
E S Z T É T I K A I K I F O G Á S O K „ C S I K A R ' - Ü G Y B E N 
A „Mindennap élünk" című új 

játékfilmünk kritikusai kivétel nél-
kül kitérnek Sándor Károlynak, 
Labdarúgó válogatottunk híres 
jobbszélsőjének szerepeltetésére — 
fél mondatnál azonban nem igen na-
gyobb terjedelemben. A dolog szerin-
tem fél mondatnál többet igényel, 
kivált, ha nem egy személy szerepel-
tetésére, hanem ennek az egész do-
lognak a szerepére tesszük a hang-
súlyt. Ez utóbbitól el ikell határolód-
nunk mind a jóízlés, mind a tárgyi-
lagos esztétikai mérlegelés, mind a 
filmművészet nevében és érdeké-
ben — ideértve természetesen ezt a 
filmet önmagát is, amelyben káros és 
hamis megfontolások alapján ítélték 
helyesnek a maga „pályáján" ért-
hetően népszerű „Csikar" szerepel-
tetését. 

Távol áll tőlem az akadékoskodás: 
Rényi Tamás rendező tehetsége azon-
ban éppenséggel megkívánja a figyel-
meztetést és a belülről fakadó tilta-
kozást, mihelyt helyes törekvéseivel 
homlokegyenest ellenkező süppedé-
kes talajra teszi a lábát Bizonyos-
fajta apróbb engedményekre, ame-
lyeket a népszerűség érdekében' oly-
kor óhatatlan .tenni kell, s amelyek 
néha nagyigényű alkotásokban is fel-
lelhetők — nem használnánk ilyen 
nagy szavakat. Ez a türelem azon-
ban nem terjedhet ki olcsóságokra, 
a művészettől és a műtől idegen, vá-
sári fogásokra — márpedig bocsás-
son meg a világ: ami itt történt, az 
nem egyéb. S ha valami kárát vall-
ja: nos, elsősorban a film maga. 

A „Mindennap élünk" — egyéb 
fogyatékosságai mellett, amelyek hi-
bának is rangosabbak, mint az itt 
szóvátett közönségfogás — nagy-
mértékben áldozatává vélt a vá-
logatott csatár szerencsétlen szere-
peltetésének. Ezt a közönség telje-
sen érthető félrereagálásaiból is le 
lehet mérni. Egy film hatása legfő-
képpen az eszmetársításoknak a 
komplikált rendszere, az a néma fo-
lyamat, amely a nézőkben végbe-
megy: vagy a film eredendő szán-
déka szerint — vagy éppen ellen-
kezően. „Csikar" puszta jelenléte 

mindenben a „Mindennap élünk" 
ellen dolgozik — ha ugyan lapos 
megalkuvással a film „érdekének" 
nem tekintjük, hogy segít a szó sző-
re® értelmében becsalogatni a közön-
séget. 

Nem egy glosszába, egy közepes 
méretű esztétikai fetegetésbe sem fér 
el mindaz, ami művészi szempont-
ból ellentmond egy hírneves futbal-
lista szerepeltetésének egy ilyen: ter-
mészetű filmdrámában. 

Minden kezdő esztéta tudja: a mű-
vészet nem tűri a lényegével ellen-
kező, a légüres térbeni álló, az indo-
kolatlan dolgokat. A falon függő 
puskának a darab folyamán drámai 
szerepe kell hogy legyen. De a 
beexponált futballistának ugyanígy! 
A nézők — teljes joggal — nem azt 
várják feszült figyelemmel, mi lesz 
a szerelmesek morális problémájá-
val, az új brigádtag emberi fájdal-
mával, hanem azt: mikor jön hát 
végre az a rész, ahol a Sándor foci-
zik. Nem szégyellem bevallani — 
végtére publikum is vagyok, nem 
csak kritikus — én is vártam. El 
nem tudtam képzelni azt a képtelen-
séget, hogy Sándor Károly „csak 
úgy" benne van egy magyar filmben. 
Mondanom sem kell, filmbéli szere-
pével egyetlen tizedmásodpercre sem 
voltam képes azonosítani, s nem hi-
szem, hogy er/e bárki képes lehet. 

Egy sor további következtetést 
mellőztünk. Csak egyet belőlük: mi 
történik, ha mondjuk a néző egy-
egy percre mégis elfogadja ezt a per-
nahajder figurát, a korlátolt önzés-
nek, a kispolgári szűklelkűségnek, 
anyagiasságnak stb. ezt a reprezen-
tánsát. Elkerülhető-e, hogy nyomban 
vissza ne kapcsoljon egy a műtől és 
művészettől mindig idegen vonat-
kozásra: az alakító ezúttal személy-
teleníthetetlen személyére és hivatá-
sára? Holott ilyesmi a mű alkotód-
nak természetesen eszük ágában 
sem volt. Mindez csak olcsó meg-
alkuvásuk sajnálatos következménye 
egy filmben, amelynek semmi szük-
sége nem volt efféle önmagának is 
ártalmas zsonglőrködésre. 
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