
A munkásosztály a Paradicsomba megy 
Elio Petri filmje nem a látvány 

vagy az egzotikum varázsával fog 
be a vonzáskörébe. Humor sincs 
ebben a műben: amikor a mozinéző 
majd felnevet — akár sírhatna is! 
A modernség eszköztárát sem akar-
ta kiaknázni a rendező: szinte ha-
gyományos módon dolgozik, még a 
való élet kronológiáját sem for-
gatja feL A szituációk gondosan 
felépítettek és megkomponáltak, — 
de a jellemek szinte elnagyoltak. 
Engels 1859-es híres levele jut az 
eszünkbe: mi tagadás, a figurák kö-
zelebb állnak a „schillerizáláshoz", 
mint a shakespeare-i jellem-, cse-
lekmény- és drámaépítkezéshez. A 
hivatkozásnál maradva: jónéhány 
szereplő nemhogy szócső, de egye-
nesen megszemélyesített hangszóró! 
S mégis elnyerte e film a cannes-i 
fesztivál zsűrijének múlt évi nagy-
díját De szemünket most ne 
Cannes-ra, hanem a műre függesz-
szük! 

A munkásosztály a Paradicsomba 
megy című film még az irónia, a 
groteszk (vagy a tudathasadás, más-
kor a „transzcendencia") hatásesz-
közeivel is csak nagyon mértékle-
tesen él. Inkább olyan, mint egy 
ellentétes előjelű himnusz: főhősét 
egyre nagyobb mélységek felé, mai 
dantei bugyrokba löki, hogy ráéb-
ressze: nem lehet a 20. században 

egy kétkezi munkásnak csak az 
individuális, méginkább egoista el-
zárkózásban élnie, ha nem akar 
osztozni a modern rabszolgaságban 
élők sorsában . . . 

Lulu Massa (a kitűnő filmszínész, 
Gian Maria Volonte alakításában) 
betanított munkásként dolgozik egy 
középüzemben (ahol ki tudja már, 
hogy ki a tulajdonos!), háta mögött 
egy felborult házassággal, együtt él 
egy fodrásznővel (ki tudja már, ki 
volt fiának az apja!), nem érdekli 
más, mint a pénz, „ráhajt" a mun-
kában, s kivívja azt a kétes értékű 
pozíciót, hogy hozzá igazítják, mé-
rik a normákat. Még tetszelegni is 
akar ebben a pózban, mígnem egy 
véletlen baleset — egyik ujját vesz-
ti el — radikálisan bele nem szól 
életébe. S első ízben. ekkor tapasz-
talhatja a munkásszolidaritás ere-
jét, rádöbbenhet, hogy a spontánul 
kirobbanó sztrájk nem csak miatta, 
de ő érte is van. Kétségek között 
keresi fel az ideggyógyintézetben 
Militinát, volt idősebb munkatársát. 
Militina még messzebb megy, hi-
szen pontos párhuzamot von a ka-
pitalista társadalom — a gyár — és 
a „diliház" között. De mit tegyen 
Lulu? Kinek, minek higgyen? ösz-
tönének, vagy a gyárkapu előtt 
egymással rivalizáló álradikális, 
maoista diák-agitátoroknak, vagy a 



három szakszervezet egységre lé-
pett szószólóinak? 

Lulu körül egyre jobban megsű-
rűsödik a levegő. A gyári tiltako-
zás — amelyet az ő balesete vál-
tott ki — élesebb osztályharcba 
csap át: rendőrök és munkások, 
menedzserek és a cég kiszolgálói 
összeütközéseinek színterévé válik 
a gyár, s egyik napon őt sem en-
gedi be a gyárőrség — kezébe 
nyomják a felmondást. De mihez 
kezdjen egy munkás? Mihez kezd-
jek — hová menjek — üvölti egy 
kézihangszórón Lulu — „Svájcba 
horgászni?". Mit tegyen? A „forra-
dalmi diákok még lakását is meg-
szállják, élettársa is elhagyja. Nem 
hisz már a diákok „segítőkészségé-
ben" (akik csak osztályméretekben 
tudnak gondolkozni: az egyes mun-
kás sorsa vajmi keveset érdekli 
őket), de az egységre lépett üzemi 
szakszervezet győzelmét (elérték, 
hogy Massát visszavegyék a gyár-
ba), sem tudja igazi örömmel fo-
gadni, hiszen nem jutott többre, 

mint ahol elkezdte... S a film vé-
gén, amikor a gyár vezetői válasz-
ként a norma elleni harcra futósza-
laggyártásra állítják át a termelést, 
elmondja munkástársainak Militi-
nával való találkozása álombeli 
folytatását Hogy ledöntötték a fa-
lakat, ott látta társait is, de a falon 
túl csak ködöt látott... 

Kilátástalanság? Pesszimizmus? 
Nem! Elio Petri nagyon is reális 
veszélyre figyelmeztet. A fejlett ka-
pitalizmusban a valóban erős mun-
kásmozgalom se éljen abban az il-
lúzióban, hogy már az egész mun-
kásosztály öntudatos erejét képvi-
seli. Lulu Massa akár 18—19. szá-
zadi angliai munkás is lehetne. A 
géprombolók indulata sem lenne 
idegen tőle. Igaz, hogy „jólétben" 
él (televíziót nézhet, lakása van. 
élettársa nercbundáról álmodozik), 
de a modern rabszolgaság kellékei-
vel felcicomázva ő mégsem több, 
mint régi elődjei, akiknek tudo-
mása sem volt (akkor nem is le-
hetett) a kivezető útról. Petri film-

GUn Maria Volonté (középen) a film főszerepében 



je keményen figyelmeztet: ne illú-
ziók rózsaszín szemüvegén keresz-
tül mérlegeljük a munkásak öntu-
datát! Senki se higgye, hogy nem 
termelödnek újra azok a munkás-
magatartások, amelyeket még nem 
az osztályöntudat vezérel... Itt jut 
Elio Petri filmje egyetemes érvény-
re, zaklató kérdésfeltevéseivel, a 
mi életünkbe is így tud beleszólni. 
Igaz, minden más párhuzam tétele-
zése hibás és erőltetett volna. 

A film címét éppen ezért aligha 
szabad szó szerint értelmezni. Nem 
a munkásosztályról van szó általá-
ban, hanem a munkásosztály elma-
radottabb rétegeiről. Elio Petri ezt 
a koncepciót következetesen végig 
viszi. Lulu Massa örömtelen élete 
nem személyes kvalitásainak, ha-
nem társadalmi helyzetének és hiá-
nyos önismeretének, öntudatának a 
következménye Kínlódás családi 
élete: élettársával sem tud igazán 
élni, mert a gyár megnyomorítja, 
fizikailag is tönkreteszi. Szerelmi 
kalandja is örömtelen Adalgisával, 
a gyári segédmunkásnővel (pedig 
őrá gondol túlhajtott munkája köz-
ben is) — hiába csábítja el; aho-
gyan a társadalom szorítja Lulut, 
ügy préselődnek össze, vergődnek 
— szinte kibírhatatlanul a kisautó-
ban — ebben a csöpp bádogalkot-
mányban, idegesen, vibrálóan, tra-
gikomikusán. 

Mit ér az ember — különösen ha 
munkás — életcélok nélkül? Nehéz, 
próbára tevő kérdés, és a film al-
kotói ezt nem kerülik meg. A fő-
hős ott folytathatja munkáját, ahol 
elkezdte. Pedig mégis előbbre jutott. 
Kilépett önkörének bűvöletéből, meg-
tanulta, hogy az álforradaímisag 
nem több a pillanatnyi narkózisnál, 
s talán ráébredt arra —, hogy a 
többiekkel a többiekért kell élni. 
Talán. De az örömét még nem él-
vezheti ennek a különb érzésnek. 

Az alkotók szigorú kompozíciós 
rendben (amelynek a főhős magán-
és társadalmi életének egymásra 
nyíló képsorai az elemei; tenden-
ciáját pedig a kettő ellentmondásá-
ból származó egyre lehetetlenebbé 
váló élet problémáinak kibontása 
képezi) és gyors ritmusban kompo-
nálták meg a filmet. Ebben a fel-
gyorsított közegben bravúrosan 

tudják ábrázolni a Lulut szorongató 
monotoniát (otthon a szokásos ve-
szekedések és tévénézés, munk-
hélyén a sivár gépi munka), míg-
nem a baleset után már az esemé-
nyek is haj szol tabb tempót diktál-
nak. A rendező nem hagy kétséget 
afelől, hogy hőseinek sorsát és a 
társadalmat nem valamilyen távoli, 
„magas" megfigyelő pontról kíséri, 
hanem a kommunista művész pár-
tos elkötelezettségével foglal állást 
abban a kérdésben, hogy a kizsák-
mányolás lényege mit sem változott 
a „modern" kapitalizmusban, hogy 
a „jóléti" társadalom kibírhatatlan 
súllyal nehezedik a munkásra. Nem 
kacérkodik a „munkástémával", 
nem finomkodik, hanem belülről 
ábrázolja, a munkásélet mélyére 
száll, úgy azonosul vele, hogy ke-
mény igazságokat olvas azoknak a 
fejére, akik még nem tudják, vagy 
nem akarják felismerni helyüket a 
társadalomban. Elio Petri jól látja 
és pontosan láttatja, hogy ez elé 
nemcsak a közöny, az egoizmus 
gördít akadályokat, hanem az ál-
baloldal „mindent vagy semmit" 
jelszavával élő ultraradikalizmus, 
amely harsányságával, abszurditá-
sával szinte sokkolja a munkásokat, 
és ha nem látnak tisztán, a politi-
zálás ellen fordítja indulataikat. 

A szocialista realizmus újabb 
csatanyerése ez a film, amelynek 
volt bátorsága tabukkal leszámolni, 
s nem szégyenlős lenni. Ily módon 
értékeivel nemcsak az egyűttérzők, 
hanem az ellenfelek elismerését is 
kiváltotta. (Jó néhány nyugati pol-
gári lap nagyra értékelő kritikája 
igazolhatja ez utóbbit) Mindebben 
jelentős részt vállalt a kitűnő szí-
nészgárda, a rendkívüli moziszí-
nész-tehetség, Gian Maria Volonté, 
a gyorsan élvonalba került Marian-
gela Melato (Lulu élettársa, Lidia 
szerepében), a Militinát felejthetet-
lenül alakító Salvo Randones, és a 
rengeteg kisebb vagy csak epizód-
szerepet alakító karakterformáló 
színész. Tegyük hozzá: Vas János 
rendezésében a műhöz méltó ma-
gyar szinkron készült, kiváltképpen 
Képessy József (Militina), Almási 
Éva (Lidia) és Szersén Gyula (Lulu) 
teljesítményét dicsérhetjük. 
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