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FILMSTÍLUS ÉS ÉLETSTÍLUS 

Magányosság, társtalanság, nyugtalan 
egyedüllét lengi át ezt a filmet. Hősei egy-
más mellett élnek, de külön világokat kép-
viselnek. Saját drámájukat hordozzák, sa-
ját tragédiájuk nyomasztja őket, kapcsola-
tuk nem* magyarázza meg sorsukat, jelle-
müket. A magyarázatért, a figurák kul-
csáért máshova kell fordulni, mélyebbre 
kell ásni. A film erre inspirál bennünket, 
szinte kényszerít, hogy a látható szituációk 
mögött megkeressük a szituáció eredetét, 
eredőjét, elindítóját: a múltat. Mert amit a 
szituációk jeleznek, az kevés, majdhogy-
nem megtévesztően más drámát jelez, 
mint amiről a történet beszélni akar. Ez a 
különös filmtörténet éppen ezért megtré-
fálja azt, aki beletekint. A felszíni világa, 
tehát az, ami első pillanatra látható belőle, 
mindössze csak annyit jelez, hogy egymás 
mellett él Máté főmérnök és felesége egy 
kisvárosban, de végtelen magánosságra 
kárhoztatva, gyermek nélkül, egy moder-
nül berendezett villalakásban, a kertes há-
zak utcájában, ahol bőven árad a fény, a 
tisztaság, szinte hirdeti magát a jólét — 
mégis nyomasztó az atmoszféra, mert ez a 
felszíni harmónia belső nyugtalanságokat, 
diszharmóniákat takar, tragikus távolságo-
kat és magányosságot. 

Ezt a magányt ábrázolja a film, e ma-

gány okait kutatja ez a mai Nóra-történet, 
amelyben a mi nemzedékünk, a felszaba-
dulással induló igényes, lelkes fiatalság 
drámájából is megéreztet valamit. Szándé-
kosan fogalmaztam ilyen fenntartásokkal, 
mert valóban, amit a film ábrázol, csak fel-
színe annak, amit mondani akar. Nem 
egyszerűen arról van szó, hogy hajdan 
nagy és nemes eszményeket építgető fia-
talemberek a csendes kispolgáriság langyos 
és poshadt állóvizére eveztek, s életüket be-
tölti a megteremtett nyugodt, csendes jólét 
élvezése. A probléma sokkal nagyobb en-
nél. Arról van szó, hogy a Máté és felesége 
közti szakadék nem onnan adódik, hogy a 
jólét és a kényelemszeretet tönkretette éle-
tüket, de inkább onnan, hogy elvesztették 
a hajdani eszményeiket és újat, korszerűt 
nem találtak. JA szakadékok nem a hivatás 
és a magánélöt között húzódnak, nem az-
zal lehet ezt a problémát jobban megköze-
líteni, ha azt mondjuk, hogy Máté főmér-
nök kiválóan dolgozik, hivatalos tevé-
kenységét jóU elvégzi, de magánéletében 
kispolgári szemléletet hordoz. A tragikus 
konfliktus életszemléletük és a társadalmi 
valóság között van. Az, hogy Máté a mun-
kát csak kenyérkeresetnek tekinti; s a haj-
dani hittel telij ifjúból az unt kötelességtel-
jesítés lovagja lett, aki úgy lép át egyik 
napból a másikba, hogy közönyét, magá-
nyát a fényűzés sem tudja feledtetni. Ezek 
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az emberek attól boldogtalanok, hogy az 
életük vált tartalmatlanná, érdektelenné. 
Máté és felesége gyermek nélkül olyan 
külsőségek között él a kertes házak utcájá-
ban, mint a Horthy-kqrszakbeli úri kö-
zéposztály képviselői. Életüket betölti a 
névnapok, mulatozások „változatossága". 
Olyan messze vannak az igényes élettől, 
hogy már nem is érzik az életük nyugtala-
nító unalmát és szürkeségét. 

A V I H A R , ÉS AMI KIVÁLTJA 

Ebben a csendes állóvízben a vihart Pa-
lotás mérnök megjelenése idézi elő. Palotás 
valami hasonlótól szenved, benne is külö-
nös nyugtalanság vibrál, ez űzi el mind-
egyre otthonról, a mozgásba, az új és új 
városok magányába menekül, nincs „tü-
relme a családi körben megmaradni. Uzi, 
hajszolja önmagát, hogy ne kelljen szem-
benéznie problémáival. Palotás találkozik 
Máténéval . . . Nem egyszerűen igényt éb-
reszt az asszonyban, csak beléplántálja saját 
nyugtalanságát és kereső szenvedélyét. Pa-
lotás pontosan tudja a saját drámáját: töké-
letesen végig tudja gondolni, amit tennie 
kellene. Az út elejét és az irányát is érzi, de 
ahhoz, hogy kövesse, végigcsinálja a jót, 
nmes ereje. Máténéban csak a nyugtalan-
ság munkál. Palotás megjelenése és kiáb-
rándító távozása ébreszti rá egyszerre arra, 
hogy utat tévesztett és valahogy máshol, 
egyedül kell elindulnia. A film azzal fejező-
dik be, hogy egy nagy és forró érzéki fel-

lángolás után visszamegy újra a kertes há-
zak utcájába, de csak azért, hogy ott-
hagyja, s próbáljon valamit elölről újra el-
kezdeni. 

Kétszeresen nyugtalanító ez a befejezés. 
Először is: kisebbíti a drámát. A tragédia 
sokkal teljesebb, igazabb, meggyőzőbb 
lenne, ha ez az asszony ittmaradna és most 
már a felismert igazságoktól görnyedten 
is, de megpróbálná tartalommal megtöl-
teni a kiüresedett életformát. Mert ez a 
megalapozatlan és indokolatlan kivonulás 
kevésbé meggyőző. Igaz, megértett vala-
mit a sorsából, de ez a megértés még na-
gyon messze van attól, hogy érezné önnön 
drámáját. Ez a távozás nem jelent leszámo-
lást a magánnyal, a hazugságokkal, az 
avult eszményekkel, csak valamiféle ab-
szurd és váratlan szökés, amelyet ebben a 
pillanatban a teljes logikátlanság vesz kö-
rül. 

A film írója és rendezője, Csurka István 
és Fejér Tamás, arra törekedett, hogy sej-
tésekkel, motívumok felvillantásával az 
egyszerű történet mögött megéreztessen 
valamit, ami korszakunkra jellemző; hogy 
a magánélet kis válságaiból a társadalmi 
mélységek felé vezesse tekintetünket. A baj 
ott van, hogy amit tettek, az rendkívül ke-
vés és olykor megtévesztő. Ezért könnyen 
hihetik egyes kritikusok és nézők is a rossz 
házasságról mondott tanmesének a „Ker-
tes házak utcáját"; csupán a férfiönzés el-( 
leni protestálásnak. Pedig amikor a kispol-
gári férfiönzésről beszélnek, akkor azért 



Meggyesi Mária és Bara Margit 

sejtetni engedik, hogy az okokat szeretnék 
felderíteni, vagy legalábbis a nézőt arra 
serkenteni, hogy próbálja végiggondolni a 
látottakat. Ezért van aztán furcsa kettős-
sége ennek a filmnek. Ezért nem tudja a 
társadalmi igényű mondanivalót és az ál-
tala ábrázolt történetet szinkronba hozni. 
A szándék és a filozófiai tartalom mélyen 
társadalmi igényű, a válasz csupán szemé-
lyes, privát jellegű. A filmnek a társadalmi 
kérdésfeltevésre nem sikerül társadalmi 
igényű válaszokat adni. 

F ILMRITMUS ÉS É L E T R I T M U S 

Fejér Tamás rendezése stílusosan szol-
gálja a mondanivaló kifejezését. A képek 
különös kompozíciója (Flildebrand István 
kitűnő munkája), a kameramozgás rit-
musa sokat elmond erről a világról, mint-
egy aláhúzza, hangsúlyozza, ritmusával is 
kifejezi ennek az életnek az encrváltságát, 
kiúttalanságát, céltalanságát. Ahogy a fé-
nyek, árnyak váltakoznak, ahogy szintere-
ket képes bemutatni ez a film, abban már 
eleve atmoszférát teremt, mondanivaló 

rangjára emeli a képi megfogalmazást. 
A színészi játék ennek megfelelően tökéle-
tes egyszerűséggel szólal meg. Ritkán látni 
ilyen kitűnő ábrázoló-együttest. Nem a 
színészi játék hat itt; de az ábrázolás ter-
mészetessége és közvetlensége, könnyed-
sége és életszerűsége. Fényképezett valóság 
csap felénk a játékból. A film néhány nagy 
jelenetét különösen élménnyé a rendezői 
munka, a színészi játék avatja. (Az Anna-
nap ábrázolása vagy Palotás és Máténé 
forró szerelmes tánca.) Ezért tud a szok-
vány fölé emelkedni, meglepő eredetiségé-
vel hatni. 

A szereplők közt Gábor Miklós, Pálos 
György és Bara Margit játéka viszi a játék 
vezérszólamát. Gábor Miklós Palotás kü-
lönös kiégettségét, okos szenvedélyét, tra-
gikus nyugtalanságát éreztette nagy erő-
vel. Bara Margit az asszony magános, 
visszafogott^ lefojtott szenvedélyét, belső 
emésztődését rajzolta meg finom eszkö-
zökkel, Pálos György pedig Máté József 
gyanútlan fölényét hangsúlyozta kiválóan. 
Mellettük Tábori Nóra, Schubert Éva és 
Latinovits Zoltán alakítására kellett fel-
figyelnünk. ILLÉS JENŐ 


