
CSÉPLŐ  GYURI  
A  CIGÁNYTELEPTŐL  A  „FALUSZÉLI  HAZAKIG"  

Olykor  egy  falutól  a  cigánytelep  
csak  jó  kőhajításnyira  esik,  de  ha  
valaki  a  cigánysorról  akar  eljutni  
a  faluszélig,  van  úgy,  hogy  az  utat  
se  látja  be.  Más  el  se  indul,  vagy  
ha  elindul  is,  csak  fia  vagy  unokája  
jut  el  a  faluig.  Megint  más  talán egy-
két  év  alatt  meg  is  teszi.  Mert  ezt  az  
utat  nem  a  láb  tapodja  ki,  hanem  a  
lélek.  S  az  nehezebben  mozdul,  a  
cigánytelepen  túl  hamarabb  fölseb-
ződik. 

Filmek  egész  sora  szól  erről  az  út-
ról,  nehézségeiről  és  szükségességé-
ről;  gyöngéd  gyermeklírával,  mint  
Sára  Cigányokja,  a  megalázott  em-
ber  fájdalmával,  mint  a  Földobott  
kő  komor  cigánytelepi  epizódja;  en-
nek  az  útnak  a  drámája  tör  át  a  
Meztelen  vagy!  zaklatott  vízióin,  a  
cigányfestő  Balázs  János  lángoló  szí-
nein  keresztül  (Gyöngyössy  Imre);  
erről  az  útról  szól  az  elért  cél  elé-
gedett-kesernyés  emlékező  hangján  
a  Pedig  ...  (Csöke  József);  ez  szólal  
meg  a  komlói  cigánygyerekek  derűs,  
mégis  számonkérő-agresszív  mese-
és  rajzfantáziájában  (Macskássy  Ka-
ti  animációs  filmjében).  S  nem  utol-
sósorban,  a  probléma-látás  világos-
ságával,  erről  szól  ifj.  Schiffer  Pál  
két  dokumentumfilmje,  a  Faluszéli  
házak  és  a  Mit  csinálnak  a  cigány-
gyerekek,  és  most,  ezek  folytatása-
ként,  a  Cséplő  Gyuri.  

Barátságos,  kedves  mosolyú,  be-
szédes  arcú  fiatalember  Cséplő  
György.  Németfalu  határában  él  csa-
ládjával,  rokonaival  a  cigánysoron,  
melyet  éppen  az  ő kérésére  nevezett  
el  a  tanácselnök,  mint  megtudjuk,  
Jókai  utcának.  Cséplő  két  általánost  
járt,  írni-olvasni  valahogy  tud,  élénk  
esze,  jó  felfogóképessége  van.  ö  in-
tézi  a  cigánytelep  dolgait,  hozzá  for-
dulnak  tanácsért  a  többiek.  A  kö-
zeli  állami  gazdaság  földjén  dolgo-
zik  időnként,  de  szeretne  többet  ke-
resni,  kikerülni  a  cigánytelepről,  
szégyelli.  Ez  vértezi  fel  az  útnak  in-
dulásra.  Másra  vágyik,  nem  sokra,  
talán  csak  húsz-huszonötezer  megta-
karított  forintra  valamelyik  OTP-
ben,  hogy  megkapaszkodhasson  csa-

ládjával  ama  „faluszéli  házak"  kö-
zelében,  ami  egyik  fő  témája  volt  
Schiffer  Pál  (és  Andor  Tamás  opera-
tőr)  74-ben  bemutatott  dokumentum-
filmjének. 

A  Faluszéli  házak  az  életforma  
hirtelen  megváltozásának  hatá-
sát  mutatta  meg  a  családok  gon-
dolkodására,  új  igényeikre,  szoká-
saikra,  egész  habitusukra.  Sok  szó  
esett  a  Csé-házakba  költözésről,  de  
kevés  az  életforma-váltás  tudati  elő-
feltételeiről,  még  kevesebb  anyagi  
bázisának  megteremtéséről;  a  cigány-
teleptől  a  faluszélig.  A  cigánysoron  
maradók,  a  putrijukhoz  ragaszkodók  
inkább  csak  negatív  példaként  sze-
repeltek  ott.  A  film  még  nem  kér-
dezett  rá  maradiságuk,  „lelki  tunya-
ságuk"  egyéb  okaira,  legalábbis  
anyagi  hátterére.  

Schiffer  is  érezte  a  hiányt;  tudta,  
hogy  az  életforma-váltás  még  a  „fa-
luszéle"  előtt  dől  el,  s  hogy  nem  kis  
szerepet  játszik  ebben  e  változás  
anyagi  bázisa.  Még  akkor,  74-ben  
papírra  vetette  egy  harmadik  cigány-
dokumentumfilm  forgatókönyvének  
vázlatát.  A  könyv  alapgondolatát  így  
fogalmazza  meg:  „Nem  gondolkodás-
módjukat  kell  megváltoztatni,  hanem  
helyzetüket."  Kevésbé  apodiktiku-
san:  a  cigányok  munkavállalásáról,  
munkalehetőségeiről  és  foglalkozási  
struktúrájáról  készülne  film,  „befe-
jező  részeként  a  magyarországi  ci-
gány  lakosság  életével  foglalkozó  
dokumentumfilm-sorozatnak". 

Kár,  hogy  nem  készülhetett  el  az  
előző  kettő  közvetlen  folytatásaként.  
Várni  kellett,  nem  sokat,  de  éppen  
elég  időt  ahhoz,  hogy  a  probléma  
felismerés  heve,  a  válaszkeresés  iz-
galma  csituljon.  A  téma  megszokott  
lett  mind  a  rendező,  mind  a  forgató-
könyv  társírója.  Kemény  István  szá-
mára;  úgy  érezhették,  keresztül-ka-
sul  ismerik  a  problémát  (ami  min-
den  bizonnyal  igaz),  de  ez  azzal  a  
veszéllyel  is  járt,  hogy  a  téma  ön-
álló  élétre  kelt  fejükben  szereplők-
kel,  sztorival  együtt;  számukra  is  
észrevétlenül,  a  valóság  spontanei-
tása.  esetlegességei  fölé  nőttek  e  va-



lóságról  alkotott,  megbízhatóbb-
nak  érzett  gondolataik.  Ügy  vélték,  
tisztább  képet  kapnak,  ha  a  valósá-
got  a  példázat  szintjére  egyszerűsí-
tik.  '  

Ha  összehasonlítjuk  Schiffer  ko-
rábbi  két  filmjét  a  Cséplő  Gyuri-val.  
feltűnő,  hogy  ez  utóbbi  mennyire  
információszegény  a  főtéma,  a  film  
alapproblémája  szempontjából;  a  
valóság  képe  helyett  megjelenik  az  
illusztrációja,  természetesség  helyett  
dekoratív  vagy  célzatos  elrendezett-
ség.  Az  út  „a  putritól  a  faluszéli  há-
zig"  előre  eltervelt,  sima,  emelkedők  
nélküli,  buszjáratos,  amelyen  ha  áll-
nak  kisebb-nagyobb  akadályok  —  
tudálékos  munkaügyis,  szállásgondok,  
nehéz  munka,  városi  közöny,  magá-
ra  maradottság,  társkeresés  nehéz-
sége  —  inkább  csak  jelzésként,  pél-
dázat  kedvéért.  Ez  nem  az  a  társa-
dalmi  és  tudati  probléma,  ami  a  Fa-
luszéli  házak  hátterében  meghúzó-
dott.  Annak  csak  színes,  gyermek-
mese  változata.  

A  Cséplő  Gyuri  megrekedt  a  do-
kumentumfilm  és  a  játékfilm  között;  
előbbinek  már  nem  egészen  hiteles,  
utóbbinak  túlságosan  egyszálbélű,  
kidolgozatlan,  fordulat  nélküli.  Más  
szóval  fejezve  ki:  natúr  szereplői  az  
élet  szintjén  tipikusak,  (dokumen-
tumfilmben  ez  alapkövetelmény),  já-
tékszinten  azonban  a  legkevésbé  sem  

Jelenet  a  filmből  

tipizáltak.  Más  kérdés,  hogy  natúr  
szereplőkkel  ezt  hogyan  lehet  elér-
ni.  fAz  utóbbi  időbén.  akadt  rá  pél-
da:  a  natúr  szereplők  egy  egész  élét-
formát,  gondolkodási  módot,  társa-
dalmi  helyzetet  dokumentáltak  adott  
jellemük,  személyiségük  határain  
belül  —  játékszinten.)  

Schiffer  Pál  filmje  (operatőr  An-
dor  Tamás)  keveri,  bár  nem  szeren-
csésen,  a  két  műfaj,  elemeit.  Sajnos,  
kevés olyan spontánul  felizzó,  az  em-
beri  lélek  és  a  társadalom  mélyréte-
gébe  világító  jelenet  van  a  filmben,  
mint  a  németfalusi  kocsma  pityókos  
parasztjainak  s  a  közéjük  szorult  két  
cigánylegénynek  parázsló  vitája,  
vagy  a  téglagyári  „közös  udvar"  ma-
gyarjainak  cigányperpatvara,  egy-
másba  zsúfolt,  putriszerű  lakásuk  
megdöbbentő  képe.  Itt  nemcsak  a  
látvány  emlékeztet  a  cigánytelepre,  
de  az  emberek  belső  világa  is.  Amit  
így  is  fogalmazhatunk:  cigánynak  
lenni  egy  bizonyos  értelemben  anya-
gi  és  szociális  rétegkérdés.  Vagy  néz-
zük  Rézműves  Jóska  és  Cséplő  
György  találkozását;  a  cigányklub-
beli  értelmiségi  asztalt,  ahol  akarat-
lanul  árulkodó  mosolyok,  szemvilla-
nások  jelzik  azt  a  meleg  részvéttel  
teli  lekezelést,  ami  részükről  a  világ-
ba  most  kimerészkedő,  tanulatlan  
cigánynak  kijár;  hasonlítsuk  e  néhá-
nyat  össze  azokkal  az  üresen  futó,  
illusztratív  képsorokkal,  mint  a  he-
lyi  KISZ-titkár  bemutatkozása  az  
állami  gazdaság  földjén  kapáló  ci-
gányoknak,  a  tüdőgondozó  orvosá-
nak  didaktikus  jelenete,  a  fóliasátor  
alatti  cigánytelepi  gyűlés,  a  Pestre  
érkezés,  a  szállodaszobában  való  tén-
fergés.  a  munkát  keresés  kimester-
kélt  hosszadalmassága,  s  még  sorol-
hatnám,  melyek  nemcsak  hogy  nem  
keltik  fel  a  tétovaság.  elveszettség,  
társtalanság.  a  magány  érzését,  de  
nem  is  elég  világosan,  egyértelműen  
illusztrálják.  Még  kevésbé  jelzik  a  
központi  alakok  jellembeli,  tudati  
formálódását.  Azt  mondhatnám,  
hogy  miközben  a  film  állandó  moz-
gásban  van,  helyzetek,  helyszínek  
változnak,  azok  az  alakok,  akikre  
elsősorban  figyelni  kellene,  valója-
ban  mozdulatlanok.  

Schiffer  Pál  a  Cséplő  Gyuri-ban  
azt  a  módszert  alkalmazta,  hogy  ki-
talált,  feltételezett  egy  cigánysorsot,  
egy  életút  sémát,  s  az  általa  fordu-



Cséplő  György  és  Rézműves  József  (Jávor  István  felvételei)  

latnak,  lényegesnek  vélt  szakaszok-
ra  egy-egy  szituációt,  rögtönzéssze-
rűen  megjátszható  helyzetet  terem-
tett.  Kiválasztott  szereplői  kitűnő  
médiumok  erre:  beszédkészek,  gyors  
felfogásúak,  szívesen  és  őszintén  
„tálalják"  magukat,  tarka-barka  
egyéniségüket.  Ha  félreértést  nem  
okozna,  azt  mondanám,  ezért  van  
aztán  az,  hogy  a  Cséplő  Gyuri,  hepe-
ning-szinten,  egy-egy  helyzeten  belül  
sok  spontán  adódó  érdekességet,  
megfigyelést,  igaz  pillanatot  nyújt.  
De  következik  az  újabb  mesterkélt  
szituáció,  s  megint  csak,  mint  mon-
dani  szokták:  „állóhelyzetből"  in-
dulva;  pontosabban,  egy  újabb  fel-
tételezésből.  Szerencse  dolga,  hogy  
melyikből  mi  jön  ki,  de  a  legritkáb-
ban  az,  ami  az  alkotók  szándéka  
volt. 

Az  állt  nyilván  szándékukban,  
hogy  a  valóságos  Cséplő  György  sa-
ját  életét  élje  a  filmen,  de  az  a  sors.  
vagy  kaland,  vagy  sztori,  amit  a  fil-
men  neki  tulajdonítottak,  nem  az  
övé,  hanem  egy  feltételezett  Cséplő  
Gyurié.  Ez  utóbbi  tehát,  az  alkotók  
szándéka  ellenére,  pusztán  (előírt,  de  
megíratlan)  szereppé  vált.  amit  át  
lehet  élni,  jól  rosszul  meg  is  játsza-
ni,  de  a  valóságba  visszahelyezni  —  
bármiként  is  egymásba  kopírozódik  
György  és  Gyuri  —  már  csak  illú-
zióként  lehet.  

Akiknél  ez  az  illúzió  olyan  erős.  
hogy  a  Cséplő  Gyurit  játékfilmnek  
érzik  (elfogadják  válóságként  a  fel-
tételességet,  a  csak  képzeltet),  bizo-
nyára  heves  vitát  folytatnak  majd  
azokkal,  akik  a  dokumentumfilmet  
kérnék  számon  a  rendezőtől.  Ennek  
a  vitának  már  meg  is  van  az  alap-
hangja.  Köllő  Miklós,  a  gyártó  stú-
dió  vezetője,  így  foglalta  össze  a  
filmet:  „A  sohsem  mozduló  ősközös-
ségből  indul  világgá  Cséplő  Gyu-
r i . . .  a  süppedt,  de  biztonságos  put-
rifészekből  a  rémítő  ismeretlenség-
be.  Cigánysors?  I g e n . . .  De  több  is  
annál."  És  idézi  Simon  István  egy  
negyedszázada  írt  versét,  melyet  
akkor  szülőfaluja  jövőt  ízlelgető  pa-
rasztjainak  szánt:  „Az  a  nehéz  . . .  
menni,  maradni" . . .  ,.az  a  nehéz  . . .  
egy  pillanatra  /  a  mindenséget  tenni  
l a t r a . . . "  És  hozzáfűzi:  ..A  fölfelé  
emelkedők  gondja  közös,  a  félelmük  
hasonlatos".  Tökéletesen  igaza  van  
Köllőnek.  Ez  volna  igazi  mondandó-
ja  a  Cséplő  Gyurinak. . . ,  ha  já-
tékfilm  volna.  De  amíg  nem  az.  azt  
az  áttétel  nélküli  valóságot  is,  azo-
kat  a  valóság  formálta  sorsokat  is  
számonkérhetjük  tőle,  melyek  ha  
nyersebben,  ha  nyugtalanítóbban,  de  
világosabban,  őszintébben  is  tükrö-
zik  az  utat  „a  putritól  a  faluszéli  
házakig".  A  valóságos  problémát.  
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