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Rényi  Tamás  majdnem  megnyerte  
ezt  a  mérkőzést  abban  a  küzdelem-
ben,  amelyet  a  filmszakma  vív,  egy-
re  keményebben,  a  hatásosságért,  a  
nézők  figyelméért,  érdeklődéséért.  
Fair  playt  játszik,  számára  a  közön-
ségfilm  olyan  vonzó  forma,  melyben  
közölni  is  akar  valamit.  A  közönség  
kegyeinek  megnyerése  érdekében  
nem  hízeleg  a  nézőnek,  nem  olcsó  
hazugságokkal  csalogatja  be  a  mozi-
ba.  Szórakozást,  nevetést,  sőt  egy  
teljes  bokszmeccs  izgalmát  kínálja  a  
vásznon,  de  a  szórakozásba  csoma-
golva  gondolatokat  juttat  el  a  társa-
dalmi  igazságok  iránt  talán  kevésbé  
fogékony  nézőknek.  

Rényi  szakmailag  is  jól  rendezte  
meg  a  K.  O.-t  Müller  Péter  forgató-
könyvéből.  Magyar  filmben  oly  rit-
kán  hallott  emberi  nyelven  beszél-
nek  a  szereplők,  kellemes  ritmusban  
követik  egymást  a  fordulatok.  Hite-
les  atmoszférát  sugallnak  a  kültelki  
képek;  a  melóscsalád  lampionos  va-
csorája,  a  pécsi  VSK  bokszolóinak  
sajátos  viselkedési  és  beszédstílusa.  
Illúziót  keltők  a  színészek,  Inke  
László  a  vagány,  „nagy  dumás"  vi-
déki  edző  szerepében;  a  Fater,  Ben-
cze  Ferenc,  a  kiöregedett  bokszoló,  
szénfuvaros,  akinek  a  keze  —  ki-
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csinységnek  tűnhet,  a  film  egész  hi-
tele  szempontjából  mégis  fontos  ap-
róság  —  az  esti  kimosakodás  után  is  
őrzi  a  szénpor  nyomát.  És nem  utol-
sósorban  rendezői  és  színészi  bravúr  
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hárommenetes  bokszmeccse,  amelyet  
„élesben",  igaziból  vív  a  két  színész,  
elhitetve  velünk,  hogy  két  valóságos  
sportoló  bokszol  a  szemünk  láttára.  
Márpedig  ilyenfajta  színészi  teljesít-
ményekkel  nemigen  kényeztetnek  el  
bennünket  a  magyar  filmek.  Már-
már  az  is  ritkaságszámba  megy,  ha  
egy  színész  fel  tud  ülni  a  lóra,  har-
mincéves  korára  nincs  pocakja,  s  
váll-  és  karizmai  a  fáradt  intellek-
tuel  szerepeken  túl,  másfajta  figu-
rák  megformálására  is  alkalmassá  
teszik. 

Zsombolyai  János  jó  néhány  el-
kapkodott  film  után  végre  megint  
nagyszerűen  fényképez:  gondosan,  
pontosan,  slendriánság  nélküli  köny-
nyedséggel.  Az  egyébként  is  hálás  
operatőri  feladatot,  a  bokszmeccset  
bravúrosan  oldja  meg.  Minden  fel-
tétel  adott  tehát  a  győzelemhez,  és  a  
K.  O.  mégis  alatta  marad  lehetősé-
geinek.  Rényi  ugyanis  akkor  fejezi  



be  a  filmjét,  amikor  az  igazi  emberi  
dráma  éppenhogy  elkezdődik.  

Lehet-e  nálunk  tisztességesen,  
„pontozással"  győzni,  vagy  feltétle-
nül  knockoutolni  kell  az  ellenfelet  
ahhoz,  hogy  előbbre  léphessen  az  
ember?  —  ezt  a  sportból  kölcsönzött  
erkölcsi  kérdést  teszi  fel  a  film  utol-
só  néhány  percében,  s  persze  így  
nincs  módja,  ideje  ábrázolni  azt.  
Addig  kellemes,  jól  nézhető,  élvez-
hető  „lötyögéssel"  telik  el  az  idő.  
Megismerjük  Csungit  (Cserhalmi  
György),  a  vidéki  bokszolót,  az  örök  
másodikat,  aki  most  élete  nagy  lehe-
tőségét  kapja:  olyan  formában  van,  
hogy  legyőzheti  ellenfelét,  gyerekko-
ri  barátját,  az  olimpiai  bajnokot.  
Ezen  a  pesti  versenyen  első  lehet.  
Rényi  a  film  elején  felvillantja  előt-
te  is,  előttünk  is  a  győzelem  lehető-
ségét,  de  aztán  mintha  elfelejtkezne  

róla.  Ráérős  nyugalommal  mutatja  
be  Csüngi  családját,  a  konszolidált  
kültelki,  vidéki  harmóniát,  két  bájos  
gyerekkel,  kedves  liba-feleséggel  
(Kiss  Mari  játssza  kitűnően),  az  ön-
álló  lakás  türelmes  vágyálmával.  
Megismerjük  a  bajnokot  is  (Juhász  
Jácint)  az  elkényeztetettek  boldog-
talanságában,  magánéleti  válságban,  
szakmai  elégedetlenségben.  A  vele  
készülő  filmbeli  rádióriport  veti  fel  
először,  a  film  utolsó  harmadában,  
a  sportélet  tisztaságának,  a  sporter-
kölcs,  a  győztesek  kiváltságának  
kérdését.  Egy  rádióinterjú  lehetősé-
gein  belül,  felszínesen.  Ez  egyébként  
az  egyetlen  „kibeszélős"  jelenete  a  
filmnek,  amikor  az  alkotók  nem  áb-
rázolják,  hanem  megfogalmaztatják  
mondandójukat  valamelyik  szereplő-
vel. 

A  K.  O.  igazi  konfliktusa  csak  a  
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Jelenet  a  filmből  (Inkey  Alice  felvételei)  

ringben  bontakozik  ki.  A  szabályo-
san  lejátszott  meccs,  a  menetek  közti  
taktikai  utasítások  és  a  bírák  arcán  
leolvasható  előre  eldöntött  győzelem  
szorításában  valóságos  emberi  drá-
mává  izzik  fel.  Csüngi  ki  akarja  ütni  
a  bajnokot,  mert  látja,  másképpen  
nem  győzhet.  Itt  nem  a  valódi  telje-
sítményt  mérik,  a  szerepeket  előre  
kiosztották,  a  bajnoknak  győzni  kell,  
övé  pedig  az  örök  második  hely.  
Mégis  szót  fogad  edzőjének,  aki  bí-
zik  a  tények,  a  pofonok,  az  övön  fe-
lüli  ütések  erejében.  És  hiába  tudja  
mindenki,  hogy  Csüngi  a  jobb,  a  
bajnok  kezét  emelik  magasba.  Az  
edző  keserű  kifakadását  a  kilenc  
perc  tanulsága  igazolja:  „Nem  tud-
tam,  hogy  itt  csak  úgy  lehet  győzni,  
ha  agyonvered  a  másikat."  

Rényi  a  szorítóban  kilenc  perc  
alatt  sűrítve  lejátszatja  mindazt,  
amit  filmjének  másfél  órájában  kel-
lett  volna  végigvinnie.  A  három  me-
net  eredménye  és  az  edző  által  meg-
fogalmazott  levonható  konzekven-
ciája  így,  visszafelé,  nem  érvényes  
Csüngi  és  a  bajnok  ringen  kívüli  

küzdelmére.  Pedig  bennünket  első-
sorban  az  érdekelne.  

Hiszen  világos,  hogy  a  K.  O.  nem  
sportfilm.  Az  alkotókat  láthatóan  a  
társadalmi  mozgáslehetőségek,  az  
előbbrejutás,  az  érvényesülés,  a  ki-
választódás  játékszabályai  foglalkoz-
tatják.  Az  emberi  kapcsolatok,  a  si-
ker  és  a  bukás,  a  barátság  és  a  ver-
sengés  ábrázolása  különösen  alkal-
mas  közeg  a  sport,  különösen  a  
boksz,  lévén  éppen  az  érvényesülés,  
a  társadalmi  felemelkedés  gyors  és  
hatásos  eszköze.  

A  rendező  a  sportszerű  győzelem  
és  vereség  kérdését  természetesen  
túlemeli  a  sportvilág  érvényességi  
körén.  Valóban,  akármelyik  sportág,  
a  futball,  az  öttusa,  a  boksz,  alkal-
mas  társadalmi  közérzet,  társadalmi  
erkölcs  felmérésére.  Csak  éppen  ar-
ról  —  a  főtémáról  —  kell  szólnia  a  
filmnek.  Elejétől  a  végéig.  Nemcsak  
az  utolsó  kilenc  percben.  S  akkor  
Rényi  Tamás  megérdemelt  győze-
lemmel,  igazából  megnyeri  a  közön-
ségcsatát. 

SZÉKELY  GABRIELLA  


