
FEJLÖVÉS 
A valóság és a művészet, a realitás 

és a realizmus izgalmas problémáit 
veti fel Bacsó Péter új filmalkotása, 
a Fejlövés, amely — Truman Capote 
Hidegvérrel című regényének és a 
belőle készült filmnek módszerét kö-
vetve — egy megtörtént esetet re-
konstruál. Ily módon, ha a művészet 
teremtette valóságot, Arany szavával 
„a való égi másá"-nak mondottuk, 
ez a módszer a „való földi másának" 
nevezhető. Mégis óvakodnék, a lát-
szat felszínes csábításának engedve, 
eleve a naturalizmus bélyegét ütni 
a vállalkozásra. A naturalizmus 
ugyanis, ha a mű világának naturá-
lis pontosságra törekvő elképzelése is, 
de éppúgy elkepzelése, képzeleti új-
rateremtése, mint a többi irányzatok 
alkotásai. Maga a valóság éppúgy 
nem naturalista, mintahogy nem 
impresszionista, expresszionista, fu-
turista — s pusztán az a tény, hogy 
valamely művész modell után dolgo-
zik, még nem határozza meg ábrázo-
lásmódját, szemléletét, stílusát. Te-
hát azzal, hogy Bacsó Péter az életet 
választotta forgatókönyvírójának — 
és scenarista társszerzőjével, Zimre 
Péterrel, csak a hiteles tényfelderí-
tést érezte feladatának —, még nem 
kötelezte el magát egyetlen ábrázo-
lásmód mellett sem. 

Annál kevésbé, mert az élet ez al-
kalommal távolról sem bizonyult 
földhözragadt, fantázianélküli „szer-
zőnek". A história, amely egy rend-
őrségi újsághír formájában a jó-

szemű rendező képzeletét felgyúj-
totta, mindennek inkább mondható, 
mint valami — a szó átlagos, hét-
köznapi értelemben vett — natura-
lista típustörténetnek. Ellenkezőleg, 
a sűrítés, a kiélezés olyan végletes, 
már-már az abszurdum határát sú-
roló merészségét mutatja, amelyet 
— a valóságon kívül — a legna-
gyobb, legszuggesztívebb alkotók hi-
telesítésével tudunk csak elfogadni. 
Az újsághír — amelynek Bacsó és 
Zimre nyomába eredtek — arról 
szólt, hogy két fiatalembert, egy fiút 
és egy lányt, „öngyilkosságban való 
bűnrészesség" vádjával állítottak bí-
róság elé. Harmadik társukkal — aki 
a lány szeretője s a fiú barátja — 
ugyanis elhatározták, hogy mindhár-
man és egyszerre véget vetnek éle-
tüknek. De csak az egyik — a film-
beli Jóska — hajtja végre önmagán 
ezt a kegyetlen ítéletet, társai végig-
nézik, amint fejbe lövi magát, asz-
szisztálnak jóvátehetetlen tettéhez, 
majd holttestét az erdőben hagyva, 
a lopott autón, amivel érkeztek, el-
menekülnek. 

Azt hiszem, nem kell különöskép-
pen bizonyítani, hogy ebben a mor-
bid históriában mi ragadta meg az 
alkotók képzeletét. Hiszen szinte sű-
rítetten együtt vannak benne korunk 
talán legizgalmasabb és legrejtélye-
sebbnek tűnő problémái: az ifjúság, 
vagy annak egy része mélytengeri, 
szinte már-már vegetatív élete, 
amely — mint ez a példa is mutatja 



— átszivárog a mi világunkba is; az 
élettől való végzetes és teljes elide-
genedettség — amit külön aláhúz 
ebben a történetben az öngyilkos-
ság, közvetlen kiváltó okait tekintve 
szinte hiányzó, vagy legalább is 
aránytalan, súlytalan motiváltsága, 
megindokoltsága; a tisztesség, az 
elemi emberség végzetes, és racioná-
lisan szintén érthetetlennek tűnő rö-
vidzárlata, vagy eltompultsága; az 
élet — a saját és a más élete — tel-
jes súlyvesztése, a mindenmindegy, 
a nihil. . . Megannyi izgalmas és 
megválaszolásra váró probléma, 
megannyi lúdbőröztető metafizikai 
csiklandozás, megannyi tipikus kor-
jelenség, érdekes jellemtorzulás. (Zá-
rójelben jegyzem csak meg, hogy a 
tipikust nem abban az elterjedt és 
vulgáris értelmében használom, 
amely a primitív számonkérésben fo-
galmazódik meg: „Hát ilyenek a mi 
fiataljaink?!" A szerző és kritikusa 
éppen olyan jól tudja, mint a kér-
dezők, hogy hálaistennek nem ilye-
nek, többségükben semmi közük 
sincs ezekhez... De nem hiszem, 
hogy Dosztojevszkij idejében min-
den második orosz fiatalember Rasz-
kolnyikov lett volna, vagy Stendhal 
idejében a francia utcákon főleg Ju-
lién Sorelek jártak — mégis a kor 
feledhetetlen típusai.) 

Bacsó Péter művészi becsvágyát a 
kérdések e halmazából láthatóan és 
mindenekelőtt egy feladat izgatta: 
hogy a filmi megjelenítés, a típusal-
kotás eszközeivel tegye hitelessé, va-

lóságossá, ami józan hétköznapi nor-
máink számára olyan fantasztikus-
nak tűnik ebben a történetben, hogy 
a művészet atmoszférateremtő ere-
jével válaszoljon arra a kihívásra, 
amit éppen szokatlan, rendhagyó 
voltával állított elé a maga válasz-
totta, s a józan ész számára olyan 
irracionálisnak ható eset. Vagyis — 
magával a valósággal kelve istenkí-
sértő versenyre, annak pontos, rész-
leteiben is hű rekonstrukciójában ál-
lítsa elénk, vagy legalábbis sejtesse 
meg, érzékeltesse velünk, mindazt, 
ami társadalmi és lélektani értelem-
ben mögöttes területe, háttere, táp-
talaja hősei világának és mentalitá-
sának. Ebből a szerzői koncepcióból 
— illetve annak magasszínvonalú 
megvalósításából — fakadnak a film 
ritka szép erényei, de a feladatnak 
ez a lehatárolása jelenti egyben mű-
vészi korlátait és buktatóit. 

Kezdjük az erényekkel. Bacsó két-
ségkívül minden eddigi filmjénél 
érettebb, letisztultabb, célratörőbb 
eszközökkel, a hangulatteremtés és a 
jellemábrázolás jellemző apróságok-
gal, finom mikropszichológiai megfi-
gyelésekkel gazdagon hangszerelt 
módszerével ábrázolja azt a két-há-
rom napot, amelyben Jóska öngyil-
kossága, Klári és Béla fejvesztett 
menekülése, s félig önkéntes — 
Klári passzív beletörődésétől, talán 
lelkiismeretfurdalásától is elősegített 
— lebukásáig lezajlott. A fiatalok 
kallódó életének lumpen-vagány jel-
lege, jellemük, sajátosan könnyelmű 
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nemtörődömségük negatív maisága, 
kitűnően kiválasztott és játszatott 
színészi típusokban realizálódik. 
Nem egy rendezői remekléssel talál-
kozunk a filmben, például az éjsza-
kai autózás — szavakkal nem repro-
dukálható — költői koreográfiája, 
magának az öngyilkosságnak szív-
szorongató, mégis diszkrét, szemér-
mes ábrázolása, a három autóút, a 
halál előtti, a halálba vivő és a ha-
lál utáni hangulati töltése stb., stb. 
— szorosan rendezői szempontból 
nemcsak hibátlan, de nagyerejű, ere-
deti és kvalitásos munka. S még az-
zal is egyetértünk — s a film ebben 
a koncepciójában végül is ezzel 
nyerte meg a valósággal és a néző-
vel folytatott játszmáját —, hogy a 
két nap rajzában a szerző csak az 
atmoszférikus, a hangulati hitelesí-
tés eszközeivel él. Meg sem kísérli 
— helyesen —, hogy elfogadható lé-
lektani motivációját adja az öngyil-
kosságnak, vagy az árulásnak, hogy 
a látszólagos, de érezhetően csak 
másodlagos okok felszíne mögé ha-
toljon. Ebben a filmben egyetértünk 
ezzel a főcselekményt — mintegy a 
film tartalmára — vitathatatlan 
munkahipotézisként felállító, és hő-
seit annak keretében vizsgáló kon-
cepcióval, hiszen — és itt értünk a 
másik oldalhoz, a korlátokhoz és 
buktatókhoz — nyilvánvaló, hogy az 
igazi okok túlesnek e két nap esemé-
nyein, és csak hőseinek egész életé-
vel felelhetne a szerző joggal felme-
rült kérdéseinkre. Ahogy Raszkol-
nyikov, vagy Sorel, vagy akár Há-
betler János gyilkosságát sem lehet 
megvilágítani, magának az aktusnak, 
előkészítésének és lezajlásának ön-
magában vett, mégoly művészi ábrá-
zolásával sem. A valóságnak a fétisi-
zálása, itt bosszulja meg magát, mi-
vel az a dimenziója a hősöknek, 
amely a filmet a társadalmi kritika 
esetleg számonkérés rangjára emel-
né, és az emberi portré, lélekrajz 
(láttuk, Bacsónak megvan a képes-
sége ehhez) teljességének élményével 
ruházná fel, ebbe a tényrekonstruáló 
koncepcióba nem fér bele. Meglehet, 
hogy így zártabb, kerekebb, feszül-
tebb és mozgalmasabb alkotás szü-
letett, amely azonban megmarad a 
drámai kérdésfeltevésnél — amit az 

élet tett fel — és nem indul el a mű-
vészi oknyomozás, válaszadás útján. 

A művész jogát a kérdezéshez, 
természetesen nem vitatjuk el. Sőt, 
tudjuk, ha jól kérdez valamely mű, 
már megteremtette a létjogosultsá-
gát, ha fontosat, már a jelentőségét 
is. Ezért véljük Bacsó Péter filmjét 
nemcsak saját pályája kiemelkedő 
állomásának, de filmművészetünk 
vitathatatlan nyereségének, új szín-
nel való gazdagodásának. De a néző 
— s ezt sem hallgathatjuk el — ami-
kor beül a moziba, a való égi mását 
kéri számon a földi máson is, külö-
nösen, ha az alkotók fel sem tünte-
tik — nem is lenne értelme ennek 
—, hogy filmjük az életből inspiráló-
dott, s ezzel le is mondanak arról, 
hogy ne egyszerűen játékfilmnek 
fogják fel alkotásukat. Mintahogy 
az is. Függetlenül genezisétől, vég-
eredményében ugyanolyan színészek-
kel játszatott, forgatókönyv alapján 
leforgatott játékfilm, mintha meg-
(és nem le-) írták, kitalálták volna. 
Elvárásaink ugyanolyan esztétikai 
igények alapján lépnek fel vele 
szemben, és ha önmagát nem hitele-
síti: az élet tényszerűségére, nem lé-
vén dokumentumfilm, nem hivat-
kozhat. Amikor a film továbbadja az 
ábrázolt jellemek és akciók megfej-
tetlen rejtélyeit, kétségkívül elér bi-
zonyos sokkhatást. A nézőt felrázza, 
hogy a történet, azok az események, 
amelyeket csak valamiféle tudati in-
fantilizmussal, degenerációval, el-
tompultsággal volna képes magya-
rázni — szellemileg normális, logi-
kusan gondolkodó emberek tette. De 
éppen a problémák nyitvahagyásá-
val éri el azt a hatást — mint egy jól 
megírt, láttató újságriport valami-
lyen tömeggyilkosságról — és nem 
átvilágításukkal... Ez végül is a 
Gide-i action gratuite — indokolat-
lan cselekvések — hatását kelti (no-
ha maga Gide is csínján bánt ezzel, 
és nem sorozatban alkalmazta), ami, 
bár a szerző eltökélt valósághűségé-
ből ered, mégis valamiféle agnoszti-
kus fegyverletételt sejtet... Hiszen 
más képet ad mondjuk a társát az 
öngyilkosságban magára hagyó Klá-
riról és Béláról, más érzelmi viszo-
nyunkat, megítélésünket involválja, 
ha az utolsó pillanatban riadnak meg 
tettük elkövetésétől, mintha már 



előre, menetközben elhatározzák, 
hogy kíváncsiságból, tapasztalatszer-
zésből, vagy gyávaságból kísérik el 
Jóskát végzetes útján és nézik végig 
öngyilkosságát. A íilmben a két ér-
telmezés elemei vitatkoznak egy-
mással, s a néző ezt akkor is a szer-
zői vízió, interpretáció következet-
lenségének, végiggondolatlanságának 
érzi, ha valójában a megtörtént ese-
mény maga nyújtotta mindakét fel-
fogás tényfogódzóit. Hiszen a műal-
kotás — és itt van Bacsó tévedése — 
sohasem egyszerű valóság, amellyel 
nem vitatkozhatunk, hanem mindig 
a valóság értelmezése is egyben. S 
amikor a történetet megjelenítve je-
lenetekre bontja, kijelöli a súlypont-
jait, kiosztja a megfelelőnek vélt 
színészekre a szerepet, — akarva-
akaratlan, szándékkal vagy szándéka 
ellenére —, értelmezi is egyben . . . S 
a nézőnek, nem a valóság lesz rejté-
lyes, ellentmondásos, hanem az al-
kotó víziója. 

Minden kritika lényegében két 
műveletből áll. Méri a művet a szer-
ző immanens szándékaihoz, és méri, 
értékeli ezeket a szándékokat hord-
erejűkben, a célul tűzött felfedezés 
nagyságával, előzetes társadalmi tu-
datunkhoz viszonyított jelentőségé-
vel. E kritika kettőssége is e két 
mérlegelés különböző eredményeiből 
fakad. Az immanens kritika ered-
ménye az elismerés, ha úgy tetszik 
az elragadtatás a művészi eszközök 
kifinomultságán, szuggesztivitásán. 
Bacsó eddigi filmjeiben — még a 
legsikerültebbekben is —, bár fil-

menként csökkenő mértékben, de 
mindig éreztünk valami művi jelle-
get, nem az átélt tapasztalatok, de 
az elfojtott, ki nem élt vágyak kive-
títését egy elképzelt ifjúságra... Ez 
a filmje már egy egészen új minősé-
get, arculatot mutat, éppen a való-
ság jelenségvilágának érzékeny át-
élésével és beáramlásával, amely 
egyszerre adja stílusának árnyala-
tokban gazdag, fogalmazásában 
mégis markáns és világos jellegét. 
Ami azonban a művészi célkitűzést 
illeti — bár érezzük mi is a titokza-
tosság, az irracionalizmus csábító 
varázsát és „modernségét" benne, és 
értékeljük igen magas szakmai ne-
hézségi fokát —, gondolatilag mégis 
a könnyebbik utat jelenti. 

A film egyik nagy erőssége az 
operatőri pályáján egyre magasabb 
csúcsokat meghódító Zsombolyai Já-
nos munkája. Mozgékony kamerá-
jával — amely szinte láthatatlanná 
válik .— a legparányibb rezdülései-
ben is átereszti a tárgyak, a jelene-
tek hangulatát, s a külvilágban, hű 
maradva valóságos arculatához, a 
belső viharok tükrét tárja elénk. A 
három főszereplő, Kovács Kati és 
Bacsó két újabb felfedezettje, Hor-
váth Károly és Miller József, telita-
lálatok. Már külső mozgásukkal, 
megjelenésükkel, beszédükkel hite-
lesítik figuráikat. Körmendi Vilmos 
zenéje — amivel a film helyes mér-
tékkel él — a kifejező csöndekkel 
együtt megteremtik a drámai hátte-
ret a cselekmény fordulópontjain. 
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