
Hajnali  mozik  
Reggel  négy  óra  tájban  a  gépész  

bekapcsolja  a  lámpákat.  A  félálom  
fátyolos,  lebbenő  vásznán  képek  je-
lennek  meg.  Rejtélyes  eredetű,  ho-
mályos  képek.  Rendszerint  állóké-
pek:  egy  arc,  egy  alak,  jellegzetes  
táj,  egy  mozzanat,  fintor  vagy  gesz-
tus,  amiből  rá  kellene  jönnöm,  hon-
nan  származnak;  ez  néha  sikerül,  
gyakrabban  nem,  csak  találgatom,  
hámozom  a  kép  jelentését.  Semmi  
támpontom  nincs,  se  előtte,  se  utá-
na  semmi,  sötétség.  Egy  arc,  egy  fi-
gura,  egy  gesztus,  fölemelt  kés,  sza-
kadékba  zuhanó  ember,  emlékeze-
tem  falára  tapadva,  örökre  mozdu-
latlanul,  mert  hiányzik  a  következő  
kép,  s  az  utána  következők,  amelyek  
kimozdíthatnák  a  pillanatot  a  fény-
kép  merevségéből.  

Tudom,  hogy  a  titokzatos,  hajnali  
gépész  nem  csap  be;  az  emlékezet  
az  a  tár,  s  nem  a  képzelet  vagy  az  
álom,  ahonnan  e  képeket  előhúzza.  
Valaha  látott  'filmekből  való  mind,  
szétdarabolva,  kimerevítve.  Megpró-
bálom  hát  a  diaképekből  elővará-
zsolni  a  hajdani  mozgást:  megtalálni  
a  folyamatot,  amelybe  illeszkedik,  a  
futó  pillanatok  összefüggését.  

Megtalálni  az  emlékezetre  tapadt  
kép helyét  e  pillanatok  összefüggésé-
ben,  a  teljes  folyamatban.  Lehetsé-
ges  ez?  Egy  film  egész  képanyagá-
nak  hányad  részére  emlékezünk  egy  
év  után,  tíz  év  után,  vagy  akár  csak  
másnap?  (Feltételezve  a  legmélyebb  

Cybulski  Az  éjszakai  vonat-ban  

képi  hatást  tett  filmeket.)  Nem  de-
rül-e  ki,  'hogy  a  képek  túlnyomó  
többségét  az  emlékezet  átváltja  sza-
vakra,  s  így  őrzi  számunkra;  néhány  
mondatos  szüzsé,  egy  pár  név,  film-
cím,  arc  és  kor,  melyben  keletkezett,  
homályos  benyomás.  A  filmművelt-
ség  magával  hozza-e  (egy  házi  film-
tár,  videokazetta  segítségével)  a  képi  
memória  kapacitásának  lényeges  nö-
vekedését? 

Legalább  egy  ilyen  egyszemélyes  
hajnali  mozira  elegendően.  

•  *  *  

Azt  mondják,  hogy  a hídról  leugró  
öngyilkos  előtt  villáimként  lepereg  
egész  élete.  Mire  elmerül  a  folyóban,  
már  véget  is  ér.  Valószínűbb  azon-
ban, hogy  egyetlen  megdermedt  gon-
dolatba  („szörnyű!  szörnyű",  „kár  
volt",  vagy  „vesszen  minden!")  érzi  
bele  az  életet.  Ezer  és  millió  kép  in-
volvál  egy  gondolatot,  mely  a  drá-
mai  pillanat  feszültségében  „az  élet"  
összefoglaló  jelentését  kapja.  S  meg-
lehet,  hogy  képek  illúzióját  kelti.  

A  hajnali  moziban  másként  van.  
Egy  spontánul  fölmerülő  kép,  vagy  
nyugtalanító  részlete,  bolyong  az  
emlékezés  még  megvilágítatlan  falai  
közt,  keresi  a  hozzá  tartozó  képéket.  
részleteket.  Ha  elegendő  számban  
talált,  megvilágosodik  a  fal  egy  da-
rabja:  a  spontán  emlékkép,  mely  itt  
egy  filmből  van,  hirtelen  jelentést  
nyer.  A  kép  jelentése  sohasem  egy  
másik  kép,  hanem  valamely  gondo-
lat,  elvont  fogalom,  név.  

Mintha  a  titokzatos  gépész  valami  
régi-régi  híradót  vetítene:  egy  ma-
gába  roskadt  öregember  ül  egy  szé-
ken, kopott  háttér  előtt. Hidegen  csil-
logó  falak, tükrök.  Mindezek  azonban  
tárgyak,  széthulló  részletek  az  öreg-
emberrel  együtt.  Mindaddig,  amíg  
együtt  nem  kapnak  jelentést;  amíg  
egy  gondolat,  elvont  fogalom,  név  
nem  vet  világot  a  képre.  Az  öreg  
pofaszakálla  jellegzetes:  Vilmos  csá-
száré.  A  császár  egy  szálloda  mos-
dójában?  —  már  fénylenek  a  csa-
pok,  a  falon  végighúzódó  tükör  —  
a  filmemlékek  közt  egyetlen  névre  
utal:  Jannings!  S  már  látom  is  őt  
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díszes  portásruíhában  egy  hotel  be-
járata  előtt,  kalapját  levéve,  mély  
meghajlással,  ahogy  egy  hintó  ajta-
ját  kinyitja.  Innentől  kezdve  már  el  
tudom  mondani  a  —  szüzsé  rövid  
tartalmát;  a  császárt  majmoló,  gő-
gös  hotelportás  sorsát  a  magányos,  
keserű  öregségig,  amikor  már  sem-
mire  se  jó,  s  kiteszik  a  W.  C.  őr-
zésére. 

El  tudom  mondani?  Hogyan?  Ho-
va  lett  a  képek  egymásba  fogódzó  
folyama,  villódzó  áradása,  mely  ma-
ga  a  film?  Ha  a  hajnali  mozi  gé-
pésze  sem  tudja  már  az  emlékezés  
fátyolos  vásznára  vetíteni!  Csupán  
elenyésző  hányadát.  

«  *  *  

Hogyan  tudhatnék  hát  a  filmről  
„mindent",  ha  a  képekre  való  emlé-
kezés  nagyobb  időtávolságról  —  de  
gyakran  akár  tegnapról  —,  ilyen  
gyatrán  őrzi  meg  a  leglényegeseb-
bet  belőle:  a  képek  folyamatossá-
gát,  a  szüntelen  mozgás  folytonossá-
gát,  egymásba  kapaszkodó  mozza-
natait? 

A  hajnali  mozi  egyszemélyes,  min-
denkinek  megvan  a  magáé,  kipró-
bálhatja,  ha  akarja.  De  problémáit  
néha  megoszthatjuk  egymással.  
Pusztán  kíváncsiságból  is.  Faggatni  
kezdtem  néhány  barátomat,  ismerő-
sömet.  Mire  emlékeznek  a  filmekből.  
Aszerint,  ki  mit  látott.  Szerencsére  
akadt  olyan  film,  amelyet  mindegyi-
kük  látott,  s  időben  elég  messze  volt,  
hogy  az  emlékezetük  próbára  tétes-
sék. 

Négy,  talán  már  öt  éve  is,  hogy  
Fábri  Plusz  mínusz  egy  napját  be-
mutatták  a  mozik.  Emlékeznek,  
ugye,  arra  a  furcsa,  pörgettyűhöz  
hasonló  öngyújtóra,  amit  a  börtön  
kapuja  előtt  várakozva,  a  frissiben  
szabadult  rab  vesz  elő  zsebéből,  s  
kézzel  sodort  cigarettáját  meggyújt-
ja  vele?  Az  első,  ami  minden  meg-
kérdezettnek  eszébe  jutott,  ez  a  kü-
lönös  öngyújtó  volt,  s  az  a  kimért,  
kihívó  lassúság,  amivel  ez  az  alak  
rágyújtott  cigarettájára.  A  másik  
kép,  ami  emlékezetükben  maradt,  a  
gyilkosságé,  annak  borzalma,  ahogy  
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képközeliben  a  volt  rab  kővel  fejbe  
sújtotta  egykori  baj-  és  cinkostár-
sát.  Amire  még  emlékeztek  így-úgy  
részletekben,  a  mulatozó  asztaltár-
saság,  a  focizás  a  sáros  kertben.  
Egyikük  se  tudta  a  volt  rabot  játszó  
színész  nevét,  de  hárman  emlékez-
tek  a  másik  színész,  Bencze  Ferenc  
nevére.  Valamennyien  kifogástala-
nul  elmondták  —  nyolcan  voltak  —,  
hogy  miről  szól  a  történet  (szüzsé!),  
véleményük  is  volt  róla,  (közülük  
ketten  nem  látták  a  filmet;  olvas-
tak  róla,  vagy  valaki  elmesélte  ne-
kik,  erre  már  nem  emlékeztek).  

*  * * 

Mi  csak  régi-régi  filmeket  látha-
tunk  egyszemélyes  mozinkban,  ami-
kor  álmatlanul  a  sötétbe  bámulunk;  
a  rendezők  a  jövőben  elkészülő  
filmjüket  is  látják.  S  néha  a  képek  
közé  becsúszik  egy  sejtelmes  meg-
érzés:  a  jövő  egy-egy  később  bekö-
vetkező  eseménye.  Van  köztük  tra-
gikus,  de  van  komikus  is,  mint  ál-
talában  az  életben.  

Az  éjszakai  vonat  —  Jerzy  Kawa-
lerowicz  filmje  —  61-ben  készült.  
Amikor  —  62-ben  —  láttuk  a  filmet,  
a  jövő  megsejtése  még  elrejtőzött  
előlünk  a  kép  mélyén:  Cybulski  két-
ségbeesett  magányosságát,  halálos  
játékát  Winnickával  és  az  éjszaká-
ban  rohanó  vonattal  a  hálókocsi  ab-
lakába  kapaszkodva,  megírt  filmsze-
repnek  tartottuk,  s  csupán  a  színész  
merészségét  méltányoltuk.  Ki  gon-
dolta  volna,  hogy  ezeken  a  képeken  

egy  hat  évvel  későbbi  esemény  ár-
nyéka  jelenik  meg?  Ki  figyelt  vol-
na  fel  akkor  egy  éjszakai  vonat  ka-
lauzának  dühös  szavaira,  amikor  
Sztasek-Cybulski  ötödször  ugrik  fel  
a  mozgó  szerelvényre.  Szó  szerint  ez  
hangzik  el:  „Már  láttam  ilyen  fickó-
kat  a  kerekek  alatt!"  Néhány  évvel  
később  az  aggódó  sejtés  előbújt  a  
kép  mélyéről.  Egy  tragikus  esemény  
rányomta  súlyos  pecsétjét  egy  már  
archivált  filmre.  

Bergman  már  69-ben  előlegezi  
magának  az  adócsalás  koholt  vád-
ját,  amelyet  majd  76-ban  fog  előter-
jeszteni  a  svéd  királyi  főadóellenőr  
a  valóságban  is.  Érdemes  megfigyel-
ni,  milyen  részletekbe  menően  egye-
zik  a  filmbeli  és  a  későbbi,  tényle-
ges  eset  A  Ritus  vizsgálóbírója  
mindjárt  a  film  kezdetén  azzal  vá-
dolja  Hans  Winkelmannékat  —  a  
művésztriót  —,  hogy  többezer  svéd  
koronát  dugtak  el  különböző  svájci  
bankokban,  kivonva  így  a  tetemes  
összeget  az adózás alól.  A  fővád  per-
sze  nem  ez,  hanem  morális,  művészi  
és  ízlésbeli  kérdés;  az  adócsalás  csu-
pán  mellékes  vád,  csak  arra  szol-
gál,  hogy  fölsebezze az érzékeny  mű-
vészi  önérzetet.  

Bergman  az  ő  egyszemélyes  haj-
nali  mozijában  pillantotta  meg  elő-
ször  ezt  a  képet,  s  nagyon  hihető-
nek  találta. Annyira  hihetőnek,  hogy  
el  sem  akarta  hinni,  amikor  évekkel  
később a  valóságban  megismétlődött.  
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