olajos kulimász van, amivel a kiszáradt bakkancsokat kell bezsírozni. Ez a művelet szintén alkalmat ad ahhoz, hogy az egymástól elkülönített
emberek percekre összetalálkozhassanak,
válthassanak néhány szót.
A sorb ól most Sanyi is kiválik és a bakkancsaival kezd foglalkozni. Tőle vagy harminc személynyire menetelt Sárosi Pál, az a fiatal ember, aki
a spárgát dobta Sanyinak, mikor a zuwachsok
beöltöztek s akinek az arcát egy pillanatra látni
lehetett a szemben lévő fülke ajtónyílásában.
Sanyi és Sárosi elvtársak. Sárosi is a mozgalomban bukott le s itt is konspirálnak tovább.

A Váczi út, szombat este, munka után. Jövőmenő munkásnők, a kapuk előtt csoportok álldogálnak, beszélgetnek, de mind idősebb férfi és
nő, körülöttük apró gyerekek.
János egyedül áll a kapujukban. Szemébe húzott kalappal és zsebretett kezekkel támaszkodik
a félfának. Komornak,
megviseltnek látszik,
időnként türelmetlenül mozdul, mintha várakozna valakire. Kotorász a mellényzsebében, végre
egy cigarettát halász elő, kettétöri és a felére
rágyújt.
Közben az úton feltünik Anna édesanyja, füles
kosárral a kezében vásárolni indul.
János kelletlen húzódozással elmozdul az oszloptól és néhány lépéssel az asszony elé megy.
Megáll előtte, fellendült kezével megérinti a kalapja karimáját és azt mondja:
- Jó estét, Márton néni.
Az asszony nem áll meg és mintha nem is
hallotta volna a köszöntését.
- Álljon meg egy szóra, Márton néni - mondja
újból János. - Maga mindig az én pártomon volt,
Márton néni.
Az asszony most megáll, szembefordul vele s
a maga esetlen fólényével mondja:
- Hogy én a te pártodon álltam volna? Sosem
álltam én a te pártodon, soha.
,
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A kulimászos edény fölé hajoltan váltanak
szót.
Sárosi:
- A sifrét megkaptad?
Sanyi:
- Már értem az egészet.
Sárosi:
- Ha van üzenni valód, add át a sánta őrnek,
be van szervezve. Ha este bekukkant hozzád, add
át neki szó nélkül, ő a ragasztó ban továbbítja
hozzám. Vigyázat, semmi beszéd.
Sanyi:
- Futár érkezett?
Sárosi:
- Kettő. Minden rendben van.
Sanyi:
- A sztrájk?
Sárosi:
- Ha még egy hétig bírják, akkor győztek.
Valóságos hadjáratot indítottak a sejtek ellen, de
alig bukott le valaki.
Most megakadt rajtuk az őrsvezető szeme, magából kikelten ordítozz:
- Takarodtok szét attól a fazéktól! Zsebeházi,
a Krisztusát magának, miért nem vág közéjük?!
A sánta őr feléjük biceg.
Sárosi:
- Látod, ott sétál az igazgató, a főhóhér, azért
ugat úgy ez a kutya.
A hatalmas udvart több irányból sárga kavicscsal felhintett utak szelik át s most végzi reggeli
sétáját a fogház mindenható igazgatója is, katonatiszti egyenruhában, kutyakorbácsot suhogtat.
Mielőtt a sánta őr rájuk durrantana, visszalépnek a sorba, mintha mi sem történt volna.
Az őrsvezető, hogy kiszitkozódta, kidühöngte
magát, megállást vezényel és harsányan ordítja:
- Le a sapkákkal! Tisztelegj!
A rabok hajadonfőtt, arccal a közeli úton haladó igazgató felé fordulnak.
Néma csönd.
Az igazgató anélkül, hogy pillantást vetne rájuk, korbácsát suhogtatva tovább halad.
Őrsvezető:
- Indulás befelé.
A sánta őr megszakítja a kört, a menet élére áll
és zajos bakkancskopogással megindulnak az
épületbe.
Őrsvezető a dobogón marad, tekintetével végigkíséri a menetet.
A sztrájk győzelemmel végződött, a hatodik hét
hétfőjén a portás kis kapuján kivonul egy szakasz
rendőr, a széles út közepén, négyes sorokban
elvonulnak a város felé.
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Megszólalnak a dudák.
A portás kitárja a nagy kaput, szabad utat
csinál az érkező munkásoknak.
Csoportosan érkeznek az emberek, csomaggal
hónuk alatt, vagy ételhordó edényekkel a kezükben. A nők karonfogva jönnek.
Az első csoportok egyikéből kilép egy munkás,
tárgyal valamit a portással, bemegyakiskapun
s egy piktorlétrával jelenik meg.
Felmegy rá, hogy jóval a tömeg feje fölött látni
és beszél:
- Hat hétig hajszoltak, ijesztgettek bennünket,
emberek, de végül is a mi igazságunk győzött.
Boldogok vagyunk, mert a végsőkig kitartottunk.
A gyárkapun átlépő és műhelyek felé haladó
tömeg éljenez, a nők kendőt lobogtatnak, kalapok, sapkák röpülnek a levegőbe.
A létrán álló munkás:
- Maradjanak továbbra is erősek. A mi
ügyünk tiszta ügy. Ha összetartunk, senki sem
foghat ki rajtunk.
Száz és száz munkást fogad magába a hatalmas épület.
Magánzárka a gyűjtőben. Takarodó előtt, a lámpa még ég, de Sanyi már a vaságyban fekszik,
mélyen a takaró alatt, hogy csak a sapkája látszik.
Az ajtón a kukucskáló lyuk lemeze elfordul és
látni, hogy az őr beleselkedik.
Az őr bejön, durván kiáltja:
- Gyékényes! Ki az ágyból. Le a ruhával, a
Krisztus verje meg!
Sanyi előbújik a takaró alól.
Az őr:
- Le a ruhával!
Sanyi:
- Nagyon fázom.
Az őr:
- Az a maga baja.
Sanyi:
- Már az egész fogház beteg. Mindenkinek
hasmenése van.
Az őr:
- Nincs duma. Ki az ágyból! Le a gúnyával!
Sanyi kimászik az ágyból, daróc ruháját a hokkedlira dobálja.
Az őr:
- Rakja össze rendesen!
Sanyi összerakja s most már alsóruhában viszszabújik az ágyba.
Az őr kimegy.
Sanyi egészen a pokróc alá húzódik.
(Álomkép. Sanyi valahol a Kárpátok közt bo-

Iyong, a futárok viszontagságo s téli útjának részleteit álmodja, persze egészen a fantasztikumig
eltolva.
Hóvihar dühöng, Sanyi a végső kimerüléssel
küszködik. Bukdácsolva halad a kietlen tájban,
leroskad, felkel s ez többször megismétlődik.
De megint új erőre kap, mert látja, hogy üldözik. Nagy körben emberek bukkannak fel, a kör
egyre szűkül, be akarják keríteni, hogy foglyul
ejthessék. Majd a hóviharban eltűnnek az emberek s most lovasok bukkannak fel és rohanvást
közelednek felé.
Sanyi futva menekül, de az üldözői mind közelebb érnek, már-már elveszettnek látszik, de ekkor az álom a teljes lehetetlent produkálja. Egy
létra emelkedik fel a hórengetegben, közvetlenül
a gyöngülő erejű Sanyi előtt és ő felmászik rá.
A lovasok mintha mindezt nem vennék észre,
s az üldözött mintha tovább menekülne előttük,
két oldalt elvágtatnak a létra mellett. Látni, ahogyan távolodnak és elvesznek a hópihék sűrűjében. Vége az álomnak.)
A cellában még ég a lámpa, de kint a folyosón
megkondul a takarodót jelző harang.
Sanyi a kolompolásra felriad és előbújik a takaró aló, de úgy, mint aki még mindig nem tudja
hol van és mi történik vele.
Hangosan, riadtan kérdezi:
- Mi az? Van itt valaki?
Kint elzárják a villanyt, a cella sötét lesz.
Sanyi a sötétben újra kérdezi:
- Van itt valaki?
Pillanatokig sötét csönd.
Sanyi, miközben visszadűl a helyére:
- Megint álmodtam. Csupa izzadság vagyok.

Anna feláll és el akar menni az asztaltól. Így
mozgás közben mondja:
- Bevallom, nekem az is eszembe szokott jutni,
hogy ebben az országban már elbukott egy proletárforradalom.
Sanyi:
- Ez igaz. - mondja s közben ő is feláll. - De
ha azt akarod, hogy feleljek a butaságaidra, akkor ülj vissza a helyedre. Ülj le, vagy menj ki a
szobából. Menj ki, mint aki nem közénk való.
Anna kényszeredetten visszaül a helyére.
s
Sanyi állva marad.
- Ott kezdem, hogy majdnem osztálytudatlan
emberekkel elindítottuk a sztrájkot az egyik legnagyobb gyárban és győztünk. Meghurcoltak,
megkínoztak bennünket, de végülis ők maradtak
alul és mi sok száz új elvtárssal erősödtünk meg.
A dühöngő reakcióval szemben ki gondolhatott
volna komolyan a győzelemre; csak mi bíztunk
az erőnkben, mi, akiket rendőr, katona, csendőrszuronnyal a föld alá kényszerítettek. Láttad,
hogy milyen munkát végeztünk? Elhiszed, hogy
megnyertük a harcot?
Anna:
,
- Láttam, hát el is kell hinnem.
' '_;..:
J. ~
Sanyi:
- Ami a bukott forradalmat illeti, ez igaz. De
jegyezd meg magadnak, ha bizonyos időben, bizonyos körülmények között le is lehet törni a
forradalmat, megsemmisíteni nem lehet. - Körülnéz, a többiekhez: - Higgyetek nekem. A mi
nagy harcunk is, előbb, vagy utóbb, de biztosan
győzelemmel végződik. De ez a győzelem nem
hull az ölünkbe. Harcolnunk kell érte, áldozatokat, vért kíván ... Talán néhányunk életét is. De
ne kételkedjetek, mert akkor már el is vesztünk.
Sanyiék szobája. Este van. Öten vannak együtt. Ha bátrak vagyunk, ha hiszünk abban, amit csiSanyi, Gruber, Anna és a két fiatal ember, aki nálunk, akkor hiába törnek le bennünket. Holröpiratokért járt Grubernál.
nap feltámadunk.
Az asztal körül ülnek, Anna előtt jegyzetírásra
Tamás izgatottan:
alkalmas papírok.
- Ne beszélj ilyen ékesszólóan. Inkább mondd
Anna:
el egyszerűen, amit akarsz.
- Jegyezzek fel mindent?
Sanyi egyre hevesebben:
Gruber határozottan:
- Csak arra akarlak figyelmeztetni benneteket,
- Szerintem semmit. Ne fontoskodj unk és fő- hogy az 1905-ös orosz forradalmat leverték, de
képpen ne hagyjunk magunk után nyomokat. 1917-ben sokkal erősebben, sokkal hatalmasabÉrtünk a szóból és tudunk emlékezni. Nem kell ban fellángolt. 1905-ben egy pap vezette a népet
ehhez papír.
s végül is az áruló papot a nép aszemétdombra
Anna:
vetette. 1917-ben Lenin lépett a sor élére és őhoz- Mindig másképp csináljátok. Éppen ezért zá, aki már semmiben sem engedett, úgy állt oda
szoktam mondani, hogy néha kételkedem az ügy- a nép, mint a kőszikla. Értitek ezt? Megértettében. Vagyis abban kételkedem, hogy...
tek?!
Sanyi:
Gruber szintén feláll:
- Ne kételkedj. Csak a gyönge ember van tele
- Értjük hát, nagyon is jól értjük. A mi Jorrakétségekkel.
dalmunk is fel fog támadni, ahogyan az oroszoké
"I~
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feltámadt. Mikor levertek bennünket, azt hitték
hogy végünk van. S most, több, mint tíz éve,
láthatják, hogy egyre több sejtünk dolgozik, szaporodunk és erősödünk.
Sanyi:
- Győzni fogunk, Anna, ne kételkedj. Bízz
magadban és bízzál a munkásság erejében.
Anna sírva az asztalra borul, majd feláll, megcsókolja Sanyit, a többiekkel kezet fog és azt
mondja:
- Olyan vagyok, mint ti és sohasem akarok
más lenni.
Sanyi leül:
- Akkor hát kezdhetünk dolgozni. - Gruberhez: - Mondd el, mit gondolsz a következő röpiratokról és mit tudsz Kornisról.
Gruber feláll, hogy beszélni kezdjen. .
Vasárnap, kora hajnal. Szürkül az ég s a körúti
fák ezer és ezer lakója lármás csiviteléssel ébred.
Pillanatokig tart a zsivaj, majd szárnyra kapnak a verebek és hatalmas felhőkben megindulnak ki a városból az eleséget adó határba.
Hajnali gyönge pirkadat. A sporttelepen megkezdődik az élet. Kinyílnak az ajtók, előjönnek
a kipihent fiatalok, némelyek az ablakokon át
ugranak elő. Hirtelen fejlődik a nyüzsgés, de
azért olyanok is vannak, akik lustálkodón nyújtóznak, mások, hogy visszanyerjék teljes mozgási
kedvüket, cigánykereket vetnek, megint mások
birokra kelnek, fejjel mennek egymásnak, mint a
rakoncátlan bakkecskék.
A nyüzsgésben már Annát is látni, életvidám,
fürdőruhában. Majd sovány testével megjelenik
Gruber, vállán a harmonikával s most kettesben
odaállnak az egyik nyitott ablak elé.
- Hej, te lusták királya - kiáltja be Anna. Sanyi, alszol még?
Gruber szája elé emeli kezét és olyan hangokat
ad, mintha katonaébresztőt trombitálna.
- Hé, Sanyi, alszol még? - kiáltja Anna újból.
Sanyi a szoba belsejéből az ablakkeretbe lép,
aztán széttárt karjait csapkodva, mintha repülni
akarna, leugrik Anna és Gruber elé.
- No látja - fordul Anna Gruber felé. - Ilyenkor szeretem én a legjobban.

Kassák forgatókönyvét
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Sanyi még mindig mókázza:
- Hát csakugyan szeretsz, Anna?
Anna hozzáugrik és megcsókolja.
- No, de most már gyerünk - mondja Gruber
kapitányi szigorral.
Kiindulnak s közben látni, hogy a telep többi
lakói készülődnek a csónaktúrára, készítik a hátizsákot, mások csoportba verődve tanakodnak,
megint mások csónakokat cipelnek le a folyóhoz.
Nemsokára Grubert és Sanyit is látni, amint szállítják csónakjukat, Anna kormánylapáttal
baktat mellettük.
Most egy férfit látni az emelvényen.
- Halló, gyerekek, halló - kiáltozza, szája előtt
nagy papírtölcsérrel. - Fölkelt már a nap, mindenki a fedélzetre. Halló, halló, mindenki a fedélzetre.
Vidáman sereglenek össze a tér közepén.
Közben látni a hullámzó folyót, a távoli hegyeket s ahogy egy sas, vagy gólya kering az ég alatt,
halászmadarak ragyognak a fényben és csapnak
le a magasból.
A telep fiatalsága már együtt van a téren, félkörbe rendeződnek s ugyanolyan hiányos öltözékben, mint ők, ott áll előttük a karmester,
magasbalendült
pálcájával. Be akar inteni, de
ekkor harsányan elkiáltja magát Sanyi:
- A bunkócskát! Halljuk a bunkócskát!
Többen is kiáltozzák:
- A bunkócskát! A bunkócskátl
Karmester biccent a fejével, hogy lehet, meglendül a pálcáj a s akaratos hangsúllyal felzendül
az ének:
Sose hallottam még
ilyen szép régi dalt,
amilyent sihedernyi koromban.
A szívembe nyilall
hogyha hallom e dalt
s kicsordulnak a könnyeim nyomban.
Hej, te bunkócska, te drága
hej, te eleven fa gircses-görcsös ága
te drága
Segíts most!
Kissé távolabb a többiek től, ismét magánosan
áll Gruber, de harmonikáján ő is velük zengi a
dalt.

az eredeti kézirat alapján. a korabeli helyesírás szerint közöljük.
,,

Videósok - mozirajongók, figyelem!
Nagy sikerű régi magyar filmek VHS videokazettán:
Lila ákác
1934. r.: Székely István

A Papucshős
1938. r.: Vaszary János

Halálos tavasz
1939. r.: Kalmár László
Dankó Pista
1040. r.: Kalmár László
Egy csók és más semmi
1940. r.: Ráthonyi Ákos

Péntek Rézi
1938. r.: Vajda László
A kölcsönkért kastély
1937. r.: Vajda László

Tóparti látomás
1940. r.: Kalmár László
Valamit visz a víz
1943. r.: Oláh Gusztáv
Magdolna
1941. r.: Nádasdy Kálmán

A hölgy ~gy kissé bogaras
1938. r.: Ráthonyi Ákos
A férfi mind őrült
1937. r.: Gertler Viktor
A szerelem nem szégyen
1940. r.: Ráthonyi Akos
Katyi
1942. r.: Ráthonyi Ákos

5 óra 40
1939. r.: Tóth Endre

MEGVÁSÁROLHATÓ: A fÖFOTÓ műtermeiben:
V. Dorottya u. ll.
VI. Népköztársaság útja 47.
VII. Baross tér 18.
VII. Lenin krt. 50.
XI. Bartók Béla út 49.
XIII. Szt. István krt. 20.
Főfoto Video Mintaterem:
IX. Ferenc krt. 3.
(Itt utánvétes megrendelés is lehetséges.)
Fotóművészeti Galéria:
V. Váci utca 7.

AZ AKADÉMIAI KIADÓ
NAGYSIKERU ÚJDONSÁGAIBÓL

Kardos József
A szentkorona-tan története
1919-1944
Második, változatlan kiadás
Szerkesztette Jankovics József, Kulcsár
'Péter, Nényei Gáborné
792+699 oldal· 14 x 21 cm
•
Kötve együtt 246,- Ft
Egy erdélyi Gróf
a felvilágosult Europában
(Teleki József utazásai 1759-1761)
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Szerkesztette Tolnai Gábor

246 oldal· 14 x 21 cm
Kötve 60,- Ft
Rózsafiú és tulipáOleány
Kalotaszegi népmesék
Közzétette Kovács Ágnes
Mesék, mondák, történetek sorozat
251 oldal· II táblán színes illusztrációk
17 x 25 cm . Kötve 75,- Ft
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Régi Magyar Prózai Emlékek 7.
22 táblán egykorú metszetek
Kötve 65,- Ft
397 oldal'
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A f~ti kötetek megvásárolhatók illetve postán szállításra megrendelhetők a
STUDIUM Akadémiai Könyvesboltban (Bp. V. Váci u. 22.) és a MAGISZTER Akadémiai Könyvesboltban (Bp. V. Városház u. 1)
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FILM-MÚZEUM

A szerelem négyszáz csapása
Francois Truffaut: A Mississippi szirénje
La sirene du Mississippi - francia, 1969.
R: Franccis Truffaut, F: Williem Irish regénye
nyomán Franccis Truffaut, o: Denys Clerval, Z:
Antoine Duhamel, Sze: Catherine Deneuve,
Jean-Paul Belmondo, Michel Bouquet, Marcel
Berbert

A hatvanas évek végén vagyunk, a művészfilm
diadalmas korában. Az "új hullám" befutott,
partot ért, az ötvenes évek mozi-fenegyerekei
már a filmklubok bálványai, nemzeti közintézmények, élő klasszikusok. Általános ujjongás.
Győztünk! Mennyire okosak és művésziek vagyunk! De mi ez? Truffaut önállóskodik, lépést
téveszt, kilézeng a sorból, új hangot intonál.
Vagy nagyon is régi hangot? A rövidnadrágos
mozi sziréndalát. Így születik A Mississippi szirénje. Bosszankodunk. Épp Truffaut! A keserű,
kritikus, artisztikus modern niozi egyik alapítója.
A Négyszáz csapás szigorú, szomorú, puritán
rendezője. Hatalmas bukás. A militáns hatvanas
évek nézője nem méltányolja a szerelmesfilmet.
Egyébként sem ez az első hajszál a filmklubínyencek mozilevesében. Már a Lőjetek a zongoristára
megzavart.
Hiányoltuk
a "társadalmiságot".
A Lőjetek a zongoristára azonban még legalább
"kísérleti". A szirénfilmből a formanyelvi újítás
is eltűnt. Emlékezzünk tovább. A hatvanas évek
szerelmeire! Koraérett barátunk már nemi életet
él. Barátunk mesél: "Nina hajlandó, de 'előtte'
beszélgetni kell vele Hegelről. " Hegeit bújja az
évfolyam. Nina indokol: "Hogy legyen az egészben valami emberi." Az egykori irigyelt csábító
nagy orrát lógatva - mely valaha lelkesen meredt
a hatalmas perspektívák felé s ma a földet veri nosztalgiázik: "Mindig ott feküdt közöttünk Hegel." Hemzsegtek az ágyban filozófusok, diktátorok és pártütők. Nina a barátunkra függesztette
becsületes tekintetét: "Tudod, ne hozz többé orchideát, hozz egy üveg cseresznyepálinkát, elbeszélgetünk, barátian, fontos dolgokról." Persze
Ninácska frigid volt; az ölelésnek kellett volna
emberinek lenni, és nem az embertelen - gyors,
szégyellt - ölelés sebeit kenegetni filozófiával.

Hogyan kell nézni Truffaut filmjét? Kettesben.
Mikor? Krúdys éjszakákon. Kézenfogva andalogni mozi után. Moziba járni: játék. Írni a moziról: metajáték. Kezdődjék a játszma.
A szellemet - világnézetet - varázstalanító polgári társadalom elvarázsolta a lelket. Így született valaha a szentimentalizmus, a XVIII. század
"új szenzibilitása" . Később a kijózanodás a lelket
is utolérte. Reflexekre vezetik vissza, komplexusokra bontják, a mindennapi életben pedig egyszeruen szégyellik. Visszafogottak, óvatosak lettünk, igyekezvén résen lenni, jól járni, többet
kapni és kevesebbet nyújtani. A varázs új színhelye a mozi. Már nem a szellem elvarázsolt, nem
is a lélek, a varázs színhelye már csak a mutatvány, a szórakozás. Játékként merjük már csak
felvállaini a szubjektivitást, de a játék még nyújt
neki egy végső menedéket. A hatvanas évek filmművészete végül a mozit is varázstalanítja. Moziba járni eztán nem lelki élet, legföljebb lélekelemzés. A mozinézők most már pszichológusok.
Nem "menekülés", nem .vágykíélés". Feladat.
A társadalom aktuális gondjainak publicisztikus
kitárgyalása. A mozinézők szociológusok. Az
őrült mozi ból okos mozi, az ábrándos moziból
józan mozi lett. Nincs helye benne az utolsó mítosznak, amelyet még élni próbálnak, a szerelem
mítoszának. Ez a mítosz lényege: a mítosz olyan
fikció, melyet megélni próbálnak, belső iránytű,
nem ábrázolás, nem utánzás, mi utánozzuk őt.
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Vajon nem lett volna érdemes jobban figyelni
egyebek között a mozi szirénhangjaira? Talán
nem kellett volna végigröhögni? Nyerítve. Demonstratíve.
Miért emlékeztünk Ninocskára? Mert olykor
a filmkrítika is frígid (Ninocska) volt, s még inkább a filmforgalmazás. A szerelemben is van
elég "társadalmiság", a szerelmesfilm sem szorul
mentségre. Megkíméltek bennünket jó néhány
filmtől, melyekre nagyon vágytunk. Ezzel eljutottunk a melodrámához: az ölelés politikája. Vagy
Deleuze és Guattari kifejezésével:"a vágy mikropolitikája". Vagy a nagy német marxista filozófus, Ernst Bloch kifejezésével: "a magánélet kis
utópiája". Abban az időben, melyre emlékeztünk, a mozi is hideg lett, mint Nina ágya.
Ugyanazok a plátói ideák, nagy szavak parádéztak és hemzsegtek. Fenyegetően feszes stílus.
Csak a nézők nem hemzsegtek. Lassan elmaradtak, akárcsak a barátunk. Nina vénlány maradt,
a mozi is olyasvalamivé vált. A humortalan, fantáziátlan leckévé, előírássá felfújt, egyébként valódi értékeket (intellektualizmust, közéletiséget
stb.) a mozi annyira túllihegte, míg végül jó öreg

viktoriánus gardedám lett belőle. Már Brechtet
foglalkoztatta az elitművészet csak később elhatalmasodott baja. Elveszti dévaj varázsát, mely a
közönséggel való eleven kontaktus ból fakad: "a
tanító érték fokozására tett minden újabb lépés
a szórakoztató érték azonnali csökkenését vonta
maga után ('Ez nem színház, ez népfőiskola')."
A Négyszáz csapásban az iskolakerülő kisfiúk
moziba járnak. A mozi tehát valami olyasmi,
mint az iskolakerülés? Miért hajlamos a modern
művészet derékhada az iskolás megoldásra?
A közgazdászok új betegségről beszélnek: "szubvencionitisz". (Nemcsak az AIDS.) A közönségtől nem, csak a hivataltól függő művészet szárazkórja, sorvadása, cezaromániája. Első tünete a
didakticizmus. Későbbi tünete a lilaság. (Nem az
AIDS-é. A szubvencionitiszé.) Bonyolult a világ,
az AIDS-be azok halnak bele, akik nem elég
"rendesek", a szubvencionitiszbe azok, akik túl
"rendesek", nem akarják kielégíteni az élvvágyó
milliókat. Sikerült érzékeltetnünk, hogyan vált a
mozivarázs túl feszes időkben a fantázia lázadásává? Sartre, aki soha sem tagadta meg ifjúkori
bűneit, a comics-füzeteket és a cowboy-filmeket,
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egyszer így elmélkedett: "Mi abba fogunk belehalni, hogy túlságosan művésziek vagyunk." Ez
történt. Cecil Bé, a hegyekben! Vámpírok, zombik, hol vagytok? Kovbojok, gengszterek, kalózok. Gyűlekeznek-e felmentő csapataitok a Hungarofilm körül? Vezesd őket, Linda Lovelace!
Sztárok, szexik, romantikus szeretők, várunk a
harisnyamoziban. Meghalt a mozi? Éljen a mozi!
(Zárójelben: egy volt évfolyamtársa így kommentálta annak idején Gorbacsov megválasztását a televízióban: "Olyan ember, akiben mély
érzék él az emberek szükségletei iránt." Megragadott akkor bennűnket ez a megfogalmazás. Az
emberek szükségletei iránti tisztelet: filmeseknek,
mozisoknak sem ártana. A szükségleteink emancipációja.) Truffaut a pionírok egyike, aki közvetíteni akar film és mozi, művészet és szórakozás
között. Egyszerűen azért, mert mindkettőt szenvedélyesen szereti. Háziszentjei Rossellini, de
Hitchcock is, Renoir, de nem kevésbé John Ford.
Truffaut meg akarja menteni az intellektust, de
a közönséget is, kockáztatva, hogy olykor mindkettőt elvesziti. Godard egyértelműen avantgardista, Vadim egyértelműen szórakoztató, Truffaut és Chabrol közvetítők.
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Nézzük a filmet. Truffaut úr, hogy csinálta?
Két összeillő ember a nagypolgár Louis s a kispolgár Julie. Hasonlóképp összeillik - zsák és
foltja - a gengszter Richard és a kurva Marion.
A gengszterpár megöli Julie-t, Marion átveszi
Julie szerepét, hogy kifossza Louis-t. Julie-t a
tenger nyeli el, Richard-t a börtön. Így lesz a
négyből kettő, s két-két összeillő emberből egy
össze nem illő pár. Két prózai párból egy különös
pár, két kis kalandból egy nagy kaland. Szédülés.
Louis a magányos férfi, egy távoli gyarmaton,
tizenkétezer kilométerre a nőtől, mint minden
magányos férfi. Louis apróhirdetés útján megismert levelezőpartnere, Julie, a szavakban megtestesült női szerep, távolból szemlélt nő, ígéret, aki
megoldja Louis problémáit. Marion a nő közelről, húsban megtestesülten, az ölelés titokzatos
tárgya, a problémák megkettőződése. Louis: "Julie nagyon szép leveleket írt, tele reménnyeL ..
Aztán jöttél te, hozva a bizonytalanságot." Julie
a távoli, vágyott nő, Marion a közeli, megkapott.
Később tudjuk meg, hogy Julie sem volt egészen
azonos a leveleivel.Marion nem más, mint a Julie
és a levelei közötti - testet öltött - különbség.
Marion mesél a másik nőről: "Azért nem volt

~

olyan kis szent, amilyennek maga képzelte."
A megkért nőt megöli a megkapott, a megkapottal kell élni. Az ábránd gyönyöre az illúzió, és a
szerelem kinja a megismerés? Truffaut tovább
megy. Filmje a szerelem kinjának gyönyöréről
szól, mely túlszárnyalja az ábránd gyönyörét s a
józan szeretet komfortját. Miért esnek egybe csúcspontjukon, ott, ahová kevesen merészkednek - kín és gyönyör?
A kezdet csupa ámítás és illúzió, ravaszkodó
stratégia. A férfi kevesebbnek, a nő többnek tünteti fel magát, a gyáros segédmunkásnak, a kurva
úrinőnek. Marion, a szende szépségű cinikus csavargónő, a kifinomult megjelenésű romlott prostituált, Julie szerepében azt játssza, hogy olyan,
amilyennek látszik. Marion az érzéki zsenialitás,
Louis az érzelmi zsenialitás. Titánok harca. Apró
jelek, mikro-elidegenülések szövik át a szerelmi
idillt, nem akar felmenni a gyűrű a menyasszony
ujjára, kedveli a feketekávét, melyet levelei szerint utál. Nem nyitja fel a titokzatos, viharvert,
vádló útiládát, mely az igazi Julie tulajdona.
A kurvának is kőszívű fiatalasszony t hidegen
hagyja a döglött madár, melyet egy másik kéjnő,
Catullus Lesbiája is megsiratott ("Látod, most
kicsi kedvesem miattad sírja-ríja szemét ilyen pirosra ... ") Se istene, se hazája, se rokona, nem
írogat haza képeslapokat. Mint aki a semmiből
jött, mint a régi mítoszokbeli Csillag, az égből
jött menyasszony vagy a kínai mesék rókatündérei. Az utóbbi analógiát különösen fontosnak
érezzük. A Mississippi szirénje az átlényegűlés, az
emberré válás története. Pontosan erről szól
Truffaut következő filmje is, az ifjú .farkasember" története, a L'enfant sauvage. (Akárcsak
Vercors regénye, a Sylva.) Meleg dzsungelen át,
húsos növények szövevényén, ismeretlen zajok
zsivaján át vezetnek a nagy vízen túlról érkezett
feleség titkos útjai, hogy mocskos sikátorokban,
obszcén szavakkal ajkán dulakodjék a másik férfival. Louis számára Marion, Marion számára
Richard a testi pokol, mely ellenszegűl az idealizációnak, s odadobja magát a véletlen kéjek dúlásának. Marion: "Mindenre rá tudott venni. Azt
csinált velem, amit akart."
Marion higgadt mesterkedése, szakszerű erotikája eltereli hősünk gyanúját. Az intrikusnő segítségére siet a férfi szerelme. Előbb úgy tűnik, e
szerelem nem több a magány, a rajongás opportunizmusánál. Később úgy látszik, lényege a férfi
képessége az optimális csalódásra. Mindez igaz
is, de mindez csak út, mely az érzések újabb
stádiumába torkollik, ahol a szerelem pszichológiája már a szerelem misztikájával érintkezik.
Louis képessége a végső elfogadásra, az elfoga-

dás feltétlenségére, ez a mágikus formula, a bájital receptje Truffaut szirénfilmjében. Beválik-e
vajon a mozin kivűl is a szerelmi recept? Nem
tudjuk, Truffaut sem tudja. A moziban beválik.
A Mississippi szirénje játékos variáció régi melodrámák, "fekete" krimik, egzotikus kalandfilmek
témáira.) A félvilági nő romlásba dönti a polgárt:
Kék angyal, Dasfalsche Gewicht. A nő romlásba.
dönti az istenkirályt s az alvilág királyát: King
Kong, Algír. Az ültetvényes kiskirály kastélyába
érkező városi lány drámája: Elephant Walk. Az
ártatlan arcú bűnöző: Angyalarc. Méregkeverő
szerelem: Notorius,
Gyanakvó
szerelem.
A gengszterpár mítosza: Csak egyszer élünk.
A szerelmet felfedező cinikus nő: Martinique.)
Bármilyen tökéletes pár vagyunk, mondták az
egzisztencialisták, mindig marad közöttünk egy
végső szakadék, amelyet már nem tudunk átugrani. Truffaut filmjében, miközben Louis és Marion ezt a szakadéko t is átugorják vagy legalábbis belevetik magukat, s talán van is sanszuk,
másik szakadék keletkezik, köztük s azok között,
akik nem ugrottak: a világ, a társadalom, a többiek. Louis és Marion a szerelem deviánsai.
A kor más filmjeinek is témája ez, kevésbé könynyed, lassúbb és fontoskodóbb, humortalan változata pl. az Elvira Madigan. Nem antiszociális-e, nem amorális-e mindent előre, válogatás
nélkül, egy csomagban, tárgyalás nélkül elfogadni? Elfogadható marad-e az elfogadó? A rajongásában elkülönülő és bűvöletében elmerülő, aki
azt mondja, "minden megvan"! Walter Benjamin
hasonló értelemben beszélt az eltűnőben levő,
feltétlen elmélyedést követelő művészetről mint
"az antiszociális magatartás iskolájáról". Ritkán
veszi észre a szerelmi háromszögekkel elfoglalt
melodráma, hogy az a legnagyobb szerelmi háromszög, melyben a zord férj, a szigorú harmadik: a világ. Az övé vagyunk, csak azt adhatjuk
egymásnak, ami megmaradt, ha e féltékeny, zsarnoki házastárs szeretett, gyötört, kifacsart és elbocsátott.
Érezni tanul a kis nőstény, a vitalitás démona.
Louis költőien, hosszan beszél szerelméről. Marion nehezen artikulálja az első vallomást, szégyelli, hanglemezre mondja, eltöri a lemezt, tettei sem
igazolják, minden bukáson és cáfolaton túl válik
végül mégis valamiképp igazzá. Marion kezdetben Louis szavait ismétli, szolgaian tükrözi a férfi
érzéseit. "Mivel az Éli az életét a tudat erőfeszítéseit ábrázoló film, egyszersmind a nyelvvel foglalkozó film is" - írja Gregor és Patalas. A Mississippi szirénjében is erről van szó. Godard művében idézik egy kislány dolgozatát: "A tyúk.
A tyúk két részből áll, van külseje és van belseje.
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Ha elveszed a külsejét, marad a belseje, ha elveszed a belsejét, marad a lelke." Amelodráma
csattanója mindig a lélek. Renault kapitány:
"Drága Rick, nekem az az érzésem, hogy rideg
külsőd érző szívet takar." (Casablanca) A csattanó, a cselekmény célja Marion átváltozása.
Louis érzésének feltétlensége az átváltozás operátora. Bizonyos hőfokon túl megbűvöl, hipnotizál, magához hasonit a szenvedély, akit nagyon
szeretünk, szeretni kezd, akit nagyon utálunk,
megutál. Bizonyos határon túl: s a film végén pár
lépés a határ. Az imádat tárgya nem létező, de
lenni kezdő, épp az imádat által születő valami.
Minden szerető Pygmalion. A szeretett személy
pedig érzéseink tükörképe, az érzelem kreáció,
világot teremt, csak ő tudja megbízhatóan összeragasztani a társaság világát, megtisztítani a
szemrehányó csalódottság és a gyűlölködő önimádat szétmaró korróziójától.
A mikro-elidegenüléseket a totális csalódás katasztrófája követi, az ál-Julie meglép Louis pénzével. A hoppon maradt Louis ágynak esik, mint
a XVIII. századi re~ények megejtett és elhagyott
szüzei. Csecsemő. Ujra járni tanul. Sister Jekyll
tönkretette, s Sister Hyde szüli majd újjá. Ez nem
a szép és a szörnyeteg mitosza. Ez a szép szörnyeteg mítosza. A kifosztott Louis meg akarja ölni

Mariont. Louis-Belmondo felkúszik a kis szálloda homlokzatán, mint Fantomas. Gubbaszt a
homályban, várja a nőt. Fegyvert fog rá, Marion
rezzenéstelen: "Ölj meg. Elfogadom." A Casablancában Ingrid Bergman állt így, mig Humphrey Bogart vállvonva szólt: "Lőj, csak szívességet
teszel vele." AJulieként megszeretett Marionba
Louis újra beleszeret, Marionként. Az előbbi,
tartózkodó szépasszony t vörös-fekete trikó ban,
flitteres szerelmi munkaruhában vonagló, lemeztelenített prostituáltként
látja viszont, ajkán a
férj számára ismeretlen, beteljesült mosollyal.
A film elején a polgári házasság csöndes kómájában hibernált, kissé unalmas mintaszépség a második részben élni, lélegezni kezd. Megismerjük
mosolyát, ledobja blúzát az országúton. A fehér
oszlopos családi palotában éjjel, fuldokolva felriadt. Louis: "Mintha nem kapott volna levegőt."
Belmondót többször feszélyezi a hostess öltözetlensége, mint John Wayne-t a Rio Bravóban.
Marion Julie helyére lépett, polgáriasult, Louis
Richard helyére lép, bűnözővé válik. Köztes világban találkoznak,
félúton. Louis fegyverrel
próbálja elpusztítani Mariont, Marion patkányméreggel Louis-t. Csupa paradoxia. A szerelem
misztikája a szerelem lerövidített pszichológiája.
A feladat nehéz. A két lénynek eggyé kell válnia,
de úgy, hogy közben mindkettő titokzatosan teljes és sértetlenül önálló maradjon. Marion nem
Makrancos Kata, nem lehet betörni. Közös útjuk Louis számára alászállás, Marion számára
felemelkedés, mégis ugyanaz az út, egy szakasz.
Marion szegény, törvényszegő, egoista, cinikus,
hideg és zárkózott. Louis gazdag, törvénytisztelő, önzetlen, idealista és nyílt. A pár, a két emberbőllett új lény, mely a film végén megteszi első,
ügyetlen lépéseit, szegény, törvényszegő, önzetlen, idealista, gyöngéd és nyílt. Figyeljük meg,
Louis tulajdonságai a nőies, Marion vonásai a
férfias jellemvonások. Truffaut szándéka, mint
mondja, "visszás szerelmi történetet mutatni,
melyben a nő a férfi és a férfi a nő. Itt a lány volt
a rossz csibész, ő volt javítóintézetben, ő lopott,
ő volt bűnöző." A férj a feleség. Belmondo issza
a mérgezett feketekávét, melyet Truffaut kedvenc
filmjében, Hitchcock Notoriusában Ingrid Bergman. A Négyszáz csapás, a film barátok szeretett
filmje, s A Mississippi szirénje, melyet nem szeretnek, szorosan összefügg. Minden filmem előző
filmemre válaszol, mondta Truffaut. A fiús Marion majdnem az a kisfiú, aki a Négyszáz csapás
végén a semmi partján
dermedten
megáll.
A Négyszáz csapás a szülők kudarca, a nevelők
kudarca, a társadalom csődje, az intézeti fiú sorsa, a kiválás története, az elszakadás genezise.

on most már az ősanya reinkarnációja. A szerelA Mississippi szirénje a .következmények világa,
a hidegség története, a számításé, a bestialitásé,
mi beteljesülés lényege így az örök visszatérés, a
az intézeti lányé. Catherine Deneuve testesíti meg
regresszió a kezdethez, újrakezdés, a létezés újraa valóságot, Belmondo pedig Truffaut gyengédalapítása, a "vadonatúj létezés" (Hamvas Béla),
ségét.
"a kezdet tökéletessége" (Mircea Eliade), melyLouis, a nagy vagyon élvezője, a dekadens
ben "egyetlen gyújtópontban összegyűjtve nyugszéplélek deportáltak unokája. Az ősanyáról meszik" az idő (Walter Benjamin). Eddig csak múlt
sél, a gyarmatokon új egzisztenciát teremtő prosvolt, most lehetségessé lett a jövő, a hosszú combú, aranyszőke, álmatag, kiismerhetetlen ősanya
tituáltról.
Cheyenne: "Nagy kurva volt az
döbbent-riadtan felfedezi magában a gyengédség
anyám, de nem volt nála különb nő a Nyugaton.
ösztönét. Mint anya a fiát, úgy óvja Louis-t a
Nem tudom, ki volt az apám, de boldog ember
nőtől, önmagától. Marion: "Egy nő sem érdemli
lehetett." (Volt egyszer egy Vadnyugat). A cselekmény északra tart, mint hidegebb tájakon. Az
meg, hogy ennyire szeressék." A film végén Mariészakra tartó út, az Északi Ország vagy az évszaon Louis anyja, és Louis Marion anyja; már
kok váltása a tavasztól a télig az életciklus kifeje- . mindketten elmondták a mondatot: "Olj meg,
zője a tömegfilmben (Caprona, All That Heaven
elfogadom." Leszáll a köd, a fenyvesek övezetébe
Allows). Mire végére ér a film s a délről jött pár,
lépünk. Marion: "Fáj, Louis ... Ez a szerelem? ..
A szerelem fáj?" Ki mondana ilyet egy modern
tizenkét ezer kilométer után és még nem útja
filmben? A pár regressziója, visszatérése léte gyövégén, útban a határ felé, eltűnik a fagyos tájban,
ráébredünk Louis szerelmének, a két ember vékereihez, egyben az elbeszélés regressziója, Trufres-kínos átváltozásának
értelmére. Legvégül
faut visszatérése a mese, a mítosz, amelodráma
ősforrásaihoz.
elértük az ősök kiinduló állapotát, összekapaszkodva, nincstelenül, ismeretlen országban. MariBalogh Gyöngyi-Király Jenő
A Filmmúzeum az év utolsó negyedében tűzi műsorára.
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KHES

ROCK ENCIKLOPtDIA

A K~PES ROCK ENCIKLOP~DIA minden poprajongó és lemezgyűjtő alapkönyve.
Rock and roll, beat, underground, heavy metal, punk, disco, country, reggae , soul ...
A K~PES ROCK ENCI KLOP~DIA ismerteti az egyes sitlusirányzatokat.
Elvis Presley, Beatles, Dawid Bowie, Genesis, Culture Club, Bob Mariey, Police, Scorpions,
Deep Purple, Queen, Falco ...
A K~PES ROCK ENCIKLOP~DIA cimszavaiból megismerhetünk mintegy hatszáz együttest, előadót.
R-Go, Zorán, Első Emelet, Nagy Feró, Koncz Zsuzsa, LGT, Satöbbi ...
A K~PES ROCK ENCIKLOP~DIA a magyar popzene sztárjait is bemutatja.
Ez a könyv először kísérli meg Magyarországon, hogya rock elmult három évtizedes történetéről, legfontosabb előadóiról, zenekarairól, sztárcsinálóiról és produkcióiróllexikon
formájában, enciklopédikus adatbőséggel, gazdag illusztrációs anyaggal, részletes diszkográfiákkal átfogó képet adjon. ~r'o.:
Ft
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A K~PES ROCK ENCIKLOP~DIA megrendelhető a Zenemű kiadó Vállalat Propaganda
Osztályától Budapest, 5. Pf. 322. 1370.
Postán utánvéttel szállitunk, a portóköltséget felszámitjuk.
A megrendelő neve:
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Egy clown metamorfózisai
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avagy változások bohóc( ok) ra Szergej Eizenstein első filmjében
"Hosszú, több évszázados, sőt több
ezer éves az útja a »bolonde-sbohóc«-»Harlekin«-»c!own«
képzetnek, s ebből aránylag rövid ideig,
vagy 130-140 évig lett irodalomnak,
művészetnek egyik állandó alakja,
díszítőeleme, motívuma. És ugyanebben az időben vált a művész egyik
önarcképévé, helyzete, érzése jelzésévé, kifejezésévé is:'
(Szabolcsi Miklós)!
A Filmkultúra 1986/1 L számában
írt Geréb Anna a Filmíntézet új
szerzeményeirőJ2, az igazi filmcsemegét jelentő cári orosz filmekről.
Ezekkel a filmekkel érkezett a külőnös vendég - egy filmecske, amelynek filmtörténeti jelentősége messze
túlmutat terjedelmén. Világhíres alkotások előde ez a filmetűd: Eizenstein első filmkísérlete, a Glumov
naplója. Mindössze százhúsz méter.
Egyetlen forgatási nap munkája.
Egy szinházi előadás mozgalmas
betétje.
Most: pár percre megelevenedő
filmtörténelem,
mozgóképtanulmány egy elmélet, egy életmű gyökereinek felfedezéséhez. a megismerés izgalmas játékához. Csepp a
filmtengerben. Egyedi, önálló, de tudjuk - saját lényegében tükrözi a
tengert is, Eizenstein tengerét. Tegyük tehát mikroszkóp alá, és nézzük meg, hogy mit mutat meg magából, alkotójáról.
Mottónkban a Clown, a Bohóc
figurája a művész önarcképeként
szerepel. Ez a motívum - ha áttételesen is - Eizenstein filmjében szin-

tén önarcképpé
manifesztálódik.
Nem a művész konkrét portréjának
értelmében, hanem helyzete, hangulata, cselekvési lehetőségeinek
bemutatására vonatkozik.
A film főhőse, Glumov csak az
első kockákon látható eredeti (?)
öltözékében, egy szmokingban. Később a clown-társulat tagjaként bohócjelmezben, arcán bohócmaszkkal jelenik meg. A bohócok ősi,
karneváli gesztusaikkal, mutatványaikkal igazi, felhőtlen szabadságot képviselnek. Egyforma maszkjaik és mozdulataik a nézőben hamarosan egyetlen clown-képpé olvadnak össze. Ez a Bohóc pedig a
mulattatáson kívül még egy dolgot
csinál: állandóan változik. Létének
jellemzője a folytonos átváltozás a metamorfózis.
A dialogikus viszonyra épülő szituációk füzérében a Bohóc (Glumov és társai) átváltozik valamivé.
Ezzel virtuálisan beteljesít egy boldogságigényt. A másik szereplő vágyik valamire, amit a Clown a metamorfózis által önmagában megvalósít, megmutat: megtestesíti a
vágyat. A "vágy nyila" nem metafízikus idea, hanem tárgyszerűerr realizálódik - konkrét, élő figurává
vagy tárggyá válik. "A kalandor
Glumov pszichológiai behízelgéseinek bonyolult témáját: ahogyan a
teljesen külőnbözőképpen
gondolkodó szereplőkkel szemben viselkedik - a színpadon jelképes átöltöztetésével adtuk vissza, A filmnaplóban ez tovább fejlődött: Glumov
áttűnéssel válik az egyik vagy a má-

"

sik szereplő számára kívánatos
tárggyá"? - írta a rendező,
Ime, egy példa a mozi artisztikus
lehetőségei közül: a jelképes kifejezés számára nehézkes szinpadi átöltözést felváltotta a tipikusan filmnyelvi eszköz, az áttűnés. A néző.
ámulva nézi a sok észrevétlen, fantasztikus átalakulást. Maga a változás ténye fantasztikus, de nem az a
változást létrehívó helyzet és szándék. Nagyon is valósak azok a politikai emblémák, melyeket Eizenstein Glumov maszkjában kigúnyol
(pl. a fasizmus). De gúnyos fintort
mutat a megmerevedett erkölcsiségnek is (l. a dogmatikus előtt őszvérré változik). Valós a metamorfózist indukáló igény is: a változtatás
igénye, amely már a századforduló
avantgárdjának
egyik mozgatórugója volt; a forradalmi an megváltozott helyzet pedig a fiatal szovjet
állam művészeitől gyökeresen új, a
változásokat továbbvivő művészetet követel. 1923-ban, a Proletkult
munkásszínházában
dolgozó Eizenstein azonban nemcsak a változást akaró agitátor-rnűvész, hanem
a huszadik század modern művészetéből táplálkozó újító is. Példa
erre első filmje, amely egyszersmind
formai és gondolati, teoretikus ,kísérlet. Sajátos szintézise színháznak, irodalomnak,
filmnek - hagyományoknak
és modernizmusnak egyaránt. Szoros szellemi kötelék füzi Piscator és Gargyin törek. véseihez, és a FEKSZ alkotóinak
elképzeléseihez. 4 A húszas évek
moziavantgárdjának
jó ~éldája.
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Eizenstein így ír visszaemlékezéseiben első filmjének készítéséről:"
"Osztrovszkij: Minden bölcsnek
magafelé hajlik a keze című darabjában a cselekmény egyik fő mozgatója az a napló, melyben Glumov
kalandjairól ír.
Foglalkozva a Proletkultban
Osztrovszkij forradalmi modernizációjávai, vagyis hőseinek olyan
szociális átformálásával, amilyenek
ma lehetnének - Krutyickij-Zsoffr,
Mamjev-Miljukov stb. egészen
Golutvinig, aki ma »nepacs« (NEPman) lenne - modernizáltuk a naplót is.
A napló az akkor nagy népszerűségnek örvendő Kinopravdát helyettesítette. (... )
... Most ugyan képtelenségnek
tűnik, de 1923-ban nagy pánikot
keltett az az elképzelésem, hogy az
efféle áttűnéseket a természetben
vegyük fel. Valamiért ez nagyon
bonyolultnak tűnt. Többet beszéltek a fekete bársony szükségességéről stb., sőt, még az operatőr - az
ifj. Lemberg - is, nem akarván kalandba keveredni, lemondta a felvételt.
Francisszon filmezett velem. (... )
Az egész 120métert egy nap alatt
forgattuk le. Ahogyan most visszaemlékezem, ez csütörtökön volt - a
»Bőlcsek« szombati premierje előtt.
(...)
Ez a kis film- »a Proletkult tavaszi mosolyai« lírai elnevezéssel- azután a »Tavaszi kinopravdá«-hoz
csatlakozott.
1923. május 21-én mutatták be a
»Kinopravda« évfordulóján."
A "lírai elnevezés" sejteti velünk a
film könnyed hangulatát. Valóban
- a bohócok összes mutatványára a
vidám fesztelenség jellemző. Eizenstein későbbi neves kollégái,
Alekszandrov, Antonov, Pirjev felszabadultan játszanak bohócmaskaráikban.
A játék lényege a mozgás. Ez a
filmetűd az első képkockáktól az
utolsókig állandó mozgásban van.
Dinamikáját mindvégig megőrzi ritmusa soha nem lassul. Ezt biztosítja a szikár, narratív vázra épülő,
rövid jelenetek, gyors plánváJtások
sorozata.
A film eleje a korabeli amerikai
filmek üldözéses jeleneteire emlé-
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keztet bennünket. De itt hiányoz-'
nak az üldözők. Megérkezik Glumov, a szmokingos, fekete álarcos,
Fantomas-szerű alak, felmászik a
templomtoronyba, integet, majd
visszaugrik a rá várakozó autóba,
és elrobog. Mindez nem üldözés,
hanem mutatvány - figyelemfelkeltő szerepe van. Ezt hangsúlyozza
Glumov bohóccá változó, integető
figurája is.
Hamarosan kiderűl, hogy ez a
produkció előjáték volt csupán egy
keretes filmegységhez. A keret maga: az önmagára kivülről reflektáló
film ragyogó példája. Egy kesztyűs
kéz kiveszi a filmet dobozából, a
végén pedig ugyanez a kéz elteszi.
Vége az előadásnak. Talán éppen
ezt a filmet láttuk ... Vagy egy színházban vagyunk, és legördül a füg- rába; majd a nagy filmtréfa végén
göny - aztán eszünkbe jut, hogy ott fityiszt mutatnak a nézőnek - hisz
is lehetnénk, mert ez a filmecskeegy az egész csak játék volt.
színházi előadás betétjének készült.
A bemutatkozó premier plánoDe sajátos nézőpontunkból a társu- kat még sok hasonló követi. Ezek
latot megismerjük már a színpadon a közeli bohócarcok tagolják a filkívül - mókás grimaszokat vágva, met: ha rácsodálkoznak valamire,
szinte beledugják orrukat a kame- az új témát jelent; máskor a szerep,

.

,

lőket jellemzik, vagy elvont fogal-

makat fejeznek ki; néha pedig gúnyolódnak. Üzenetük eltérő: az
egyszerű felhívástól a szimbolikus
jelentésig terjed. A premier plánokat fogalmi konstrukcióvá avató eizensteini montázselmélet első - még
játékos-könnyed
- filmkisérletét

.

...
láthatjuk. Feledhetetlen élményt jelentenek az áttűnéses technikával
megvalósított átváltozások.
Ebben a különös cirkuszban a
Bohóc egyszer kártyagúlává, máskor egy futurista díszlet gyorstüzelésű ágyújává változik, hogy megvalósítsa egy táncosnő s egy militarista álmait. Aztán, az utóbbi figurát pontosítandó,
horogkeresztté
válik. Könnyed bukfenc után kisgyerek; széles mosollyal szamár lesz
. belőle - előbb egy fiatal nő, majd
•. egy megszállott örül neki.
És a Bohóc beteljesíti küldetését.
Boldogságot, örömet hozott mindenkinek.

Az ősi és az avantgárd formák, a
mulattatás és a komoly mondandó,
a film és a színházi komédia szintézise sikerült ebben a cseppnyi filmben. Méltó előde későbbi, halhatatlan testvéreinek.
Eizenstein is úgy értékeli visszaemlékezéseiben,
hogy" ... néhány
jellemző vonása később művészetemnek már megmutatkozott ezekben az első »mosolyokban.«?"

JEGYZETEK:

2 Geréb Anna: Mozgóképek
a
szovjet film őstörténetéből
in. Filmkultúra 1986/11. 64-68. o.
3 in. Szergej Eizenstein: Izbrannüje
proizvegyenyija
v sesztyi tomah
Moszkva, .Jsakussztvo"
1964. 1.
kötet. 107. o.
41. erről: Filmkultúra
1987/1.
3-39. o. és Eizenstein: id. mű 107.
o.
5 in. Szergej Eizenstein: id. mű
107-108. o.
6 in. Szergej Eizenstein: id. mű 108.
o.

I in. Szabolcsi Miklós: A clown
mint a művész önarcképe Bp. Corvina 1974. 155. o.
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Nagy Gyula István

I

Az Állami Könyvterjesztő
~.::;.

Corvina Kiadó

I"

BRAIDER, Donald
Rubens az életöröm festője. Ford. Veressné
Deák Éva
Bp. 1987. Corvina. 288 p. + 8 P színes és 8 p.
fekete képmell.
kötve 90,- Ft

Vállalat ajánlata

SZABÓ Magda
Az öregség villogó csúcsain. Válogatott műfordítások.
Bp. 1987. Magvető-Szépirodalmi. 668 p.
(Szabó Magda művei)
kötve 66,- Ft
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

';

Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó
KOLTAI Tamás
Major Tamás. A Mester monológja. Fotók
Keleti Éva, Koncz Zsuzsa stb.
Bp. 1986. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó.
140 p. 48 p. képmellékletekkel kötve 61,- Ft
Képzőmüvészeti Kiadó

DISNEY, Walt
Donald kacsa kalandjai. A nagy fogás és más
történetek. 1. klasszikus album. Ford. Gergely Erzsébet.
Bp. 1987. Móra. 48 p.
fűzve 60,- Ft
Szépirodalmi Könyvkiadó

. MILNEA, A. A.
A Vörös Ház rejtélye. Ford. Gábor Magda.
Bp. 1987. Szépirodalmi. 246 p.
GELENCSÉR Éva
fűzve 46,- Ft
Frank Frigyes. Fekete fotók Dömötör Mi- (Kentaur könyvek)
hály, Kovács Ferenc, Mester Tibor. Színes
fotók Schiller Alfréd.
SALAMON Béla
Bp. 1987. Képzőművészeti. 131 p. 67 fekete és Hej,
színművészekl
Visszaemlékezések.
40 színes kép.
kötve 160,- Ft
A szöveget gondozta Furkó Zoltán.
Bp. 1987. Szépirodalmi. 214 p.
(Kentaur könyvek)
fűzve 45,- Ft
Magvető Könyvkiadó

,

KASSÁK Lajos
Anyám címére.
Bp. 1987. Magvető. 240 p.
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kötve 38,- Ft
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Lumiére-féle mozgófilmet Bécsben
először 1896. március 20-án mutattak be (Josef Maria Eder). Néhány
nap múlva már mozi nyílt, sőt mozik nyíltak a császárváros közönségének örömére (Filmgeschichten
aus Österreich. ORF 1975. július
15. II. tévéműsor 20 ó.). Budapest
kávéházaiban két esztendővel később kezdték a rendszeres előadásokat (Horváth Árpád: Camera
obscura. Afényképezés és afilm története. Bp., 1965,271-272. lap).
Század unk elején - a vándorcirkuszok és mutatványosok sorában
és szinvonalán
- a Monarchia
mindkét fővárosából rajzottak ki
vidéken szerencsét próbáló filmes
vállalkozók.
Természetesen
nem
kerülték el Sopront sem. A hagyományosan bevált Széna téren (az
állatvásárok, a fapiac és abeszálló
vendéglők körzetében) állították fel
bódéjukat, vagy verték föl sátrukat.
A környező lakók igyekeztek megszabadulni az áramfejlesztő gőzlokomobiljának és a szalonzenekarnak együttes zajától, de a népszórakoztatás tavasztól őszig működő
nagyüzemét nem sikerült áttelepíteni sem az Erzsébet-kertbe (ez volt a
színvonalasabb népünnepélyek helye), sem a város szívétől néhány
lépésnyire lévő Paprétre, sem a kiépülő Lőver-negyedben
található
Városligetbe (Warisch).
A legnagyobb és legkényelmesebben berendezett 1000 személyes
utazó mozgófényképszínház,
Narten György hannoveri magánmérnök tulajdona, szintén a Széna térről nyíló Kőfaragó térre telepítette
40 lóerős gőzgépét és - melléküzemágként - villamos körhintáját.
"Nem holmi elmosódott apró képek!" - állítja már első megjelenésekor ("Sopron" c. lap, 1902. augusztus 28.). Bár évről évre törzsvendég, mégis inkább Zeller Istvánt
tarthat juk az első helybeli állandó
mozisnak. Circus Bioscop new vállalata részére 1906-ban kér mutatványi engedélyt a Kőfaragó térre, s
még 191 l-ben is gyakorolja ott az
ipart (Soproni Napló, 1906. június
24., Soproni Levéltár 8524/911. május 20. stb.).

A második helyi (legalábbis ideiglenesen soproni) kísérletező Cathry Ferenc, az akkor már két évadja
Sopronban játszó Nádasy-féle színtársulat titkára. 1908. június 30-án
kér engedélyt a tanácstól a Fortuna-mozgófénykép-színház
felállítására (Soproni Napló, 1908.jú/ius 9.
és Soproni Levéltár 8679/1908.június 30.). Sátrát elsősorban az Erzsébet-kertben vagy az ottani malátagyár előtt szeretné fólverni, de utóiratában belenyugodna abba is, ha
a Paprétre vagy. a Kőfaragó térre
(esetleg a Széna térre) szólna a mutatványosi engedély. A Széna térre
kapja meg.
Már július 17-én újabb beadvánnyaljelentkezik. A Paprétre szeretne költözni, mert "a szénatér
annyira félreesik, hogy ott közönségre számítani egyáltalán nem lehet", s megnyugtatásul hozzáteszi,
hogy mozgófényképszínháza
semminemű zajt, sem füstöt nem okoz,
hangos zenét nem tart, csak zongorát, és így a Paprét körüli lakosság
háborgatva egyáltalán nem lenne.
A tanács megengedi, hogy "mozgófényképsátorát a tornacsarnoktól a
Torna utca felé eső helyre áthelyezze a megjelölt kéthavi időtartamra,
de közérdekből vagy egyéb alapos
ok miatt ezt az engedélyt a tanács
kártérítésfizetési kötelezettség nélkül bármikor visszavonhatja".
Műsoráról néhányszor hirdetést
jelentetett meg az újságban, az elsőt
július 25-én. Eszerint hétköznap
csak egy előadást tartott, vasárnapra viszont délután 3-tól este fél tízig
folytatólagos vetítéseket ígért.
Harmadik
kéreImét augusztus
26-án nyújtja be. Megengedik neki,
hogy az augusztusi országos vásár
tartamára, de legkésőbb szeptember 4-ig, a Kőfaragó térre tegye át
székhelyét. Tulajdonképpen három
nap is elég lenne neki. Indokolása:
"Bátor vagyok felhozni, hogy vásárkor mindig voltak a Kőfaragó
téren e nemű látványosságok",
no
meg aztán hogy nem csinál semmiféle zajt, és hogy kell neki a nagy
forgalom.
Miért nem engedték Cathryt az
Erzsébet-kertbe? A június 30-i vég-

határozatban
találjuk a magyárázatot: "Minthogy
amalátagyár
előtti téren egy kinematograffelállítása már Hartmann testvéreknek
engedélyeztetett. "
Hartmann
Jakab (27 éves) és
öccse, Krísztián, 1908. május 7-én
kérték a tanácsot arra, hogy az Erzsébet-kertben, a soproniak kedvelt
sétahelyén, díszes faépületet emelhessenek. Alapterülete 130,95, m2
lenne, és 194 nézőt ültethetnének
be. A "régi vendéglőépület mellett,
a szökőkút és a föfasor között elterülő gyepes" területre javasolták a
bizottságok, ám az engedély jogerőre. emelkedése előtt amalátagyár
bérlője tiltakozott a lakása elé tervezett, szerínte bizonyára
zajos
üzem ellen.
Hartmannék
visszavonultak
az
Ikvahíd 2. sz. ház egyik földszinti
bolthelyiségébe, amelynek két ajtaja a piacot a gazdanegyeddel összekötő rövid utcára, kettő föltehetően az udvarra nyílt. A Spiesz család
volt a tulajdonos, a két - a bácskai
Kiskérről elszármazott. - pozsonyi
fiatalember a bérlő (újságcikkek:
Soproni Napló, 1908. augusztus 4.,
november 17. és 22., visszaemlékezések: a "Hétfő" c. Sopronban megjelenő lapban, 1935. június Iti-án és a
Soproni Hírlap 1938. március 29-i
számában). Ennek az Elektro-Bioskopnak villamos szellőztetése van,
hirdetik az újságban.
Igen, a városi villany nagy előny.
1898. február 26. óta működik a
Soproni Világítási és Erőátviteli
Vállalat Flandorffer
utcai (ma:
Táncsics u.) áramfejlesztő telepe,
megtámogatva az ikervári távvezetékkel. 1899 végére már biztosan
felszerelték a hálózatot aBelvárost
körülölelő
Várkerületen,
hiszen
nem sokkal később már villamosok
döcögtek ott.
Nem csoda, hogy az ElektroBioskop megnyitása után egy évvel
már újabb alapításról olvashatunk.
Özv. Fritz Edéné és Bratranek Sándorné nevére 1909. szeptember 15én kelt az építési engedély, és már
október 2-án a használati engedélyt
is átvehették
(Soproni Levéltár
10145/909. Bratranek egyébként te-

."

Az első Elektro-Bioscop

belseje (1908) (ismeretlen fényképész)

A második Elektro-Bioscop alaprajza (1911)
és hosszmetszete (a levéltárban őrzött terveket Németh Ferenc fényképezte )
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metkezési vállalkozó). Egy nappal
később megnyílt a Várkerületi Kino.
Hirdetése nem egészen tükrözi a
valóságot: "im eigen dazu erbauten
Gebáude" - írja (saját, erre a célra
emelt épület), csak jóval később derül ki, hogy egy fészer, átalakítva,
a Magyar Király Szálló udvarán
(Soproni Levéltár 14382/1914.). Az
üzletmenethez reklám is kell: Fritz
Edéné 1911.augusztus 9-én használati engedélyt kapott egy kirakati
szekrényre.
Ekkor már nagyon éles volt a
verseny a két megmaradt mozi, a
"Bio" és a "Kino" között. Örülhettek, hogy elhagyta őket a "szerencse", vagyis a Fortuna-szinház.
A társulattal együtt a titkár is más
városokban próbált nagyobb sikert
elérni.
1911. május 21-én Hartmannék
kiteszik a "Nyári szünet" táblát.
A fel nem használt bérletjegyek őszszel érvényesíthetők. Nincs szó
csődről, sőt. Átköltöznek a Lackner Kristóf utca 10. sz. alá, ahol
szeptember 9-én nyitják meg a külön erre a célra épült Elektro- Bioskopot, a "Bio"-t. Az építési engedély május IS-án kelt, a használati
pedig már szeptember 6-án a kezükben volt (Soproni Levéltár 8261
és 8262/911.). némi szépséghibával:
a zárt sorú beépítés miatt ezt a különálló házat csak 12 évre hagyták
meg bérleményükben (sem a telek,
sem az épület nem volt az övék).
A város határain kívül eső Sopronbánfalvi Kinóról nem beszélve,
még egy mozialapítási kísérletről
szólunk. Strausz Jakab és Fleischer
József kereskedők, utóbbi bőrös, új
"moziszínházat" terveznek a Torna
utca Paprét felőli sarkán lévő üres
telekre (ezzel szemben van ma a
város egyetlen, csak ezt a célt szolgáló moziépülete, a korábbi Elite
Mozgó). A palotaszerü emeletes
ház terve légvárnak bizonyult.
A Soproni Napló 1911. április 30án közli, hogy a ll-es házszámra
tervezett mozitól megtagadták az
építési engedélyt, mert nem felelt
volna meg a közbiztonsági előírásoknak. Erti mindenki úgy, ahogy
akarja. Tény, hogyaVárkerületi
Kino sem állja már sokáig a harcot.
191l-ben még lelkesen dicsérik az
újonnan felszerelt ventillátort. de
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már 1912. október 23-án Nyílttérben kell védekezniök egy tüzoltótiszt cikke ellen, aki kétségbevonta
a kis mozi tűzbiztonságát (Soproni

illetve életbe nem lépett az ide vonatkozó szabályrendelet. A rendőrség állandó zaklatásai tették tönkre
az egészségét is.
Hogyan is született meg az ötlet?
Heinrich Román útmester lobogó
lelkesedése,utánjárása, tanulmányútjai győzték meg a közismerten
tevékeny és nagy tekintélyű Heimler Károlyt arról, hogy jó bevételi
forrás lesz, és talán kulturális miszszió is, a város saját kezelésében
létesítendő mozgófényképszínház
("Sopron" c. Iap, 1912. november
28.). Az újságcikk megjelenésének
napján zajlott le a törvényhatósági
bizottságnak az a közgyülése, amelyen a főkapitány terveire kimondták az áment, és megszavaztak az
építkezésre 36 OOOK-át. A városháza mögötti telekre húzták fel a
falakat (Soproni Levéltár 16237/
427 kgy/1912.). 1913. szeptember
4-től az év végéig 3500 K tiszta bevételt szállítottak a város kasszájába, a következő évben 'pedig már
több mint 23 ezer koronát (Soproni
Levéltár III. 19/935. sz. iratcsomó).
A határozat, bár előzőleg voltak
hirlapi csatározások, egyhangú
volt. Egy W szignójú zsörtölődő a
"Sopron" c. újság 1912. december
15-iszámában azon háborog, hogy
egyre több magánvállalkozásba
akarják beugratni a várost, hogy
növeljék a bevételt. A hivatalnokok
nem értenek az ilyesmihez. A vége
az lesz, hogy bérbe kell adni. "Meg
vagyok győződve - írja W -, hogy
ha a mozi tervvel nem a mi népszerű rendőrkapitányunk áll elő, a dologból semmi se lett volna."
A Városi Mozi előbb Heinrich,
majd gyakorlatilag 1930-tól Friedrich Károly igazgatása alatt szép
pályát futott be az államosításig.
Hartmannéké kissé rögösebb volt:
ideiglenes bérleményüket fel kellett
adniok. 1924-ben megépítették a
Torna utcában ma is álló Elite
Mozgót. A "Bio"-t pedig a város
könyvtár céljaira hasznosította az
államosításig, s hogy megnyugtassa
lelkiismeretét, napi 5 K adót hajtott
be rajtuk a színház javára (Oedenburger Zeitung, 1914. május 10.).
Vessünk most egy pillantást a kozönségre.
Kik jártak moziba? Azok szerint,
akik az élő színházat tartják igényes
kultúraközvetitőnek,
a mozi az al-

Napló).

Lehet, hogy ekkor vette meg a
két kereskedőtől Wahl Edgárné,
abban az időben még soproni lakos, a Kinót 20 OOOK-ért. Rövidesen bizonyos Schlemmer és Bischof
uraknak adta ki bérbe, maga pedig
gyermekeivel és szívbajával Linzbe
távozott (Soproni Levéltár 14382/
1914.).
A támadás több fronton indult
meg ellene. A város közönsége a
magyar színházügy védelmében
szabályrendeletet alkotott (428/
1912.), amely korlátozza a mozik
számát, s megtiltja az azokkal való
kereskedést, üzérkedést. Két feljelentést is tettek a rendőrségen. Az
egyiket Heinrich Román, az 1913.
szeptember 4-én megnyílt Városi
Mozi üzletvezetője, a másikat
Wahlné operatőrje, Kozekuch Viktor adta be. Az előbbi az eladás
miatt, az utóbbi azért, mert az aszszony semmit sem tett a tűzveszély
elhárítására. A rendőrhatósági határozattal megszüntetett mozi tulajdonosnője hiába fellebbezett, a városnak formailag, sőt tulajdonképpen lényegilegis teljesen igaza volt.
Nyugodtan kérhetett Heirnler rendörfőkapitány maga ellen fegyelmit:
nem lett semmi baja.
"Vipera" a Soproni Napló 1913.
október 7-i számában elhelyezett,
A városi "muzi" c. glosszájában a
Kultúrpalota (azaz múzeum) megnyitása ürügyén arról elmélkedik,
hogy mi minden hiányzik még a
tárlókból. EIkeine ott pl. a belvárosból egy udvar eredeti bűzzel, s 6. pontként - az indokolás a annak,
hogy miért építettek városi mozit
,,(azért tudniillik, hogy a másik két
mozi ne csináljon konkurenciát a
színháznak)". A glossza néhány
héttel a Kino bezárása előtt készült.
Valóban furcsa indítás ez: előbb
szabályrendelet a mozik ellen, aztán maga a város is beáll versenytársnak. Jóformán végig nem is
tudtak napirendre térni fölötte;
mindig voltak viták a Városi Mozi
körül. Az említett Wahl Edgárné a
13283/1914.sz. iratban maga is azt
állítja, hogy üzlete addig virágzott,
míg meg nem nyílt a város mozija,
,
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néposztályok

szórakozása

(Roné: Néhány szó a moziról. Soproni Napló, 1913. október 5.).

A dolog nem ilyen egyszerű. Nem
beszélve a színházi karzatról és az
igénytelen darabok ról, a mozgófényképszínházak vagy mozgószínházak is törekednek a "disztingvált
közönség" megnyerésére, nem utolsó sorban műsorpolitikájukkal
(Soproni Napló, 1913. szeptember
28.). A népszerűség fokmérője a
becenév is. A "mozi" első irodalmi
előfordulása Heltai Jenő Dal a moúról c. verse. Ez a költő Fűzfasíp c.,
1913-ban megjelent kötetéből való.
A kötet az 1895-1912 között írt
verseket tartalmazza, közelebbi dátum megjelölése nélkül.
Kérdés az is, hogy hol húzódik az
alsó néposztályok alsó határvonala. Erre nézve érdekes "elszólást"
olvashatunk a Pompeji utolsó napjai
c. film Városi Mozi-beli bemutatásáról szóló tudósításban. Ezt a kétórás filmet "a városi mozgófényképszínház tegnap, leszámítva az
üresen maradt legolcsóbb helyeket
- mind a három előadásban telt ház
előtt" játszotta (Soproni Napló,
1913. szeptember 28.). A tervezett
játéknapok elmúltával pedig 3 napig leszállított árakon vetítették, "a
városi lakosság legszélesebb rétegeinek adva alkalmat a megtekintésére". Ezt már a hirdetésben találjuk. A felemelt helyár legolcsóbb
jegye 40 fillérbe, a leszállítotté 20
f-be került. Általában a helyárak:
páholyülés 70 f, zártszék 60 f, L
hely 50 f, II. hely 30 f, III. hely 20
f. Az egyáltalán előforduló legolcsóbb hely 10f, de ennyit csak egyes
esetekben fizetnek a 10 éven aluli
gyerekek. Az Elektro-Bioskopban
a diák-, katona- (őrmestertől lefelé)
és gyerekjegy (12 éven alul) L helyre
40 f, II. helyre 20 f (itt nincs III.
hely). A Kino se adja alább 20 f-nél.
A mozi - hetente néha kétszer is
változó műsorával - nagy vonzóerő. Vajon kik győzik ezt a költséget? Erdős Aladár faluról kerülve
soproni gimnáziumba, jóval később, már újságíró korában, töredelmesen bevallja, hogy egyszer, de
csak egyetlenegyszer belógott a
"Bio" egyik előadására ("Hétfő",
1935. június 16.).

Az "egyszerűbb népek", ha mégis megváltották a jegyet, igen fur-
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A második Elektro-Bioscop

ma. (Hárs József fe/v.)

esán érezték magukat a nézőtéren.
Kapuvári példa: a Rábaközi Közlöny 1913. április 6-i számában a
népieskedő modorban fogalmazott
Tallózás c. rovatban olvasható,
hogy már azt is szégyellették, hogy
hiányosan öltözött táncosnőt látnak a vásznon, de még érdekesebb,
amit hozzátesz: "a hátunk mögött
még sűrűn ültek úri népek is, mit
röstellettem is." Talán a miséken
megszokott ülés~~ndemléke zavarta az egyszerű nézőt. Az "úri népek" viszont másért feszengtek. Erre példa egy Mosonban megjelent
glossza, amely azt tűzi tollhegyre,
hogy az első világháború alatt az
úri hölgyek nem akarnak a sebesült
katonák mellé ülni, a szaguk miatt
(Moson vármegye,

1914. december

20.).
A nézők körét még szűkíthetjűk
a műveltség felől szemlélve. Mint
tudjuk, a némafilmek jelenetei között feliratok tájékoztatták a nézőt

arról, amit nem ábrázolt vagy nem
is ábrázolhatott a film. Mivel a forgalmazók elsősorban bécsiek, a
szöveg német volt. 1910 körül rendelték el a magyar feliratot, de még
sokáig panaszkodnak más helyeken, hogy nem tartják be ezt a rendelkezést. Persze nemcsak nyelveket tudókról van szó, hanem analfabétákról (Sopronban kevés volt)
és nehezen olvasókról is. Ebből is
érthető, hogy a legnagyobb sikert a
burleszkek aratták. A mozisok vigyáztak arra, hogy műsoruk utolsó
száma mindig komikus vagy "igen
komikus" legyen.
A kicsivel jobb módúak gyerekestől vonultak a moziba, s hogya
gyerek nyugton legyen, útközben
vettek neki cukorkát, déligyümölcsöt, netán játékot is. Tanulságos
ebből a szempontból a Krajna országbeli (ma: Szlovénia), majd Új
utca 9. sz. alatti lakos, bizonyos
Majetics Jakab kéreime. Házalási

engedélye már van cukorkára és déligyümölcsre, most standot szeretne
állítani a Peck-kávéház elé, nem
messze a Bioskoptól. A sok érdeklődésből sejti, hogy nem lenne az
rossz üzlet, de mások megelőzik.
Azért neki isjut valami, mert mióta
a "Bio" megnyílt, maróni t árul a
Lackner utcai átjáró, ill. az előbb
említett kávéház környékén, a mozi
8 m magas reklámlámpája alatt.
A 2 K helypénzt 1911. november
7-én lefizette (Soproni Levá/tár
14223/1911. és 17327/1911.).

1908-tól évekig az egy óra hoszszat tartó vetítések az általánosak,
s egy-egy rnűsor 7-8 rövidebbhosszabb darabból áll. A műfajt
mindig megjelölik, s néha a hosszat
és a főszereplő filmsztár nevét is.
Mindegyik soproni újságban találunk bőven adatokat. A személyzet
egy gépészből (operatőrnek is hívják) és egy zongoristából áll. Néha
harmónium-kíséret van. A pénztá-

II

roson kívül jegykezelőt is alkalmaznak, hogy egyet-e vagy többet, ez a
korai időkből nem derill ki. Az biztos, hogy nagy szerepük van a családtagoknak.
(Csatkai Endre írja
visszaemlékezésében az Új Sopronvármegye 1943. október 9-i számában, hogy az Elektro-Bioskop zongoramesterét néha a gépmester felesége, Potzenhardtné váltotta fel.)
A filmek között már 1907-ben, a
Zeller-féle sátorban is, vetítenek
színezetteket, s olyan hangos filmet,
amely a képhez jól-rosszul igazított
fonográfon adja pl. Gounod Faustjából az Ékszer-áriát ("ÉkességdalIam a Faust operából" meghatározással).
.
1913 őszén felfigyelnek Sopronban is Edison beszélő mozijára, ám
a kinetofont csak Budapesten mutatták be.
Pathé és Gaumond filmújságjainak gyorsaságára jellemző, hogy pl.
az 1911. március 24-én Bécsbe látogató német császári család fogadtatásárói már 30-án vetítenek felvételeket Sopronban (Soproni Napló.
1911. március 31.).
A mozik közötti verseny a műsorban is megmutatkozott.
1913ból mutatunk be egy jellemző példát. Edward Bulwer történelmi regényt írt Pompeji pusztulásáról. Ezt
a könyvet egy időben filmesítette

meg két torinói cég, s egy és ugyanazon időben mutatta be Budapesten. Plakát- és röplapháború,
sőt
bírósági ügy és az egyik film ideiglenes betiltása lett a következménye
(Soproni Napló. 1913. szeptember
28.). Ennek ismeretében az üzleti
verseny Sopronban már sokkal szelídebb formát öltött. Az elsőség természetesen a Városi Mozié. Heinrich Román tűzi műsorára az Ambrosio-cég filmjét Pompei utolsó napjai címmel. 1913. szeptember 26-tól
29-ig játszották
napi három előadásban,
felemelt
helyárakkal,
majd még három napig olcsóbban.
A jószándékú kritikus részletesen
elemzi a filmet, nem hallgatva el a
számos anakronizmust sem, ám dicsérve a Vezúv kitörésének ábrázolását ([Iényi.]: Pompéji utolsó napjai. Mozikép. Soproni Napló. 1913.
szeptember 28.).
Az Elektro-Bioskop
a Pompeji
végnapjait október
3-9-ig adta,
ugyancsak
naponta
háromszor.
A Pasquali-cég alkotása nagyon jó
kritikát kapott - összehasonlítva a
másikkal - a Soproni Napló Roné
szignójú kritikusától. Az utolsó bekezdés: "Általában mintha a részletezés több rendezői tapintatot árulna el a Pasquali-fílmen. Kevesebb
anyag állott rendelkezésükre ezeknek, de jobb művészi látású embe-
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rek, néhány kivétel1el a színészek is
és különösen a rendező. Csekélynek
látszó részletkérdések ezek, melyek
azonban ma már, amikor a moziba
is művészi
kívánságokkal
megyünk, amikor már ott tartunk,
hogy a beszélő mozi nemsokára talán teljesen pótolni fogja a szinházat, nagyon fontosak ezek a részletkérdések, ezek a finomságok, amelyek nélkül igazi művészi színjátszás el sem képzelhető (Roné: Néhány szó a mozirál, Soproni Napló.
1913. október 5.). A kritikus kérdései már nem a kezdetek problémái.
Az első évek tárgyi emlékeit ma
már általában
hiába keressük.
A Széna tér és a Kőfaragó tér ma
lakótelep, az Ikvahidi Bioskop helyén üzlet terpeszkedik, az Erzsébet-kerti malátagyár eltűnt a föld
színéről, Csak a Lackner Kristóf
utca 10. sz. alatti épület áll a maga
ideiglenességében (hiszen 1923-ban,
a használati engedély szerint, le kellett volna bontani). Jelenleg még
levéltári raktár, de rövidesen kiköltöznek belőle. Az épület nedves és
eléggé elhanyagolt, ám szilárd: építőmestere, Schármár Károly, nem
sajnálta hozzá az anyago t. "Ipari
műemlékként"
talán fel lehetne
használni
Nosztalgia-mozinak,
vagy akár filmklub céljára is.
Hárs József
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Ferenc Csaplár: Kassák and the Film
Lajos Kassák: The Russian Film
Lajos Kassák: The Absolute Film

Ferenc Csaplár, director of the Lajos Kassák
Museum analyzes Kassák's relationship with
the film. A script which he wrote in 1945 and
was found recently is now published for the
first time. No film was made from it.

Ruttmann: Berlin - Symphony of a aty

Film Museum

Lajos Kassák: Refiections II.
Lajos Kassák: What Will Happen Tomorrow?
If Ever, It is Necessary Educating the Spirit
Today - says
Lajos Kassák, member of the Artistic Council
Lajos Kassák's script from 1945

Gyöngyi Balogh-Jenő Király: The 400 Blows
of Love
Franccis Truffaut: Siren of the Mississippi

Kassák and the Film

Lajos Kassák, an important figure of the 20th
Century Hungarian literature and fine arts was
born 100 years ago. In this issue Filmkultura
compiled his writings which deal with the film.

Montage
Gyula István Nagy: Metamorphosis of
a Clown Or Clown(s) in Sergei Eizenstein's
Films
József Hárs: The First Cinemas in Sopron
Contents
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Pat Garrett és Billy, a Kölyök
Egy legenda csúfondáros vége: Pat Garrett az Új-Mexikói állambeli Fort Summer seriffje
megöli - vagy inkább kivégzi - régi barátját Billy-t, a Kölyköt.
Amítosszal körüllengett barátság már King Vidor-t is megihlette, de míg nála a
romantikus western-barátság dominál, addig Sam Peckinpah - akinek ez már a sokadik
westernje - egészen más hangsúlyokra koncentrál.
A címbéli hősök szembenállása alapvető jellemzője szinte valamennyi filmjének.
A túlélő és az egyéniség összegabalyodó s mégis összeférhetetlen kettőse vezérmotívuma
Peckinpah-nak (pl.: a magyar mozikban már vetített Vad bandá-ban is). A rendező
sajátos megközelítéséből fakad, hogy végső soron mindkét figurával azonosulni képes
s így a romantika, a mítosz és a valóság kegyetlenségének egészen furcsa bonyolult
szövevényével kápráztat el a filmvásznon.
Peckinpah filmjében Billy, a Kölyök anakronisztikus hőssé válik, mert bankárok,
kereskedők, politikusok vezérelte világban, ahol az üzleti erkölcs, a korrupció, az oppurtunizmus a mértékadó magatartás motivációk, a ránts fegyvert ideológiára épülő szemtől
szembe küzdelemnek már nincs helye.
.
Billy személyes drámája, a két főhős végletes szembekerülése a személyes szabadság
és a kollektív választás ellentétéből fakad. Míg Pat Garrett azonosul a társadalom
realitásaival, Billyegyértelműen visszautasítja azt. A polgárosodó vadnyugat azonban
leírja a magányos revolverhőst, aprérik szegénylegényének figuráját (hogy mítoszából
utóbb virágzó ipart teremtsen).

80

Peckinpah körültekintően figyelembe veszi a história tényeit, és közvetlen inspirációkért Charles Neider 1956-ban publikált "Hendry Jones autentikus halála" című novelláját használja a forgatáshoz. A film színhelyéül az Új-Mexikó állambeli Durangót választja. A helybéli statiszták arcából virító elnyűtt fáradtság, a lepusztult környezet kiváló
színtér a legenda halálának.
Billy szerepére azt a Kris Kristoffersont választotta, aki country énekesként maga is
a szabadság - legalábbis a helyváltoztatás, az utazás és dalai szabadságának - jelenbeli
kifejezője. (Konvoj c. filmjében Gumikacsát, a kamionsofőrt alakította.) Nem véletlen
tehát, hogy a Billy barátját megforrnáló színészként, Bob Dylan jelenik meg a vásznon,
aki maga is mitikussá nőtt figura. (A film dalait is ő írta.) Pat Garrett alakítója James
Coburn (A hét mesterlövész, a Tűzharc és sok más film sztárja), akinek tekintetéből
különös, szuggesztív erő árad, s így a legendák seriffjéből rendőrhivatalnokká degradált
figurát is megtölti valami sajátos misztikus vonzerővel.
,
Peckinpah az erőszak esztétája. Ebben a filmjében a hideg, kiszámított, civilizált
erőszak, és a kiszámíthatatlan, érzelmi alapon működő, személyes jellegű vadnyugati
erőromantika konfliktusát láttatja, gyors sodrású izzó, vagy éppen mesterien lassított
látványos jelenetekben.
Pat Garrett and Billy the IGd
Rendező: Sam Peckinpah. Forgatókönyvíró: Rudo1ph Wurlitzer. Fényképezte: John
Coquillon. Zene: Bob Dylan. Főszereplők: James Coburn, Kris Kristofferson, Bob
Dylan, Richard Jaeckel, Katy Jurado.
Gyártó: Metro Goldwin-Mayer, 1972.
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