
Dióhéjban  ez  Zsoldos  
Péter  és  Boldizsár  Mik-
lós  A  bunker  című,  há-
romrészes  tv-drámájá-
nak  története.  Pompás  
sci-fi  téma,  hiszen  vala-
mi  nem  attól  tudomá-
nyos-fantasztikus,  hogy  
nyüzsögnek  benne  a  ro-
botok  és  sohasem  volt  
találmányokkal  lepi  meg  

mind  a  közönséget.  A  jó  sci-fi  
aiaszaurajc  a  oumeroa,  joDDan  noneK,  es  ugyan-  a  "Valószínűtlen  lehetsé-
nagyon  jól  tudták,  mi-  az  történik  a  felszínen  A  b"7Ycer  

ért  teszik.  Pénzért.  Har-  is:  a  tudományos  prog-  kituno,  mert  ku-
mincezer  dollár  tisztes  ramot  vezető  kutatók  és  , .e g? s ' . i l  meghökkente,  
summa  —  naponta  egy  a  kísérletet  pénzelő  ka-  valószínűtlen  de  egyal-
ezres!  —,  és  ezért  nincs  tonák  vitája  mind  heve-  t a l a n  n e m  l e h e t e t l e n -
más  tennivaló,  csak  ki-  sebbé  válik.  A  bunker  Valószínűtlen?  Sci-fi?  
bírni  egymást  ott  lent,  a  néhány  másodpercre  sö-  H a  komolyábban. végig-
föld  alatt.  Ráadásul,  ha  tétbe  borul,  majd  a  rá-  gondoljuk,  elképzelhető,  
valaki  a  cím  alapján  azt  dió  —  műsorát  megsza-  hogy röghöz kötötten  rea-
hinné,  hogy  a  tv-játék  kítva  —  bejelenti,  hogy  ksta  történetet  látunk,  
szereplői  afféle betonnal  a  várost atomcsapás érte,  A  csoportba  összezárt  
megerősített,  gyeptéglá-  a  mentőosztagok már  út-  egyének  viselkedésének  
val  borított,  spártaian  ban  vannak,  addig  min-  tanulmányozására  a  szo-
rideg  verembe  szálltak  denki  maradjon  az  óvó-  ciálpsziehológia  tudósai  
le,  amilyet  a  vi'lághábo-  helyen.  A  kísérlet  részt-  , a z  utóbbi  években  szá-
rúból  — vagy  a  világhá-  vevői  nem  tudják  eldön-  mos>  i§en  hasonló  kísér -
borús  filmekből  — isme-  teni,  hogy  ez  a  hír  csu-  l e t e t  végeztek.  Moreno  
rünk,  az  ugyancsak  té-  pán  újabb  próbatétel-e,  ós  munkacsoportjának  
ved: ez  a  bunker  minden  vagy  a  valóság.  Meg-  adataiból  tudjuk,  hogyan  
kényelemmel  fölszerelt,  szervezik  az  őrséget,  be-  alakul  ki  ilyenkor  a  cso-
jól  berendezett  szálloda,  osztják  az  ennivalót  és  portmag,  miképpen  vé-
konykával,  társalgóval,  megpróbálnak  alkalmaz-  lasztódik  ki  a  vezető  és  
sőt  orvosi  rendelővel,  ha  kodni  az  új, minden  ed-  közvetlen  környezete,  és  
mégis  történne valami.. .  diginél  nagyobb  bizony-  hogyan  sodródnak  a  cso-
Persze,  történik  is.  A  talansághoz.  Port  szélére  azok,  akik  
társaság  legfiatalabb  A  csoport  három  tag-  valamilyen  módon  „ki-
tagja  vakbélgyulladást  ja  az  orvosi  rendelőből  lógnak"  a  közösségből.  A  
kap.  A  csoportban  levő  búfelejtőnek  ellopja  az  tudományos-fantasztikus  
orvosnő  belgyógyász,  alkoholt. A részeg handa-  mesének  tehát  jól  kör-
ezért  a  műtét  elvégzését  bandázáSból  verekedés  vonalazott  tudományos  
nem  vállalja.  A  folyosón  lesz,  egy  revolver  is  elő-  alapja  van.  
van  egy  mikrofon;  an-  kerül,  lövések  dördülnek,  A  bunker  pszichológiai  
nak  segítségével  bármi-  és  az,  akinél  a  fegyver  sci-fi  témája  egyébként  
kor  kapcsolatot  teremt-  van,  terrorizálja  a  töb-  is  szinte  a  „levegőben  
hetnek  a  külvilággal,  de  bieket.  Mire  a  későn  van".  1975-ben  a  trieszti  
akkor  fuccs  a  pénznek,  küldött  segítség  föntről  Tudamányos-Farrtasz-

Szavazni  kell  arról,  megérkezik,  az  őrjöngő  tikus  Filmfesztiválon  
hogy  mi  történjen.  A  terrorlegény  már  többe-  bemutatták  Sptton  Roley  
többség  úgy  dönt,  hogy  ken  bosszút  állt.  A  ku-  amerikai  rendező  Kivá-
vállalják  a  műtét  koc-  tatók  ilyen  föltételek  lasztott  túlélők  című  
kázatát  —  hisz  végül  is  mellett  nem  hajlandók  filmjét,  melyben  tizen-
nem  az  ő  bőrükről  van  folytatni  a  kísérletet,  a  egy,  számítógép  által  ki-
szó  —,  és  a  műtét  sze-  tisztikar  azonban  nem  választott  személyt  egy  
rencsére  sikerül,  sőt  a  szentimentális;  máris  csodálatosan  berendezett,  
beteg  is  életben  marad,  föladják  az  új  hirdetést,  föld  alatti  támaszpontra  

A  csoport  tagjai  között  hogy  kísérleti  alanyokat  visznek,  mert  az  Egye-
meglevő,  kialakuló  von-  toborozzanak.  sült  Államokat  atomtá-
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madás érte,  de  ez a  „rep-
rezentatív"  csoport  az  
atombiztos  óvóhelyen  
majd  túléli  a  háborút.  
Később  kiderül,  hogy  az  
atomcsapásból  egyetlen  
szó  sem  igaz,  a  vizsgált  
személyeket  csupán  ez-
zel  az  ürüggyel  gyűjtöt-
ték  össze,  hogy  viselke-
désüket  ebben  a  vész-
helyzetben  tanulmányoz-
zák.  Az  amerikai  film-
ben  viszont  vámpír-de-
nevérek  törnek  be  a  föld  
alatti  barlangokból  az  
óvóhelyre,  és  a  szerep-
lőknek  nem  is  annyira  
az  összezártság  vagy  az  
atomháború  szörnyű  
gondolatának  félelmével  
kell  megküzdeniük,  ha-
nem  a  rémfilmek  ezen  
elmaradhatatlan  kellé-
keivel. 

A  látszatát  is  szeret-
ném  elkerülni  annak,  
hogy  egy  magyar  tv-
filmből  éppen  a  vámpí-
rok  jelenlétét  hiányo-
lom,  de  a  háromórás  
műsor  bizonyos  pontjain  
valamivel  több  izgalom  
azért  elkelt  volna.  Az  el-
ső  két  rész  néhol  kissé  
vontatott,  ami  éles ellen-
tétben  áll  a  harmadik  
folytatás  alkoholgőzös,  
puskaporszagú  tobzódá-
sával.  Elképzelhető,  hogy  
ez az ellentét  szándékolt;  
Horváth  Ádám  rendezé-
se  ezzel  is  kiemelni  kí-
vánja  a  teljes  bizonyta-

lanságba  taszított  kísér-
leti  alanyok  utolsó,  drá-
mai  óráit.  A  különbség  
azonban  túlságosan  
nagy;  a  film  végének  
eseményei  nem  egészen  
motiváltak.  A  rendezés  
időnként  feszült  perce-
ket  teremt:  a  műtét  előt-
ti  szavazás,  vagy  a  kato-
nák  és  a  tudósok  vitája  
közben  a  néző  megba-
bonázva  bámulja,  ahogy  
a  kamera  arcról  arcra  
vándoröl.  A  csoport  há-
rom  tagjának  lerészege-
dése,  majd  az  azt  köve-
tő  — vagy  kizárólag  ab-
ból eredő?  — események 
viszont  aláássák  a  mon-
danivaló  hitelét.  A  film  
tragikus  végét  nem  any-
nyira  a  háborús  pszichó-
zis,  a  bizonytalanság,  az  
összezártságból  fölgyü-
lemlő  düh,  vagy  a  gát-
lástalanul  kísérletező  tu-
dósok  előidézte,  békés  
úton  föloldhatatlan  el-
lentmondás  következmé-
nyének  érzi  a  néző,  ha-
nem  olyan,  újsághír-köz-
napiságú  epizódok  vég-
eredményének,  amit  
ilyesfajta  címmel  szok-
tak  beharangozni:  „Is-
mét  gyilkolt  az  alkohol."  
Emiatt  az  emberfelettien  
gonosz  katonák  és  jelle-
mesnek  aligha  nevezhető  
tudósok  végső  szembeál-
lítása  is  erőltetett.  Az  
adott  esetben  a  kísérlet  
—  persze  —  így  is  vég-

ződhet,  de  ez  nagyon  
egyedi,  véletlenadta,  
nem  szükségszerű  befe-
jezés. 
.  A  ténylegesen  elvég-

zett  csoportlélektani  kí-
sérletek  tanúsága  sze-
rint  a  parancsoló  érdek-
azonosság  —  meg  kell  
kapni  a  pénzt!  —  úgy  
összekovácsolja  a  cso-
portot,  hogy  semmi  drá-
mai  esemény  nem  törté-
nik.  Nem  tudjuk  viszont,  
hogy  ilyen  kiélezett  vi-
szonyok  között  milyen  
lélektani  rugók  lépnek  
működésbe.  Egy  dolog  
azonban  biztos:  akár  
igaz az atomcsapás,  mely  
a  bunker  fölötti  várost  
érte,  akár  nem,  vala-
mennyiük  életösztön  ál-
tal  támogatott  létérdeke,  
hogy  békességben  lent  
maradjanak.  Ha  a  hír  
csak  próba;  tó  kell  böj-
tölni  a  hátralevő  időt,  
ha  viszont  odafönt  min-
den  megsemmisült,  su-
gárfertőzött,  akkor  a  
bunker  még  a  legbizton-
ságosabb  menedék.  Eb-
ben  a  helyzetben  a  re-
volverrel  hadonászó  
Long  már-már  komikus  
viselkedését  nehéz  pszi-
chológiai  tényezőkkel  
magyarázni;  az  alkoho-
los  befolyásoltság  súlyos  
esetének  vagy  dramatur-
giai  önkény  áldozatának  
látszik. 

A  játék  legfőbb  érté-
két  a  parádés  színészi  
alakítások  jelentik.  Tol-
nay  Klári  néhány  mon-
dattal  egész sorsot  mutat  
be  Márkus  László  a  
gyáva  biztosítási  ügynök  
alakjában  nem  csupán  
annak  merevségét,  gát-
lásosságát  érzékelteti,  
hanem  azt  is,  hogy  ez  a  
figura  félreérthetetlenül  
amerikai.  Inke  László  
szinte  minden  gesztus  
nélkül  is  vezéregyéniség-
nek  bizonyult.  Nagysze-
rű  volt  Sinkovits  Imre  


