
A kétfenekü dob 
Ügy  kezdi  Gazdag  Gyula  A  két-

fenekü  dobot,  mintha  ironikus  doku-
mentumfilmjeit  folytatná.  A  szalk-
szentmártoni  'Petőfi-ház tornácán egy 
cseh  turistacsoporttal  együtt  hallgat-
juk  a  helybéli  múzeumi  kalauz  ma-
gyarázatát.  Kétségünk  sem lehet  afe-
lől,  hogy  a  néni  „valódi",  és  saját  
„szöveget"  mond. Megtudjuk tőle töb-
bek között, hogy Petrovics bácsi, a köl-
tő  apja  egy  évig  'bérelte  a  házban  
berendezett  kocsmát,  amelyből  föld-
alatti  folyosó  vezetett  a  mocsárba,  
így  az  odabent  iddogáló  .betyárok  a  
pandúrok  jöttekor „illa  berek,  nádak,  
erek"  elillanhattak,  s  „kit  Kikindán,  
kit  Szabadkán  láttak  aztán".  Amikor  
Ragályi  Elemér  kézikamerája  után  
benyomulunk  a  házba,  az  is  kiderül,  
hogy  ezeket  a  köveket  taposta  a  köl-
tő  szüleivel  egyetemben, odabent  pe-
dig  —  „ekkorra  már  megérett  benne  
a  forradalmár", miközben  ült  és ver-
set  írt  —,  mint  ahogy  most  is  ott  ül  
viaszban.  És  csakugyan  látható,  kü-
lönben  el  sem  hinnénk  talán:  itt  ül  
Petőfi,  kihajított  gallérral,  kezében  
pennával,  tetőtől  talpig  viaszban.  

Ez  a  jelenet  a  főcím  végéig  tart,  
innen  már  valódi  játékfilm  kezdő-
dik,  bár  hasonló  stílusban.  A  törté-
net  annyi,  hogy  egy  tévéstáb  a  mú-
zeummá  lett  Petőfi-ház  udvarán  for-
gatja Adam  A  longjumeau-i  postako-
csis  című  operájának  néhány  jele-
netét  és  a  múzeumigazgató  szeretné  
fölhasználni  az  alkalmat,  hogy  a  ne-
ves  művészek  (valamint  a  falusiak)  
közreműködésével  a  forgatás  után  
jótékony  célú  előadást  szervezzen  a  
fölépítendő  művelődési  ház  javára.  
Az  előadás  azonban  a tévéopera  sze-
replőinek  némileg  bizonytalan  ígé-
rete  és  a  serdületlenebb  falusiak  ál-
dozatvállalása  ellenére  sem  jön  lét-
re,  egyrészt  a  múzeumigazgató  és  a  
tanácselnök  személyes  torzsalkodása,  
másrészt  („áhogy  az  már  lenni  szo-
kott")  objektív  akadályok  miatt.  Ez  
utóbbiak  sorában  nem  elhanyagolha-
tó  tényező  a  neves  művészek  mérsé-
kelt  lelkesedése,  ami  a  forgatási  na-
pok  számának  csökkenésével  arányo-
san fogy. 

A  történet,  mint  kiitetszik,  nem  
nagy  igényű.  Gyanítható,  hogy  nem  

Rudolf  Hrusinsky  



is a történet  maga lényeges,  hanem a 
hordaléka:  az  emberi  nüanszok,  a  
rés zletmegfi gyelések,  az  események  
kísérőjelenségei.  A  kétfenekű  dob  
alighanem  beilleszthető  a  világot  a  
hétköznapi  mikrorealizmus  ábrázoló  
módszerével  —  egy  kis  irónia  hozzá-
adagolásóval  — fölmérő filmek  sorá-
ba.  Külön  tanulmányt  érdemelne,  
hogy  a történeti-parabolisztikus  alle-
gorikus  „vonulat",  Jancsó,  Sára,  Gá-
bor  Pál,  Szabó  István,  Kardos  Fe-
renc,  Szomjas  György,  Gaál  István  
régebbi  vagy  újabb  (még  bemutatás  
előtt álló)  filmjeihez imilyen  társadal-
mi  mozgások,  nézőpontok  .tükreként  
sorakozik  föl  egy  másik  csoport:  
Dárday  István  Jutalomutazása,  And-
rás  Ferenc,  Zsombolyai  János  és  
most  Gazdag  Gyula  legutóbbi  alko-
tásai,  amelyekben  —  számos  eltérő  
vonás mellett  —  sok  a közös is.  Pél-
dául  jelentéktelennek  látszó  napi  
súrlódásaink,  hiúságpózaink,  fontos-
kodásaink  gunyoros  rajza,  vagy  an-
nak  a  ténynek  a  groteszk  körüljá-
rása,  hogy  önmagunk  túlértékelése,  a  
saját  személyiségünknek  tulajdoní-
tott  túlzott  jelentőség  gyakran  a  leg-
főbb akadálya  a  dolgok  előrehaladá-
sának. 

Gazdag  filmjénél  maradva,  ebből  
a  történetből  is kiderül; ihogy —  mint  
mondani  szokták  —  mindenki  jó  
ügyet  szolgál,  csak  valahogy  „a  dol-
gok  nem  jönnek  össze".  A  tanácsel-
nök  bizonyára  lelkes  híve  a  műve-
lődési  ház  fölépítésének,  mégis  min-
den  erővel  igyekszik  leállítani  a  jó-
tékony  előadást,  (bár  a  megyei  ve-
zetők  meghívásának  lehetősége  gon-
dolkodóba  ejti),  nehogy  a  múzeum-
igazgató  népszerűsége  az  övé  fölé  
emelkedjék.  Nyilván  úgy  véli,  hogy  
csak  az  „mehet",  amiit  ő  talál  ki,  a  
többi  „hatásköri  túllépés".  És  Czakó  
Dini,  a  múzeumigazgató  élköveiti  azt  
a  hibát,  hogy  elhúzza  a  száját  a  ta-
nácselnök  saját  költésű  beköszöntő-
jének  hallatán . . .  Hasonlóképpen,  a  
tévések  rendezője  is  segít  a  műsort  
összehozni  a maga  unott rutinié mód-
ján,  amíg  kicsúszva  a saját  íorgaltási  
idejéből,  nem áll  a  háta  mögé fenye-
getően  a  gyártásvezető,  kérlelhetet-
len  pénzügyi  érveivel  —  akkor  aztán  
„vadállattá"  válik.  A  színészek  pe-
dig,  mihelyt  lejár  a  fizetett  munka-
idejük,  egyenként  elszökdösnek.  

Gazdag  egy  kicsit  keserűen,  kifor-

idítótt  tenyérrel,  az  „ez  van"  gesztu-
sával mutatja  be az eseményéket.  Azt  
nem mondanám,  hogy harag  és  rész-
rehajlás nélkül.  Mindenesetre  kerül-
ve  a lekezelő modort  és a  fölényessé-
,get.  Szereplői  nem  szörnyetegek,  
.csak  esendő lelkek, tele  kicsinyesség-
gel  és  a  mindannyiunk  közös  életé-
ből  ismert  apró  megalkuvásokkal.  
Ugyanakkor  azt  is  érzékelteti  fino-
man  —  Rudolf  Hruáinsky  kitűnő  já-
tékával  —,  hogy  Czakó  Dini  különb  
a  többieknél,  ö  a  maga  esetlen-mac-
kós  módján  csakugyan  a  közösség  
érdekeit  képviseli;  s  lám,  a  háztető-
ről  elmondott  ,hegyi  beszédének"  
van  foganatja:  a  falu  apraja  a  fák-
lyás  felvonulást  választja  a  beartkon-
icert  helyett,  ami  valószínűleg  a  mo-
dern  csodák  egyik  csúcsteljesítmé-
nyének  tekinthető,  őszintén  lelkes  a  
falusi  erőművész  is  (Dántffy  Sándor  
játssza):  benne  még  él  az  egykori  
örömtornászok  gúláinak hősi  emléke,  
aimi  a  tanácselnök  szerint  „félreér-
tésre"  adhat  okot. Az  öregek  tiszte-
lete  más  módon  is  kicsendül  a  film-
ből:  talán  a  legszebb  jelenet,  amely-
ben  a  titkárnő  (Csákányi  Eszter)  a  
művelődési  házra  .gyűjt  a  falusiak  
között;  akár  „direktben",  akár  inst-
rukciókkal  vették  föl  eztt  a  képsort,  
.megható,  ahogy  az  idős  bácsik  öt,  tíz  
vagy  száz  forintjukat  guberálják  
nagy  igyekezettel...  A  siváran  gro-
teszk  zárókóp  előtt  viszont  akár  jel-
képesnek  is érezhetjük  a közös,  szót-
lan  szalonnasütést  a közös  tűz  körül,  
a  tanácstitkár  (Koltai  Róbert)  ügyet-
lenkédését  egy  szál  deszkával,  és  a  
tanácselnök  szentimentális  búsiáko-
dását  arról,  hogy  reméli,  ugyanígy  
együtt  ünnepelhetik  majd  az új  mű-
velődési  ház  megnyitását.  Ha  rajta  
múük,  aligha . . .  

A  szatíra  és  a  lírai  groteszk  között  
egyensúlyoz  szándéka  szerint  —  és  
sokszor  ügyesen  —  A  kétfenekú dob. 
Hogy  a  szándék  mégis  csak  részben  
valósult  meg,  annak  talán  az  az  
egyik  oka,  hogy  Győrffy  Miklós  (a  
rendezővel' közösen  írt)  forgatóköny-
ve  valahogy  kevésbé  ötletes,  mint  a  
f i lm  elején,  a  Petőfi-házi  „cinéma  
véritében"  a megíratlan  valóság.  He-
lyenként  nyögvenyelősnek,  túlságo-
san  kimértnek,  „megcsináltnak"  tet-
szenek  a  fordulatok,  a  jelenetek  
eresztékei  csikorognak, az  egész  nem  
gördül  eléggé,  s  bizony  tempótian  is.  



Márer  Klári  és  Kiss  István (B.  Müller  Magda  felvételei)  

Félő,  hogy  ami  igazán kitűnő a  film-
ben,  az  „bennfentes  humor",  a  film-
szakmabeliek  külön  élvezete  csak,  s  
nem jut el  azokhoz a nézőkhöz, akik-
hez  —  az  alkotók  tehetségét  véve  
alapul  —  könnyűszerrel  eljuthatna.  

Pedig  a szereplőkön  nem múlik.  A  
már említett  Rudolf  Hruáinsky  (Vaj-
da  Lászlónak  az  alakkal  összesimuló  
magyar  hangjával),  nincs  ,rá  jobb  
szó,  bájos  jelenség.  Igazi  fölfedezés  
a  színházi  rendezőként  .profi,  film-
színészként  viszont  amatőrnek  szá-
mító Horváth  Jenő tárgyilagos,  még-
sem  szürke  játéka  a  tanácselnök  sze-
repében.  Molnár  Piroska  mint  sze-
szélyes  mozisztár,  Rajhona  Ádám  
mint  savanyú  vezető  színész  Lukáts  
Andor  mint  cinikus  világmegváltó  
„művész",  Kiss  István  mint  fásult  
rendező,  Balogh  Tamás  és  Asher  
Tamás  mint  erőszakos  asszisztensek  
(utóbbi  különösen  abban  a  jelenet,  
ben,  amikor  fölfedezi  az  instrukció  
ellenére  a  felvevőgépbe  „bámuló"  
Petőfi-viaszbábut)  szakmai  ujjgya-

korlatként,  „von  Haus  aus"  hozza  a  
színészmesterség  mulatságos  manir-
jait.  Csaknem érthetetlen,  hogy  Gaz-
dag  miért  nem  használta  ki  jobban  
e  képességüket  a  filmen  belüli  ope-
rafilm  forgatásának  jeleneteinél:  úgy  
vélem,  valamivel  több  ironizálás  itt  
nem  volna  artelier  jéllegű.  (Nota  be-
ne:  a  play  baek-tedhnikával  fölvett  
opera  a  televízióban  csaknem  min-
dig  a  saját  paródiájának  hat,  a  fi l-
men  viszont  olyan  tökéletesre  sike-
rült  az  éneklést  maszkírozó  prózai  
színészek  szinkronja,  hogy  nem  cso-
dálkoznék,  ha  Gazdagot  a  tévé  föl-
fedezné  mint  operarendezőt.)  

Mindent  összevéve,  A  kétfenekű  
dob  nem  éri  él  A  sípoló  macskakö  
színvonalát,  de  ugyanazt  a  dolgok  
felszíne  mögé  látó,  valódi  értékéket  
kereső  szellemet  mutatja,  s  ha  Gaz-
dagnak  ezt  sikerül  megőriznie  és  re-
alizálnia,  sokat beválthat  a  hozzá  fű-
ződő  reményekiből.  
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