
Pogányok ideje 
A kietlenül kopár tá j szinte ki-

löki magából az embert. Nem 
úgy üres ez a lombtalan fák rit-
kás sorával rakott terméketlen vi-
dék. hogy hiányzik belőle az em-
ber. hanem úgy, hogy ebből az 
ember — elmenekült Nem lehet 
pontosain tudni, hogy ez a vidék 
eleve ilyen volt-e mór, vagy az em-
berek tették-e ilyenné. (Mintha még 
a fák kérge is le lenne hántva. A 
fonnyadt lombok között néger kis-
gyerek játszik. Hosszú ideig ő az 
egyetlen élőlény ebben a környe-
zetben. Figyeljük a játékát. Gye-
rekjáték. nincs benne semmi kü-
lönös. Dúdolgat, ugrál. Mégis, va-
lami baljós veszedelem érzése lengi 
körül a kisfiút. A veszedelem le 
is csap: megölik a gyerek anyját, 
megöli egy vadász elmebeteg 

fia. Ki tudja, miért települt ez 
a vadász a ritka növésű, lomb-
talan fák közé? Ez a vadász go-
nosz ember. A szemüvegéről tud-
juk, hogy gonosz. Meg akarja men-
teni a fiát, de még csak nem is a 
vadállatok apai ösztönével, ami talán 
természetes ösztön, hanem úgy, hogy 
ne csak őt mentse meg, hanem má-
soknak is ártson. Felbukkan az úton 
egy különös arcú, nyomorúságos csa-
vargó. Évezredek szenvedése vésett 
barázdát az arcára. Péter apostolról 
emlegetik a legendák, hogy ilyen ar-
ca volt, amilkor azon a bizonyos haj-
nalon, a kakas kukorékolásakor el-
árulta Krisztust, rettenetes barázdá-
kat vájt arcára a sírás. Ugyanezek 
a barázdák szántották ilyen rémüle-
tessé az ismeretlen arcát is. S a ha-
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sonlatunk nem véletlen, mert azt 
még nem tudjuk ugyan, hogy mi az 
a rettenetes ősi titok, amit ez a té-
veteg tekintetű vándor rejteget, de 
azt látjuk rajta, hogy a biblia lap-
jait morzsolgató 'keze, a biblia sza-
vait ismételgető szája borzalmas em-
léket őriz. A pogányok ideje jött el, 
mondogatja eszelős monotóniával, 
-És ember ember ellen fog harcolni 
és ország ország ellen és a világmin-
denség erői megrendülnek- — idézi 
a gonosz indulattal figyelő fáknak 
a híres bibliai szavakat. Ebből már 
sejtjük, hogy valami világméretű ka-
tasztrófát, valami nagy pusztulást 
érez maga mögött. S ebben máris 
különbözik hasonló tematikájú fil-
mek gondolatmenetétől. Nemcsak fe-
nyegető eljövendő pusztulást érzünk 
ebben az emberben, amit talán még 
elkerülhetne az emberiség — mint 
például Stanley Kramer: Az utolsó 
part című filmjében — hanem egy 
már megtörtént borzalom veti rá sú-
lyos árnyékát. Hiroshima lenne az? 
Szinte valószínűtlen. Mi köze ennek 
a toprongyos csavargónak az embe-
riség e nagy tragédiájához? 

Az országúton közelgő csavargó 
olyan tévedhetetlen biztonsággal lép 
bele az őt váró veszedelembe, ami-
lyennel csak olyan emberek találják 
meg végzetüket, akik életük egyet-
len céljaként határozták el, hogy 
mártírként fognak elpusztulni. Száz 
utat választhatna, hiszen látjuk, 
hogy nincs célja. De nem, ó beka-
nyarodik a fák közé, megy és mint-
egy fölkínálja magát az elmebeteg 
fiú gonosz apjának, véres áldozatul. 
Ez is bibliai ihletésű hasonlat. Mind-
járt most meg kell mondanunk, hogy 
ez az ihletettség ebben a filmben 
tökéletesen helytálló, nemcsak a ki-, 
fejezés nagy művészi ereje miatt, ha-
nem azért is. mert az örökké bibliát 
forgató és derűre-borúra idézgető 
protestáns Amerika társadalmához 
és társadalmáról szól. S ebben a 
társadalomban a biblia, mint tud-
juk, minden hatodrangú szálloda éj-
jeliszekrényén ott van a reklámcé-
dulák mellett. 

Fölbukkan tehát az önkéntes már-
tír, aki a végveszedelem utolsó pil-
lanatában ijedt szűköléssel próbálja 
menteni életét és az árván maradt 

néger kisgyerek életét is. ö k ket-
ten, a két számkivetett egymásra ta-
lálnak. Kézenfogva szaladnak árkon-
bokron, lapulnak, már-már megme-
nekülnek, amíg kétségbeejtően fölé-
nyes biztonsággal utol nem éri őket 
a gyilkos keze. S amikor holtan aiá-
hanyatlik a rettenetes barázdáktól 
szántott arc, és tekintetünk a kezére 
Siklik, ebből a kézből a csavargó 
egyetlen kincse hullik ki, a legma-
gasabb amerikai katonai kitüntetés, 
amit csak egyetlen egy ember kapott 
meg eddig: az a repülőtiszt, aki Hi-
roshimára dobta az atombombát. 

Ezt a pár emberre alapított véres 
tragédiát, ami tulajdonképpen akár 
évezredekkel ezelőtt is lejátszódhat-
na, és akár Káin és Ábel története 
is lehetne — mint ahogy tulajdon-
képpen az is —, a kevés szereplő el-
lenére az amerikai társadalom félel-
metes jelenlétével tudja átszőni a 
rendező s ez ad filmjének nemcsak 
erkölcsi, hanem politikai jelentősé-
get is. A mereven összepréselt száj-
jal hallgató, az elszánt gonoszságnál 
is rosszabb közönnyel jelenlevő far-
merek, akik pusztulni hagyják a fő-
hőst, a rendőrség, amelynek vezetője 
pontosan tudja, hogy mi történt, de 
nem mer beavatkozni, a csavargónak 
és a négernek természetes és magá-
tól értetődő üldözése; mind olyan 
mozzanat, amit a rendező szoros ösz-
szefüggésbe hoz, mind hősei egyéni 
sorsával, mind pedig az emberisé-
get fenyegető legnagyobb veszede-
lemmel, az atomkatasztrófával. Pe-
ter Kass, a film rendezője felhasz-
nálja művében a korszerű filmmű-
vészet minden eredményét, de úgy, 
hogy azok nem válnak öncélú mutat-
ványokká. hanem a tartalmat, a 
mondanivalót szolgálják. Tulajdon-
képpen a színészek játéka is a ren-
dezőt dicsérd, hiszen ezek általa ki-
választott típusok, akiknek jószerint 
játszaniuk sem kell, mert arcukra 
van írva egész sorsuk és minden 
gondolatrezdülésük. A rendkívül sze-
rény anyagi eszközökkel létrehozott, 
minden bravúroskodást tudatosan 
kerülő film arra figyelmeztet, hogy 
szerény anyagi eszközökkel mire ké-
pes egy rendező, ha mondanivalója 
és tehetsége van. 
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