
EGYSZEREGY 
Egy  férfi,  aki  ide-oda  pendlizik  

egymásról  mit  sem  tudó  feleségei  és  
gyerekei  között  —  ez  Pirandello  
Liolája.  Egy  házaspár,  amelyik  ki-
talál  magának  egy  nemlétező  gyere-
ket  —  ez  Albee  Nem  félünk  a  far-
kastól  című  drámája.  A  szakács,  aki  
fejfedőt  cserél,  és  kocsis  lesz  belőle  
—  ez  Jakab  Moliére  Fösvényéből.  A  
sírásó,  aki  tartósabb  házat  épít,  mint 
az  ács  vagy  a  kőműves  —  ő  a  Ham-
letban  alapozta  meg  e  mesterség  hír-
nevét.  Ha  leás  a  Föld  közepéig,  meg  
azon  túl,  hogy  átlyukassza  —  akkor  
már  nem  sírásó,  hanem  Petőfi  
ö r ü l t j e . . . 

Az  Egyszeregy  szereplői  ebből  a  
nagy  családból  szármáznak,  felme-
nőik  miatt  nem  kell  szégyenkezniük.  
Kétségtelenül  kicsit  eklektikusán  
válogatták  meg  szüleiket,  mindenből  
a  legjobbat  alapon,  de  ez  talán  an-
nak  az  „intellektuális  játéknak"  a  
következménye,  amiről  a  film  ismer-
tetőjében  olvastam.  Mi  más  is  le-

hetne  például,  mint  intellektuális  
játék  az  a  jelenet,  amikor  a  csapost  
játszó  Madaras  József  tányérsapkát  
vesz,  és  benzinkutassá  vedlik,  hogy  
azután  hamarosan  postásként  lássuk  
viszont  a  megfelelő  sapkában.  (Ez-
zel  ki  is  merül  a  szerepe.)  Vagy  ami-
kor  a  sírásó-kútásó-örült  előbb  a  
Hamletból  idéz,  majd  gyengébbek  
kedvéért  egy  Yorick-féle  koponyát  
is  előkapar  a  gödörből.  Aki  ebben  
sem  fedezi  föl  az  intellektuális-filo-
zofikus  játékot,  a  Hamlet  sírásójá-
val  szólva  —  „ismerje  el  magát".  
Bevallom,  én  ezen  a  ponton  döntöt-
tem  úgy,  hogy  nem  bennem  van  a  
hiba,  és  ami  érdekesen  félabszurd-
nak  szeretné  magát  mutatni  Kardos  
István  és  Kardos  Ferenc  filmjében,  
az  nemcsak  zavarosan  kimódoltnak  
látszik,  hanem  az  is,  valóban.  („Lát-
szikot  nem  ismerek"  —  tenne  hozzá  
valaki  még  egy  Hamlet-idézetet  a  
filmben.) 

Menjünk  sorjában.  Az  Egyszeregy  
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hőse  —  mondhatnánk  inkább:  gyá-
vája  —  egész  életen  át  kénytelen  el-
játszani  saját nemlétező  ikertestvérét,  
mert  az  apja  annak  idején  nem  tu-
dott  beletörődni,  hogy  a  felesége ik-
rek  helyett  csak  egyetlen  fiút  szült.  
Mire  a  film  elkezdődik,  már  egészen  
jól  beleszokott  a  fregoliéletbe.  Van  
két  szakmája,  két  háza,  két  felesége,  
három  plusz  két  gyereke  és  egy  mo-
torkerékpárja  (oldalkocsis).  A  dra-
maturgiai  gondviselés  addigra  már  
megszabadította  szülőanyjától  mint  
zavaró  tényezőtől,  mindjárt  két  le-
gyet  ütve  egycsapásra.  A  bősz  atya  
ugyanis  ettől  kezdve  kitagadja  azt  a  
gyermekét,  amelyik  nem  jelent  meg  
a  temetésen,  kizárva  ezzel  a  lehető-
séget,  hogy  az  „ikrek"  az  ő  lakásán  
találkozzanak.  Utóbb  ez  rendkívül  
lavasz  fogásnak  bizonyul:  ő  ártatlan,  
mossa  kezeit,  a  maga  részéről  meg-
oldott  egy  nehéz  dramaturgiai  kér-
dést,  a  többivel  — már  ti. azzal,  hogy  
az  „ikrek"  netán  máshol  is  találkoz-
hatnak  —  törődjék  a  forgatókönyv-
író  és  a  rendező.  (Nem  törődnek  
vele.)  De  hallom  az  intést:  ne  keres-
sünk  egy  abszurd  ötlet  mögött  rea-
lizmust,  nézzük  tovább  a  történetet.  
A  biztos  alapokra  épített  kétlakiság  
a  dramaturgia  szabályai  szerint  
egyszercsak  fölborul,  Péter-Pál  nevű  
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megkétszereződött  hősünk  feje  fölött  
összecsapnak  a  hullámok,  mire  hir-
telen  ötlettel  vízbe  fojtja  egyik  ön-
magát.  Egyszerű,  akár  az  egyszer-
egy:  marad  ugyanannyi  személy,  
amennyi  volt.  Mínusz  egy  iker,  plusz  
egy  özvegy.  Ami  mégsem  mindegy.  
Ügy  látszik,  az  immár  pétertelenített  
Pálnak  sem,  mert  határozottan  úgy  
fest.  mint  akinek  hiányérzete  van.  
Ezért  aztán  lassanként  újra  vissza-
lopja  magát  özvegyen  hagyott  csa-
ládjába  . . .  

Namármost,  tudom  én,  hogy  kell  
a  vígjáték.  Boldogan  elfogadnám  az  
Egyszeregyet  bohózatnak,  farce-nak,  
blődlinek,  kabarénak  —  mindannak,  
ami  szemlátomást  nem  akar  lenni.  
Sajnos  akkor  is  kénytelen  volnék  
embereket,  helyzeteket  és  elemi  logi-
kát  keresni  benne  —  mindazt,  ami-
nek  híjával  van.  Talán  föltűnt,  hogy  
többször  emlegettem  a  dramaturgiát,  
ami  a  legrosszabb  oldaláról  mutatko-
zik  be  a  filmben:  ő  konstruálja  a  
történetet.  És  most  már  az  előbbi  
intés  sem  számít:  igenis,  keressünk  
az  abszurd  ötlet  mögött  realizmust!  
Embereket,  akik  nemcsak  sapkát  
cserélnek,  hanem  elhiszem  róluk,  
hogy  valóban  léteznek.  Asszonyokat,  
akik  nemcsak  abban  különböznek,  
hogy  az  egyik  „bővérű",  a  másik  
„szelíden  szőke".  Szereplőket,  aki-
ket  nem  a  színészegyeztető  rendel  a  
jelenetbe,  hanem  a  mese  logikája.  
Ezenkívül  már  csak  a  profi  forgató-
könyv  hiányozna,  amely  régi  patro-
nok  pufogtatása  helyett  kidolgozná  
a  kettős  élet  mulatságos  hajszáját  — 
és  kész  lenne  egy  elfogadható  „mai  
vígjáték".  Majdnem  elfelejtettem:  
még  arra  is  ügyelni  kellene,  hogy  a  
fekete  humor  ne  csapjon  át  ízléste-
lenségbe,  mint  a  temetési  jelenetben  
(legkevésbé  a  tragédiába  illő  játékot  
produkáló  Halász  Judit  hibájából).  

Szeretném  elhárítani  azt  a  vádat,,  
hogy  nem  vettem  észre,  „miről  szól"  
az  Egyszeregy.  Bizony  észrevettem,  
hogy  az  alkotók  a  vígjáték  örve  
alatt  igyekeznek  mélyeket  mondani  
(mentségükre  szolgáljon,  hogy  a  né-
zők  többsége  nem  fogja  észrevenni)  
az  életről  meg  az  emberi  természet-
ről.  Arról,  hogy  jó  volna  egy  vala-
kinek  és  egy  más  embernek  lenni  
egyszerre;  jó  volna,  ha  két  életet  él-
hetnénk,  és  az  egyikből  kényelmesen  
átsétálhatnánk  a  másikba,  jó  vol-



Jelenet  a  filmből  (Szóvári  Gyula  felvételei)  

na,  ha  egyik  életünkben  kiélhetnénk  
másik  életünk  elfojtásait  és  viszont,  
s  a  legjobb  volna,  ha  kellő  pillanat-
ban  komplettül  ki  is  cserélhetnénk  
a  két  életünket,  mert  jobbról  balra  
talán  még  elviselhető  (ideig-óráig)  
az,  amit  balról  jobbra  már  halálosan  
ununk,  szeretett  hozzátartozóinkkal  
egyetemben . . .  Ezeket  a  gondolato-
kat  akár  elő  is  lehetne  adni  egy  ön-
magában  elfogadható  alaptörténet-
tel  és  egy  megfelelően  ráépített  uta-
lásrendszerrel.  Az  Egy  őrült  éjszaka  
alkotói  ne  tudnák?  . . .  

Itt  be  kellene  fejezni  a  kudarc-
elemzést,  ha  Garas  Dezső  nem  volna  
sokkal  jobb,  mint  a  film.  Ö  ugyanis  
— bár  nem  kap  hozzá  forgatókönyvi  
segítséget  —  el  tudja  játszani  a  reá-
lisat  az  abszurdban  és  a  filozófiát  a  
„sima"  komédiában.  Csak  az  első  je-
lenetekben  különbözteti  meg  az  
„ikreket",  amíg  a  néző  tisztába  jön  a  
történettel.  Igazán  a  figura  kétlelkű-
sége  izgatja.  Péter-Páljában  van  va-
lami  kielégülhetetlen  nyugtalanság:  
a  mássá  levés  bűvölete.  A  „kőmű-
ves"  vitatkozik  benne  a  „szobafestő-

vel",  és  szinte  megértjük  a  két  asz-
szonyt,  amikor  azt  mondják,  hogy  
ezer  közül  is  kiválasztanák  a  férjü-
ket.  Amikor  mint  önmaga  testvére  
csábítja  el  (egyik)  feleségét  —  a  sze-
replők  felmenői  között  elfelejtettem  
megemlíteni  Molnár  Ferencet  —,  ak-
kor  ebben  az  aktusban  nemcsak  az  
ősrégi  lélektani  recept  teljesedik  be,  
hanem  mintha  csakugyan  a  „másik"  
bújna  a  hitvesi  ágyba.  Garas  ugyan-
akkor  érzékelteti,  hogy  hőse  élvezi  is  
a  kettős  életet,  de  kínlódik  is  benne;  
mihelyt  azonban  sikerül  fölszámol-
nia,  és  megszabadul  másik  énjétől,  
már  újra  félembernek  érzi  magát.  
Vivőr  és  slemil  egyszerre,  s  a  szí-
nész  még  arra  a  bravúrra  is  képes,  
hogy  a  bohózati  kergetőzés  közben  
a  személyiségzavar  shakespeare-i  
vagy  kleisti  ijedt  pillanatát  is  el-
játssza  (nem  hiába  volt  egykor  az  
Amphitryon  Sosiasa).  Garas  one-
man-show-ja  igazi  mutatvány.  Meg-
érdemelt  volna  maga  köré  egy  fil-
met. 
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