
Dübörgő csend 
A  csend  ritkán  dübörög.  Észrevét-

len  az  emberi  fül  számára.  Ha  egy  
filmcímben  váratlanul  mégis  meg-
szólal,  majdnem  bizonyosak  lehetünk  
benne,  hogy  valamilyen  súlyos,  a  
felszín  alatt  lappangó  és  hirtelen  
kirobbanó  drámával  van  dolgunk.  
Fokozott  kíváncsisággal  ültünk  be  
tehát  a  Dübörgő  csend  című  film-
hez,  mert  alkotójában  egy  elsőfilmes  
rendezővel  ismerkedhettünk  meg.  
Szijj  Miklós  megkésett  pályakezdő  
munkája  azonban  csalódást  okoz  
azoknak,  akik  a  sokat  ígérő  cím  lát-
tán  feltörő  indulatokat  várnak,  de  
azoknak  is,  akik  egy  új  hangú,  friss  
szemléletű  alkotó  évek  alatt  begyűj-
tött,  kiérlelt  valóságtapasztalatát  re-
mélték  felfedezni  a  vásznon.  

A  filmben  természetesen  nem  a  

mélyértelmű  csend  dübörög,  hanem  
egy  fúrótorony,  mellyel  valahol  az  
Alföldön  olajat  keresnek  a  fősze-
replők:  egy  brigád,  s  köztük  Gazsi,  
az  iraki  olajmezőket  megjárt,  közben  
itthon  felszarvazott  olajbányász.  
Gazsi,  aki  „ég  alatt,  föld  felett"  (Mo-
csár  Gábor  e  címen  megjelent  kis-
regénye  nyomán  készült  a  film):  a  
fúrótorony  tetejéről  figyeli  a  világot,  
észrevesz  a  szomszédos  kis  tanya  
udvarán  egy  magányos  fiatalasz-
szonyt,  aki  inaszakadtáig  dolgozik,  
eteti  az  állatokat,  szüreteli  az  almát,  
kocsira  rakja,  s  egymaga  húzza-von-
ja  a  tapadós  őszi  sárban.  E  távoli,  
csak  a  kamera  variója  meg  a  torony  
kötélcsúszdája  által  összekötött  isme-
retségből  szerelem  lobban.  Két  ma-
gányos  ember,  az  otthonát  vesztett  
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ingázó  munkás  és  egy  másik  ingázó  
üres  otthonú  felesége  kapaszkodik  
egymásba,  hogy  célt  és  társat  talál-
jon  az  életének.  

Erről  a  szerelmi  történetről  szól  
Mocsár  Gábor  kisregénye.  Szijj  szá-
mos  időszerű  társadalmi  jelenséggel  
bástyázza  körül  Gazsi  és  Eta  kap-
csolatát.  A  „kaparj  kurta"  szemlélet,  
a  szerzés  élétet,  szerelmet,  házassá-
got  megrontó  veszélyét  Eta  sorsa  
példázza.  A  gyűjtés,  a  házépítés  mi-
att  költöztek  apósa  tanyájára,  ezért  
dolgozik  tőle  messze  a  férje,  akivel  
kezdetben  igazán  szerették  egymást  
—  mint  ezt  Gazsinak  meséli  az  első  
légyott  alkalmával  —,  de  a  kéthe-
tenkénti  találkozások,  fáradt  ölelé-
sek  lassan  kihűtötték  a  kapcsolatot.  

Gazsi  viszont  azt meséli  el,  hogyan  
csalta  meg  a  felesége,  s  hagyta  el,  
míg  ő  Irakban  volt  kétéves  munkán,  
egy  kőművesért,  akit  az  új  ház  épí-
tésére  fogadott  fel.  Egyáltalán,  túl-
ságosan  sokat  mesélnek  el  a  szerep-
lők  ebben  a  filmben  —  többnyire  
keresetten  egyszerű,  „népi"  nyelven  
—,  és  túlságosan  kevés  történik  a  
szemünk  láttára.  Ami  történik:  az  
olajbányászat  munkafolyamatainak  
részletező,  dokumentarista  ízű  is-
mertetése  (magyar  filmben  színészek  
ennyire  még  nem  „dolgoztak"  meg  a  
gázsijukért),  annak  semmi  köze  sin-
csen  az emberekben  lezajló  belső  fo-
lyamatokhoz.  Érzünk  ugyan  némi  
munkafeszültséget  a  torony  körül,  de  
hamar  kiderül,  csak  az  olajat  talál-
ták meg. Van  valami  ki  nem  mondott  
ellentét  Gazsi  és  a  fúrómester  kö-
zött,  de  ez  az  ellenszenv  is  megfej-
tődik,  ha  nem  is  igazán  érthető.  A  
fúrómester  ugyanis  Gazsit  akarja  
utódjának,  ő  maga  a  nyugdíj  előtt  
szeretne  még  Irakban  dolgozni,  ma-
gasabb  fizetésért.  Ezen  aztán  Gazsi  
tiszta  szívből  felháborodik,  vissza-
utasítja  a  fúrómesterséget,  amire  —  
mint  halljuk  —  évek  óta  vágyott,  
pedig  emlékeztetőül  az  ágya  felett  
a  polcon  ott  a  kis  iraki  szuvenír,  a  
vörösréz  teáskanna.  Talán  a  közel-
keleti  út  miatt  felbomlott  házasság  
intő  példája  lebeg  baráti  szeme előtt ? 
Ismerve  azonban  a  fúrómester,  de  
méginkább  a  fúrómesterné  feltétele-
zett  életkorát,  nem  hisszük,  hogy  ag-
godalma  valószínű  lehet.  

Eta  férje  is  magától  tér  jobb  be-

látásra,  beáll  az  olajosokhoz,  hogy  
otthon  legyen,  a  felesége  mellett,  s  
az  eddig  megtagadott  gyereket  is  
megígéri  neki.  (Szijj  kegyetlenebb  
a  szomorú  sorsú  asszonyhoz,  Mocsár  
Gábor  juttatott  neki  egy  kisfiúcskát,  
akit  anyja  a  gyümölcsszüret  meg  a  
szerelem  idejére  a  nagyszülőkhöz  
küld.)  Elsimulnak  hát  szép  csendben  
a  bajok.  

Szijj  erőszakkal  felállított  konflik-
tus-akadályai,  valóságos  alap  híján,  
maguktól  dőlnek  össze.  A  szereplők-
nek  nincs  mit  átugorniuk,  nincs  mi-
vel  megküzdeniük.  Az  eddig  szinte  
kivétel  nélkül  mindig  igaz  és  hiteles  
Madaras  József  most  eljátssza,  amint  
egy  színész  éppen  „alakít  egy  figu-
rát".  Legelszomorítóbb  pillanatait  az  
ég  alatti,  föld  feletti  szemlélődő,  el-
mélkedő  helyzetében  nyújtja,  amint  
„beszédes  arcával"  lereagálja,  mi  
történik  odalenn,  a  földön,  a  tanyasi  
udvaron.  A  jugoszláviai  költőnő-szí-
nésznő  Ladik  Katalin  —  Eta  szere-
pében  —  érthető  okokból  végigszo-
morkodja  a  filmet,  de  ahogyan  ezt  
az  elnyűtt  szegény  mogorva  asszonyt  
elnézi  az  ember,  hajlik  arra,  hogy  
megértse  a  férjet,  miért  csak  kéthe-
tente  látogat  haza.  A  leslekelődő  
szemeknek  fittyet  hányó,  a  rajtaka-
pás veszélyével  dacoló  nagy  szerelem  
képeire  jó  akarattal  azt  mondhatjuk:  
az  alkotók  szemérmes  tartózkodással,  
világoskék  kombinéban,  kockás  
dunyha  alatt  láttatták  ezt  a  kapcso-
latot.  Valójában,  egyszerűen  csak  
unalmasan. 

Ez  az  álmosító,  az  egész  filmet  át-
ható  unalom  elgondolkoztatja  az em-
bert:  mintha  a  rendező,  és  az  opera-
tőr  Lőrinc  József  szándékosan  töre-
kedtek  volna  arra,  hogy  elandalítsák  
a  nézőt.  Gondosan  ügyeltek,  hogy  
semmilyen  hatásos  mozzanattal  fel  
ne  rázzák  révedezéséből.  Nem  nyug-
talanítottak  a  történet  izgalmas  for-
dulataival,  elkerülték  a  felkavaró  
emberi  drámák  megjelenítését.  

Furcsa  vállalkozás:  egy  rendező  az  
első  filmjével  álomba  akarja  ringat-
ni  nézőit.  Csak  éppen  a  mozik  ké-
nyelmetlen  zsöllyéjével  nem  számol.  
Ilyen  nyikorgó  székeken  nem  lehet  
elaludni.  Figyelni,  izgulni,  szórakoz-
ni,  nevetni,  gondolkodni  kellene.  
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