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A Ids Vera
E szovjet film legffibb szenzáci6ja nem az a fajta
amely a ruhák lelWnoZásáb61 an. Ez
legfeljebb szovjet filmben szokatlan. Ebben a
vetkőzésben nem ruháikt61 szabadulnak meg a
film hősei. Szerepeik lefoszUsanak stádiumait
járjuk végig VaszIJijPICSUl bemutatkoZó munkájában.
A legrikít6bb maszkot a címszereplő nagyszájúkamaszlány viseli. A melírozott haj, a .göncök", a "cigi",3ztan a nyegle hanghordoZlis, a
kisapám-stílus, a szabad<>SSag: otthon, az utcán,
az agyban. Általában késsel kelllevakami róla a
fiúkat, de aki tetszik, azzal gond nélkül elmegy.
A környezet is unalomig ismerős: gyárWros
valahol a szajúzban, nevesincs skatulyahalom,
körben, akár a rácsok: kémények sora. Lehetne
az akár Ajka, vagy DunaújWros vagy Thtabánya
vagy Kazincbarcika... ~s benne az emberek: a
munkllban elnehezült csaüdm, aki gyakran nyúl
a pohár után, a gondos anya, aki az ellentétek
eJsimídsán aradozik, minden empátia nélkOl; a
baty, aki MoszkWba került, .vitte valamire". A
város, a maga provinciális~.
Iszonyú, vigasztalanul bana.JlS élet. Az elvek és
eszmények üresen konganak, semmiféle valöságos jelentése nincsen nW a .szocializmus·,
pláne .kommunizmus·, a .munka becsülete",
meg a Jegmbb érték az ember" srokonstrukci6·
ik mögött. Az az érzts kerít hata1maba bennünket, hogy itt nW képtelenség bkmi olyat tenni,
amelyből dráma bomolhatnék ki.
S akkor egyszerre felizzik a történet, ez a
blazírt, csipketerítóS, lak6tdepes, langyos l4bvizesdi kifordul sarkaiból, és elénk tárul egész
roppant, emberpusztít6 hatalma. Elképzelni sem
lehet kÖZönségesebbet: v6 és após gyfilölni
kezdik egyrtWt. A SZ01ók fokozhatatlan pitiánersége (hogy száz fás lakodalom legyen, fehér
~l és baba a felvidgzott taxi motorházan,
mert másként nem lehet a szomszédok szemébe
nézni), a v6 hallgatagon feszIl1t intolerancüja
egy ponton verekedésbe torkollik, s a réSZeg
após a fiúba wg;a a ket1Yét'Wg6 kést.
Itt kezdiJdik igmböl Picsul filmje. Rendezői
kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, mint az a
mesteri fogas, amdlyd abból tud drámát formalni, ahogy a ~ hősei az eset dr:1maisaglit megnem-történtté tenni igyekeznek. A CSaJad erővetkőzés,

feszítése, hogyVerát hamis tamívallomasra bírják
az ellen az ember ellen, akit a legjobban szeret egyszertIen pokoli. Anyuka kedvéért, a család
becsületéért. mert a papára .szükségünk van".
Mennyire ismerjük ezeket az indítékokat! Menynyire ott munk:Unak buharinos, Rajk Lászl6-s,
Nagy Imré-s múltunkban s jelenünkben. Nem
mas történik itt, mint egy emberi lény - Vera fe1áldoZlisa a hazug harm6nia oltárán. Olyan
döntésre kényszerül ez a - maszkjait61 immár
fájdalmasan és végképp megszabadulva védtelennek, kiszolgá1tatottnak és szeretetre-szorul6nak bizonyul6 - kamaszlány, amely mindenképpen hamis, amelybe a bennelévő, az autonóm
életre val6 igényt még őrző emberi lény "undenképpen belepusztul. Életrontás az, ami a
szemünk előtt zajlik: előre megfontolt, a helyzet
elviselhetetlenségéból fakad6, különös, öntudatlan kegyetlenséggel végrehajtott .gyilkosság.
Nem a testé. A fiú túléli a döfést - csaképpen
arra kell ébredjen a kórházi elszlgeteltségból,
hogy ő - eskü alatt tett vallomasok tanúsítják egy részeges, menyasszonyát rettegésben tartó,
tisztességtelen garáZda. Vera is túléli az esetet,
OlVOS Intyja megakadályozza az öngyilkosságban
- csak éppen a szemébe nem nézhet többé
senkinek jő lelkiismerettel. Most látjuk végre,
hogy a szabadosság, a külsőségek, a tovatfint
vagányság Vera torz szabadságharca volt, amely
elbukott most nW. S akik ezt a bukast kikényszerítették - maguk is áldozatok. Szánalomra
méltö, p6tcselekvésekbe menekült, s e pörcse-lekvéseket a végsőkig, saját személyes jussukként
védelmező megnyomorítottjai egy nagyon hazug, nagyon dekadens, nagyon elidegenedett
t4rsadalomnak. Picsul nem hagykétséget afdől,
hogy amit látunk - az társadalmi ogy is. Szocíológiai modellje a zsarnokság romjain tengődő
boldogtalanok köZösségének.
A filmbéli város valóságos szemértelep. Hátalmas, rozsdás vasszerkezetek idétlenkednek míndenfelé, szanaszét roncsok, hulladékok - egy
valaha nagyratörő rendszer céltalan monumenturnai. Abroncsok ezek, amelyek összetartják a
filmet. A kis Ven8>an megnyilvánul6 viselkedésmödok mind·mind érthetetlenek volnának anélkül a természetesség nélkül, amellyel a szereplők e roncsok jelenlétét elfogadják. A roncsok
(és a kéményerdő, és a vtgenincs lakótelep)
merö díszletnek túnnének a bennük lévő emberek döbbenetes természetessége nélkül, fgy
több mindez: a világ aJlapota - törvénye és
vonatkoztatási pontja.
Ha száz év múlva elóveszikA kis Verát, helytaJl
majd értünk: így éltünk.
T6th Péter pál
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