
Egy srác fehér lovon 
Én például szeretem a Szabó 

családot. Mármint a rádióban. Ha 
kedden este is, szerdán délben is 
elmulasztom a heti adagot, bosszant, 
hogy az már végképp kimaradt, to-
vábbi ismétlése nincsen. Rádiónk 
ugyanis bölcsen ellát minket Szabó 
családdal, ám konokul ellenáll min-
den kísérletnek, mely az egyszer is-
mételt heti 30 perc keretéből kiven-
né, s bármilyen irányban és arány-
ban bővítené ezt az annyit vitatott, 
oly elpusztíthatatlan sorozatot. 

Persze, a Szabó család iránti ér-
zelmeimet részben a kajánság táp-
lál ja Elszórakoztat, ahogyan névte-
len szerzőgárdája a sokszálú törté-
net szövetét fűzögeti. Ahogyan egy-
forma könnyedséggel úsztatják be 
a heti labdarúgóforduló vagy a leg-
újabb nemzetközi válság, a digózó 
lányok vagy az üzemi demokrácia 
kérdéseit; ahogyan a témák szük-
ségszerű leegyszerűsítése, a cselek-
mény hol természetesebb, hol igen 
mesterkélt bonyolítása közepette ki-

formálódik ez a millióknak szánt 
és valóban milliók által hallgatott 
műsor. Amelynek még az is ment-
ségéül szolgál, hogy nem akar más 
lenni, mint ami: könnyű műfajú, 
csevegő, csak heti érvényű szórakoz-
tatás. 

Sokan azonban nemcsak annak 
szeretik a Szabó családot, ami — 
hanem újra és újra javasolják ki-
emelését a szerintük méltatlanul 
szűk keretek közüL Van, aki a tévé-
be vinné át az egészet, mások foly-
tatásos regényt, ismét mások filmet, 
folyamatos filmsorozatot kérnek szá-
mon a szerzőktől, a rádióban meg-
szokott témákról, a sorozatban meg-
szeretett szereplőkkel... 

Palásthy György ú j filmje annyi-
ra nem tagadja a rokonságot a Sza-
bó családdal, hogy az álmaiban fe-
hér lovon száguldozó srác családját 
is — mondhatjuk: kihívóan, mond-
hatjuk: beismerően — Szabó család-
nak nevezik. Ám ez a család nem-
csak ama rádióbelire emlékeztet 

Márton András és Goór Nagy Mária 



erősen. Felmenői között ott van Fe-
jes Endre Hábetler családja is, a 
Rozsdatemetőből. Ami már nagyobb 
súlyú örökség. E kettős hagyatékhoz 
viszont harmadikul — a pesti kaba-
ré-hagyomány némely elemei járul-
nak. 

A „fehér lóról": az élet tiszta, sza-
bad beszáguldozásáról álmodozó, fé-
lig még kamasz srác közvetlen kör-
nyezetével hiába próbál újra és új-
ra megküzdeni. Apját az öregség, a 
fáradtság, bátyját talán alkata és 
rossz házasságainak terhei nem en-
gedik túllátni a hábetleri horizon-
ton. A szeretett lány, a vele kínál-
kozó házasság sem ígérne mást, 
mint hétköznap paprikáskrumplit, 
vasárnap rántott húst; az éjszakák 
közös ágymelegéért nappali nadrág-
szí jhúzást; örök búcsút nemcsak a 
naiv szabadság- és a száguldás-ál-
moktól, de még attól a „luxustól", 
a hétköznapi becsület luxusától is, 
hogy az üzemben távoltarthassa 
magát a pár plusz forintért képmu-
tatóktól. 

Akár a kohászati üzembe, akár a 
kertvárosi munkás-lakónegyedbe 
visz a film, valós problémák közé 
visz. A rosszul szervezett, formális 
KISZ-élet; a csupán a netán remél-
hető magasabb prémiumokért szer-
vezett, csak nevében szocialista bri-
gád; a gyakran végrehajtott, de ész-
re csak ritkán vett, és akkor siető-
en kiosztott pénzjutalmakkal elis-
mert-letudott munkahőstettek; a 
durva üzemi tréfák; a házassági 
hálók „jóakaratú" szövögetései; a 
tévénézés, a pelenkamosás és a rész-

letre szerzett ház, bútor és egyéb 
kuporgatásos törlesztése által beha-
tárolt Hábetler-élet — olyan „kész-
let" ez, ami önmagában még keve-
set határoz meg. Forgatókönyv és 
rendezés dolga, hogy mi lesz belőle. 

Ezúttal azonban a forgatókönyvet 
is a rendező írta. Ismét, már ördög 
tudja, hányadszor: az írói munka le-
becsülése. Palásthy Györgynek pe-
dig a forgatókönyvben nem futotta 
többre, mint Szabó család szintű 
emberábrázolásra és cselekményszö-
vésre. Hiába tehát némely valós 
problémák szorgalmas felsorakozta-
tása, ha azok a műben annyira el-
súlytalanodnak, hogy ez már a ba-
gatelizálással határos; hiába egy-két 
érdekesebb arcél — például a segéd-
munkás-sorban maradt munkásmoz-
galmi veteráné, aki mindenkit beis-
kolázott, de maga iskolázatlan ma-
radt, viszont nem is lépett előre a 
társadalmi hierarchiában —, ha 
kirajzolásuk helyébe néhány köny-
nyű kabaré-poén kerül, meg a má-
sik fő alkotás-pótszer, a szentimen-
talizmus. 

Elgondolkodtató, sőt szimptomati-
kus, hogy miközben az eredetileg 
tulajdonképpen a film számára írott 
Rozsdatemetőből számlálatlan ki-
adásai, széles nemzetközi sikere 
után sem lett film, addig a benne 
felvetett súlyos kérdések szimplifi-
kált tárgyalása, elsekélyesítése zöld 
utat kaphat a filmgyártásban. A 
munkás-tematika iránti igény men-
levelet ad hevenyészett történettel, 
elkoptatott gegekkel, arctalan arcok-
kal operáló, másod-harmadlagos 



film készítéséhez, amely közönség-
filmnek nem elég szórakoztató, ma-
gasabb igényekkel pedig bárha fel-
lép, azoknak maga fordít hátat. 

Az Egy srác fehér lovon srácának 
küzdelme apja *és bátyja hábeüeriz-
musa ellen elsősorban brutális vere-
kedésekben nyilvánul meg. Szerel-
mével beszélni sem próbál, hogy az 
általa vágyott élethez, ideálokhoz 
partnerré próbálja formálni ő t Ami 
azt sugallja, mintha a srácunkhoz 
hasonló fiataloknak egyetlen gondo-
lata sem volna, csupán ösztöne; ne-
ki például nemes ösztöne a jóra — 
de honnan, de milyen alapon? A 
három Szabó egy nagy verekedés 
utáni kórházi látogatása, meg az a 
jelenet melyben a srác beszorul 
szerelme hálószobájának ablakrá-
csai közé, annyira nélkülöz minden 
realitást, annyira kabaréból menekí-
tett, elhasznált gegsor, hogy előre és 
visszahatva rontja a jobb jelenetek 
hatását is. így történhet, hogy a 
gyári hőstettet nem tudjuk másként 
nézni, mint holmi cowboy-kalandot 
mármint az unalmasabb, az átlát-
szó, eleve meghatároztt végeredmé-
nyű fajtából. És egy perccel azután, 
hogy kijöttünk a vetítésről, már 
sem a srácnak, sem senki másnak a 
sorsa nem foglalkoztat Legfeljebb 
annyi érdeklődés támadt bennünk, 
hogy talán pár percig odafigyelnénk 
a jövő heti folytatásra; de csak ott-
hon, karszékben, majdnem mint 
háttérzajra. Ügy tehát mint a má-
sik Szabó családra. 

A film főszerepét Oszter Sándor 
kapta, aki a Rózsa Sándor forgatása 
alkalmával szerzett lovaglótudása 
mellé markáns arcát adná, ha volna 
kinek. Harsányi Gábor ezúttal ugri-
bugri KISZ-titkár, némi rutinnal, 
semmi mással. Csákányi László 
amikor egy pici lehetősége van, rög-
tön megpróbál életet lehelni az 
öreg segédmunkás alakjába, de 
azután „be kell dobnia" a soronkö-
vetkező kabaré-poént és bár ő azt 
is jól érti, az alakítás két „rétege" 
üti egymást, így tehát képtelen ép-
kézláb figurát teremteni. Koncz Gá-
bor az elhábetleresedett Báty sze-
repében igyekszik tőle telhetően el-
lenszenves és brutális lenni, ám ezt 
inkább maszkjának hisszük el, mint 
játékának. Rajz János már álmá-
ból felébredve is Szabó bácsi, és ez 
itt bőven elég. Lendvay Kamilló ze-
néje észrevehetetlenségével tűnt ki 
— ami itt nem elmarasztalás. A két 
elhangzott slágernél rosszabbakat vi-
szont a most igazán gyönge me-
zőnyből is nehezen lehetett volna 
kiválasztani. 

Forgács Ottó operatőri munkája 
jobb forgatókönyvet érdemelt volna. 
Akárcsak Palásthy György a kirívó 
hibáktól és az eredetiség nyomaitól 
egyaránt mentes rendezése. Utóbbi 
azonban maga tehet róla, hogy mi-
lyen forgatókönyv megvalósítására 
szánta energiáját. 
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