
MŰVÉSZEK ÉS AMATŐRÖK 
Fürdés. Ez a címe a magyar no-

vellairodalom egyik remekének. Eb-
ben a Kosztolányi-novellában min-
den vakító, szem- és lélek-fárasztóan 
fehér, könyörtelenül élesek a kon-
túrok. Megjelenítő ereje oly hatal-
mas, hogy egyetlen utaló, magyará-
zó mondatra sincs szüksége, minden 
-magától- nyílik meg, a látvány ad-
ja az értelmezést, a pontosság a lá-
tomást. S a híres idő-cölöpök, az a 
két mondat, melyek közé Kosztolá-
nyi a novellát kifeszítette — az ele-
jén: -Fél háromra járt-, s az utol-
só: -Még három se volt-. E két 
mondat között meghal egy kisfiú. S 
a novellába fogott antik tragédia-
tájat körüllengi fülledten és nyo-
masztóan a húszas évek kishivatal-
nok-életének levegője, reménytelen 
kisszerűsége. 

Ezzel a Kosztolányi-novellával ta-
lálkoztam most egy amatőr-filmen. 
S többet aligha mondhatnék, mint 
hogy e kisfilmlen valóban a novel-
lával találkoztam. A Fürdés dr. 
Bánhidi Zoltán munkája s az Egye-
temi Színpadon, több kisfilm társa-

ságában, az ELTE Amatőrfilm Klub 
és a Tungsram Filmkör közösen ren-
dezett amatőrfilm bemutatóján lát-
tam. Remélem nem utoljára. 

-Fehéren sütött a nap. Mint ami-
kor éjjel fényképeznek és villanó-
port gyújtanak, úgy izzott a balato-
ni fürdőhely a verőfényben.- így 
kezdi Kosztolányi a novellát, s Bán-
hidi Zoltán hosszú, kitartott képek-
kel -méri be« a színhelyet, mintegy 
megteremti a rövid dráma kohóját: 
szomorú, elhanyagolt falusi házak, 
vakítóan fehérre meszelt homlok-
zattal, a néző hunyorog, be szeretné 
hunyni a szemét, de nem lehet, mert 
odatapasztja a látvány. És lassan ki-
rajzolódik a második réteg, a tár-
sadalmi, a -Suhajda-világ-, a siral-
mas, erősen harmadrendű fürdőhely, 
ahol csak szegény hivatalnokok nya-
raltak. Az árnyékban, -törökszeg-
fűk között-, Suhajdáné horgol: a kép 
első pillanatban belerántja a né-
zőt a húszas évekbe is, meg a nyo-
masztó, eseménytelen kishivatalnok-
nyaralás állóvizébe is. 

Rövid, tömör párbeszéd, csak a 
legszükségesebb. Hogy kiderüljön a 
családi konstelláció: a gyerek rossz 
tanuló, pótvizsgára készül, az anyja 
szánja és imádja, nincs senkije, csak 

Jelenetek a -Fürdés—bői 



ez a kisfiú, az apja pedig keserű és 
sikertelen ember, csak főnökei van-
nak, de otthon úr és parancsoló, aki 
-ember t farag« a fiából. 

Bánhidi Zoltán kitűnően fogalmaz 
a film nyelvén. Egy példa. Van a 
novellában három mondat: -Az apát 
szinte nem is látta. Csak érezte. 
Mindenütt, mindenkor, gyűlölete-
sen. - Hogyan lehet ezt megjelení-
teni? Egy fél-hátat látunk, közeli-
ben, kitöltve az egész vásznat, zsíro-
sat és ellenszenveset, s időnként 
megjelenik a háthoz tartozó kéz, hol 
a jobb, hol a bal, lomha vakarózás, 
közben pedig azok a száraz, resze-
lős, szeretetlen mondatok - jönnek 
ki- ebből a hátból, szinte személy-
telenül, melyek a megfélemlített és 
megalázott gyerekben a gyűlöletes 
apai bálványt felépítik. 

Aztán az út a tóig. Megint lát-
juk a vakító, könyörtelen sivárságú 
falusi utcát. Suhajda lomha, de ma-
gabiztos léptekkel halad, felszegett 
fejjel, nem néz sehová, csak arany-
keretes csíptetője villog, meg van 
sértve ettől a falutól. A gyerek jó-
val mögötte kullog, óvatosan köze-
lebb lopakszik, mint a kutya, nem 
tudja, mikor kergetik vissza — de 
közben egyre tisztábban éli a maga 
életét. Leguggol, megnéz egy követ, 
állatot, növényt, majd a vasúti ' sí-
nen egyensúlyoz, nekifutamodik, 
megáll, valami nagyon szabad és 
természetes ősi ritmusban, csapon-
gón és mégis rej tet t törvények sze-
rint — rendkívül beszédes és szug-
gesztív kontrasztként az apa egy-
hangú, feltartóztathatatlan metro-
nóm-lépteihez. 

S azután a drámai fürdés. Suhaj -
dában oldódik a rosszkedv, bizser-
getően jólesik a langyos víz, szere-
tetlensége más lelki rétegekben kezd 
dolgozni, ingerkedő lesz, a maga da-
rabos, berozsdásodott módján játé-
kos: dobálni kezdi a gyereket a víz-
ben. Még jókedvében is rosszindu-
latú: -Félsz?-, -Mi t mamlasz-
kodsz?-, -Gyáva vagy, barátom-. S 
a második dobás után csend. A gye-
rek nem bukkan fel. - A tó tündök-
lött, mintha millió és millió pillan-
gó verdesné tükrét gyémánt-
szárnnyal.- Ezt látjuk, iszonyatos 
káprázatban, hosszan, úgy tetszik, 
órákon át, csillogást és csillogást. S 

végül még egy jelenet. Suhajdáné 
abbahagyja a horgolást, bezárja az 
ajtót, kinyitja a napernyőjét s el-
indul a strandra, ahogy megígérte 
a gyereknek. Egész lénye, mozgá-
sa, ruhája , de különös módon még 
alakja is nemcsak kort idéz, de tár-
sadalmat, egy életformát, boldogta-
lanságot és valami nagyon szerény 
boldogságot is. Megy a már ismert 
úton, nyitott napernyővel — s aztán 
egy váratlan és döbbenetes pillanat-
ban megáll, becsukja a napernyőt és 
szaladni kezd. 

Bánhidi Zoltán rendkívül auto-
nóm módon fejezi ki magát, termé-
szetesen, keresettség nélkül, mégis 
megteremt egy sajátosan költői sti-
lizáltságot. Nincsenek üres, hazug 
képei, kiagyalt mozzanatai, óvakodik 
a sablontól és a dekoratív beállítá-
soktól — költői realizmusának egyik 
legfőbb jegye, hogy sohasem híze-
leg: sem anyagának, sem alakjai-
nak, sem a nézőnek. S végül, ami 
nagy f i lmjeinkben sem gyakori: 
minden kockája karakteres szemlé-
letről vall. Ez a kisfilm csak elkészí-
tésének körülményeit tekintve ama-
tőr. 

* 

Talán igazságtalan vagyok, hogy 
a -Fürdés- - t kiemelem az amatőr-
bemutató többi fi lmjei közül. Be-
szélhettem volna az Egyetemi Film-
híradó fiatalos frisseségéről, humo-
ráról, dr. Szabó Lajos - öné l e t r a j z -
című bábfi lmjének groteszk költői-
ségéről, Buza Gyula -Gépitáncá— 
ról, mely a kissé már modern kon-
venciószámba menő téma tehetséges 
fényképezésével tűnt ki, Edelényi 
Gábor -Fiatalok 962—jéről, melyben 
széteső szerkezete ellenére sok jó 
mozzanat van, és Solti Pál -Egy da-
rab a tükörből- című, néhol vitára 
ingerlő, de eredeti és érdekes f i lmjé-
ről. Mégis azt hiszem, a -Fü rdés -
mindezek közül a legönállóbb, leg-
befejezettebb — ez indokolja, hogy 
csak erről beszéltem. Bizonyára meg 
lehetne találni a módját, hogy e 
művészi tartalék-energiákat a ma-
gyar filmművészet egészében job-
ban gyümölcsöztessük. 
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