
HIPPIÉ,VAGY GENGSZTER? 
„Nemrég jött meg a háborúból" — 

a Halálfejesek első mondatával 
mintha rögtön a közkeletű magya-
rázatok sűrűjébe vinne. Hiszen a 
tegnapi s mai amerikai beatnikek és 
hippie-k magatartásának megfejté-
sei, valószínű okai közt a háborús 
sokk, az ölés mesterségszerű gya-
korlása, s utána az otthoni békevi-
lágba való beilleszkedés nehézségei, 
abszurditása emlegettetnek a legsű-
rűbben. 

Csakhogy itt aki „nemrég jött a 
háborúból", az nem a hippié, hanem 
éppen ellenfele, a cowboy. Igen, sze-
mélyesen ő, akinek hogy leszerelt, 
nem jut már vadlóbetörés, csorda-
őrzés, és aki ebben a neowesternben 
nem marhatolvajok, hanem egy mo-
toros galeri ellen harcol, az ő kar-
maik közül menti ki — ha nem is 
érintetlenül, mert ennyire azért már 
nem élünk Courths-Mahler világá-
ban — na kit? A szép, de könnyel-
műen bajba sodródott milliomos-
lányt. 

S ez bizony ferde beállítás. Nem 
a cowboy—milliomoslány szerelem, 
mert az szokványos western-kellék. 
Hanem? A oknyomozók tehát jórészt 
megegyeznek abban, hogy amennyi-

ben a beatnik, a hippié áldozat — s 
végső soron még akkor is az, ha vé-
gül gengszterré züllik, mint a Halál-
fejesek —, akkor a háború áldozata, 
vagy legalábbis azé a társadalomé, 
amely az erőszakot a magán-, a po-
litikai és a nemzetközi életben is 
megoldásnak fogadja el. E filmnek 
viszont éppen a pozitív hőse jött a 
— melyik? a koreai vagy a viet-
nami! — háborúból. Ahol, mint meg-
tudjuk, „gyakorlott emberölővé lett", 
s éppen e tulajdonsága, ilyen edzett-
sége-bátorsága teszi őt alkalmassá, 
hogy miközben az igazságszolgálta-
tás képmutató és béna, a polgár 
passzív és retteg s a tanúkat brutá-
lisan elhallgattatják, ő egyszerű, de 
becsületes öklével és puskájával 
győzzön a Sárkány, a Halálfejesek 
bandája ellen. 

Egyedi esetként még ilyesmi is 
előfordulhat. De a tendencia talán 
mégsem az, hogy a koreai vagy a 
vietnami háború arkangyali lelküle-
tű obsitosa váltja meg odahaza az el-
puhult, romlott Amerikát... 

Sokminden másban viszont becsü-
letesnek tűnő film a Haláljejesek, 
bárha hatásvadászó kiszámítottságá-
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ért $ a véres naturalizmus és a szen-
velgő érzelmesség váltogatásáért 
nem tudok lelkesedni. Reális az 
ügyész őszinte igyekezetének, a 
rendőr tehetetlenségének, a bírói el-
járás formalizmusának képe. S az 
amerikai polgár önző gyávaságának 
rajza is. A Halálfejesek egyik meg-
erőszakolt áldozatának s anyjának 
vitájában, bár motiválatlanul, fel-
merül az a legfontosabb ok is, ami 
miatt az amerikai társadalomból 
emigráló fiataloknak még a szélső-
séges csoportjai is számíthatnak az 
állandó utánpótlásra: az a nemze-
déki ellentét, sőt gyűlölet, melyet 
eszmények és célok végletes szaka-
déka vált ki, ami akkor keletkezik, 
amikor a fiatal felismeri a felnőttek 
magatartásának hipokrita voltát, a 
vele való törődés formális, a nevelés 
idomító-konformizáló jellegét; amely 
a fiatalok igazi, elementáris emberi 
kapcsolatok iránti vágyáról, s ezek 
híján támadt vak kétségbeeséséről 
tanúskodik. S végül, de nem utolsó 
sorban a film határozottan, sőt szin-
te túl didaktikusán utal a Halálfejes 
galeri fasiszta voltára: Himmler-idé-
zetet írnak a falra, német rohamsi-
sakot, vaskeresztet viselnek, horog-
kereszttel dekorálnak, s ami e külső-
ségeknél fontosabb, mélyebben áruló 

jel, a durva erőszak bűvöletében él-
nek, s patkány-lelkű pribékként 
csak akkor hősködnek, ha biztos 
túlerejük. Hátukon szelíd-pesszi-
mista hippié jelszó: „Vereségre szü-
lettünk". De aljas győzelmeik érde-
kében gyakrabban támadnak orvul, 
hátulról vasrúddal, mint szemből 
ököllel. 

Mégsem tudom ezt a helyenként 
igazán éles bíráló tendenciát túlsá-
gosan respektálni. S nemcsak a po-
zitív hős, a cowboy gyanúsan kiját-
szott háborús múltja zavar. Hanem 
a Halálfejesek túl nácira mázolása 
is. A szociológus, a pszichológus sok-
szorosan differenciál, amikor a beat-
nik, hipster, hippié s egyéb elneve-
zésű fiatal társadalmonkívüliek réte-
geit, magatartását, indítékait vizs-
gálja, osztályozza, megítéli. Ez a 
film viszont, ismételjük meg, egy 
végleg elaljasodott galeriről szól, 
magyarán gengszterekről, akik öl-
nek, rabolnak, becstelenítenek. Kül-
sejükben, egyes gesztusaikban azon-
ban ezek a motorimádó, zilált szőr-
zetű, mosdatlan fickók alig külön-
böznek más hippie-ktől, akik talán 
csak marihuánát szívnak vagy anar-
chikus szexuális életet élnek s ke-
rülik a munkát, vagy éppen olya-
noktól, akiknek nincsen más „bű-
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nük", mint hogy elégették vietnami 
behívójukat, virággal kezükben tű-
rik a rendőri ütlegeket s torkig van-
nak a hivatalos Amerika hivatalos 
eszményeivel. 

Hogy fentiékből eredő aggályom 
taíán nem egészen indokolatlan, bi-
zonyítani látszik a Puskin mozi né-
zőtere. Messzire vezetne annak ke-
resése, hogy a mi merőben más kö-
rülményeink közt bizonyos hippie-
külsőségek, sőt magatartás-motívu-
mok is miért válhatnak divatossá. 
(A divat szó részben már magyará-
zat is, de csak részben.) De tény, 
hogy a film iránti heves érdeklődés-
ben némi szerepe van egy erősen 
szimplifikáló, sőt torzító szájpropa-
gandának, miszerint a Halálfejesek 
az amerikai hippie-kről szól. S ezért 
szelíd hazai szakállasok mintegy ro-
konkeresőben váltanak jegyet, s za-
vartan döbbennek rá, hogy a megté-
vesztő hippie-rekvizitumok itt valódi 
csatornatölteléket rejtenek, olyan 
aljanépet, mely mint mindenhonnan, 
hippie-k közül is toborzódhat, sőt a 
köztük divatos nihil-hangulat és ká-
bítószer-élvezet egyenes oka is le-
het a közéjük züllésnek, de amellyel 
azért a különböző rendű és rangú 

beatnikeknek, hippie-knek s más 
ifjú társadalmon kívülre menekü-
lőknek igen kis töredéke vállal csak 
rokonságot. 

Megbízásom arra szólított, hogy 
írnék e — különben nem jelentős — 
film ürügyén a beat- és hippie-moz-
galom, magatartás társadalmi hátte-
réről, szociológiai gyökereiről. Más-
ként sikerült, de erről nem én te-
hetek. A Halálfejesek nem „külön-
ben nem jelentős", hanem kommersz 
szériadarab, azzal a mínusszal, hogy 
egyben olyan vérbeli amerikai bu-
nyó-film, amelynek véres, brutális 
jelenetei úgy „riasztanak el" az erő-
szaktól, hogy tobzódnak is abban, 
tehát egyben — illetve egyesekben 
— az erőszak bűvöletét is táplálhat-
ják. Mindehhez képest némely mo-
tívumok, részletek meglepően erőtel-
jesek, őszinték s jó irányba hatná-
nak. De a főhősnek s ellenfeleinek 
enyhén szólva nem egyértelmű beál-
lítása még az olykori jó hatást is 
kérdésessé teszi, ha nem fordítja 
visszájára. 
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