
Harmadik nekifutás 
„Ha nem tetszik, odavágom az egé-

szet, és visszamegyek a satupadhoz" 
— ki ne hallotta volna már ezt az 
ingerült, köznapi kifakadást túlter-
helt vezetőktől, igazgatóktól? A bosz-
szús fenyegetőzés olyan egyszerűvé 
látszik tenni az életet, mint egy tün-
dérmesét: elég kimondani a varázs-
igét és máris megváltozik a világ 
rendje, státusza, és a benne elfoglalt 
társadalmi szerepkörünk — termé-
szetesen fizetésünkkel együtt. Bacsó 
Péter új filmjében ezt a tündérme-
séi egyszerűséget kérdőjelezi meg. 
Azt vizsgálja, hogy vajon tényleg 
olyan egyszerű dolog társadalmi ré-
teget cserélni — önkéntesen, egyéni 
elhatározásból, tehát nem a „lebu-
kás" kényszerűségének terhe mel-
lett? 

Jafcus István vállalati vezérigaz-
gató egy napon elhatározza, hogy ki-
mondja a fenti varázsigét, ezzel vé-
get vet több éve húzódó szívideges-
ségének, és megpróbál hegesztőként 
elhelyezkedni. Igaz, lemondását nem 
is gondolta olyan komolyan, jobbára 
csak revolverezésnek szánta, mint 
már annyiszor — most az egyszer 
azonban elfogadják, és így arra kény-
szerül, hogy végigjárja a tündér-
mesének látszó út — kálváriáját. A 
film ennek az újrakezdésnek szen-
vedéstörténetét kíséri végig: nem is 
annyira belülről, a főhős motiválá-
sa felől —, hanem a társadalmi reak-
ció elemzése oldaláról: vajon Jakus 
volt felettesei, közvetlen környezete, 
családja, s főként új munkatársai 
megengedik-e, hogy társadalmi stá-
tuszt változtasson, hogy kilépjen a 
főnök magasfizetésű és magas presz-
tizs-hányadosú kategóriájából és be-
osztott dolgozó legyen? A papírfor-
ma egyszerű ügyletet ígér: minden 
gyár bejáratánál hosszú lista kínálja 
a legkülönbözőbb álláslehetőségeket. 
Bacsó azonban tudja, hogy a társa-
dalmi ellenállás nem itt, a formális 
lehetőségek körében jelentkezik: Ja-
kusra már az első próbálkozásakor 
gyanakodva, majd ellenségesen néz-
nek. Nem értik lépését — hiszen ha-
vonta többezer forintot dob el magá-
tól; valami trükköt sejtenek lépése 
mögött; főként pedig idegenkedéssel 

fogadják, „kirándulónak" tekintik. 
Hetekig tart, amíg elfogadják puszta 
jelenlétét, míg megengedik, hogy al-
kalmanként segítsen új munkatársai 
ügyes-bajos dolgaiban. 

A film ennyiben gondolati, kísér-
leti : a „mi lenne, ha..." logikáját 
követi: mi lenne, ha valakiben len-
ne elegendő elszánás, következetes-
ség, hogy végigjárja a „visszaválto-
zás" útját, hogy a kiemeléssel ellen-
tétes irányban is végigjárja a társa-
dalmi ranglétrát? Mert maga a fo-
lyamat rendkívül ritkán játszódik le 
a valóságos társadalomban — hiszen 
ott a motívumok többnyire kellemet-
lenebbek: súlyos vezetési hiba, sza-
bálysértés vagy más okok következ-
ményeként költöznek az emberek 
néhány kategóriával lejjebb — ez a 
lebukás. Itt viszont határesettel van 
dolgunk: Jakus, ha nem vált is be 
az új mechanizmus vezetői követel-
ményeit illetően — legalábbis a mi-
nisztérium szempontjából — ; szá-
míthat arra, hogy egy ugyanilyen 
gyárat kapjon, feltehetően ugyan-
ilyen nagyságrendű fizetéssel, rang-
gal együtt. Ö azonban döntésének 
minden előre nem látható következ-
ményét vállalja, — azt is, hogy vé-
gigharcolja magát a társadalmi elő-
ítéletek rendjén, vissza a munkáséle-
tig. A hipotetikus kiindulópont te-
hát csak arra kellett, hogy a film 
ezt a társadalmi előítéletrendszert, 
ezt a szociálpszichológiai akadály-
gyűrűt tegye érzékletessé, s vele azt 
az ennél is fontosabb szociológiai 
tényt, hogy a mi társadalmunkban 
is kialakulhatnak a társadalmi réte-
geket elválasztó falak. S Bacsó ezzel 
a sajátos, másodlagos „falrendszer-
rel" perel. 

Ezen a ponton azonban egy érde-
kes hangulati elem kíséri Jakus Ist-
ván pályafutását: a történet ugyan 
abszolút tényszerűen, szinte szárazon 
kopogó ritmusban mondódik el, kke-
rül minden morális, vagy értékelő 
hangsúlyt, — a néző mégis „drukkol-
ni" kezd Jakusnak. Tehát anélkül, 
hogy erre a film felszólította volna * 
— úgy érzi, hogy Jakus ebben a 
megváltozott mivoltában értékesebb 
ember lett, — értékesebb, mint ami 



volt. Ez a drukkolás azon bari érthe-
tetlen. A film ugyanis semmit sem 
mutatott Jakus korábbi életéből, ve-
zetői formájából, akkori emberségé-
ből, s arra sem utal, hogy vajon egy 
neki megfelelő vezetői szinten nem 
tudná-e gyümölcsözőbben kamatoz-
tatni képességeit. Miért érezzük 
mégis úgy, hogy itt a helye, a he-
gesztőpisztolynál? Féltjük Rozitól, 
hogy elcsábítja, féltjük az ismétlődő 
kísértésektől, melyekkel ki akarják 
emelni — mintha teljesen egyértel-
mű lenne, hogy élete, korábbi szak-
képzettsége, embersége végre itt ért 
volna révbe. Pedig Jakus csak az 
infarktus és gyomorfekély ellen vá-
lasztotta ezt az életformát: nem tu-
dunk lemondásának morális indokai-
ról, elvi fenntartásairól — a film 
szándékosan nem is említ üyen motí-
vumokat. De azzal, hogy ezt elhall-
gatja — utat enged a néző kiegészítő 
fantáziájának, és így alakul bennünk 
ez a drukker érzés. 

A film többször is kísérletet tesz 
arra, hogy érzékeltesse: Jakus stá-
tuszváltásával megváltozik a világ-
hoz való viszonyának külső kerete is. 
Mikor az építkezésről hazajön, ép-
pen a szombati bevásárlócekkert ta-
lálja az asztalon. S ekkor nem is 

pusztán takarékosságból inti le fele-
ségét a felesleges költekezésről, s 
küldeti vele vissza a sok flancos 
ételt. Ű"j környezetében a presztízs-
fogyasztás ürességét veszi észre — 
azt a gesztust, amit míg hivatalban 
dolgozott, nyilván nem látott meg. 
De ez a szemléletbeli változás — 
aminek természetesen anyagi hátte-
re van: kevesebb a fizetése — nem 
bomlik ki következetesen a filmben. 
Emberségét, világképét nem befolyá-
solja lényegesen — ugyanaz az em-
ber maradhatott, mint aki volt ve-
zérigazgató korában. Hiszen erre a 
lépésre is azért szánja el magát — 
mikor a gyomaridegesség ellen szól, 
ezt érti érveivel — hogy azonos ma-
radhasson önmagával. Csakhogy ez 
az azonosság nem fedi pontosan a 
figurát: bizonyos gesztusokat le kell 
vetnie, másokat újra kell tanulnia. 
S ebből mutat keveset a film. Talán 
ezért van az is, hogy a luxus élet-
formával való szakítási kényszert, az 
anyagi romlás logikáját sem tudja 
teljes terjedelmében bemutatni: Ja-
kus például megtartja kocsiját, azzal 
jár le vidékre, jóllehet fizetése alig-
ha teheti lehetővé a nagy lakás, a 
nagy család, a külön élet, valamint 
a kocsi együttes fenntartását. Az au-
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tó természetesen apróság — mégis: 
ez a kocsi teszi lehetővé, hogy kicsit 
úgy éljen a vidéki építkezésen, a 
munkások között, mint egy álruhás 
királyfi, aki nemcsak mindent el tud 
intézni — régi összeköttetései révén 
—, hanem akinek nem is kell végig-
élnie a vidéki munkásszállások min-
dennapjainak összes nehézségét sem. 

Bacsó csak azt mutatja meg Jakus 
alakjáról, környezete reakciójából, — 
ami a szociálpszichológiai tényfelvé-
telhez szükséges. Eljátszhatna az el-
bürokratizálódás emberi következ-
ményeinek rajzával, bemutathatná a 
lecsúszott egykori főnök megválto-
zott életét — de ez mind más film 
lenne, más probléma. Bacsó kérdése 
pedig nem a hőst, hanem a társadal-
mat faggatja: miért, hogyan emel-
kedhetnek falak az egyes rétegek 
közé — elsősorban a társadalom tu-
datában. S itt kell üdvözölnünk Ba-
csó filmjének úttörő jellegét: törek-
vésének lényege, hogy ki akar ke-
rülni a szociográfikus filmek mozdu-
latlan tényrajzának köréből és egy-
úttal meg akarja haladni a néhány 
évvel ezelőtti filmek — annak ide-
jén jelentős — etikai szemlélet-
módját is. Érzi, hogy ma már nem 
lehet ilyen „moralizáló" látásmóddal 
közeledni a tényekhez. Ezért tartja 
magát a film — sikeresen — a szo-
ciálpszichológiai tények szűkszavú 

szárazságához. Ez az ábrázolásmód 
azonban kicsit parabolisztikus, amit 
azonban a konkrét, „mai tárgyú" cse-
lekmény eltakar: a hős sorsa csupán 
indikátor, egyéni élete másodrendű 
szerepre korlátozódik, mert a néző 
egy idő után csak arra figyel, miért 
olyan nehéz a társadalmi rétegbeso-
rolást átlépni, miért szilárdulhattak 
meg a mi társadalmunkban is a ré-
tegeket elválasztó előítéletek. 

Bacsó ezúttal is nagyszerű megje-
lenítő erővel mozgatja profi és laikus 
színészeit Avar István markáns-ro-
konszenves játéka, valamint az ere-
deti munkásfigurákat is megszólal-
tató brigádkörnyezet feszültsége a 
hajdani dokumentumfilmek intenzi-
tásánál is nagyobb erővel kelti fel 
bennünk a valóság benyomását. 
Zsombolyai János tényfelvételszerű 
gyárfotói olykor líraivá oldódnak, 
mutatván, hogy a szociológiai tények 
mögött nemcsak emberi sorsok, de 
egy ország fejlődésének, hősi korsza-
kának lírája is ott feszül. A pislákoló 
hegesztőfények gyertyaláng-foltjaitól 
övezett éjszakai építés tájkép-látvá-
nya, vagy a majdani gyártelep ma 
még poros-szeles grundjának sivár 
— és mégis jövőt igérő — víziója 
mesteri háttere a történet kemény 
kérdőjeleinek. 
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