
Találkoztam boldog cigányokkal is 
Nincs konfliktus, nincs választási 

lehetőség, nincsenek felismerések, 
kitűzött célok, meghiúsult vágyak. 
Ebben a filmben semmi sincs, ami 
megszokott idegpályákra terelné be-
nyomásainkat, s értékítéletünk sem 
egykönnyen találhat összehasonlítá-
si pontokat. Nem intellektuális mű. 
amelyben filozófiai mélységekig gyö-
keredző gondolatok csapnak össze, 
s olyan lírája sincs, mely rokon ér-
zelmi hullámhosszokat teremthet a 
nézőben. 

A történet egy vajdasági cigányte-
lepülésen játszódik, a főhősök és 
mellékfigurák itt élnek a sárból ta-
pasztott házfalak, cseppnyi ablak-
szemek, pipázó kisgyerekek és át-
kozódó öregasszonyok világában. 
Csakhogy ebben a történetben a fő-
és mellékhősökkel semmi sem „tör-
ténik", csak omlanak egymásra a 
napok, a hideg színű hajnalok, a ré-
szeg eszméletlenséggel végződő éj-
szakák, kést rántanak, vért ontanak, 
asszonyt vernek vagy ölelnek — 
mindez mégsem „történés", melynek 
iránya, célja, morálisan megítélhető 
indítéka van, melyben valamilyen 
szembenállás vagy összetartozás fe-
jeződik ki. Ez nem élet, csak létezés. 

De az ember életre születik. 
Sokan cigányromantikát találtak 

ennek a filmnek a szövetében. Ta-
lán a kocsmai énekesnő tüzes sze-
mei, talán a mulatozás vadsága, 
vagy a késelők indulata a megté-
vesztő ebben a kivételesen tárgysze-
rű műben. De a szépséges, daloló ci-
gánylány nem lobban emésztő sze-
relemre senki iránt, egy állati szint-
re süllyedt vegetáció prostituáltja 
csupán, az érzelmek „luxusára" rá 
sem döbbenhetett, a mulatozás öröm-
telen, a késelés céltalan, még csak 
nem is igazi gyűlöletből, vélt vagy 
valódi érdekből táplálkozik. Boró-
nak, a tollgyűjtőnek a tetteiből hi-
ányzik a célszerű emberi tevékeny-
ségre jellemző szervezettség, az alig 
felserdült cigánylányból, Tissából 
hiányoznak a kamaszkor vágyai, 
senki nem akar elmenni a sárból, 
mocsokból, az ütlegek elől, végső és 
megváltoztathatatlan elrendeltetése 
van az életnek. Hiányzik a kételke-
dés, a lázadás. 

A hiányzó fogalmak és érzelmek 
feltérképezésére vállalkozott a film. 
S a hiány riasztó jelzése egyáltalán 
nem a romantikus alkotók saját-
j a . . . De ennek a korunk civilizáció-

jelenet a filmből 



jába betokosodott, elmaradott léte-
zésnek az ábrázolása sajátos mód-
szert követelt. Az jfletjelenségek túl 
gazdag áradása, az emberek állandó 
mozgása, a külső történések heves-
sége a lényegi mozdulatlanságot te-
szi hangsúlyossá. A romantika for-
mai jegyei tehát ebben a „túlszíne-
zettségben" valóban jelen vannak, 
ez azonban megtalált és elvállalt ki-
fejező eszköz, s nem valamiféle 
kommersz „mézes madzag". 

Így élnek. Aleksandar Petrovic 
rendező a dokumentalista részletező 
objektivitásával konstrualta játék-
filmjét, látszólagos szertelenséggel 
kapcsolta egymáshoz a jeleneteket, 
nem hozott létre a történésen belül 
lényeges és lényegtelen között sem-
miféle hierarchiát, lemondott a hang-
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súlyos és hangsúlytalan pillanatok 
ritmusáról, s nem hozott létre drá-
mát. Filmje: a valóság rekonstruk-
cióba, a valóság felmutatása. 

Persze — dráma. 
Csak az összeütközés nem az azo-

nos feltételek közt élő, a körülmé-
nyek azonos törvényeinek engedel-
meskedő, egyformán kiszolgáltatott 
emberek közt van, hiába rontanak 
késsel egymásnak. Az értelmes és 
érdemes emberi életről alkotott fo-
galmunk ütközik össze a filmben áb-
rázolt, redukált lét totális képével. 
Petrovic fegyelmezett és következe-
tes művész. Ebben a létezésben csak 
hazugság áVán lehetne másfajta drá-
mát teremteni, hiszen az egyéni drá-
ma feltételezi az egyéni választás le-
hetőségét. Itt a létformának kell 
robbannia ahhoz, hogy egyéneket 
lökhessen ki magából, hogy bárki is 
drámai hőssé nőhessen, és sorsának 
tudatos átélője lehessen. 

Minden mozdulatlan. Nem törté-
nik semmi. Az arcok ugyanolyanok, 
ha egy asszonyt üt, tapos a sárban 
az ura, ha az árokban félholt részeg 
hempereg, ha valaki mindenét el-
kártyázza. így van rendjén. Itt, ezek 
közt a „romantikusan" színesre pin-
gált házfalak közt ez nem dráma, ez 
— élet. Más életet senki nem ismer. 
Itt semmi sem erjed, és semmi sem 
fog történni önmagától. De valamit 
el kell kezdeni. Egészen elölről. Hi-
ányzanak a fogalmak, mint a vak 
embernek a színek. Az emberben a 
vágyak csak a lehetőséggel szület-
nek meg. Hiányzanak a lehetőségek. 

A gondolat feszültségét, az indu-
latot a látvány hordja. Petrovic hő-
sei nem fogalmazhatják meg saját 
helyzetüket vagy egy másfajta élet 
utáni vágyódásukat. Nincsenek ab-
ban a helyzetben, hogy ilyesfajta se-
gítséget adhassanak a rendezőnek 
önmaga kifejezésére. Ezért válik fő-
szereplővé a „beszédes" világ. Az 
álmodozó, szépséges hajnal, melybe 
sötét foltjával belenyomul egy ré-
szeget vonszoló ^regember, gyere-
kek, akik nem tudnak játszani, csak 
üldögélnek a penészszínű házak tö-
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A film egyik cigány-szereplője 

vében, lakások, amelyek ólak, s egy 
televíziós készülék . . . Ezt a televí-
ziót nagyon sokszor látjuk ebben a 
filmben, mintha a rendező számol-
na avval, hogy korunk emberét nem 
túlságosan könnyű megdöbbenteni, a 
tényeket egyszerűbb tudomásul ven-
ni, mint megkérdőjelezni. Ugyanab-
ban a világban élünk, mi televízió-
val, fridzsiderekkel, összkomforttal 
felfegyverkezve, s egy nép, amely 
„romantikus színfolt" a város, a fa-
lu, a civilizáció szélén . . . 

Ezt a megszokottat sűríti, zsúfol-
ja nyugtalan, színes látvánnyá a 
film. Látvánnyá és nem látványos-
sággá. Nyomasztó szomorúság az ar-
cokon. A folklór elemek is ennek a 
racionálisan feldolgozatlan fájda-
lomnak a kifejeződései. Ha szere-
pük kihívóan hangsúlyos, ez is a 
rendezői koncepció logikájából kö. 
vetkezik. Evvel a néppel szemben 
a történelem folyamán mindig eny-
nyi volt az elvárás: különös nóták, 
különös szenvedélyek. Csakhogy 
Petrovic nem egy cigány népi együt-
tes műsorát mutatja meg, hanem 
embereket, akiken sem a dalok, sem 
a vad indulatok nem segítenek. To-
mislav Pintér operatőri munkája 
nem hízeleg a szemnek, s nem segí-

ti a nézőt romantikus elandalodás-
hoz. A piszok, a sötétség, a nyomor 
egyáltalán nem hangulatos díszlet a 
filmben, hanem fájdalmas, gondola-
tot szuggeráló valóság: évszázadok 
súlya alól vár felszabadításra egy 
nép. 

S megváltoztatásra vár az emberi 
magatartás, amely, mint megváltoz-
tathatatlant — tudomásul veszi: így 
is lehet élni. Megváltoztatásra vár a 
faji felsőbbrendűség „cigányügyben" 
oly gyakori pszichózisa. A film a 
kép nyelvén megfogalmazza, s av-
val tiltakozik, hogy feltár. Megmu-
tatja a falusi öregek arcát, akik 
olyan természetesnek látják a ci-
gány-nyomort, akár a reggel felkelő 
napot, megmutatja a városból érke-
zett sofőr „magától értetődő" hódító 
kegyetlenségét, ahogy Tissára, a fia-
tal cigánylányra ront. Ez a „meg-
mutatás", mely nélkülözi az elér-
zékenyülést, konklúziók megfogal-
mazását, az egyszálú, célratörő drá-
mák mozgósító erejét — bátor, el-
szánt művészi módszer. Abból a hit-
ből táplálkozik, hogy a valóság drá-
mája a dokumentalitáshoz hasonla-
tos szűkszavúságot is elviseli. 

SZÁNTÓ ERIKA 


