
yPlindenvtap élünk 
Még egy esztendeje sincs, hogy 

Rényii Tamás első játékfilmjével, a 
"•Legenda a vonaton«-nal jelentke-
zett, mely derűs hangvételével, 
közvetlen és igaz képet festett a 
munkások életéről. Vonzó, eredeti 
munkásemberók népesítették be a 
filmet, mintha a hosszadalmas me-
rev póz után fel akarták volna la-
zítani .tagjaikat, kamasizos életöröm-
mel, mókázva és vagánykodva zú-
dultak át egyik kis történetből a 
másikba. 

Második f i lmje világában, temati-
kájában szorosan kapcsolódik az 
elsőhöz, a "-Mindennap élünk" nem 
más, iránt -a "-Legenda a vonaton" 
drámai variációja. Itt is egy brigád 
munkásainak mindennapos életét 
eleveníti meg, a munka természe-
tes közegében. Még a brigádtaigo-
kat megszemélyesítő színészek is jó-
részt ugyanazok: Sinkovits Imre, 
Kcncz Gábor, Bánhidi László. Meg-
őrizték "legendás" jó kedélyüket, a 
tréfára való örökös készenlétet, az 
egymást ugrató, csipkedő beszédstí-
lust. Gyerekesen haszontalanok, 
csínyeken törik a fejüket, bolon-
doznak. imánt az esetlen medvék. 

De akkor egyszerre elsötétül a 
kép, mintha kormozott üveg kerül-
ne a Nap elé. 

Kertész Ákos forgatókönyvében 
két egymástól teljesen elkülönülő 
síkban veti fel a drámai konflik-
tust. Az egyik — a lényegesen érde-
kesebb — tragikus befejezésű. TJj 
embert helyeznek a brigádba, a ré-
giek féltékenységgel és ellenszenv-
vel fogadják. Az ú j munkás —" négy-
gyerekes családapa — dolgozni sze-
retne, "állást" csinálna magának a 
javítandó autóbuszhoz, de senki sem 
segíti, közönyösen nézik-, hadd kín-
lódjon. Talál egy korhadit deszkát, 
a deszka összeroppan alatta, lezu-
han és életveszélyesen megsérül. 
Á szerencsétlenség helyén ott ma-
radó vértócsa rossz lelkiismeretet 
ébreszt a brigádtagokban. 

A Legendában annyira kedves 
anekdotázó hang átvétele, a mun-
kásélat kedélyes ábrázolása és a sze-

replők tényleges drámai megnyil-
vánulásai között furcsa ellentmon-
dás keletkezik. Ezek a vidám, játé-
kos munkások emberségből minden 
esetben rosszul vizsgáznak. Az a 
viselkedés,, ahogyan az ú j embert 
fogadják, nem csupán közönyössé-
get fejez ki, hanem érzéketlensé-
get, rosszindulatot, és mondjuk ki 
nyíltan: kedvetlenséget. Nincs e?" 
sem közöttük, akiben megrezdülne 
az együttérzés, egy-két félszeg mon-
datot eltekintve, mellé állna. Ez pe-
dig már nem "kis emberi hiba« — 
mely a film mondanivalója szerint, 
ha nem tulajdonítunk neki jelentő-
séget, komoly katasztrófához vezet-
het —, hanem alapvető magatartás, 
amit a bolondos hanoúrozás kont-
rasztja nem ellensúlyoz, csak riasz-
tóbbá tesz. 

A munkások a Silm másik drá-
mai összeütközésében is meghök-
kentő szűklátókörűséggel foglalnak 
állást. A brigád két fiatal tagja 
szereti egymást. A fiatalasszony fér-
je is a brigádban dcdgozik. A fé r j 
szemmelláthaitóan nam szereti már 
a feleségét és az igaz szerelem ér-
vével szembem csak olyan sivársá-
gokra tud hivatkozni, hogy mindent 
megadott a,z asszonynak, pénzt, a-
kást, bútort, ruhát, cipőt, táskát. 
A. brigádtagok a férjnek fofHák párt-
ját és a konvencionális közhelyek 
áradatával támadnak. A szerelme-
sek,, persze, a film végére minden 
különösebb érőfeszítés nélkül le" 
rázzák magukról az erkölcsi banali-
tásoknak hamuesőjét. 

Rényi Tamást a "Legenda a vo-
naton*! sikere inspirálta és bátorí-
totta. De amíg első filmjében egy 
brigád közösségének élete, mint for-
mai kere t remekül illeszkedett az 
anekdotázó szerkezethez, itt nem 
biztosít elég teret a komoly drámai 
mondanivaló kibontására. Ott csak 
megvillantak a problémák, de nyom-
ban derűs természetességgel meg is 
oldódtak. A "Mindennap élünk" 
drámai alapállású konfliktusának 
esetében azonban nem bizonyul ele-
gendőnek a szereplöket csak brigád-



viszonylatban bemutatni — teljes 
emberi mivoltukban érdekelnek. 

A 'Legendában a munkások em-
bersége, igazságérzeite, vidám élet-
ereje vált kissé öniróniiikus hang-
súllyal "•legendává", a hősök iránt 
érzett rokon- és ellenszenvünk min-
dig egybeesett az alkotókéval. Itt 
ez az egyensúly gyakran felborul. 
Ügy érezzük, elfogultabbak és meg-
tocsátóbbak muinkásalakjaikkal, 
minit ahogyan azt megérdemelnék. 
Van a filmben például egy epizód, 
mely teljesen összezavar bennünket 
és úgy tűnik, hogy valami egészen 
furcsa perspektívából láttatják ve-
lünk az eseményeket. A brigád né-
hány tagja szabad idejében elvál-
lalja egy karambolozott autó meg-
javítását. Azon vesszük észre ma-
gunkat, hogy jóízűt nevetünk az 
orvos rovására, akit a vtagány és 
dörzsöilt munkások közel ezer forint-
tal becsapnak. Mert ő csak eigy 
nyiszlett értelmiségi? A brigádve-
zető személy szerint nem vesz részt 
ugyan az üzletben^ de mosolyogva 
csóválja a fejét, mint mikor a gye-
rekek rosszalkodnak. 

Ezek a szemléletbeli ellentmon-
dások eredményezik:, hogy végül is 
meglinog az erkölcsi ítéletalkotás 
stabilitása. A tragikus végkifejlet 
láttán nem megrendülést érzünk — 

mint ahogyan azt az alkotók sze-
rették volna —, hanem erős viszoly-
gást. ÍNem felismerés születik, ha-
nem felháborodás, melyet nem csil-
lapíthat le a brigád tagjainak fel-
támadó ideges lelkifurdalása. 

A látszólag véletlen baleset — 
amely valójában sohasem véletlen 
—, gyakori megoldása a mai témájú 
magyar filmeknek. (A tettes isme-
retlen, Dani, Az ígéret földje, .Lo-
pott boldogság.) Egy korszerű tö-
rekvés igyekszik utat törni magának 
ebben a formában — csak, sajnos, 
elég sűrűn ismételt formában —, 
mely a nézőt is be akar ja venni a 
gondolkodásba, az ok-okozati össze-
függéseik csoportosításába, rábízva 
az ítélkezés jogát a felelősség kér-
désében. 

Az író és a rendező a pillanatok 
egyfajta lassú ritmusú láncolatá-
ból, az apró kis mozzanatok meg-
figyeléséből és rezzenésekben ár-
nyalt bemutatásából próbálják épí-
teni a cselekményt. Ez a módszer 
igen jó részleteket eredményez. Az 
almacsutkával való labdázás önfe-
ledt játékára gondolunk, ahogy 
egyik kézből a másikba repül, s mii-
kor végül lepottyan az ú j ember 
elé, a varázslat hirtelen elszáll, s 
a labdából közönséges szemét lesz. 
Ott áll, kezében a csutkával, a tün-



íetően szigorú kopácsolás közepette, 
kirekesztve mindenből, vidámságból, 
közösségből, emberségből. 

Az egyes pillanatok alkotórészecs-
kéire való felbontása azonban csak 
akkor hczhat sikert, ha a téma lé-
nyegéből következik. Itt ás érdemes 
elgondolkoznunk az ábrázolásmód-
szeri ellentmondáson, mely az utób-
bi időben egyre gyakrabban jelent-
kezik filmjeinkben. Filmművészeink 
igyekeznek lépteiket ahhoz a mo-
dern filmtörekvéshez igazítaná, mely 
a szigorú drámai felépítés elhagyá-
sával, levegős szerkezetben, a színé-
szi játék imikrodinamikájára helyezi 
a hangsúlyt. De az ilyen alkotások 
többnyire nem az úgynevezett 
-probléma-filmek*. kategóriájába 
tartoznak. A mii filmjeink pedig ki-
élezetten teszik fel a drámai kér-
dést. Amikor pedig a problémákra 
való nyílt rákérdezésre, nem ugyan-
ilyen módcn hangzik el a feledét, 
a választ nem érezzük kielégítenek 
és természetesnek. 

Elgy példa: A fi lm kezdő képsorá-
ban a szerelmesek között világosan 
felvetődik a kérdés. Mi a kiút a 
kusza helyzetből? Hogyan éljenek 
tovább? A nagy ki magyarázkodás 
jelenete után, ahol érvek és ellen-
érvek hangzottak el, a fiatalasszony 
visszatér otthonába, ide-oda járkál 

Slnkovits Imre 

a lakásban, vizet tölt magának, de 
elfelejti meeinni, leül, feláll, gon-
dolkodik, becsomagol a bőröndbe. 
Legközelebb már csak azt halljuk, 
hogy elválnak. Nemcsak azért ma-
rad hiányérzetünk, mért a főiskolás 
Agárdy Ilona még nem tudja gaz-
dagon kitölteni a hosszú, néma per-
ceket, ezek a pillanatok szükség-
szerűen üresek maradnak, hiszen 
r e m felelnek a más h angregiszter-
ben elhangzott kérdésre, a pi-oblé-
ma lényegére. 

Pedig a pillanatok kibontásához, 
árnyalatok megsejtetéséhez, az at-
moszféra teremtéshez Rényi Tamás-
nak kitűnő érzéke van. Ha ú j 
filmjében nem is tudja elérni a 
'•'iLegenda a vonaton-* belső ökonó-
miáját és arányos rendezettségét, 
itt -is sok szép megoldás vall tehet-
ségéről. Különösen vonatkozik ez a 
fizikai munka átszellemített, költői 
ábrázolására, az épületfalak, ablak-
felületek, vastraverzek, munkaesz-
közök sajátos szépségének, modem 
harmóniájának, a dolgozó ember és 
környezete kapcsolatának újszerűen 
lírai bemutatósára. Ebben a törek-
vésében méltó társának bizonyul 
Forgács Ottó operatőr és Berki Gé-
za zeneszerző. 

A színészek közül ismételten fel 
kellett figyelnünk a fiatal Koncz 
Gáborra, aki külső megjelenésében, 
tehetségében, stílusénzékében egy-
aránt, kiemelkedő filmszínészi adott-
ságokkal rendelkezik. A fi lm leg-
szebb alakítását nyúj t ja . Sinkovits 
Imre és Bánhidi László ugyanazok-
kal a színekkel élnek, mint a Le-
gendában. Horváth Józsefet nehéz 
feladat elé állította az örökké fe-
szengő, helyét nem találó ú j mun-
kás alakja, puha tétovaságában fi-
nom ösztctnnel reagálta le társai je-
ges elzárkózását. 

Valljuk meg, meglehetősen merész 
vállalkozás volt Sándor Károlyt, 
az MTK jobbszélsőjét leszerződtetni 
a fiatalasszony férjének komoly jel-
lemszínészi kvalitásokat követelő 
szerepére. A népszerű Csikar, a ru-
tinos, kitűnő színészek gyűrűjében, 
sajnos, ez alkalommal nem rúgott 
labdába. 

LÉTAY VERA 


