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Társadalmi krimi — légüres térben
ÚJ MAGYAR FILM: A KÖZÖS BON

A kritikusok által elkövethető h i
bák közül m ostanában, úgy tetszik, 
kettő a leggyakoribb. Az egyik — 
am int azt éppen e lap hasábjain 
fejtette  ki nem rég a kritikai rovat 
ügyében is illetékes szerkesztő —, 
hogy „valóságos szellemeskedési ve
télkedő kezd kialakulni a lapok kö
zött, s a szín ib írálat helyét átveszi 
a pam flet (m iként a tévékritika 
egyre inkább tévéhumoreszkké, 
vagyis m űsorok ürügyén ír t krokik
ká hasonul á t)”.

A film kritikáról nem  esett ugyan 
szó, de az — elvben és általában  jo
gos — figyelm eztetést nyilván e ro
kon m űfaj m unkásának is érdemes 
megszívlelnie. C sakhogy. . .  Mitévő 
legyen az em ber, ha megkísérli a 
lehető legtárgyilagosabb stílusban, 
m inden kínálkozó ironizálástól óva
kodva, pontosan, hűségesen pap írra  
vetni azt, am it a moziban lá to tt; s 
az eredm ény; pam fletnek vagy hu- 
m oreszknek bizonyul (vagyis am ikor 
a m ű olyan, m intha önmaga paró
diá jának  szánták volna)?

Megfogadva sokat m egélt és ta 
pasztalt pályatársa (mellesleg: szer
kesztője) tanácsát, a k ritikus ilyen
kor m enten összetépi irom ányát, s 
kezdi elölről a moziban szerzett é l
ményéről szóló beszámolót. (Ennyit 
A közös bűn  című új m agyar film 
ről szóló b írá la t első v á lto za tá ró l. ..)

A m ásik főbűn, am iben — a fil
mesek gyakori szem rehányásai sze
rin t — a kritikusok rendszerin t vét
kesek: hogy a film eket m indunta
lan összevetik azokkal az irodalmi 
alkotásokkal, am elyekből készültek, 
tehát nem tisztelik  kellőképpen a 
film, m int m űfaj „im m anenciáját” 
(m agyarul: öntörvényű, sa játterm é
szetű voltát).

Félő, hogy ezt a csapdát az előb
binél nehezebb lesz elkerülnöm, 
ugyanis Galgóczi Erzsébet azonos 
című kisregénye több kiadásban is 
megjelent, s olvasóitól aligha köve
telhető meg, hogy moziba menvén, 
tökéletesen kitöröljék em lékezetük
ből a Sokorai család históriáját.

Amelynek csupasz váza: 1956 no
vem berében, egy m inden lakott 
helytől távoli, északnyugat-m agyar
országi tanyán éjszakai szállást kér 
két, disszidálni igyekvő, holtfáradt 
fiatalem ber. Beeresztik őket az is
tállóba; ahol az asszony, a reggeli 
fejőshez készülődve, az egyik fiú 
holttestére lel; a m ásiknak hű lt he
lye. Rendőrség, hatóság nem  m ű

ködvén, s föltételezvén, hogy a gyil
kos rég tú l já r  a határon, így a gya
nú rá juk  terelődhet — bedobják a 
hullát a D unába . . .

A regényben két párhuzam os szá
lon fu tta to tt történetbe itt lép be 
Nádvágó őrnagy, a megyei bűnüldö
zési osztály vezetője, meg Dúsa Vi
dor, az igyekvő falusi őrm ester, aki 
szinte rögeszmésen veti m agát a fa
lujából nyom talanul e ltű n t — és 
„odakintrőí” sem üzent — fiatalem 
ber, illetve a vele együtt disszidálni 
indult s m egm agyarázhatatlan okból 
hazatért társa nyomába. Szakmai 
ambícióktól fű tö tt m akacs gyanak
vásával az őrnagyban is sikerül föl
ébresztenie a nyomozó-szenvedélyt. 
A regényben tehát nagyjából lélek
tanilag is h itelesnek hat ez a szívós 
nyomozás; noha a helyszín és az 
időpont — a nyugati határszél, 1956 
novem berében! — kevéssé valószí
nűsíti, hogy a helyi rendőrfőnöknek 
ilyen sok ideje és energiája ju th a 
to tt egyetlen  s ennyire homályos 
bűnügy m inden részletének földerí
tésére, miközben jócskán akadhattak  
más egyéb, netán  fontosabb felada
tai; s volt hulla is, „e ltűn t személy” 
is bőven. De, ismétlem, Galgóczit 
írói eszköztára — a nyomozók figu
ráinak  árnyalt pszichológiai je llem 
zése — tulajdonképpen átsegíti ezen 
az elemi logikai buktatón. A film 
viszont gyakorlatilag mellőzi a tö r
ténetnek e második, „krim i-szálát” 
— a nyomozók keserves és hossza
dalm as apró m unkáját a  gyilkosság 
földerítéséért —, s lényegében m ár 
ettől alapjaiban hiteltelenkedik a 
sztori.

A kisregényben még o tt re jle tt 
egy krim i-izgalm ú s egyszersmind 
társadalm i érdekű film lehetősége, 
am ely arról a valóságos társadalm i 
problém áról szól, hogy — Galgóczi 
Erzsébet egyik, bő másfél évtizede 
íro tt önvallom ását idézve: „ . . .  ma 
m ár nem szeretni, szépíteni, szente
síteni kell a falut, ezt a középkori 
rezervátum ot, és a parasztságot, ezt 
a korszerűtlen életform át, hanem  a 
m ár úgyis országos m éretekben meg
indult bom lást elősegítve, a fejlődést 
sie tte tn i”. E fejtegetés ném elyik sar
kított kijelentésével, persze, lehetne 
vitatkozni (ma valószínűleg maga 
Galgóczi is árnyaltabban  fogalm az
na), de ahhoz egy valóságos sorso
kat, élő em beri alakokat fölm utató 
műalkotás fedezetére volna szük
ség. A közös bűn  című film azonban

nem ingerli érdem i v itá ra  nézőjét.
Legfőképpen azért, m ert M ihályfi 

Imre rendező a jelek  szerint nem 
valami otthonos ebben a tanyasi vi
lágban, s így a vásznon légüres tér 
keletkezik: szereplői úgy mozognak, 
viselkednek, akárha a sem atikus pa
rasztábrázolás paród iáját kívánnák 
előadni. Sokorai, a m aradi term é
szetű tanyasi gazda (Horváth Sán
dor) hangoskodással és szúrós tek in 
tettel helyettesíti a jellem ábrázolást; 
Csák György főiskolai hallgató (a 
Sokorai fiú szerepében) és Várnagy 
Katalin  (Sokorainé) éppoly színte
len, am ilyen sablonos, ru tin a lak ítá 
sokkal vesznek részt a já tékban  a 
többiek — Szirtes Ádám , Molnár T i
bor, Kovács János — is. Szécsényi 
Ferenc operatőr, aki számos kitűnő 
filmben bizonyította, m ennyire értő  
és fogékony közvetítője a mai p a 
raszti világ hangulatának, ezúttal 
technikai trükkökkel p róbálja pó
tolni a filmből elsikkadt feszültséget 
és em beri hitelességet. (De hogy egy 
magányos tanyán a házőrző kutyát 
éjszaka is láncon ta rtják , s pláne 
ilyen zavaros időkben, azt a leg
szebben fényképezett beállításnak 
sem hinnők el ..  .) Vükön György 
kísérőzenéje, nyilván a rendezői 
szándéknak megfelelően, harsány és 
modoros: a drám ai feszültségűnek 
szánt jeleneteket idegesítő hangha
tásokkal kíséri, akár az irodalom ta
nár, aki piros ceruzával vastagon 
aláhúzza a versek vélt „eszmei mon
danivaló ját” tartalm azó sorait.

Galgóczi Erzsébetről kritikusai 
többször m egállapították, hogy elbe
szélő művei szoros, gyakran egészen 
közvetlen kapcsolatban állnak ri
portjaival; s legjobb írásai aligha
nem éppen azok, am elyekben a hi
teles, á télt és m egszenvedett é let
anyag a maga nyers elevenségében, 
forrón lüktető darabosságában jele
nik meg. Galgóczi, aki tan u lt szak
m ája szerin t dram aturg, s ilyen m i
nőségben a film gyárban is dolgozott 
régebben, néhány hónapja éppen e 
lapban szólt arról, hogy íróként 
m ennyire nincs szerencséje a film e
sekkel: „író-olvasó találkozókon
gyakran m egkérdezik tőlem, m ilyen  
érzés viszontlátni a saját írásomat 
film en  vagy képernyőn? H á t . . . v e 
gyes. Többnyire nem  elégít ki".

Attól tartok, A közös bűn  bem u
ta tását követő író-olvasó találkozón 
is elm ondhatja m ajd ugyanezt.

ZSUGÁN ISTVÁN

Szerencsi
Éva

Szerencsi Éva, a József A ttila 
Színház m űvésznője kemény 
diónak bizonyul az újságíró szá
m ára. H a m unkáját, személyét 
érintő kérdésekkel kínozom, 
visszahúzódik; ha m ásra tere
lem a szót, azonnal kinyílik, és 
ham arosan átveszi a beszélgetés 
irányítását.

— 1974-ben végezte el a fő is
kolát, így m ár nem  szám ít ép
pen kezdőnek. M ennyiben for
m álták át az eltelt évek tapasz
talatai?

— Ha a rra  céloz, hát nem le t
tem  elkeseredett színész. Renge
teget já tszhattam , és bizalom 
m al fogadtak a kezdet kezdetén. 
A bizalom pedig legalább olyan 
fontos egy fiatal színésznőnek, 
m int a tehetség vagy a szeren
cse. A József A ttila Színház 
együttese azonnal befogadott, 
nem éreztette velem zöldfülűsé- 
gemet. Jó  közösség a m iénk, ahol 
a tagok kapcsolata nem szakad 
meg, am ikor lemegy a függöny: 
igaz barátokra leltem  közöttük. 
Nekik is köszönhetem, hogy fel- 
szabadultabb lettem, bátrabban 
játszom, és k itörtem  abból a 
skatulyából, am elyre a külsőm 
predesztinált. De még m indig 
félek egyedül kiállni a színpad
ra, nem vagyok pódiumszínész- 
alkat.

— Nagyon elfoglalt m ostaná
ban, erre az interjúra is nehe
zen tudott időt szakítani. Nem  
fél, hogy elaprózza magát, ha túl 
sokat vállal?

— H át ig en ...  délelőtt szink
ron. délu tán  rádiófelvétel, for
gatás, este színház, aztán éjjel 
kettőig m egint forgatás. De ez 
inkább a rossz szervezés ered
ménye. m int a mohóságomé. So
káig senkinek nem jutok eszébe, 
aztán többen keresnek egyszer
re. De a többféle feladat ugyan
akkor az elgépiesedéstől is meg
óv. A feszültséget, am it egy-egy 
szerep megoldása okoz, olvasás
sal, úszással, tánccal, zenehall
gatással vezetem le. S legyek 
bárm ilyen hajszolt, délben lazí
tok: járok egyet a foximmal.

— V együk a kedvenceket. 
Kedvenc műfaja, rendezője, sze
repe. ..  ?

— Törököt fogott velem. So
sem a m űfajt nézem, csak a jó 
szerepet, am elyből a m axim u
mot kell kihoznom. Az a rende
ző az esetem, aki, ha „túlgondol- 
kodom” egy szerepet, feloldja az 
ilyenkor jelentkező, önkritikából 
származó gátlásaim at. De ha 
m ár m egtaláltam  a megfelelő 
hangot, nem szól bele abba, am it 
csinálok.

— M ilyen szerepekben lá that
ju k  a közeljövőben?

— A színházban Molicre-be- 
m utatóra készülünk. Most á llí
tok össze egy gyerm ekm űsort a 
Csepel Autógyár szám ára. J á t
szom a Boccaccio-nagyoperett- 
ben, am elyet Seregi rendez a te 
levízió szám ára, ezenkívül 
Zsurzs Éva film jében is szerepe
lek, ez egy Szabó Magda regény 
feldolgozása.

— Vannak már tervei nyárra?
— V égre-valahára lakást ka

pok. és önálló életet kezdhetek. 
Nyáron csak pihenni szeretnék.

HUNY ADY JUDIT
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