
KREBSZ, AZ I S T E N 
Krebsz természetesen nem isten. 
Krebsz egy műanyagálom-gyáros. 

Egy lelkes giccs-konstruktőr. A kép-
zelgések sóhivatalnoka. 

Krebsz. egy láthatatlan Központ 
megbízásából, magát a Paradicso-
mot akarja odavarázsolni a Balaton-
parti fövenyre. Drapériákból, desz-
kalépcsőkből, kulisszavásznakból, 
csillámpapírokból. Vagyis a legsilá-
nyabb matériákból összetákolva. 
Valójában egy reklám-szépségver-
seny díszletei épülnek. De Krebsz, 
a főrendező az illúziók giccs-kated-
rálisát álmodja ebbe a díszlet-
monstrumba. A szépségverseny, har-
minc válogatott hölgyével, kebel- és 
csípőpompájával, fellegekbe nyúló 
lépcsősorával, recsegő megafon-zené-
jével csak alkalom a számára. Mire 
is? Hogy a maga üdvösség-eszmé-
nyét megvalósítsa, s másokat is üd-
vözítsen általa. De ebben a krepp-
papír-Paradicsomban egyedül csak ő 
hisz. Egy hivatalnok monomániás 
konokságával. Vakon. Szinte a szó 
fizikai értelmében is. Hiszen Krebsz, 
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sokdioptriás gukker-szemüvegével 
olyannyira rövidlátó, hogy már-már 
vaknak minősül. Így az üdvözitésre 
szánt világ közönyét sem látja meg. 
Krebsz, a légvár-építő, a lelkes 
giccs-konstruktőr nem veszi észre, 
hogy az emberek csak praktikus 
hasznot remélnek attól, ami neki 
az egyetlen Életcél. Ezért maga ve-
selkedik neki a feladatnak: Pallasz-
karikatúraként tartja vállain ezt az 
álmokból és lécekből összefuserált, 
hatalmas építményt Krebsz értel-
metlen lelkesedése az egyetlen rea-
litás ebben a tohuvabohuban; mi-
vel maga nem számol a valósággal, 
környezete is irreálissá válik körü-
lötte. 

A jelkép nem kíván bővebb ma-
gyarázatot. 

Krebsz, felső fokon, arra figyel-
meztet, hogy az öngerjesztő és ön-
kielégítő lelkesedés, ha „elvont ide-
ák" szolgálatában áll, s nem ve-
szi tudomásul a tényeket, sőt a té-
nyek jelenlétét zavaró motívumnak 
véli, csak abszurditást termelhet. Egy 
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szépségversenyt például, az üdvösség 
ígéretével. Vagy cifra diadalkaput, 
amely nem nyílik sehová. S még to-
vább. Mindaz, amit tárgyától elsza-
kadt illuzionizmus létrehoz, riasztó-
an megegyezik az eszmék befogadá-
sára képtelen nyárspolgár ízlésével. 
Vakhitűek és hitetlenek a giccsben 
találkoznak. 

De a film ezt a mondanivalót meg-
toldja egy másik, aktuálisabb jelen-

téssel is. És a kettő bizony üti egy-
mást. 

Krebszet végül is hőssé avatja a 
„költői igazságszolgáltatás". Embe-
rünk a történet végén legurul a 
magaépítette giccs-katedrális lépcső-
in. S posztját elfoglalják az ügyes-
kedők, intrikusok, üzletemberek. Ez 
a befejezést arra utal, hogy társa-
dalmunkban a hittel teli, áldozatos 
munkának nincs becsülete. De 
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A szépségkirálynő-jelöltek megérkezése 

Krebsz, őszinte sajnálatunkra, so-
hasem lehet a „jogtalanul mellőzöt-
tek" példája. Groteszk karikatúra-
testén rosszul áll a legszürkébb hő-
si mundér is. Hiszen a rövidlátás 
semmilyen erkölcsi jóvátételt nem 
érdemel. S minél több társadalmi 
buzgóságot fejt ki, annál kevésbé. 
Az aktivitás itt csak súlyosbító kö-
rülmény. Igen, a film összezavarja 
a fogalmakat, amelyeket pedig igye-
kezett élesen különválasztani egy-
mástól. Óva intve bennünket, hogy a 
hitet ne tévesszük össze önmaga fo-
nákjával. 

A főhős utóvégre leveti jelképes 
gukker-szemüvegét. És oly megindí-
tóan néz a szemünkbe, mintha rö-
vidlátása csak testi fogyatékosság 
lenne. 

Müller Péter forgatókönyve előse-
gítette, hogy Révényi Tamás, a ren-
dező, „lírai naturalizmusán" túllép-
jen. Sok fellinis kép- és képzettársí-
tással, groteszk álom-figurával, szí-
nes köddel, de sok eredeti humorral 
is Az ötletek közt akadnak kitűnők: 

például a tanácsi kiküldött lezuha-
nása a szakadékba; jók: így a ref-
lektorfény éjszakai pásztázása a sá-
tortáborban; és túlnyújtottak: mint 
a jelöltek intelligencia-vizsgája. Én 
mégis mintha kevesellném őket. A 
film néhány jelenete hosszadalma-
san terül szét a térben. Itt, ahol 
mindvégig azonos a helyszín, a víg-
játéki gumimatracon még inkább el-
várnánk az ötletek gyors talpraesé-
sét, huppanását. rugózását, gurulását 
Ettől ütemesebb lenne a film tem-
pója is. 

Krebszet a golyófejű bumburnyá-
kot Kállai Ferenc játssza, kitűnően. 
Olyan, mint az asztali futball-játék 
csatára, aki fejnyomásra lő. Játéká-
ban két asszisztens segédkezik: Ga-
ras Dezső és Iglódi István. Meg ren-
geteg fiatal lány, akiket alig lehet 
megkülönböztetni egymástól. De a 
társaságukban töltött forgatási na-
pokért a stáb valamennyi férfitag-
ját méltán irigyelhetjük. 
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