
Az izgalom betegségeit ismerjük. 
Az emésztésre és a bélműködésre 
egyaránt ártalmas. A mesterséges iz-
galom és izgalomkeltés pedig társa-
dalmi bűn, mivel bűnre csábít. A 
•>comics«-ok serdülő lótuszevő olvas-
mányaik hatására, többrendbeli tö-
meggyilkosságot követtek el; a minap 
is öt lövéssel terítettek le egy fűszer-
kereskedőt ifjú gyermekek Kansas 
Cityben, anélkül, hogy bevárták vol-
na a nemi és emberi érettség éleme-
dettebb fokát. 

Első kitérő: 

AZ UNALOM 
Az unalom betegségeit azonban 

nem firtatja a tudomány. Merő una-
lomból, az igaz, nem esik olyan jól 
a kéjgyilkosság; az ember nagy unal-
mában nem izgul fel annyira, hogy 
családirtásra vetemedjék. Az unalom 
öl, de nem bújtat vérengzésre. Vagyis 
alattomos betegség, veszélyességét 
nem lehet tudományos pontossággal 
a halálozási statisztikákon lemérni. 

Mégis, bízvást állítható, hogy tü-
netei éppoly nyomorúságosak, mint 
az izgaloméi. S itt elsőben is egy köz-
keletű előítéletet kell eloszlatnunk. 
Az unalomhoz gyakorta a tartósság 
képzete társuL A tartós unalom azon-
ban viszonylag könnyű betegség (Id. 
Baudlaire) terápiájával is többet fog-
lalkoztak már eleddig. Nem kell gróf-
nak lenni, mellőzni kell a nagy va-
gyont, az öregedő nőket, továbbá ki-
küszöbölendő a kapitalista társada-
lom — s ez az unalom éppúgy meg-
ritkul, mint a kolera, vagy a pestis. 
Ma már múzeumi eset nálunk. 

Mit kezdjünk azonban az unalom-
mal, mely széna-náthaként tör ránk, 
villámcsapásszerűen? Mit tegyünk a 
pillanatnyi, heveny, sebtiben jött, ok-
talan, vírusos unalom megelőzésére 
és ellen; mit az alkonyi órák várat-
lan unalmával, a közöny nélküli, vá-
rakozásos, feszültség-áhító unalom-
mal, melynek legfőbb ismertetőjele 
az izgalom iránti szomjú vágyakozás? 

Második kitérő: 

IDILL A GENFI TÖ PARTJÁN 
Anglia már forró volt a lábuk 

alatt, menekülniük kellett. Az egyik 
szörnyű, nyilvános botrányok között 
vált el a feleségétől, s állítólag fél-
lestvérével folytatott bűnös szerelmi 
viszonyt. Továbbá a botrány kirobba-
nása után tüstént elcsábította egy 
6zegény filozófus nevelt lányát, akit 
különben nem is szeretett. A lány 
habozás nélkül követte Genfbe. 

A -másik-" tizennyolc éves korában 
nősült először; menyasszonyát el-
szöktette, s három évig csavargott 
vele. Aztán otthagyta, a nő később 
öngyilkos lett. Addigra már hűtlen 
férje egy tizenkilenc éves lánnyal élt 
együtt, történetesen a fenti filozófus 
igazi lányával. 

A genfi tó partján húzódnak meg 
hőseink. Nappal vitorláznak, vitat-
koznak, sétálnak. Esténként azonban 
unalmuk űzendő, játékból, szórako-
zásból, tréfából kísértethistóriákat 
mesélnek, sőt versengve írnak. Kísér-
tethistóriákat csupán azért, mert ez 
I8I6-ban történik, nem lehet geng-
szter-filmet írni. korhűnek kell lenni. 

Az "-egyiket-", a főrangút, Lord By-
ronnak hívták. A -másikat-" Percy 
Bysshe Shelley-nek, ez utóbbi fele-
ségét Maryinek. Ijesztő társszerzők, 
félelmes elmék, nehéz versenytársak 
egy kísértethistória mégoly talmi ve-
télkedésében is. Halálos komolyan 
vették a tréfát. 

KI írta közülük a legjobb histó-
riát? Nem Byron, nem Shelley, nem 
és nem. Pedig szorgalmasak voltak. 
Hanem a tizenkilenc éves Mary 
Shelley. Műve remekmű, a címe: 
Frankenstein, Máig a legpompásabb 
gramd-guignol. Filmet is írtak belőle. 

Amikor Mary felolvasta, az edzett 
Shelley elájult. Byron elfehéredett az 
irigységtől. 

Harmadik kitérő: 

SHAKESPEARE HIBÁIRÓL 
Hogy milyen bohém lélek volt, arc-

ról most ne essék szó. Borítsunk fáty-
lat mindarra, ami a -Sellőhöz- cím-
zett kocsmában történt. A műveiben 
van a hiba. Shakespeare nagyszerű 
ponyvákból merítette halhatatlan 
drámáinak témáit. Megdézsmálta a 
borsos-pikáns olasz Bandello növel-

A vér ne váljék vizzé 



Iáit, Holinshed szárazságában is iz-
galmas krónikáját. 

A történetekből ragyogó drámák 
születtek. De eredeti savuk-borsuk 
elveszett. Ha abból a szempontból 
vizsgálom őket, hogy lehetne-e belő-
lük újra izgalmas prózai történetet, 
netán bűnügyi filmet írni, megren-
dült kétségbeesés fog el. Ezek a re-
mek drámák hemzsegnek a logikai 
hibáktól, csupa valószínűtlenség 
mindegyik. Nyilvánvaló e sok hiány-
zó logikai láncszemet akarta a szerző 
elmélkedésekkel a cselekményből 
nem szükségképpen kinövő költői 
töltelékanyaggal pótolni. 

Vagyis, egy bizonyos szempontból: 
— Shakespeare rosszabb, mint Ban-
dello vagy egy mai gengszter-film-
szcenáriuin író, akinél ugyan sem 
költőiség, sem elmélkedés elő nem 
fordul; viszont logikai hiba sem. 

Negyedik kitérő: 

AZ OLVASÓ KÖZBESZÓL 
(ásítva, békétlenül): Sok a kitérő. 

Utolsó kitérő: 
MEGTUDJUK KI A GYILKOS, 
S MI KÖZE ENNEK A FILMHEZ 

Kiderült tehát — sok egyéb titok 
mellett —, hogy az unalom roppant 
veszedelmes, s hogy szükségünk van 
olykor egy csepp izgalomra, feszült-
ségre még akkor is, ha életünk izgal-
mai Byronéval vetekszenek. Szükség-
leteink kielégítésére Shakespeare 
nem mindig alkalmas. Ilyenkor szíve-
sen ülnénk be egy moziba, egy bűn-
ügyi filmhez, kémfilmhez. Kivált, ha 
utána nem érzünk belső kényszert 
fűszerkereskedők meggyilkolására. 

Nem hisszük, hogy az érzéki fellán-
golás csak az érzékiség eloltásával 
iparszerűen foglalkozó hölgyeknél 
elégülhet ki, nem hisszük, hogy a 
bennünk élő izgalomvágy, csak olcsó 
ponyvában, hollywoodi gengszter-
filmben szerezheti meg szerény táp-
lálékát. 

A jó bűnügyi film sokféleképp, sok 
művészi megoldásban készülhet. Em-
lítsünk itt csak kettőt. Az első, s múl-
hatatlan követelmény, hogy a film 
nemes mondanivaló aranyfedezetére 
épüljön. Ettől még lehet izgalmas, sőt 
izgalmasabb lehet a sivár ponyvánál. 
Viszont egy ilyen film -ponyva-ele-

meitől-" sem kell félnünk. A puska 
ravaszát a gyilkos és a hős ugyanegy 
mozdulattal húzza meg. De ettől még 
a hős nem válik gyilkossá s a gyil-
kos se hőssé. Láttunk már érdekfe-
szítő — s az izgalomkeltésre szánt-
szándékkal törekvő — filmet, bűn-
Ügyi filmet, kémfilmet, melyben jó és 
rossz, hazafiság és árulás csap össze, 
gondoljunk itt nem egy szovjet film-
re. Cayette filmjeinek legtöbbje bűn-
ügyi história. Nem alacsonyítanak le, 
s a sárgafüzetek' rajongóit se un-
tatja. 

A másik megoldás talán még érde-
kesebb, nemrégiben egy angol film 
kísérletezett vele, a -Lady Killers« 
(Asszony-gyilkosok), öt válogatott 
rabló szerepel benne s egy angyalian 
tudatlan, naiv öregasszony. Az öt 
csirkefogónak, menekülésük érdeké-
ben meg kellene ölnie az öregasz-
szonyt. Nem tudják megtenni. S a 
nagy huza-vonában, hogy ki gyilkol-
ja meg közülük az áldozatot — egy-
mást ölik halomra. 

Az öt rabló szörnyű halálát — 
uram bocsá'- — végignevettem, fel-
borzolt idegeimet kacagás-ingerek 
csitították és borzolták tovább, felhá-
borodtam s megnyugodtam, és soha 
erkölcsösebb hangulat nem kerülge-
tett, mint ekkor. S a hatást a film 
anélkül érte el, hogy kilúgozta volna 
a meséből a hátborzongatót. 

A burleszk módszere alkalmazható 
bűnügyi filmben is, nagyon rokon-
szenvesen és hatásosan. Egy műfaj-
ban, ahol a gyilkosság úgy látszik 
bevett szokás, nem árt, ha a gyilkos 
nevetés is öl. 

Legeslegutolsó kitérő: 

MAGAM MENTSÉGE ÉS KÉRDÉS 
Ebben az elmefuttatásban nem én 

vagyok a gyilkos: senkit sem kíván-
nék rákapatni bűnös élvezetekre. 
Nem állhattam azonban meg, hogy 
ne célozzak erre a problémára: a jó 
bűnügyi filmre szükség van. Hogy 
ettől a problémától senki meg ne 
ijedjen, vaktölténnyel puffogtattam, 
elhagyatott kitérőkben. Hátha ettől is 
eszébe jut valakinek itt, nálunk, hogy 
próbaképpen bűnügyi filmet írjon. S 
a filmgyárnak, hogy bűnügyi filmet 
forgasson. 

Talán nem halunk bele. 
UNGVÁRI TAMÁS 


