
Könyvsikerek - filmen 
(Filmlevél Münchenből) 

A müncheni újságok hirdetésrova-
tai öles betűkkel kínálgatják a leg-
különfélébb filmeket. A filmvilág 
újdonságai elég gyorsan műsorra ke-
rülnek. Folyik a harc a közönség 
meghódításáért. Nem sok sikerrel. 
Az előadások kezdete előtt néhány 
perccel is oda lehet állni a pénztár-
ablak elé: jegy mindig van. Az elő-
kelő bemutatómozik borsos árakon 
adják a jegyeket: nyolc-kilenc már-
kát elkérnek egy-egy jobb helyért. 
A reklámszakemberek egyre újabb 
és újabb ötletekkel csábítják az ut-
cákon ténfergő vendégmunkások tö-
megeit vagy a turistákat. A münche-
niek jobbára megelégednek a tele-
vízió kínálta öt csatornával (kettő 
osztrák adó). Még a hangzatos cí-
mek: Szerelem három dimenzióban, 
Meztelenek és perverzek sem na-
gyon növelik a mozik bevételét. 

Egyetlen mozi van állandóan te-
le, az igazat megvallva az sem mo-
zi, inkább csak vetítőterem: a Stadt-
museum nagysikerű sorozatban mu-
tatja be a német film történetének 
nagy alkotásait. Itt a helyárak mér-
sékeltek: 2 DM egységesen, tanulók-
nak egy márka. Ám a régi filmek 
felújítása nemcsak a Stadtmuseum 
privilégiuma, a város központjában 
működő Theatiner Filmkunst, vala-
mint Schwabing, a művésznegyed 
egyik kis mozija, az ABC, és az Isa-
bella Studio (szintén a Schwabing-
ban) sorra mutatják be a régmúlt 
és a közelmúlt nagy filmjeit. 

Többnyire fiatalok ülnek be az es-
ti vagy az éjszakai előadásokra: a 
jelen nagy alkotásait állandóan 
szembesíteni lehet a régi nagyokkal. 
Polanski, Kubrick, Bunuel filmjei 
mellett a műsorok figyelmes böngé-
szője mindig elcsíphet egy-egy 
Chaplint, Pabstot, vagy Orsón Wel-
lest, hogy csak néhány nevet ragad-
jak ki. És a régiek fényében (vagy 
homályában) az új filmek is más 
értékskálára kerülnek. Bevallom, a 
régi és új filmek mohó habzsolásá-
ban az összevetés nem mindig a 
modernnek kedvezett. 

Az új filmek áradatából talán két 
filmet érdemes kiemelnünk: mind-
kettő érdekes elemzésre ad alkalmat, 
s mindkettő két nagysikerű könyv 
filmváltozata. 

George Roy Hill filmjéről, amely 
Kurt Vonnegut jr. Az ötös számú 
vágóhíd című regényéből készült 
(magyarul is megjelent a Nagyvilág-
ban) — már sokfelé és sokan írtak. 
Vonnegut a permanens emlékezés, a 
felejteni nem tudás tragédiáját írta 
meg, és ezt a feszült lelkiállapotot a 
film formanyelvére még hatásosab-
ban sikerült átültetnie a rendező-
nek. 

A főhős, Billy Pilgrim (pilgrim: 
zarándok) amerikai pilótaként részt 
vett a második világháborúban, gé-
pét lelőtték, fogságba került, s Drez-
dában az ötös számú vágóhídon dol-
gozik. Átéli és túléli az emlékezetes 
drezdai szőnyegbombázást, hazake-
rül, de képtelen szabadulni a há-
ború iszonyatos élményeitől. Képze-
letbeli világba menekül, egy idegen 
bolygóra, ahová maga mellé képze-
li a képesmagazinban látott bájos 
filmszínésznőt is. 

Ez a regény első, közvetlen síkja, 
a cselekmény közege. Ám a képi 
megoldás, a vágás „filozófiája" egy 
tartalmasabb, második szférát is lét-
rehoz. A háború traumáitól való me-
nekülés természetes reakciója az 
egészséges emberi lelkialkatnak, ám 
Billy Pilgrim képzeletében és érzel-
mi reagálásaiban az emlékképek 
megkettőződnek: a jelennel, az ame-
rikai valósággal azonosulnak és kon-
frontálódnak. A náci fotoriporter lát-
ványos pózba állítja be a rongyos, 
női bundába öltözött „legyőzöttet", 
s a kép azonnal átvált az otthoni 
ünnepélyes családi fényképezésbe. A 
hadifogolytáborban az amerikai ka-
tonák saját „vezetőt" választanak, s 
a gyűlés képei belemosódnak az ele-
gáns, amerikai társaság „választásá-
ba", ahol Billy bekerül a „társaság-
ba". S a kényelmes repülőút is a le-
zuhanás emlékgócait tépi fel. Billy 
Pilgrim egyszerre menekül a háború 
emlékeitől és a jelen tényeitől. 

A film lélektanilag jól indokolja 



ezt a kettős menekülést. Az amerikai 
villa vendégei előtt százszor meg 
százszor el kellene ismételnie repü-
lőgépe lelövésének, és az ő csodá-
latos megmenekülésének történetét. 
A hallgatóság számára mindez sztori, 
esetleg történelem, de Pilgrimnek ez 
maradandó trauma, legbelsőbb ma-
gánügy. És nem a nélkülözések, tes-
ti szenvedések tették elviselhetetlen-
né számára a múltat, hanem az em-
beri érzelmek, a spontán gyengéd-
ség és jóságigény állandó konfrontá-
lása a gyűlölettel, az erőszakkal, a 
pusztítással. 

A film legemlékezetesebb jelene-
te: a hadifoglyok megérkeznek Drez-
dába, s a pályaudvarról a városon 
át a vágóhidra vonulnak. Egy bicegő, 
szikár német tiszt vezeti a menetet, 
a foglyokra tejfelesszájú puskás si-
hederek felügyelnek. Bach zenéje 
szól, s a veterán tiszt végigvezeti a 
menetet a történelmi múltú városon. 
A kamera végigpásztázza a pufók 
angyalszobrokat, s a bámészkodó já-
rókelőket. Mindegyik arc egy-egy jel-
lemtanulmány: a szánakozás, kö-
zöny, megrendülés, szégyenkezés. Az 
egyik őr ártatlan gyermekmosollyal 

és örömmel integet fel egy ablakba. 
Talán ez a lány az első szerelme. És 
a menet halad tovább, Bach zenéje 
egyre fokozza a nézőben a szituáció 
bizarrságát. Aztán a gyerekek is elő-
kerülnek: ott lábatlankodnak a cso-
port előtt, majd elvegyülnek a fá-
radtan lépkedő férfiak között. A há-
ború néhány pillanatra félbeszakad, 
az erőszak törvényeit a gyerekek mo-
solya felfüggeszti, nincs öldöklés, 
nincs bombázás, csak vidáman han-
cúrozó gyerekek vannak, csak pu-
fók angyalkák, csak Bach zenéje. S 
ekkor előlép egy jólöltözött, vaske-
resztes, nyilván hadirokkant öregúr, 
félrelöki a kacagó gyerekeket és po-
fonvágja Pilgrimet. 

A film készítői ide rejtették el 
Pilgrim kettős menekülésének pszi-
chés okait, tömörebben és hatáso-
sabban, mint maga a regény. Két 
reálisan létező valóságszféra közül 
a jobbik, a humanista alulmarad. 
Pilgrimben ez az alulmaradás érzése 
állandósul, s ez okozza a maradan-
dó traumát. Az emberi érzések hiá-
nyát, a tartamatlanságot a saját 
jelenéből sem tudja kiiktatni, a pa-
zarul berendezett villából, a család-



ja és a társaság elől is a kutyájá-
hoz menekül, csak az állatnak van 
„szíve". 

A történet végén Billy a képzelet-
beli bolygóról visszatér ugyan a Föld-
re, s egy óriási — szintén képzelt — 
előadócsarnokban nagy tömeg előtt 
beszámol fogságáról, de hajdani gyű-
lölködő hadifogolytársa ismét felbuk-
kan és egy távcsöves fegyverrel or-
vul lelövi. A háború képei pedig a 
motorbiciklin előszáguldó barátsá-
gos szovjet katonák megjelenésével 
érnek véget. 

Sem a regényíró, sem a film ké-
szítői nem oldották meg a kettős me-
nekülés pszichológiai problémáit. Az 
igazi válaszadás elől elegánsan ki-
tértek. Pilgrim a háborút és az ame-
rikai életformát csak elviseli, éppen 
ezért képtelen elviselni bármelyiket 
is. A túlélés vágya hajtja, s éppen 
ezért nem éli túl lelkileg egyiket sem. 
Sem a nyílt brutalitást, az értelmet-
len pusztítást, sem az önelégült szu-
pertársadalom reklámidilljét, és ró-
zsaszínű pitiánerségét. 

Pilgrimben benne él a tartalmas 
élet igénye, de jelleméből hiányoz-
nak azok a morális alapelemek, ame-
lyek megakadályoznák a passzív ma-
gatartás csődjét. A múlt emlékein 
nem tud változtatni, s hiába mene-
kül előlük a jelenbe, ezt a jelent 
sem képes megváltoztatni, s sajátma-
ga kedve és igénye szerint formálni. 
Pedig a múlttól csak így szabadul-
hatna meg. Tertium non datur. 

A másik film John Maas doku-
mentum regényéből a Valachi dosz-
szié-ból készült, amely néhány év-
vel ezelőtt sokáig szerepelt a best-
seller listán. Valachi mintegy har-
minc évi maffia tagság után tudo-
mányos pontossággal rajzolta fel a 
Cosa Nostra titkos szervezet össze-
függéseit. A film rendezője, Terence 
Young, a James Bond filmek ké-
szítője, igyekezett megmaradni a do-
kumentum-stílusban, s az izgalmat 
keltő bevezetés után — Valachit a 
börtönben saját társai akarják elten-
ni láb alól — a különzárkába félre-
vonuló „áruló" elbeszélése nyomán 
megelevenedik a vallomás. A dátu-
mok pontos megjelölésével, tévéhí-
radószerűen láthatjuk a különböző 
gyilkosságokat, bűntetteket. Az egy-
mással vetélkedő banditacsoportok 

— mint az Amerikába szakadt ola-
szok érdekvédelmi szervei — végül 
egyetlen hatalmas szervezetbe tömö-
rülnek. 

A film azonban a legfontosabb 
kérdésre nem ad választ. A látszó-
lag polgári, sőt nyárspolgári életet 
folytató kisemberek útja miért ve-
zet törvényszerűen a maffia karjai-
ba? Valachi főnökének az életrajza 
világosabb, egyértelműbb: több nyel-
ven beszél, hatalmas könyvtárat 
gyűjtött össze, lakása tele van ér-
tékes műkincsekkel. Példaképe Juli-
us Caesar. (Az ötvenes-hatvanas éve-
ket idéző képsorok már „szalonké-
pes" üzleti tárgyalásként mutatják 
be a maffia-főnökök találkozását.) 
A szervezet vezetőinek a hatalom-
vágyát és pénzéhségét az anarchiz-
mus motiválja: kisszerű diktátorok 
ők, akiknek egyetlen célja: minél kö-
zelebb férkőzni a „big biznisz" hú-
sosfazékjához, amely biztosítja nagy-
polgári kényelmüket. Számukra a 
maffia nem érdekvédelmi szerv, 
nem a faji, nemzeti összetartozás 

Charles Bronson a Valachi-dosszié 
főszerepében 



Valerte Perrine — George Boy HU1: Az 
ötös számú vágóhíd című filmjében 

erősítője és ébren tartó ja, pozíciójuk 
és életkörülményeik sokkal absztrak-
tabbá tették ezeket a hajdani kom-
ponenseket. 

Ám a Valachi-féle egyszerű kis-
embereket csak a könnyű pénzszer-
zési alkalom csábította a szervezet-
be? Vagy éppen a társadalom de-
moralizáló vastörvénye sodorta őket 
a banditizmusba? Maas könyve 

„csak" adatokat sorol fel, ám a ren-
dező lélektanilag menteni igyekszik 
főhősét: nem sokkal a letartóztatása 
előtt, Valachi „majdnem" megaka-
dályozza, hogy társát meggyilkol-
ják — vérében fetrengve hagyják ott 
Valachi vendéglőjében —, de a vé-
gén mégis ő vet véget szenvedései-
nek, megadja neki a kegy elemlövést 
— (Mennyivel hitelesebb és líraibb 
A lovakat lelövik, ugye? kegyelem-
lövése!) Ez az ellágyulás azonban 
csak rendezői fogás, mint ahogy 
Valachi öngyilkossági kísérlete is túl 
hangsúlyos helyet kap a filmben. 
Young megpróbálja relatíve rokon-
szenvessé tenni a három évtizeden 
át hidegvérrel gyilkoló Valachit. 

Bár a film okosan és kellő társa-
dalmi háttérfestéssel rajzolja fel a 
maffia arculatát, az egyéni portrék, 
főként Valachi alakjának a megfor-
málásával azonban, valamint néhány 
szentimentális vagy lírainak szánt 
jelenettel a könyv határozott és fél-
reérthetetlen társadalombírálatát 
megható egyéni „tragédiává" eny-
híti. A befejezés patétikusra sike-
rült. A vallomást rögzítő nyomozó, 
aki valóságos cellatársa lett Valac-
hinak, prófétikusan azt jövendöli, 
hogy Valachira még akkor is em-
lékezni fognak, amikor a főnökeit 
már régen elfelejtették. Erre rímel 
a befejezés, amikor a film szerényen 
és „tárgyilagosan" közli, hogy Va-
lachi hét évi börtön után természe-
tes halállal halt meg — kilenc hó-
nappal főnöke halála után. 

A rendező nem fukarkodott a lö-
völdözésekkel és kiömlő vértócsák-
kal. Maas könyvének szikár, doku-
metumprózáját „életszerűbbé", meg-
nyerően naturalistábbá színezte. A 
tárgyilagos és éppen ezért mélyebb 
összefüggéseket feltáró elemzést a 
film szentimentális és nemegyszer 
hatásvadászó elemekkel oldja fel. 
S bár néhány epizódja találóan mu-
tat rá a maffia nagypolgári, anar-
chista jellegére, annak „vezéri" ál-
maira, az alapvető kérdésre nem 
ad választ: sem lélektanilag, sem 
társadalmi összefüggésben nem vá-
zolja fel meggyőzően a Valachi-féle 
kisemberek tragédiáját, hogy mikép-
pen ülnek fel a nemzeti együvétarto-
zást és érdekszövetséget hirdető de-
magógiának. 

APOSTOL ANDRÁS 


