
A  pokoli  torony  
A  színek  

Sárga,  piros,  fekete.  És  minden  ár-
nyalatuk.  Csapkod,  lobog,  táncol,  
vágtat,  lobban,  fut,  felcsap,  pusztít,  
emészt,  éget  a  tűz. Nem  melegít,  nem  
világít,  nem  nyájas,  nem  megnyug-
tató.  Nem  érvényesek  rá  a  pozitív  
hangzású  igék.  Nem  ősi  segítőtársa  
az  embernek,  hanem  ősi  ellensége.  
Az  egyik  elem,  ahogy  régen  képzel-
ték.  Áthatja  a  földet,  vizet,  levegőt.  
Megeszi  az  üveget,  a  vasat,  a  mű-
anyagot,  a  betont,  Támadó  és  mohó.  
Kirobban  a  szobából,  amikor  vélet-
lenül  rányitják  az  ajtót.  Berobban  a  
szobába,  öltögeti  hosszú  nyelvét,  ki-
tátja  forró  torkát.  Szalad  a  folyosó-
kon,  kitöri  az  ablakokat,  levegőt  
akar,  felszalad  az  emeletre,  onnan  a  
másikra,  a  nyolcvanadikról  a  kilenc-
venedikre,  a  századikra.  A  gyufa  
„pompás  tűzvészt  akart",  és  íme,  
minden  vágya  teljesült.  Jó,  hogy  a  
vetítővászon  ki  nem  gyullad.  

A  film  4800  méterét  a  tűz  uralja  
színeivel  és  formáival.  Először  csak  
különböző  elektromos  készülékekből  
csap  elő  a  sercegő  láng,  aztán  hulla-
dékok,  papírdarabok  gyulladnak  
meg,  aztán  felhólyagosodnak  a  fes-
tékek,  megolvadnak  és  égnek,  aztán  
égnek  a  bútorok,  a  berendezések,  az-
tán  lángralobban  és  robban  a  gáz,  
aztán  a  szobák  és  folyosók,  a  lakosz-
tályok  és  az  emeletek.  Végül  az  em-
berek  következnek.  Arcukba  csap  a  
tűz,  kiégeti  a  szemüket.  Lángol  a  
ruhájuk,  égő  fáklyák  futkosnak  föl-
alá,  hemperegnek  a  padlón,  rohan-
nak  fej jel  a  falnak,  hadonásznak  a  
sárga-vörös  pokolban.  

Minden  lángnak  más  a  színe,  más  
az  egyénisége.  De  ez  a  sok  egyén  
egybeforr,  együttesen  támad,  ordít  
és  rohan.  Rabszolgalázadás  is  lehet-
ne  ez  az  egész.  A  tűz  áttöri  korláta-
it.  Elég  egy  kis  vigyázatlanság.  Elég  
az,  ha  a  tervezők  nem  számolnak  a  
teherbírással,  nem  vigyáznak  elég-
gé  a  jelzőberendezésekre,  ha  elbiza-
kodottan  azt  képzelik,  hogy  semmi  
veszély  sem  fenyegeti  őket.  Ekkor  
kilép  ketrecéből  a  bordó,  a  piros,  a  
vörös,  a  bíbor,  a  rőt,  a  karmazsin,  a  
skarlát. 

A  pirotechnikusok  nagy  mozdula-
tokkal,  vagy  finom  ecsetvonásokkal  
dolgoznak,  kipróbálják  a  festői  tech-
nikák,  képzőművészeti  irányzatok  
minden  trükkjét.  Naturalizmusukat  
megirigyelhetnék  a  „szuperrealis-
ták",  fröccsentéseiket  álmélkodva  
nézhetné  maga  Jackson  Pollock.  ök  
az  igazi  alkotói  a  Pokoli  toronynak.  
Az  igazi  és  a  titkos  piromániások  tá-
tott  szájjal,  nyálcsorgatva,  hipnoti-
záltan  ülnek  a  nézőtéren,  a  szemük  
akkora,  mint  egy  tojás.  Az  öreg  
Wagner  forog  a  sírjában  és  a  törté-
nelem  igazságtalanságáról  elmélke-
dik.  Eszébejut,  hogy  eltévesztette  
korát,  később  kellett  volna  születnie.  

Csodálatos  látvány  a  tűz.  Állandó  
izgése-mozgása,  kiszámíthatatlan  
változásai,  őrült  és  állati  cselekede-
tei  lenyűgözik  a  nézőt.  Kár,  hogy  a  
vágó  az  egyik  három  másodperces  
képet,  „snittet",  kétszer  is  felhasz-
nálta.  Ez  az  apró  hiba  valamilyen  
figyelmetlenségre,  vagy  szegénységre  
mutat.  Esetleg  arra,  hogy  a  képze-
letnek  is  vannak  határai.  

A  torony  

Bábel  tornya  azonnal  eszünkbe  
jut. 

„Azután  így  szóltak:  Rajta,  épít-
sünk  várost  és  tornyot,  amelynek  te-
teje  az  égig  ér.  Szerezzünk  nevet  
magunknak  és  ne  szóródjunk  szét  a  
földön!"  (Teremtés  10.,  11.,  4.)  

Az  építészek  egyre  magasabb  há-
zakat  terveznek.  Olvastam  valahol  
az  ezerméteres  házról,  de  olvastam  
az  ezeremeletesről  is. Az  ekkora  ház  
már  nemcsak  lakóhely,  vagy  munka-
hely,  hanem  szimbólum  is.  És  erőfi-
togtatás.  Meg  tudjuk  csinálni.  Ke-
zünkben  a  tudomány  és  a  technika.  
Felmegyünk  a  felhőkig,  vagy  még  
magasabbra.  Irány  az  ég.  Gyerünk,  
gyerünk.  Az  ember  megismeri  az  
anyagot  és  vetélkedni  kezd  a  he-
gyekkel. 

Doug  Roberts,  vagyis  Paul  New-
man  megtervezte  és  James  Duncan,  
vagyis  William  Holdén  megépítette  
a  tornyot.  Akár  alulról  felfelé,  akár  
fölülről  lefelé  nézi  az  ember,  elfogja  



a  csodálat  és  az  iszonyat.  Szédülni  
kezd,  érzi  a  túlzást  és  a  veszélyt.  De  
a  torony  áll  és  gyönyörű.  Csupa  be-
ton,  acél  és  üveg.  És  a  hideg-rideg  
anyagok  belsejét  puha-meleg  anya-
gokkal  kibélelték.  Bársony,  selyem,  
prém,  bőr,  nehéz  szőnyegek,  könnyű  
függönyök.  Csupa  táplálék  a  tűznek.  
A  tetőn  helikopter-leszállóhely,  a  fa-
lakon  kívül  és  belül  liftek,  lépcsők  
és  vezetékek,  fent  a  magasban  étte-
rem  és  csodálatos  kilátás.  Innen  
mindenki  lenézhet  és  mindenkit  le-
nézhet. 

A  filmben  a  torony  a  stabilitás.  Az  
állandóan  futkosó,  izgó-mozgó  tűzzel  
szemben  a  szilárdság, a mozdulatlan-
ság  és  a  nyugalom,  önmagában  néz-
ve  teljes,  megbonthatatlan  egy-
ség,  úgy  látszik,  hogy  nincsenek  bel-
ső  ellentmondásai.  Méreteihez  viszo-
nyítva  semminek  látszik  a  vezeté-
kekből  kicsapó  szikra,  a  meggyulladt  
limlom.  Gyengeségei  a  dráma  során  
derülnek  ki.  A  sebezhetetlen  óriás-
nak  ezer  és  ezer  sebezhető  pontja  
van.  Igaz,  hogy  esendőségét  alkotói-
nak  köszönheti.  A  kivitelezőknek,  
akik  nem  tartották  be  az  előírásokat,  
elsikkasztották  a  megfelelő  elektro-
mos  berendezéseket,  vagy  nem  gon-
doltak  a  veszedelmekre.  A  torony-
ban  megtestesülnek  építőinek  ellent-
mondásai.  A  tervező  csak  a  kataszt-
rófa  után  ébred  rá  hibáira.  Nem  
szabad  ilyen  magasra  törni.  Vajon  
mit  akarnak  ezzel  a  figyelmeztetés-

sel  a  f i lm  készítői?  Övatos.  belső,  
„építő"  társadalomkritikát  gyakorol-
nak,  vagy  valóban  az  emberi  mére-
teket  és  emberi  körülményeket  kö-
vetelik?  Vagy  nem  akarnak  mást,  
csak  a  tűzoltók  munkáját  megköny-
nyíteni?  Űgy  érzik,  hogy  rossz  az  
Egyesült  Államok  társadalmi  beren-
dezkedése,  vagy  csak  szórakoztatni  
akarnak  és  a  felnagyított  látványos-
ság  tőlük,  szándékuktól  és  akaratuk-
tól  függetlenül,  új  értelmet  kap?  Ne-
héz  lenne  biztos  választ  adni  ezekre  
a  kérdésekre.  Agyunkban,  kultú-
ránkban  ott  van  a bábeli  torony  ana-
lógiája  és  akaratlanul  is  a  filmhez  
kapcsoljuk  a  régi  mondanivalót.  
Nézhetjük  ezt  a  filmet  puszta  szóra-
koztatásnak,  de  nézhetjük  a  kapita-
lizmusban  terjedő  félelem  és  szoron-
gás  megnyilvánulásának  is.  Lehetne  
a  torony  a  társadalmi  ellentétek  jel-
képe.  De  hát  akkor  mit  jelent  a  tűz  
és  kik  a  tűzoltók?  

Ne  menjünk  ilyen  messzire  speku-
lációinkban.  Maradjunk  annál,  hogy  
a  film  főszereplője  a  torony,  úgy,  
ahogyan  egy  tudományos-ismeret-
terjesztő  f i lm  főszereplője  a  hangya-
boly,  vagy  a  termeszek  telepe.  Az  
emberek  csak  mellékszereplők.  Inté-
zik  kis  ügyeiket,  kapkodnak,  lopnak,  
csalnak,  hazudoznak,  szerelmesked-
nek,  vitatkoznak,  pánikba  esnek,  ki-
ugranak  az  ablakokon,  küzdenek,  
felbukkannak,  eltűnnek,  meghalnak.  
Jelentéktelen  figurák,  hangyák,  ter-
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meszek,  tiszavirágéletű  semmiségek.  
Alkotásuk  fölébük  kerekedik,  ö k  épí-
tették,  ők  szabadították  rá  a  veszélyt,  
ök  védelmezik,  s  mégis  eltörpülnek  
mellette.  Eltörpülnek  még  a  legjobb  
színészek  is.  A  szereplők  között  nin-
csenek  kezdeményező  alakok.  Még  a  
kitűnően  játszó  Steve  McQueen,  a  
tűzoltó-parancsnok  is  csak  defenziv  
figura.  Menti,  ami  menthető.  Jellem-
mé  ebben  a  filmben  nem  válhat  sen-
ki,  legfeljebb  kimutathatja  jellemző  
tulajdonságait,  igazi  énjét.  A  meta-
morfózisnak  egyetlen  lehetősége  a  
halál.  A  gyáva  gyáva  marad,  a  hős  
hős.  Csak  a  torony  —  tehát  az  iga-
zi  főszereplő  —  változik.  Az  élet  jel-
képéből  a  pokol  jelképe  lesz.  

A  pótkötél  

Álmélkodva  és  irigyen  néztem  a  
technikát.  Nem  a  csodálatos  maket-
tekre,  a  felvételekre,  a  vágásokra  
gondolok,  hanem  a  filmcsinálásnak  
arra  a  módszerére,  amit  amerikai  
rendezők  dolgoztak  ki.  gegmenekkel.  
producerekkel,  hatásvizsgálatokkal,  
reklámszakemberekkel  és  pszicholó-
gusokkal  együtt  s amit  röviden  „pro-
f i "  filmcsinálásnak  nevezhetünk,  de  
mondhatunk  szakmai  minimumnak  
is.  A  fi lm  szerkesztéséről,  dramatur-
giájáról,  hatásának  és  hatásainak  ki-
számításáról,  késleltető  effektusairól,  
poénjeinek  időbeni  felrobbantásáról,  

a  dialógusok  könnyedségéről  és  in-
formációgazdagságáról,  a  fokozások-
ról,  tehát  az  óraművet  alkotó  csigák-
ról,  csavarokról,  fogaskerekekről,  ru-
gókról  van  szó.  

Ez  a  kitűnően  megszerkesztett  és  
hatásos  látványosság  annak  a  régi  
nótának,  kamaszkorban  ordibált  da-
locskának  a  módszerét  alkalmazza,  
amelyben  oly  vészesen  „dühöng  a  
déli  szél  s  elszakad  minden  kötél".  
Aki  emlékszik  még  rá,  az  tudja,  
hogy  a  dalocskában  pesszimizmus  és  
optimizmus  küszködnek  egymással,  
hiszen  az  elszakadó  drótkötelekre  a  
refrén  mindig  azzal  válaszol,  hogy  
nincs  semmi  baj,  mert  van  „még  egy  
pót-pót-pót-pót-stb.-stb.-kötél". 

Ég  a  felhőkaparó.  A  legfelső  tíz-
ezer  még  vidáman  mulat  az  étte-
remben,  de  a  katasztrófát  már  nem  
titkolhatják  tovább,  menekülni  kell.  
A  belső  lift  még  működik,  lemennek  
vele  néhányan.  Elromlik  a  belső  lift.  
Lefelé  indulnak  néhányan  a  lépcsőn.  
A  lépcső  felrobban.  Akkor  jöjjön  a  
helikopter.  A  helikopter  felrobban.  
Newman  megjavítja  a  külső  liftet.  
Lemehetnek  vele  néhányan.  A  külső  
lift  a  tűz  zónájába  kerül,  kötelei  el-
szakadnak.  Egy  kötél  tartja  az  egé-
szet.  Steve  McQueen  segítséget  visz.  
Egy  drótkötelet.  Ráakasztják  a  lift  
tetejére,  a  tartókötelet  elvágják.  Az  
egyik  tűzoltó  megbillen,  zuhan.  Steve  
elkapja.  Tartja  addig,  amíg  szeren-

Faye  Dunaway  és  Paul  Newman  



esésen  földet  nem  érnek.  Az  ő  erös  
karja  az  utolsó  pót-pót-pótkötél.  

Így  megy  az  egész  filmben.  New-
man  megmenti  a  gyerekeket.  Elin-
dul  velük  a  lépcsőn.  A  lépcső  felrob-
ban.  De  a  lépcsőkorlát  megmarad.  
Lecsúsznak  rajta.  De  nem  mehetnek  
tovább.  Visszamennek  a  tetőre.  Az  
ajtót  eltorlaszolja  az  ottfelejtett  be-
ton.  Át  kell  mászni  az  aknán.  Ve-
szély,  feloldás,  veszély,  feloldás.  Min-
den  epizód  így  épül  s  belőlük  így  
épül  a  f i lm  teljes  szerkezete,  őszin-
tén  szólva  nem  a  legzseniálisabb  
ötlet.  Ballada  állandóan  visszatérő  
refrénnel.  Csak  arra  kell  vigyázni,  
hogy  a  refrént  megelőző  szakaszok  
elég  változatosak  legyenek.  Ha  ez  si-
kerül,  akkor  a  változatlan  refrén  is  
új  és  új  értelmet  kap.  Egyszerűsé-
géhez  viszonyítva  rendkívül  hatásos.  
No,  igen,  hiszen  állandóan  ég  a  tűz,  
lobognak  a  piros  és  sárga  lángok.  És  
árrá"  is  ügyelnek  a  fi lm  készítői  és  
a  rendező:  John  Guillenuin,  hogy  
minden  szálat  elkössenek.  Minden  
elhangzó  kérdésre  választ  kaptunk,  
minden  emberi  ügy,  ellentét,  vagy  
kapcsolat  lekerekedik.  A  titkos  sze-
retők  elpusztulnak,  a  nyílt  szeretők  
életben  maradnak,  a  szélhámos  ter-
ve  sikerül,  aztán  mégsem  sikerül,  a  
sikkasztó  lezuhan  a  mélybe,  a jó  pol-
gármester  és  a  felesége  megmenekül,  
a  bűnösnek  feltámad  a  lelkiismerete  
és  szerencsére  lesz  ideje  jóvátenni  
a  vétkéit.  Semmi  baj,  így  kell  ennek  
lenni,  ezt  kívánja  a  mikroszkóppal,  
röntgenkészülékkel  és  lélektani  tesz-
tekkel  ezerszer  megvizsgált  néző.  

Csak  a  cicával  van  baj.  Ezt  kissé  
eltúlozták.  A  rokonszenves  néger  f ia-
talember  megmenti  a  szép  szürke  ci-
cát.  Annak  a  hölgynek  a  cicáját,  akit  
Fred  Astaire,  a  kis  szélhámos  szeret-
ne  becsapni.  A  hölgy  azonban  el-
pusztul  s  Fred  kétségbeesetten  ke-
resi  a  hamu  és  korom  között.  Nem  
találja.  Ekkor  odalép  hozzá  —  szin-
te  véletlenül  —  a  néger  fiatalember  
s  kezébe  nyomja  a  cicát.  Lehet,  hogy  
az  érzékenyebb  néző  szeme  könnybe  
lábad,  de  a  „prof i "  néző  erre  bizony  
a  fejét  csóválja.  Ejnye,  fiúk,  ezt  
azért  nem  kellett  volna.  

A  végitélet  

Az  emberiség  a  művészetben  (és  
a  világban,  az  életben)  nemcsak  a  

szépet,  harmonikusát,  kedveset  ke-
reste,  hanem  az  elborzasztót,  a  disz-
harmonikusak  a  rettenetest  is.  A  
pusztulás  képei,  vízözönök,  Atlanti-
szok.  földrengések,  vulkánkitörések,  
tűzesők  mindig  izgatták  izgalmat  vá-
gyó  idegeinket,  a  fenyegetést  nevelé-
si  célokra  és  kellemes  borzongatásra  
mindig  felhasználták  az  írók,  a  tör-
vénycsinálók  és  a  próféták.  Platón  
meséje,  vagy  János  evangélista  lá-
tomása  kulturális  kincseink  közé  
tartozik,  más  félelemkeltő  mítoszok-
kal  és  legendákkal  együtt.  Az  ame-
rikai  filmgyártás  most  ezekhez  a  mí-
toszokhoz  fordult,  popularizálta,  vul-
garizálta  és  ezzel  némileg  degradál-
ta  őket.  Csak  az  amerikai  élet  iga-
zán  alapos  ismerője  válaszolhatna  
arra,  hogy  mi  hozta  ezt  a  fordulatot.  
Megvastagodtak  a  nézők  idegei,  csak  
igen  erős  effektusokra  reagálnak?  
Vagy  van  valami  a  levegőben?  Érző-
dik  a  veszély  és  a  pusztulás?  Prófé-
ták  vették  át  a  filmgyárak  vezeté-
sét?  Nem  ismerem  a  magyarázatot.  
De  az  biztos,  hogy  feltámasztották  
Leviatánt,  a  tenger  szörnyetegét,  jó-
solják  a  földrengést  és  a  vízözönt,  
kiáltoznak  a  Föld  és  egy  idegen  
bolygó  összeütközéséről,  bemutatják  
az  emberi  alkotások  —  városok,  ha-
jók,  repülőgépek,  angolparkok,  lég-
hajók,  tengeralattjárók,  stb.  stb.  —  
szörnyű  pusztulását.  

És  mi  ott  ülünk  a  nézőtéren  s  nem  
tudjuk,  hogy  játéknak  nézzük-e  az  
egészet,  vagy  igazán  megijedjünk.  

A  levelezőlap  

Kaptam  egy  levelezőlapot  az  Egye-
sült  Államokból.  New  York  felhő-
karcolóit  ábrázolja,  pontosabban  a  
Manhattan  nevű  városrészt.  Hatal-
mas  tornyok,  égnek  meredő  felhő-
karcolók.  Középen  a  Chase  Manhat-
tan  Bank  hatvanemeletes  üvegből  
és  alumíniumból  készített  épülete.  A  
levelezőlap  felirata  szerint  nagyszerű  
kilátás  nyílik  a  tetejéről  a  városra  és  
a  kikötőre.  

A  felvétel  éjszaka  készült.  Night  
View  of  Lower  Manhattan.  Az  ég  
vörös,  a  tornyok  feketék,  csak  a  ki-
világított  ablakok  sárgák.  A  vizén  
sárga  és  piros  fények  villódznak.  

Mintha  hátul,  a  felhőkarcolók  mö-
gött,  valahol  messze  égne  valami.  
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