
Amerikai  cigaretta  
Csurka  István  Kint  az  életben  cí-

mű  kötetének  élén  áll  A  jegyüzér  
című  novella.  Dömölky  Jánossal  ké-
szített  közös  filmje,  az  Amerikai  ci-
garetta  most ezzel  a  novellával  indul.  
Az  elbeszélésben  az  író  megveszi  a  
mozijegyet,  de  nem  ül  be  az  előadás-
ra. Helyette meghallgatja a  jegyüzért,  
aki két  pohár  sör között,  a közeli  tal-
ponállóban  elpanaszolja,  hogy  az  
üzérkedés  már  nem  üzilet,  és  nem  is  
a  filmek  miatt,  hanem  azért,  mert  
„nincs  mozgás...  nincs  tűz  a  nép-
ben".  ö  pedig- „olyan  ember,  aki  sze-
retné,  ha  történne  valami".  Csak  a  
francia  forradalomról  szóló  könyve-
ket  olvas,  és  Saint-Just  a  példaképe.  

Véletlen-e  vagy  sem, meg  nem  tud-
nám  mondani,  de  tény,  hogy  a  fi l-
men  a  belvárosi  „művészmozi",  a  
Puskin  látható,  amint  a  jegyszedő  
néni  ébresztgeti  kezdés  előtt  a  két  
álmos  néző  egyikét.  Az  előcsarnok-
ban  ácsorgó  férfi  (egyelőre  még  nem  
tudjuk  róla,  hogy  kicsoda)  a  novellá-
ban  leírt  „vákuumélményt"  választ-
va  odakint  marad,  ahol  „az  élet  dra-
matizáltan,  műfajtalan  f i lmje  pe-
reg".  Nem  kell  hozzá  nagy  bölcses-
ség,  hogy  Csurka  novelláit  és  Dömöl-

ky  filmjeit  (különösképpen  a  Miért?-
et)  ismerve,  már  itt  megsejtsünk  né-
hányat  várható kérdéseik  közül.  Tud-
juk, hogy  mindketten  rühellik  a  bel-
terjes  művészkedést,  inkább  „kint  az  
életben"  kutakodnak,  a  valóság  dra-
matizálatlan,  műfajtalan,  nyers  té-
nyei  között,  s  közös  bennük  az  is,  
hogy  érdekli  őket:  mivé  lesznek  a  
forradalomról  álmodozók,  a  Saint-
Justök  csodálói  akkor,  amikor  „nincs  
mozgás" ? 

Lássuk  a  történetet.  A  film  elején  
a  mozielőcsarnok  vákuumélményében  
leledző  férfi,  aki  kívülrekedtségében  
„vesztesnek  érzi  magát,  de  szabad-
nak":  Ebes  László  költő.  Éppen  most  
tüntették  ki  közéleti  verseiért,  de  ő  
alig  várva  végig  a  hivatalos  ünnep-
lést, otthagyja rózsadombi  luxuslaká-
sát,  a  Korszerűség  című  irodalmi  fo-
lyóirat  gratulációtól  lihegő  tagjait  —  
vagyis  látványosan  föllázad.  Verseit  
letiltja,  pénzhez  éjszakai  vagonkira-
kással  jut,  nappalait  külvárosi  tal-
ponállókban  tölti,  részegen.  Mindezt  
azért,  mert  kitüntetéséhez  éppen  a  
szülei  és  régi  osztályostársai  nem  
szóltak  egy  szót  sem, ergo  ebből  vilá-
gos,  hogy  elárulta  őket,  hűtlen  lett  
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hozzájuk  és  a  forradalomhoz.  Fölis-
merését  mindjárt  általánosítja,  tetté-
vel  világgá  kiáltva  a  művészek,  az  
értelmiség  árulását.  Féldecik  fizeté-
sében  és  más,  hasonló  karitatív  cse-
lekedetekben  megnyilvánuló  népba-
rátsága  addig  tart,  amíg  bizonyos  
testi  élősködők  átszánmazásának  
nyomait  fedezi  föl  önmagán;  akkor  
azután  rövid  úton  sikerül  kimosa-
kodnia  mind  a  férgekből,  mind  a  te-
átrális  lázadásból.  

A  válságba  jutott  értelmiségi  a  
hatvanas  évek  elejének  központi  iro-
dalmi  alakja  volt.  A  megundorodott  
művész  drámájához  néhány  valóban  
tragikus  sors  szolgáltatta  a  modellt.  
Modell  ma  is  akadna,  a  „válságdrá-
mák"  mégis  ritkábbak.  Hogy  miért,  
ne  firtassuk  most,  elégedjünk  meg  
annyival,  hogy  Csurka  is  sokkal  ke-
vésbé  veszi  komolyan  hősét,  mint  
akár  a  Ki  lesz  a  bálanyá?-ban,  akár  
a  Deficitben.  Mindenesetre  szimpto-
matikus, hogy  újabb műveiben az  ér-
telmiségi  szereplőknek  a  még  oly  
groteszk katarzis sem jár ki. (Ami  ki-
járt  mondjuk,  a  Bálanya  Czifrájá-
nak.)  Közülük  is  Ebes  László  lenne  
a  mélypont,  műválságával,  szalma-
láng  lelki ismeretlázadásával,  ha  nem  
volnának  ott  mellette  a  Korszerűség  
című  lap  cinikus,  elvtélen,  konfor-
mista  munkatársaintik  karikatúrafi-
gurái. így  azonban  ők viszik el  a pál-
mát.  Az  említett  testi  élősdieket  bá-
jos  istenteremtményeknek  tarthatjuk  
hozzájuk  képest.  

A  másik  oldalon:  a  külvárosi  tal-
ponálló  kétes  alakokkal,  elvetélt  éle-
tekkel  is emberi  világa.  Nem  először  
fordul  elő  Csurkánál.  hogy  lírai  von-
zóerővel  ruházza  föl  azt,  ami  első  
pillanatra  viszolygást  kelt.  Gondol-
junk  a  műtörténész  esetére  a  kony-
halánnyal  a  Happening  című  elbe-
szélésben.  Az  Amerikai  cigaretta  
füstös  csehója  is  valami  olyan  hely,  
mint  ama  konyhalány  szellőzetlen  
odúja.  Mindenesetre  emberibb,  mint  
a  Korszerűség  szerkesztőségi  szobája  
vagy  Ebes elhagyott  luxuslakása.  Rá-
adásul  Csurka  —  hogy  semmi  kétsé-
get  se  hagyjon  szándékai  felől  —  
megteremti  az  Ebes-félék  totális  el-
lentétét:  a  két  öreg  utcaseprőt.  Ott  
dolgoznak  az  úttest  két  oldalán,  ki-
ki  a  maga  „szakaszán".  Az  öregasz-
szony  és  a  Kolléga.  Az  öregasszony  
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pénzt  takarít  meg,  és  pár  forintos  
kölcsönöket  ad  a  Kollégának;  az  pe-
dig  elissza  a  kölcsönöket,  féldeciket  
tarhál,  vakaródzik,  és  nem  engedi,  
hogy  az  öregasszony  a  gondját  vi-
selje. 

Az  ellentét  világos,  de  ha  nem  vol-
na  az,  Koltai  Lajos  kamerája  gon-
doskodik  róla,  hogy  világos  legyen:  
egy  snittre  fényképezi  az  öregasz-
szony  földszintes  viskóját  a  mögötte  
magasodó  modern  irodaépülettel.  A  
kép  nem  tesz  mást, mint  hogy  össze-
hozza  és  kontrasztba  állítja  a  két  
valóságot.  Az  összevetés  kétségkívül  
jogos,  csak  az  a  kérdés,  hogy  igazsá-
gos-e: tudniillik  ha  Ebest  mint  költőt  
és  embert  teátrális  lázadásának  
őszintétlensége  felöl  ítéljük  meg,  mo-
rálisan  alul  marad.  Mivel  azonban  
költői  és emberi  mivoltára  nézve  más  
támpontot  nem  kapunk,  okunk  van  
gyanakodni,  hogy  mindenféleképpen  
alul  kell  maradnia,  nem  is  neki  ma-
gának,  hanem a  foglalkozásnak,  amit  
képvisel  —  „az  élet  dramatizálaflan,  
műfajtalan  filmjével"  szemben.  Eb-
ben  a  kiélezett  formában  maga  a  
művészet  (vagy  csupán az  értelmisé-
gi  lét)  valami  arcpirító  dologgá  válik  
a  valóság  kegyetlen,  éles  fényében.  



Vagyis  Csurka  és  Dömölky  csak  hő-
sük,  Ebes  lázadását  látják  őszintét-
lennek,  magával  a  lázadással  az  
olyan  művészet  ellen,  amely  egy  
„mozgás  nélküli  korban"  nem  figyel  
a  valóságra,  mélységesen  egyetérte-
nek. 

S  mi  is egyetérthetünk  velük,  noha  
az  az  érzésem,  hogy  álláspontjukat  
ezúttal  nem  tudják  művészileg  is  
igazolni. 

Amíg  az  ellentét  a  művészi  élet  
visszataszító  tülekedései  és  a  csehó  
világának  „manipulálatlansága"  kö-
zött  feszül,  furcsálkodwa  együtt  mo-
solygunk  velük,  bár  lehet,  hogy  csu-
pán  az  összehasonlítás  groteszk  kép-
telenségén.  Kétségtelenül  van  valami  
bizarr  valóságtartalma  annak a  több-
ször  visszatérő  jelenetnek,  amelyben  
egy  aggodalmas  fiatalember  (nyilván  
festő)  a  zsűrizés  eredménye  felől  ér-
deklődik  telefonon  a  talponálló  al-
koholos füstjében. De már a  vaskály-
hát  hirdető  ember  epizódja  (Nagy  
István  dermesztő  színészi  pillanata)  
olyan,  vitathatatlanul  létező,  társa-
dalmi  anomáliákra  igyekszik  rányit-
ni  a  tekintetünket,  amelyeket  a  film  
dramaturgiai  alapépítménye,  szerke-
zete  nem  bír  el.  Holott  az  Amerikai  
cigaretta  éppen  ezekben  az  epizódok-
ban  él.  Ez  kétségkívül  ellentmondás.  
Csurkának  is,  Dömölkynék  is  remek  
érzéke  van  a  részletek  iránt.  Zsáner-
képeket  kapunk  s  —  a  film  egészét  
tekintve  —  életképet.  A  sztori  hitele  
kevesebb.  Alig  hiszem  például,  hogy  
„igazi"  az  a  főszerkesztő,  aki  ennyi-
re  megrémül  egy  frissen  koszorúzott  
költő  kocsmai  csatangolásaitól,  s  
olyan  komolyan  veszi  részeg  telefon-
hívását,  hogy  slapajt  ereszt  utána,  
megóvandó  valami  „végzetes"  hibá-
tól.  Az  Ebes  mellé  vitapartnerként  
állított  Zoltánfi  nélkül  viszont  nem  
volna  cselekmény.  Még  olyan  so-
ványka  sem,  amilyen  van.  (Nem  tu-
dom, hogy  az  alig  több  mint  egyórás  
film  a  túl  szigorú  megvágás  miatt  
lett  ilyen  kurta,  vagy  azért,  mert  
csak  „ennyi  volt  a  sztoriban" . . . ) 

Az  „etűdök"  közül  néhány  jól  si-
került.  Különösen  a  kocsmaiak.  
Ezekben  érvényesülhet  Csurka  és  
Dömölky  valóságtisztelete,  elkötele-
zettsége  a nyers  tények,  „az  élet  dra-
matizálatlan,  műfajtalan  f i lmje"  
iránt.  A  kocsmának  levegője  van,  

hála  többek  között  Koltai  Lajos  ka-
merájának.  És  „levegős"  az  utca  is.  
Itt  már  elsősorban  Gobbi  Hilda  és  
Makláry  Zoltán  utcaseprő-párosáé  az  
érdem.  Külön  köszönet  jár  Dömölky-
nék,  amiért  sikerült  visszacsalogat-
nia  Makláryt,  ezt  a  nagyszerű  szí-
nészt  a  kamera  elé.  Az  öreg  Kolléga  
zsörtölődéseiben,  fintoros  vakaród-
zásaitan  Maklárynak  köszönhetően  
annyi  vagabundos,  kópés  báj  van,  
bumfordi  üzleteléseiben  annyi  meg-
ható  elesettség,  halálában  olyan  egy-
szerű  megfogalmazása az  elmúlásnak,  
hogy  az már  csakugyan  költészet.  Itt  
le kell  tennünk  a fegyvert:  ha a  film  
készítői  az  Ebes-féle  hivatásos és ko-
szorús  költészettel  a  periferikus  min-
dennapok  szomorkás  költőiségét  
akarták  szembeszegezni,  akkor  ez  
Makláry  segítségével  sikerült  is  ne-
kik.  Méltó  partnere  Gobbi  Hilda,  aki  
kevésbé  látványosan,  de  nem  kevés-
bé  nagy  belső  erővel  hoz  elénk  egy  
teljes  emberi  sorsot.  Gobbi  ezúttal  a  
végsőkig  egyszerűsíti  játékát;  a  moz-
dulatlan  (!)  arc, a hazatérés az  öreg-
asszony  mélységes,  monumentális  
magányáról  tanúskodik.  Szívszorító  
pillanatok. 

Kitűnő  gondolat  volt  Ebes  szere-
pére  Tordy  Gézát  választani.  Tordy  
nem az enervált  intellektuel  lagyma-
tag  lázadását  hangsúlyozza  (ilyenből  
láttunk  már  eleget),  hanem  a  „népi  
őserő"  kibukkanását  parodizálja, úgy, 
hogy  közben  igyekszik  megőrizni  az  
alak  hitelét.  Ami  nem  könnyű.  Szé-
les,  energikus  mozdulatai,  a  „népet"  
átölelő  gesztusai  kezdettől  leleplezik  
a  figurát.  Tordy  azt  is  meg  tudja  
mutatni,  hogy  a  hőzöngő  meakulpá-
zás,  az  őszintétlen,  handabandázó  
pózok  mögött  Ebes  ismeri  és megveti 
magát.  Ezeket  az  apró  mozzanatokat  
a  színész  csempészi  be  az  egysíkúan  
megírt  figura  jellemébe.  Zoltánfi,  az  
eminens  talpnyaló  és  a  Szerkesztő  
(pontosabban:  „a"  Szerkesztő)  klisé-
figuráival  már  nem  tudhat  mit  kez-
deni  Lukács  Sándor  és  öze  Lajos.  
Ezen  a  két  ponton  kiütközik  a  film  
gyengéje:  megelégszik  a  karikatúrá-
val,  jobb  esetben  az életképpel,  ahe-
lyett,  hogy  mélyebben  ásna. „Kint  az  
életben"  (ha  már  egyszer  eljutottak  
oda  a  film  alkotói)  érdemes  jobban  
nekiveselkedni  a  valóságnak.  
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