
B Ű B Á J O S O K 
A Gyermekbetegségekben volt 

egy epizód, nem is a legemlékezete-
sebb e filmből: a divatbemutató. 
Éppen csak felvillantotta korunk két 
nagy mítoszának, a divatnak és a 
reklámnak ezt a közös mágikus szer-
tartását, melynek során elsősorban 
fáradt és idős hölgyeknek kizárólag 
üde és fiatal manökenek úgynevezett 
ruhakölteményeket mutatnak be, oly 
mesterkélt körülmények között, oly 
raffináltan kidolgozott — bár már 
rég gépiessé merevült — koreográ-
fiával, hogy az elkábuló, önáltatásra 
amúgy is hajlamos meghívottak ma-
gukat képzeljék a ruhákba és az 
irigy szemek kereszttüzébe. 

Észrevettük-e akkor, hogy Kardos 
Ferenc és Rózsa János gyermeki te-
kintetű kamerája demitizálni akarta 
ezt a szertartást, megmutatva talmi, 
sőt már-már abszurd jellegét? Vagy 
a petárdák, a füstbombák robban-
tásában csak különösen merész kö-
lyök-csínyt láttunk, s nem gyerme-
kinek álcázott, de mélyebb indulatú 
akciót? 

A Bűbájosok egyik melléktémáját 
a Gyermekbetegségeknek ez az epi-
zódja, távolról bár, már előlegezte. 
E témához kereste most meg Rózsa 

János a csehszlovák BB-t, Eva Vo-
diékovát. Mert a szertartást most 
nem kívülről, a kíméletlen, tiszta-
naiv pillantással ítélő gyermek, ha-
nem belülről, a megfáradt minist-
ráns, az angyonrángatott, de enge-
delmes díszbábu: a manöken szem-
szögéből látjuk. 

Mi a legkézenfekvőbb irány, amer-
re ez a téma bővíthető? A szép nő 
boldogtalansága. Mondhatnám így 
is: a BB-szindróma, persze nem ri-
viérai, hanem Balaton-parti válto-
zatban. 

Partnere persze könnyen, akad. De 
a sportoló számára a vele való sze-
retkezés csak a legkellemesebb mód-
ja az átmozgatásnak, amellyel fel-
lazíthatja télen megmacskásodott iz-
mait. A fotográfusnak dekoratív té-
ma ruhában és mezítelenül. A kiélt 
külföldi milliomosnak egy drága 
élet-, avagy inkább unalom-kellék a 
sok közül — és így tovább. 

Amikor pedig egyetlen egyszer 
úgy adja oda magát, „öncélúan", 
hogy egy különös pikantériával édes 
ölelést vár (és kap) csupán a part-
nerétől, semmi többet, meg sem tud-
ja, hogy az arkangyal-arcú fiú, akit 
viharos csábítással ágyába vitt, ma-
gáévá tett, előzőleg a strandon nem 
fekete reverendát, hanem zöld zsá-
voly kimenőruhát csomagolt batyu-
ba: nem kispap, mint ő gondolta — 
pedig ez a tudat csigázta fel annyira 
érzékeit —, hanem kiskatona. 

Annak, hogy a gyönyörű, puszta 
megjelenésével már vérlázítóan ka-
cérkodó manöken szerencsétlen asz-
szony, boldogtalan nő, nehezen va-
gyunk hajlandóak a tragikumát fel-
fogni: nyilván az irigység, a kár-
öröm is teszi, hogy ennek a komi-
kuma ragadja meg elsősorban a né-
zőt. Bármen#yi mulatságos fejle-
mény támadjon viszont abból a 
szintén rendhagyó viszonyból, mely 
a Bűbájosok hősnőjét kislányához 
fűzi — akit, leányanyaként, egy Ba-
laton melléki községben neveltet, s 
csak szeszélyes-ritkán látogat, akkor 
is többnyire a soros lovag zavaró kí-
séretében —, nevetésünket befelhő-
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zi az anyját sóvárgó gyerek sorsá-
nak tragikuma. 

Bz tehát a Bűbájosok kettős fő té-
mája: a boldogtalan manöken, illetve 
szép nő esetei a csak szeretőt kereső 
férfiakkal, és az apa nélkül „táv-
nevelt" kislány és szép anyukája vi-
szontagságai? S ha ez, hogy lehet, 
ki lehet-e egyáltalán kerülni a mind-
kettőnél kísértő melodrámát, a „zo-
kog az egész szülői munkaközösség" 
jeligéjű könnyzacskóra hatást? 

Rózsa János kikerüli. Ügy azon-
ban, hogy a Bűbájosok, bár e két 
egymást kiegészítő-motiváló témáról 
is van mondanivalója, valójában egy-
fajta repríz: a Gyermekbetegségek-
ből nemcsak a divatbemutató-epi-
zódnak a folytatása, hanem az egész-
nek. A film legfőbb erényei és fő 
hibája mind ebből erednek. 

Az alkalom valóban igazán csábító, 
hogy egy sor kitűnő filmes ötlet, gag. 
és néhány finom gyermeklélektani 
megfigyelés, ami a Gyermekbeteg-
ségekbe nem fért bele vagy azóta 
gyűlt fel, most felhasználásra kerül-
jön. 

Igaz, egy gyermeknek semmi nem 
kell ahhoz, hogy megteremtse a ma-
ga varázsvilágát, külön törvényke-
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zését az élet dolgai felett; elég a 
maga szuverén gyermeki egyénisége, 
a valóság szűkösségével és a felnőt-
tek érthetetlen önkényeivel még 
örök perben élő lázongása. Mégis, az 
a koraöregség, melyre a szép manö-
ken kislányát sorsa-helyzete kény-
szeríti, csak még logikusabbá teszi, 
hogy a gyerek élete gondjait-görcseit 
szertelen képzeletével oldja. S Rózsa 
János, mint a Gyermekbetegségek 
társrendezője, egyszer már kipró-
bálta, micsoda trambulinok kínál-
koznak így a valóságos és az irreális 
vagy a groteszk felségterületei közti 
határok át-átlépdelésére. 

Szívesen elfogadnám tehát — an-
nál is inkább, mert a jobb epizódo-
kat őszintén élveztem —, hogy a kis-
lány körül időnként tótágast áll a 
világ, tél lesz a nyárból, eszkimó 
kutyaszán jön a Balatonon; hogy 
ahol ő hasraesik, ott valóban az 
öregapja (vagy a rómaiak) kincse 
van elásva; elfogadnám, hogy ő Zazie 
a Balatonon. 

De elfogadnám én azt is — ismét: 
annál is inkább, mert a jobb epizó-
dokat őszintén élveztem —, hogy ne 

csak a kislány körül álljon időnként 
tótágast a világ, hanem az anyja 
körül is; a milliomost, aki egy meg-
elevenedett Jean- vagy Arisztid-
vicc; a két őrült autóversenyzőt, akik 
egyenesen egy Verne-regényből ér-
keztek, magyar filmen még soha nem 
látott vezetői bravúrokkal, a Bala-
tonhoz; elfogadnám, hogy a reumás 
festő templomi Szűz Máriaként örö-
kítse meg őt. 

Miért, hogy a Bűbájosokat még-
sem tudtam megkedvelni? Miért 
csak egyes részletei fogtak meg, s 
egésze nem? 

Az ok, azt hiszem, a különböző 
epizódok túlságosan sokféle íajsú-
lyában és stílusában rejlik. Ezek az 
epizódok nem fűződnek — mert nem 
fűzhetők — fel igazán szervesen a 
bevezetőben ígért, de azután csak 
ürügynek használt kettős főtémára, 
ugyanakkor önállóan sem képvisel-
nek olyan egymásra rímelő, egymást 
erősítő mondanivalót, ami kárpótlást 
nyújtana, egy filmre elegendő volna. 

S villódzásuk oly szertelen, hogy 
a néző, aki egy ideig szorgalmasan 
igyekszik átállni a boccaccióiról a 
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vernei, a Milne-iről az Erich Kást-
ner-i világ hullámhosszára, egy idő 
után belefárad e csapongásba. A szép 
manöken és cserfes lánya sorsát már 
nem tudja elég komolyan venni ah-
hoz, hogy igazi érdeklődést és rokon-
szenvet érezzen irántuk, a többé 
vagy kevésbé ötletes gag-ek, epizó-
dok között viszont minduntalan ott 
találja az ő hétköznapi dolgaikat, 
is, és ez lelassítja, vonta tóttá teszi az 
abszurd és groteszk ötletek kaval-
kádját. Igaz, mindvégig minden öt-
let-szikrának van valami mélyebb 
értelme, messzebbre vetülő fénye. 
De ezek a fények a filmtől, annak 
odahagyott témájától is mind mesz-
szebbre vetülnek 

Egyetlen epizód azonban önmagá-
ban is, és a film — de a tulajdon-
képpen meg nem csinált, a csak ígért 
és várt film — egészébe illesztve is 
hibátlan. S ez az a templomi jele-
net, melyben az egyedül maradt 
apa, a festő, és az egyedül maradt 
anya, a manöken lábainál a két ro-
kon sorsú kislány megbeszéli a ma-
guk dolgát, megdöbbentő, de tudom. 

az életben sem példátlan, koraérett 
bölcsességgel és rezignációvaL 

Eva Vodiökovától, bár szinte foly-
ton „képben van", szerepe alig kí-
vánt többet, mint dekorativitást. S 
ha alakja nem is oly tökéletes, játé-
ka semmivel nem marad el BB egy-
kori hasonló igényű alakításai mö-
gött. A gyerekszereplők és az ama-
tőr epizód is ták teljesítményéért az 
elismerés elsősorban a rendezőt ille-
ti. A többi alakítás közül egyet emel-
nék ki, a fél-amatőr Koós Jánosét, 
akinek vérbő sportoló-karikatúrája 
kitűnő telitalálat 

Tanulság? Nem tudom, hányad-
szor már ismét csak az: nagyon te-
hetséges fiatal rendezőinknek re-
habilitálniok kell a forgatókönyvet, 
mert hiába a filmes mesterség fölé-
nyes ismerete, s mellé meg ezer öt-
let ha a határozott mondanivaló és 
az átgondolt rendező elv hiányzik. 

Kellemes meglepetést okoz az el-
sőfilmes operatőr, Lőrincz József ki-
tűnő munkája, különösen gyönyörű 
tájfelvételei. 
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