
A közös  bűn 
„Filmírói  pályafutásom  viszontag-

ságos  volt,  többször  kedvem  szeghet-
ték  vele.  

Ennek  ellenére  számomra  a  leg-
vonzóbb  műfaj  a  film,  mert  a  leg-
nagyobb  könyvsiker  sem jelent  annyi  
olvasót,  amennyi  nézőt  egy  közepes  
film.  Az  írónak  pedig  ném  mindegy,  
hány  emberhez  jutnak  el  fontosnak  
tartott  gondolatai"  —  írta  Galgóczi  
Erzsébet  filmgyári  munkásságáról  az  
Űj  Tükörben,  jó  félévvel  ezelőtt.  Az  
elfogadott  forgatókönyvek,  a  már  be-
fejezett  vagy  éppen  készülő  filmek  
számának  tanúsága  szerint,  a  von-
zalom  kölcsönös.  Mit  ad  Galgóczi  
cserébe  a  megnövekedett  olvasó-,  il-
letve  nézőszámért?  Mindenek  előtt  
azt,  amire  manapság  a  filmnek,  kü-
lönösen  a magyar  filmnek nagy  szük-
sége  van:  feszes,  rövidre  fogott,  jó  
történetet.  Világosan,  okosan,  iz-
galmasan  bonyolítja  novelláit,  nyers  
igazságszaga  van  falusi  sztorijainak.  
Életképeit  száraz  tényszerűséggel  ír-
ja  le,  szinte  képi  továbbgondolásra  
serkenti  olvasóit.  Ezúttal  Mihályfi  
Imre  filmesítette  meg  A  közös  bűn  
című  kisregényét.  

Galgóczi  története  1956  novembe-

rében  játszódik,  valahol  egy  osztrák  
határmenti  tanyán,  a  közeli  faluban  
és  városkában.  A  fentnevezett  közös  
bűnt  gyakorlatilag  maga  a  gyilkos,  
egy falusi  fiatalember és a  tanyasiak,  
a  gazda  meg  a  fia  együttesen  kö-
vették  el.  A  fiatalember  egy  éjszaka,  
nyugatra  tartva, bekéredzkedik  a  ba-
rátjával  az  istállóba,  ott  összeszó-
lalkozás  közben  megöli  barátját,  s  a  
gazdáék  reggelre  csak  egy  üres  zsebű  
holttestet  találnak.  Ijedtükben,  ab-
ban  a  hiszemben,  hogy  a  gyilkos  
már  messze,  Ausztriában  jár,  s  senki  
le  nem  mossa  róluk  a  rablógyilkos-
ság  gyanúját,  a  hullát  beledobják  a  
Dunába.  A  gyilkos  azonban  nem  jut  
át  a  határon,  a  hulla  is  előkerül,  
helyre  áll  a  rend  a  faluban  és  meg-
kezdődik  a  nyomozás.  

A  tanyasiak,  akik  akaratukon  kí-
vül  váltak  bűnrészessé,  az  el  nem  
követett  bűn  tudatával,  nyomasztó  
súlyával  élnek.  Miközben  folyik  a  
nyomozás,  a  hurok  nemcsak  a  való-
ságos  gyilkos,  hanem  az  ő  nyakuk  
körül  is  szorul.  

A  közös  bűnt  közös  bűnhődés  kö-
veti.  A  határmenti  Porfirij  Nádvágó  
őrnagy  képében  bogozza  ki  az  ösz-

Jelenet  a  filmből  



szekuszált  szálakat,  s  jut  egyre  több  
bizonyíték  nyomán  egyre  közelebb  a  
Sokorai  tanyához.  

Galgóczi  persze  tudja,  az  ötvenhat  
őszén  felfakadt  közös  bűnnek  sokkal  
több  bűnrészese'  van.  Sokoraiék  ki-
szolgáltatott  félelmét  jól  megválasz-
tott  falusi,  kisvárosi  háttérrajzzal  
magyarázza,  s  a  végső  szembesítés-
nél  az  öreg  gazda  önvédő  vádjaiba  
sok  igazságot  sűrít:  

„Nem  mondaná  meg  a  tisztelt  elv-
társ,  hogy  kinek  jelentettük  volna  a  
rettenetes  bűnt  november  kilence-
dikén?  Nem  volt  tanácselnök,  nem  
volt  rendőrség,  eltűntek  a  határőrök.  
Az  őrnagy  úr  hol  volt  október  vé-
gén,  november  elején?  Miért  pucol-
tak  él,  miért  hagyták  szétzülleni  a  
rendet?  A  törvényességet?  Maguknál  
volt  a  hatalom,  a  fegyver,  miért  
nem  tudták  megőrizni?...  Ha  így  
nézzük  őrnagy  úr,  a  bűnt  közösen  
követtük  el!"  

Az  igazi  főhős  mégis  a  kis  Sokorai  
fiú,  Imre.  Makacs,  a  régihez  ragasz-
kodó  beteg  apja  és  gyámoltalan  any-
ja  zsaroló  szeretete  köti  a  világtól  
elzárt  tanya  cuppogó  sarába,  az  is-
tálló,  a  birkák,  a  szántó  háromszö-
gébe.  Galgóczit  az  ő  sorsa  izgatja  
leginkább:  hová  jut  a  közös  bűn  és  
bűnhődés  emlékével.  

Mihályfi  Imre  leforgatta  a  kisre-
gény  felét.  A  történet  határait  a  ta-
nya  topográfiai  határainál  vonta  
meg,  kamara-drámává  szűkítve  az  
ötvenhat  őszi  társadalmi  tájképet.  A  
világból  csak  annyit  mutat,  amennyi  
eljut  belőle  a  tanyára.  A  felfordult  
rend  hírnökei,  Wégmann  elvtárs,  a  
megyei  párttitkár  és  a  családja,  akik  

'  menedéket  kérnek  Sokoraitól,  a  
csősz,  a  szállást  kereső  két  fiatal-
ember,  az  agitáló  téesz-elnök,  s  vé-
gül  a  nyomozók  törik  át  az  elzárt-
ságot. 

Mihályíit  láthatóan  a  közös  bűn-
hődés  folyamata  érdekli:  hogyan  él-
nek  tovább  ezek  hárman,  a  gazda,  a  
felesége  és  a fiúk  a vízbe  dobott  hul-
la  kísértő  képével.  Hogyan  hatja  át  
mindennapjaikat,  munkájukat,  egy-
más  közti  érintkezésüket  a  nyomasz-
tó  titok?  A  rendező  a  kisregény  kri-
miszálát  elhagyta,  a  nyomozás  fel-
színi  és  belső,  társadalmi  izgalma,  
ahogyan  egyre  többet  tudunk  meg  a  
gyilkos  és  az  áldozat  múltja  kapcsán  
családjaikról,  a  faluról,  és  végül  az  

értelmetlen  gyilkosságról  —  kima-
rad  a  történetből.  Pedig  nem  hi-
szem,  hogy  kifejezetten  kárára  válna  
egy  magyar  filmnek,  ha  érdekes,  ha  
külsőségeiben  is  vonzó.  Ezt  az  iz-
galmas  külcsínt  nem  tartotta  olcsó  
fogásnak  sem  az  író,  Galgóczi,  de  
még  a  nálánál  igényesebb  múltszáza-
di  elődök  sem.  

A  tanyasi  lelki  drámához  ugyanis  
nincs  elegendő  anyaga  Mihályfinak.  
Hiába  teremti  meg  tisztességesen  a  
sarat  dagasztó  emberek  hiteles  at-
moszféráját.  (Különösen  Imre  meg-
személyesítőjét,  Csák  Györgyöt  jó  
nézni,  ahogyan  jól  bánik  a  lóval,  
a  szekérrel,  a  baltával,  igazul  visel-
kedik  minden  helyzetben.  Jó  a  cse-
léd-kiszolgáltatottságú,  riadt  szemű  
asszony,  Várnagy  Katalin  is.  S  talán  
ezért,  e  két,  a  film  számára  hiteles  
„civil"-arc  mellett  unalmas  alakítás  
Horváth  Sándoré,  akit  most  láthat-
tunk,  az  isten  tudja  hányadszor,  a  
szúrós  szemű,  kevés  beszédű  magyar  
parasztember  szerepében.)  

Hiába  fényképezi  Szécsényi  Ferenc  
hangulatosan  az  őszi  határt,  a  szür-
ke  udvart,  a  kopott  szobabelsőket.  A  
nyomasztó  titok  nem  gerjeszt  igazi  
indulatokat,  az  egyetlen  ügyetlen  
részegverekedés  jelenet  kivételével  
nem  érezzük,  csak  tudjuk,  mert  tu-
datják  velünk,  a  vállakon  cipelt  bűn  
terhének  súlyát,  életet  ellehetetlenítő  
következményét.  Az  ilyen  összezárt-
ság-állapothoz  nélkülözhetetlen  „sű-
rű"  levegő  hiányzik  a  tanya  légte-
réből. 

Galgóczi  nem  „lelkizik"  a  kisre-
gényben.  A  filmből  hiányzó,  párhu-
zamosan  futtatott  nyomozás-történet  
fordulatai  forrósítják  fel  a  hangula-
tot  Sokoraiék  körül.  Galgóczi  a  vi-
selkedésekre,  cselekvésre,  reakciókra  
kíváncsi.  Mihályfi  a  belső  folyama-
tok  jeleit  kutatja,  de  nem  találja  
meg  azokat  a  momentumokat,  ame-
lyek  a  három  ember  lelkiállapotába  
betekintést  engednének.  

Végül  is  nem tudom,  „jól  jártak"-e  
egymással  Galgóczi  Erzsébet  és  a  
magyar  film.  A  kisregény  kerek,  fe-
szes  történetére  a  filmesek  nem  tar-
tottak  igényt.  A  pszichológiai  játék  
menetét  viszont  Galgóczi  nem  írta  
meg.  A  közös  bűnben,  úgy  tűnik,  
egyikük  sem  a  legvonzóbb  oldalát  
mutatja.  SZÉKELY  GABRIELLA  


