
Két  elhatározás  
Még  csattog  egy-egy  szövőszék,  

amin  ma  is  készül  kendervászon  a  
tapasztott  falú  házacskákban  úgy,  
mint  ötven,  száz,  vagy  kétszáz  év  
előtt;  miközben  légkondicionált  ter-
mekben  diszkrét  zümmögésű  kompu-
terek  dobják  elénk  az  adatokat  arról,  
mekkora  fehérjéhiánnyal  kell  szá-
molnia  az  emberiségnek  ötven,  száz  
vagy  kétszáz  év  múlva  az  ilyen  és  
ilyen  fokig  légszennyezett  Földgo-
lyón. 

Itt  téblábolunk  a  szövőszék  és  a  
komputer  között.  Az  utolsó  pillana-
tokban,  amikor  még  jelenvalónak  él-
jük  át  a  képtelen  távolság  két  pont-
ját.  Illetve  megkíséreljük  tudatunk-
ban  felfogni.  És átéljük,  ahogyan  re-
akcióinkban  átértékelődnek  az  embe-
ri  gesztusok.  Megrendülten  figyeljük  
az  öreg  inak  küszködését  egy  zsák  
krumplival;  a  meg-megcsúszó,  gyen-
gülő  lábak  bizonytalanságát  és  dia-
dalát  a  tó  szelíd  part ján;  és  közben  
tárgyilagosan  vesszük  tudomásul  az  
anyag  elemi  részecskéit  kutatók  
újabb  szenzációs  felfedezéseit.  

Megkapaszkodunk  egy  egészen  
egyszerű  élet  példájában,  hogy  hinni  
tudjunk  ömagukiban.  Abban,  hogy  
van  értelme  kutatni  az  anyag  elemi  

részecskéit  és  lesz  kinek  felfedezni  a  
rák  ellenszerét.  

Egy  egyszerű  élet  példáját  mutatja  
fel  Gyöngyössy  Imre  és  Kabay  Bar-
na  dokumentum-játékfilmje,  a  ma-
gyar—NSZK  koprodukcióban  készült  
Két  elhatározás.  Azt  mondja  el  a  
film,  hogyan  küszködik  meg  élete  
utolsó  két  elhatározásával  a  Nógrád  
megyei  kis  faluban,  Rimócon  a  het-
venes  éveit  taposó  parasztasszony,  
Veronika  néni.  El  akar  jutni  Angliá-
ban  élő fiához saját  kezemunkájából,  
és  újra  meg  akarja  művelni  elöre-
gedett,  gazzal  fölvert  kis  szőlőjét.  
Még  egyszer  találkozni  akar  azzal,  
akinek  életet  adott;  és  életet  akar  
adni  még  egyszer,  bár  talán  ennek  az  
életnek  a  kiteljesedését már  nem  lát-
hatja  meg.  

Szavakra  lefordítani,  s  méginkább  
magyarázni  azt,  amit  ez  az  idős  pa-
rasztasszony  a  maga  példájával  su-
gall,  óhatatlanul  együttjár  a  pátosz  
gyanús  felhangjaival  a  pátoszba  egy-
szer  már  alaposan  belefáradt  fülnek.  
Lássuk  tehát  a  szikár  tényeket.  Él  
egy  öreg  háziban  egy  idős  paraszt-
asszony,  egyszál  magában.  Elvesztet-
te  a  bátyját,  a  férjét,  három  gyere-
két.  Van  halottja,  akit  a  Tanácsköz-



társaság  bukása  óta  gyászol,  és  van,  
akit  a  második  világháború  íratott  
fel  vele  a  családi  Biblia  bejegyzései  
közé.  'Az  egyetlen  élőt,  aki  még  hoz-
zá  tartozik,  ugyancsak  e  század  ma-
gyar  történelmének  hullámverése  so-
dorta  el  tőle,  1956-ban.  Az  öreges  
hangon felolvasott  bejegyzések  a  csa-
ládi  Bibliából  —  csupa  veszteség,  
csupa  halál.  

„'De mért  nem  tudok  most  már  si-
ratni,  csak  megráng  a  testem,  de  a  
könnyűm  kiapadt"  —  írja  fiának  
címzett  levelében.  Látunk  egy  öreg-
asszonyt,  aki  egész életén á t  temetett,  
akinek  a  családi  Bibliája  a  történe-
lem  olyan  kegyetlen  lenyomata,  hogy  
„könnyűi  elapadtak"  bele.  És  mégis,  
ez  az  öregasszony  úgy  jelenik  meg  
előttünk  a  maga  hétköznapi  teendői  
közben,  mint  az  életet  fenntartó  és  
továbbadó  titokzatos  erő  ősi  és  soha  
nem  avuló  szimbóluma.  Az  izmok  
roskatagsága  fölött  diadalmaskodó  
lelkierőé. 

Látjuk,  amint  küszködve  a  csúszós  
mederrel,  kendert  áztat.  Tapossa  a  
szárakat,  csattogtatja  a  tilolófát,  a  
szöszből  orsóra  pörgeti  a  fonalat,  
lámpafénynél  a  szövőszék  fölé  hajol.  
Néhány  marék  szilváért  felkapaszko-
dik  az  öreg  fára,  mert  amit  egy  élő-
lény  megteremt,  azt  a  másik  élőlény-
nek  meg  kell  becsülnie.  Birkózik  a  
tele  krumpliszsákkal.  „Bizony,  én  is  
azelőtt  könnyen  elhajítottam  egy  
zsák  búzát.  Mikor  özvegyen  marad-
tam,  mert  még  akkor  erőm  volt,  de  
már  most  meg  kell  küzdeni  egy  zsák  
krumplival  is.  Még  akkor  alája  ha-
jítottam  a  térdemet,  oszt  akkor  meg-
fogtam nyalábbal,  oszt  akkor  vágtam  
odébb.  De most  már  eltaszít.  De  még  
az  ajtó  is."  

Panaszként  hangzik,  de  mintha  
csak  bennünk,  nézőkben  vernének  
ezek  a  szavak  fájdalmas  visszhangot.  
Veronika  néni  arcán  inkább  'bocsá-
natkérő  mosoly,  önmaga  elnehezülő  
mozgását  szégyenlősen  megmosolygó  
derű  játszik.  

Meglehet,  a  paraszti  hagyományo-
kat  őrző  életforma, az  ősi  munkaesz-
közök  élő  látványa,  a  falu  évszáza-
dos szokásainak  felidézése  a  filmben,  
önmagában  is műélvezetet  szerez  an-
nak,  akit  a  paraszti  múlt  megőrzött  
rekvizitumai  vonzanak.  E  vonzalom  
kiélésétől  a  Gyöngyössy—Kabay  al-
kotópáros  nem  is  igyekszik  megfosz-

tani  nézőjét.  Betétként,  de  nyugod-
tan  írhatjuk  akár,  hogy  díszítésként  
olykor  például  sirató  ének  hangzik  
fel.  De  ez,  és  az  ehhez  hasonlatos,  
ámbár  inkább  a  megörökítők  pilla-
natnyi  széplelkűségénék  kiéléséből,  
semmint  a  választott  téma  természe-
téből  fákadó  díszítőelemek  leválnak  
a  természetes  egyszerűségében  lenyű-
göző  portréról.  Mert  több  és  más  a  
film,  minthogy  egyszerűen  hagyjon  
elábrándozni  a  külsőségeken.  Veroni-
ka  néni  életében,  ebben  az  egészen  
egyszerű  életben  az  a  megrendítő,  és  
azáltal  válik  sorsa  példázattá,  hogy  
egy  ember  mindenen  keresztül  és  
mindenen  túl  megőrizte  magában  az  
örömre,  a  teremtésre,  az adni  tudásra  
való  készséget.  Pedig  az  örömhírre,  
hogy  megláthatja  fiát,  görcsös,  szá-
raz  zokogás  „rángatja  meg"  a  tes-
tét;  és  valóban,  a  fi lm  egyik  döbbe-
netes  jelenete,  amint  percekre  a  sí-
rás  ránt ja  felismerhetetlenné  a  szin-
te  mindvégig  derűs,  nyitott  és  barát-
ságos  arcot.  Viszont  megkérgesedett,  
duzzadt  kezével  úgy  simogatja  meg  
a  halottaiért  sütött  kenyereket,  olyan  
szeretettel  beszél  egy  ványadt  gyü-
mölcsöt  hozó  öreg  szőlőtökéhez,  aho-
gyan  csak  a  két  kezük  munkájával,  
egész  lényükkel  a  környező  világhoz,  
a  természethez  tartozó  emberek  ké-
pesek  számbavenni  az  élet  apró  je-
lenségeiben  az  örömöt,  a  továbbfoly-
tatás  nagyszerűségét.  Mintha  5  maga  
is  része,  meghosszabbítása  lenne  a  
természetnek,  amelyet  egész  életén  
keresztül  szolgált,  őrzött  és  alakított.  

Ezek  az  önfeledt  pillanatokat  meg-
örökítő  jelenetek  Szabó Gábor  opera-
tőr  képein  tisztán  és  nagyon  embe-
rien  jelennék  meg.  Felvevőgépének  
érzékenységére  egyetlen  példa:  az  
idegesítően  üres,  közhellyé  csépelt  
felvétel  a  „megfáradt,  öreg  kezek-
ről",  ebben  a  filmben  nemcsak  hogy  
egyéni  tartalommal  telítődik  de  
szimbolikus  értelművé  nő.  Az  ön-
magát  fel  nem  adó,  az  erejénél  töb-
bet  vállaló  és  elvégző  emberről  be-
szél,  lelkiereje  előtt  tiszteleg.  

A  Két  elhatározás  dokumentum-
játékfilm.  Anélkül,  hogy  belebonyo-
lódnánk  a  meddő  méricskélésbe,  
mennyi  művészi  értéket  ad  a  film-
hez  ez,  és  mennyit  amaz,  a  valóság  
megközelítésének  e  kettős  módszeré-
ből  azt  érdemes  kiemelni,  ami  a  vá-
lasztott  témát  élni  engedi.  Természe-



tesen,  a  maga  törvényei  szerint.  
Azoknak  a  jeleneteknek  a  megőrzé-
sét,  amelyékben  Veronika  néni  és  
környezete  teljes  hitelességgel  jele-
nik  meg.  Vannak  ugyanis  helyzetek,  
amikor  az  alkotói  akarat  lemeztele-
nedve  jut  érvényre  a  játékfilm  sza-
bályai  szerint  kerék  egészre  formált  
történet  során.  Ezekből  kiérezni  a  di-
rektben  előállított  szituációt.  Ilyen  
például  a  falubeli  búcsúzkodás,  a  
metró-beli  vagy  a  repülőtéri  buszon  
megejtett  „véletlen".  Nincs  kizárva,  
hogy  a  stáb  jelenléte  nélkül  is  pon-
tosan  úgy  történik  minden,  ahogyan  
a  filmben  látjuk.  Mégis  a  műviség  e  
helyeken  átüt  a  történet  természetes  
hitelén.  Veronika  néni,  szerencsére,  
született  tehetség.  Ott  is  természete-
sen  adja  önmagát,  ahol  külső  kezek  
rakják  köré  az  „életanyagot".  És  tu-
lajdonképpen  ezek  csak  pillanatok  a  
film  egészéhez  képest,  és  némi  türe-
lemmel  könnyen  túljut raj tuk  a  néző.  

Mielőtt  a  hazai  közönség  elé  került  

volna,  már  hangos sikert  aratott  kül-
földön  a  Két  elhatározás.  A  tavalyi  
NSZK-beli  televíziós  bemutató  óta  
megjárt  egy  sor  fesztivált,  kitüntet-
ték  jó  néhány  díjjal.  A külföldi  sajtó  
kritikusai  a  német  nyelvű  Profiltól  
az  olasz  Unitá-n  és  II  Giornón  át  az  
angol  Times  'hasábjaüg  az  elismerés  
legfelsőbb  fokán  írtak  a  filmről.  Az  
UNIFEC  valamennyi  oktatási  intéz-
ménynek  levetítésre  ajánlotta.  

Nem  a  „kint"  sikereit  fedezetként  
felhasználó  provincializmus  íratta  
ide  e  tényeket.  Ilyen  gesztusra  nincs  
is  szüksége  a  filmnek.  Egyszerűen  
annak  érzékeltetésére  sorakozzanak  
itt  ezek  az  adatok,  hogy  olyan  általá-
nos  érvényű  emberi  érték  megörökí-
tését  végezte  el  a  film, ami  nemcsak  
itt  és  most,  nekünk  mond  valami  na-
gyon  fontosat  lehetséges  önmagunk-
ról,  hanem  ezer  kilométerekre  távol  
és  a  jövőben  is.  
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