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N a g y l e g é n y e k címme l két tévé
fU'/lU)t Láttunk a képernyőn. Egyiket 
"Anagylegény"-t Galambos Lajos irta,
a mástk.at - a "Jelzőlámpá"-t - Si
mon Emil. A két film közül a "Jelző

lámpa" vort a filmszeTŰbb, motiváltabb,
mondanivalójában is reálisabb, embe
ribb.

Mert miről is szól "A nagylegény"?
A rendező - Szőnyi G. Sándor - elő

zetes nyilatkozatában a következőket

irja: "Hogy ,ki ez a bizonyos nagyle
gé1l!lJ? Egy gondolkodásában, kultúrájá
ban régi környezete terhét cipelő, szűk

szemhatárú fiatal srác, aki a filmen
naivan, esetlenül, igazi »hátország« nél
kül próbál lázadni". Csakhogy: egyál
talában nem "próbál lázad7lli". Mert Da
ni, a film főhőse - nem lázadó. Még
alkatában sem. Lázadni ugyanis csak
valami ellen lehet, tudatosan (vagy leg
alábbis tudatosnak vélten). Erről ebben
a tévéfilmben szó stnes. Itt a főhős (lá
zadásnak vélt) cselekményeit - része
gen követi el. Részegen ránt bicskát egy
táncmulatság .kellős közepén, részegen
veszi feleségül a presszóslányt (vajon
hol az a tanács, ahol hivatalos idő után
ügyeletet tartanak "borközi állapotban
lévő házasulandók részére"?! - hogy az
egész "házasság" létrejöttének indokolat
lanságáról, iróiIag-filmbelileg megalapo
zatlanságáról ne is beszéljünk!) -, ám
ugyanez a főhős józan állapotban ko
rántsem lázadó tipus. Az, hogy vitázik
a keresztapjával, aki túlzottan szigorú
an fogja, még ,nem lázadás, különöskép
pen nem, ha engedélyt is kér (és kap)
a ,kimaradásra éjfélig. Az öreg s?:igorú
sága viszont (ha végletesen ábrázolták
is) érthető: a fiút az ő kezére bízták,
ó felelős érte Pesten,távol a sziiliija
lujától, ő akar embert faragni belőle.

Tehát már az alapkonoepció téves, az
inditás, amely után csak halmozódnak
az indokolatlan, irreális helyzetek, cse
lekmények, a még indokolatlanabb vég
kifejletig: a fiú hazamegy a falujába és
feleségül "vétetnek" vele egy három
gyermekes özvegyasszonyt. És mindez 
a film beállítása szerint - egyetlen év

lefol'gása alatt történt! A képer1l!lJőn elő

szőr látott, fiatal pécsi szinész: Sipeok~

Tibor egyébként minde,nt elkövetett, hogy
hihetővé tegye ezerepét. Nem az ő kitűnő

játékán múh, hogy ez nem sikerült.
Említettük, hogy a "Jelzőlámpa" ,....

amelyet ugyancsak Szőnyi G. Sándor
rendezett - fílmszerűbb volt. Filmsze
rűbb - ábrázolásmódjában, .az érzel
mek, a cselekmények "képre váltásá
ban". A főszereplő - Sándor - életele
me: a száguldás, 'a ,kötetlenség (éi: gát
lástalanság). A társadalomban is "tár
sadalmon kívül" él, ellentétben szerel
mével - Verával -, aki fokozatosan
ábrándul ki a férfiba vetett íllúzióiból,
hogy végre rádöbbenjen: semmi keres
nivalÓja Sándor oldalán. Mert Sándort
nem érdekli, hogy az országútszéli házból
egy tolvaj (esetleg egy gyilkos) ugrik ki
és menekül el, mint ahogyan nem ér
dekli a mások baja, szenvedése sem.
Egy férfi vajúdó feleségét támogatja.
Megkéri Sándort, szállitsa be őket a
,kórházba. Sándor nem tagadja meg a
segítséget - és mégsem segit. Motorhi
ba üriigyén leáll, a segitségre szoruZó
kat átteszi egy arra haladó másik ko
csiba. Azután tovább folytatná a célta
lan száguldozást, de Vera kiszál'l a ko
csiból. Es kilép Sándor életéből is. Nagy
szerű rendezői megoldás: autóstoppal
egy teherautót állít le, azzal utazik to
vább. Vagyis: vállalja a mások nehéz
ségeit, a mások életének terheit, prob
lémáit. Jó választás volt Szersén Gyu
wra (erre a fiatal, rokonszenves és te
hetséges színészre) bízni a férfi főszere

pet. Tehát eleve nem egy intrikus szi
nészí alkatra. Szersén. alakításában Sán
dor vég'ig megmaradt "elegánsnaIc, meg
nyerőnek" - és mégis ellenszenvessé
vált. Finom lélekrajzzal ábrázolta mel
lette Verát Sunyovszky Szilvia. Szinte
villanásnyi szerepében pedig ezúttal ís
nagyszerű volt a vajúdó nő férjét ala
kító Raksányi Gellért. Ez a film kárpó
tolt "A nagylegény" hiányosságaiért.

BALAssy LASZLÚ

Visszahanyatlik az ökumenizmus hulláma, ha nem Jon. el hatytarosan ~.. a
nap amikor ugyanazon asztal kÖTŰI egyesülnek mindazok, aktk - Jóllehet kulon
böz6 felekezetf!khez tartoznak - hiszik, hogy Krisztus valóban jelen van az Eucha
risztiában.

Roger Schütz
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