
TANULMÁNY A N Ő K R Ő L 
Többek megnyugtatására közlöm, 

hogy a Tanulmány a nőkről valójá-
ban nem tanulmány. Legalábbis ab-
ban az értelemben, ahogy ezt a mű-
fa j t Alexander Bernát, Beöthy Zsolt, 
Gyulai Pál, Lukács professzor s más 
jeles auctorok művelték. Noha el-
vétve hivatkozás történik némely 
komolyabb szerzőkre. Platonra ne-
vezetesen, akit a hői lélekről lévén 
szó, nem lehet kihagyni. A Tanul-
mány a nőkről műfajá t inkább a 
csevegésben jelölném meg; bár nem 
vagyok benne biztos, hogy ezt a mű-
fa j t feltünteti-e Ungvári Tamás kö-
zelmúltban kiadott poéticája. Mind-
egy. Ne ragaszkodjunk a merev 
szakmai kategóriákhoz. Utóvégre a 
művészi gyakorlat alakítja ki az el-
méletet, s nem fordítva. Elképzel-
hető, ha Gyárfás Miklós (szerző) és 
Keleti Márton (rendező) megalkot 
még néhány közös filmet: a cseve-
gésnek is helyet kell szorítani a mű-
fajelmélet címszavai között. Külö-
nös tekintettel a filmvígjáték műfa-
jára. Valahogy így „ars csevegiensis 
cinematografiae hungarica". Bár a 
kifejezés helyes latinságáért nem 
kezeskedem. 

Ezúttal, elébevágva a tudósabb el-
méknek, de mesterségükbe bele 
nem kontárkodva, csak néhány ada-
lékot kívánok szolgáltatni a fenti 
címszóhoz. 

A csevegés voltaképp a kellemes 

időtöltés műfaja. Csevegni akkor 
szoktunk, ha nincs különösen fontos 
mondanivalónk egymás számára, vi-
szont több-kevesebb ideig ráérünk: 
mert a társaságból nem illik korán 
hazamenni, vagy az orvos még nem 
szólította a következő beteget, vagy 
meg kell várni a legközelebbi autó-
buszt, vagy két- két és félezer méter 
filmszalag a rendelkezésünkre áll. 
Ennek megfelelően a csevegés tár-
gya minden más műfajénál lazább 
és kötetlenebb. A csevegő személy 
kündul valamiből, de nem akar el-
jutni sehová; nem igénye, hogy bár-
mit is elrendezzen, megoldjon, tisz-
tázzon: csupán a ráérő idejét kí-
vánja kellemes közérzettel eltölteni. 
Minél általánosabb témát választ te-
hát, annál több módja van hajla-
mainak kiélésére. A westfáliai bé-
kéről, a hormonműködésről, vagy a 
magyar bauxitbányászatról például 
nehezen lehet csevegni. Ezek túlsá-
gosan konkrét dolgok. De itt van-
nak például a nők. Általában. 
Lucretia Borgiától a kalaposkisasz-
szonyokig. Egyetlen nő lelkivilágát 
— több-kevesebb tehetséggel és tü-
relemmel — még csak meg lehet ér-
teni; van rá remény. De valameny-
nyi nőét? Édes istenem! S éppily 
kimeríthetetlen téma a nők-férfiak 
kapcsolata, — általában a szerelem, 
vagy a házasság is. Ezekről az indi-
rekt kérdésekről jobbára csak cse-
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vegni lehet, öt percig, másfél óráig, 
esetleg egy életen át; de mindig 
abban a megnyugtató tudatban, 
hogy csevegésünk nem fog a megol-
dás felé vezető út vakvágányára 
futni. Mert amit most kijelentünk a 
tárgyról, a következő mondatban 
akár meg is cáfolhatjuk. Fölösleges 
hát félnünk attól, hogy a rendelke-
zésünkre álló időt nem tudjuk meg-
felelő szöveggel kitölteni. S még va-
lamit. Egykorú fültanúk szerint Se-
neca is szeretett csevegni. Marcus 
Aurelius is. Napóleon is. A csevegés 
minősége tehát nagymértékben függ 
az előadó érteimi képességeitől. 
Csevegni lehet elmésen és unalma-
san, tartalmasan és üresen, irodalmi 

színvonalon és kávéházi zsáner-
b e n . . . 

Nos, állapítsuk meg, hogy Gyárfás 
Miklós és Keleti Márton kitűnően 
cseveg. Szigorúan betart ják e kötet-
len műfa j nemlétező szabályait. 
Gyárfásnak egy-egy paradoxonról 
mindig két-három újabb paradoxon 
jut eszébe; szinte kimerítő ötletesség-
gel. Keleti Márton pedig képi aforiz-
mákban komponál. Csak az zavar 
néha, hogy Gyárfás Miklós történe-
tei olykor dramatikusak — máskor 
túlságosan célszerűek — ehhez a csa-
pongó, ötletekkel brillírozó hangvé-
telhez képest. 

A Tanulmány a nőkről indító kép-
sorában két asszony botlik egymásba 
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az autóbusz-megállónál: mindketten 
válni akarnak, s ugyanabba az ügy-
védi munkaközösségbe sietnek. Mádi-
né húszéves, Baloghné harminc. De 
kisvártatva megérkezik az ötvenéves 
Geguczné is (hogy mindhárom kor-
osztály képviselje magát). Geguczné 
ugyan nem akar elszakadni a férjé-
től, asszonytársaitól azonban hama-
rosan kedvet kap a váláshoz. Az 
okok? Éppoly különbözők, akár a 
hősnők életkora Mádi Péter kibír-
hatatlanul féltékeny és malacságokat 
beszél a villamoson; Balogh Sándor 
elhanyagolja a nejét és gitározik; Ge-
gucz Bálint nem törődik a karrierjé-
vel és hajémodelleket kormányoz. 
(Egy tipikus tulajdonság — egy ku-
riózum.) A menyecskék ügyét dr. Ké-
pes Vera kezdő ügyvédnő vállalja el. 
Vera merő szakmai buzgalomból, 
puhatolódzó látogatást tesz a férjek-
nél. S mi történik? A három férfi 
egyöntetűen beleszeret. (A nők ta-
nulmányozásához természetesen a 
férfiak jellemrajza is megkívántatik.) 
Most már a férjék szorgalmaznák a 
válópert. Az asszonyok azonban meg-
makacsolják m a g u k a t . . . 

S itt akár abba is hagyhatjuk. 
Már a film indításából kiderül, 

hogy ez a három-expozíciós, sok sze-
replőt mozgató, a társadalom külön-
böző szintjein játszódó történet a 
dramaturgiai teendők sokaságát zú-
dítja a szerzőre. Valamennyit kitű-
nően oldja meg, bár néha a csevegés 

rovására. Persze, Gyárfás Miklós a 
Gassmann-paródiák mintájára afféle 
játékos példababákként is kezelhetné 
alakjait, egy pillanatra sem takarva 
el a végtagjaikba fűzött zsineget; 
vagy krétával felvázolt skiccekként 
inkább, amelyeket könnyedén odavet 
a táblára; majd a kezével gyorsan 
letöröl; de Gyárfás vígjátéki hősök-
ként kezeli őket, eltervelt szerepet 
ad nekik a cselekményben: s ezért 
mulatságos szövegillusztrációk he-
lyett néha félig kidolgozott alakok 
maradnak. Másrészt a történet köte-
lező megoldásai olykor lefékezik az 
író paradoxonokat termő képzeletét. 
A filmben azok a legderűsebb részek, 
amikor az író a történet fölött „átbe-
szél". A nők lelkivilágához és láb-
ikráihoz fűzött kommentárjaiért min-
dig hálával tartozunk. 

Keleti Márton a szerző szándékát 
megértő, friss rendezésben felvonul-
tatja a magyar színművészet élgár-
dáját: Ruttkai Évát, Páger Antalt. 
Kiss Manyit, Básti Lajost, Latinovits 
Zoltánt, Várkonyi Zoltánt — meg-
mérkőzve a színész-egyeztetés nem 
csekély prohlémáival. 

Végül csak annyit még, hogy a 
csevegés műfa ja — amelynek tudo-
mányos kidolgozásával ne késleked-
jünk — kritikaírás ürügyén is gya-
korolható. Mint ez a példa is mu-
tatja. 
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