
PRÓFÉTA VOLTÁL SZÍVEM 
Könnyen félreérthető, különös 

drámát élünk végig ebben a film-
ben. Látszólag privát sors, extrém 
jellemképlet feltárulkozásának va-
gyunk tanúi. Első látásra érdektelen, 
furcsa, köznapi játékot látunk, 
amelyben egy jelentéktelen ember 
vall, mentegeti önmagát. Saját tár-
sadalmi tapasztalatunk is mindegyre 
tiltakozik, keressük Szabadosban a 
hajdani prófétát, főként egykori ön-
magunkat és nem vesszük észre 
(nem mindig a mi hibánkból), hogy 
ez a film másról szól. A címe: Pró-
féta voltál, szívem. A film egy hang-
súlyos pontján ezt a mondatot Sza-
bados Gábor felesége Kriszta, mint-
egy véletlen és súlytalan érvet dob-
ja férje elé, szinte hangsúlytalanul. 

Nagyon jellemző művészi maga-
tartás fejeződik ki ebben a vissza-
fogottságban. Talán ez az egész film 
kulcsa. Mert Somogyi Tóth Sándor 
író és Zolnay Pál rendező koncep-
ciója szerint ebben a sorsban nem 
azon van a nyomaték, hogy próféta 
voltál, hanem csak az igén, a múlt 
időn: próféta voltál szívem. Mert a 
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múlt csak emlék, adat, talán Szaba-
dos tudatában feldereng még a haj-
dani prófétaság az évek ködfüggö-
nye mögül, de ma már mindez nem 
sokat jelent. Nincs máig hatoló ér-
vénye. Igen, a múlt csak akkor bír 
emberi jelentőséggel, ha determinál. 
Akinél a „prófétaság" utólag nem 
hitelesítődik, akinek emberi lényét 
nem jelképezi, annál könnyen fölté-
telezhető, hogy a „prófétaság" is 
csak vonzó szerep volt, látványos, 
hálás hősszerep. S régi szerepei a 
színészt nem kötelezik. A hősszínész 
még lehet gyáva, gyámoltalan, osto-
ba a magánéletben, s a komikus pe-
dig nagy jellem. Hiszen mindig a 
hős köré van rendezve a jelenet, a 
karakterszerepben feltűnni csak 
igazi egyéniség képes. 

Tehát Szabados sorsában nem a 
múlttal való szembeállítás a lénye-
ges, hanem a jelennel. Ez a filmdrá-
ma egy végjáték. Dramaturgiája 
nem küzdelembe kapcsol be, nem 
döntések, választások, összeomlások 
látványát akarja produkálni. Ez a 
történet látszólag konfliktusmentes, 
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az alkotók, az író és rendező eleve 
úgy komponálják a jelemetsort, hogy 
a vég felől, az összeomlásban fel-
hangzó önigazoló, önsajnáló belső 
monológokból rakják össze a cselek-
ményt. Szabados lelki helyzeteinek 
szintjén, a reális élet kis konfliktu-
sainak kiélezésén, mikroszkopikus 
felnagyításán, megfigyelésén keresz-
tül. Ily módon gyakoriak a szembeál-
lítások, az ismétlődések, lemondások 
és nekilendülések; az egész kompo-
nálási stílus az atmoszférával fejezi 
ki a drámát. Szabados tragikumát. 
Mert hiába keressük, mi okozta a tö-
rést Szabados életében, lehetetlen 
lenne megtalálni, hiszen egy sorspil-
lanattal nem kifejezhető, nem tetten-
érhető. 

Szabados egyéniségét szétmállasz-
tották az évek, évtizedek. A szemé-
lyes sors mögött így komorlik föl a 
tragédia társadalmi mélysége. Arra 
eszméltet: mi történik a tartásnél-
küli emberrel a forradalmi hullám 
elmúltával? A forradalmi helyzet 
jól tudjuk, egyszerűsíti az emberi 
viszonylatokat, keményen elrendezi 
a sorsokat. De mi lesz azután? A 
választ nagyon sokan próbálták 
megfogalmazni. Gorkij Anyá-ja et-

től olyan roppant gondolati épít-
mény. mert Andrej csendes ember-
ségével, s az Anya bensőségesen 
megformált felnövekedésével bizo-
nyítja, hogy érvényes, kikezdhetetlen 
forradalmi magatartást csak a ben-
ső fegyelem adhat az embernek. Ta-
lán nem belemagyarázás, ha leírjuk 
— Szabados drámája innen közelít-
hető meg. 

Szabados az ellenkép. A cselekvő 
akarat hiánya teszi gyengévé, ezért 
változik számára végzetté, sorssá a 
környezet, az élet, a napi feladat. 
Nem bírta el a kor terhelését. Gyen-
géit, hibáit tetézi azzal, hogy pánik-
ban cselekszik, ezért nem meglepő, 
hogy rosszul értékel. így benső érté-
kei is ellene fordulnak, lényének 
erejét, tartásának biztonságát falják 
fel. ö pedig nyílt szembenézés he-
lyett valami torz aktivitással véde-
kezik. Lelki ténfergése sodorja újra 
és újra szerelmi kalandokba. Az elő-
adásmód jellegzetessége, hogy még 
ezekben a közjátékokban sincs drá-
mai kiélezettség, az egész cselek-
ményvezetés szándékosan kerüli a 
dramatizáció konvencionális fogá-
sait. Hisz misem lenne könnyebb, 
mint egy roppant nagyságú és ható-



sú drámasorozaton végighajszolni és 
összetörni Szabados Gábort. De ez 
lenne a véletlenszerű, a partikuláris, 
az átlagos. 

Az ideggyógyintézet kertjében 
mintegy önmagának és az orvosnak 
mondja el szaggatott, feltörő, öniga-
zoló vallomásait; minduntalan áttü-
nések, asszociációk, váltások szakít-
ják meg a cselekményt, s ezáltal egy 
különös szellemi vibráció atmoszfé-
rájába kerülünk. Ily módon a film 
stílusa, a tartalom kifejezője, az ér-
zelmi feszültség fokozásának eszkö-
ze. Szinte spontán lendülettel fejezi 
ki ezzel Szabados önmagát, véde-
kezésével fogalmazza meg ítéletét. 

Szabadost elhagyja felesége, me-
nekül tőle, nem egyszerűen a köze-
léből szökik, hanem a Szabados ki-
termelte közérzetből. Szabadosnak 
az első pillanatban még jelent vala-
mit, aztán elejti, lemond, visszavo-
nul. Nemcsak a feleségével van így, 
a gyermekével, az életével is. A haj-
dani boldog hancúrozások, önfeledt 
játékok a fiúcskával nem kötik any-
nyira, hogy a gyermekért össze tud-
ná fogni széthulló egyéniségét. Nem 
érzi a veszteségeit és sorra elvágja 
mindazokat a kötelékeket, amelyek 
az élethez, az élet értelméhez kap-
csolnák. Felesleges ember? Nem, 
csak gyáva tékozló, be sem várja, 
hogy az élet benyújtsa a számlát 
gyengeségeiért, megalkuvásaiért — 
megszökik a fizetés elől. Nem feles-
leges ember: felelőtlen. 

Mégis hiányérzettel távozunk. 
Mert gyengíti a hatást, a nézőtérre 
gyakorolt szellemi sugárzást a film 
azzal, hogy Szabados drámájának 
közéleti vonatkozásait elhanyagolja. 
Egy magnófelvétel, néhány tétova 
beszélgetés a főszerkesztővel, csupán 
emlékeztet arra, hogy milyen társa-
dalmi szférában zajlik ez a dráma. 
De célzások, sejtetések ebben nem 
sokat segítenek. 

Zolnay Pál rendezése az egész tör-
ténet visszafogott, tiszta hangsúlyok-
kal teljes előadásmódjával, stíluso-
san szolgálja a forgatókönyvet, 
arányérzékkel, tudatosan építi fel a 
jeleneteket, gondolatilag, érzelmileg. 
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benső mozgásukban mindig dúsak, 
életteliek a szituációi és a film szer-
kezetét a szereplők kiválasztása és 
jellemrajza is segíti statikailag erős-
sé tenni. A rendező munkájának 
értékét hordozza a szereplők jó 
megválasztása is. A főszereplő Sza-
bados Gábor Darvas Iván játéká-
ban a szó valódi értelmében életre 
kel. Megérzi és érezteti az érzések, 
gondolatok születését, a közérzet 
hullámzásait, a játék vibrációját, a 
pillanat váltásait. Berek Kati játé-
kának szenvedélyessége, benső fű-
töttsége éreztetni tudta a hajdani 
fiatal kollégista örök és elpusztítha-
tatlan teremtő energiáit, vonzó hitét, 
alkotó indulatait, annak ellenére, 
hogy nem tudta áthidalni azt a 
nyilvánvaló távolságot, amely színé-
szi személye és a szerep közt van. 
Szécsényi Ferenc fotografálása, a 
lágy áttünések között is riasztóan 
tiszta fények, az arcokra rajzolódó 
benső viharok képi megjelenítésé-
ben valósította meg a mű szándékait. 
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