
N Y Ú L K E N Y É R 
Zavarban  vagyok.  Ha  

nem  a  televízióban,  ha-
nem  —  mondjuk  —  egy  
filmgyári  vagy  -műtermi  
vetítőben  pergetik  le  
Döme  Piroska  író  és  
(Rémi ás  Gyula  rendező  
Nyúlkenyér  című  mun-
káját,  meg  lennék  róla  
győződve,  -hogy  ez  nem  
a  végleges  változat,  ha-
nem  az  elkészült  „musz-
terék"  egymásutánja.  A  
muszter  nyers  film.  A  
muszteraket  le  szokták  
vetíteni,  hogy  az  alkotók  
„visszanézzék"  a  felvé-
telek  eredményét.  -Ez-
után  következik  még  a  
filmkészítés  talán  leg-
fontosabb  szakasza,  a  
vágás.  Az  „összmuszter-
nek"  nincs  még  bélső  
ritmusa,  a  részletekből  
hiányzik  az  összefüggés,  
nem  tudni,  milyen  uta-
lásrendszer  határozza  
•meg  a  viszonyukat.  
Mindez  csak  a  vágás  
után  válik  —  egésszé.  

A  Nyúlkenyérből  ép-
pen  ez  az  egésszé  szer-
vezettség  hiányzott.  
Ezért  volt  olyan,  mintha  
csak  az  „összmusztert"  
látnánk. 

A  ifilm  1944-ben,  az  
ország  német  megszál-
lása  után  játszódik  egy  
bányászfaluban.  Buda-
pestről  illegális  pártösz-
szekötő  érkezik  utasítá-
sokkal  (Klára  alakjában  
az  írónő  önmagát  rajzol-
ta  meg).  Csak  sejteni  le-
hét,  hogy  az  utasítások  
sztrájkra,  szabotázsak-
ciókra  vonatkoznak  (a  
németek  katonai  pa-
rancsnokot  neveznek  ki  
a  bánya  élére,  aki  beépí-
tett  emberekkel  próbál-
ja  letörni  a  szervezke-
dést),  s  valóban,  látjuk  
a  gyutacsok  elárasztását,  
a  csillék  kisiklatását,  a  
bányászok  öncsonkítá-

sát.  A  kétségtelenül  ha-
tásos  képeknél  (opera-
tőr:  Németh  Attila)  fon-
tosabb  lenne  az  embe-
rek,  a  bányászok  gon-
dolkodásának,  illegális  
munkájának  vagy  ép-
penséggel  közömbössé-
gének  a  bemutatása.  
Egyes  jelenetek  mintha  
elindulnának  ebbe  az  
irányba,  de  félbemarad-
tan  inkább  csak  zavart  
keltenek;  kérdéseket  in-
dukálnak,  amelyekre  a  
nézők  zöme  bizonyára  
választ  vár,  de  nem-kap..  

Például.  Röplapot  ol-
vasnak  a  bányászok  a  
tárnában.  Egyikük  har-
sány  kacagással  kíséri  a  
politikai-gazdasági  hely-
zetre  vonatkozó  ismer-
tetést,  a  sztrájkfelhívást,  
a  bebörtönzöttekről  szó-
ló  üzenetet.  Szinte  
egyenként  kineveti  a  föl-
olvasott  szavakat.  A  bá-
nyászok  egy  része  vele  
együtt  nevet,  más  részük  
komoran  néz.  Snitt.  
Kérdésünk:  nem  kap-
hatnánk  pontosabb  ké-
pet  az  illegális  munka  
módszereiről  és  hatásá-
ról?  Kik  terjesztették  a  
röplapokat  és  hogyan?  
Hol  voltak  a  szervezett  
bányászok?  Milyen  ér-
vékkel  egészítették  ki  a  
röplapok  szavait?  Hogy  
válaszoltak  a  Horthy-
propagandától  elkábítot-
ták?  És a  „semlegesek"?  
És  a  provokátorok?  

Egy másik  példa.  Ket-
ten  vitatkoznak.  Ha  na-
gyon  odafigyelünk,  meg-
tudjuk,  hogy  szociálde-
mokraták.  Az  egyik  
kommunistaszimpátiával 
gyanúsítja  a  másikat.  Ez  
utóbbi  Peyer  Károlyhoz  
hasonlítja  vitapartnerét.  
Amaz  elmegy,  majd  ar-
ról  értesülünk,  hogy  a  
németek  letartóztatták,  

noha  mentelmi  joggal  
rendelkező  képviselő.  
Kérdésünk:  vajon  ennyi  
elegendő-e  ahhoz,  hogy  
a  néző  tisztában  legyen  
baloldali  és  jobboldali  
szociáldemokraták,  illet-
ve  a  kommunisták  egy-
másközti  kapcsolatával?  
. Az  elmondottak  ellen  

szól  természetesen,  hogy  
egy  tévéfilm  megtekin-
tésének  elsősorban  nem  
az  információszerzés  a  
célja,  és  Döme  Piroska  
tiszteletreméltó  líraiság-
gal  a  saját  emlékeire  
emlékezik,  ö  tehát  tud-
ja,  hogy  miről  van  szó.  
Csakhogy  egy  olyan  je-
lenet,  amelyben  a  totyo-
gó  kisgyerek  a  futballo-
zó  németek  géppiszto-
lyával  a  csirkék  közé  
lő,  vagy  egy  másik,  
amelyben,  az  illegális  
feladat  teljesítésére  in-
duló  bányász  nyájas  tré-
fálkozás  közben  ugyan-
csak  a  német  katonák-
kal  tolatja meg  a  motor-
kerékpárját,  a  valóságos  
politikai  háttér  fölrajzo-
lásának  hiányában  töké-
letesen  hamis  képet  fest  
a  kor  valóságáról.  Az  
összefüggések  nélkül  kö-
zölt  információ  rossz  in-
formáció.  S  mivel  a  
Nyúlkenyérből  tökélete-
sen  hiányoztak  a  törté-
neti  összefüggések,  nem-
csak  a  film  töredezett-
sége,  cselekménytelen-
sége,  szereplőinek  stati-
kussága,  funkciótlansága  
zavart,  hanem  az  a  gon-
dolat  is, hogy  mindez  el-
távolíthatta  a  nézőt  a  
filmben  ábrázolt  bányá-
szok  történelmi  harcá-
tól.  Ami  sajnos  —  visz-
szájára  fordítja  az  alko-
tók  nemes  szándékát.  
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