
A  M É N E S G A Z D A  
Jó  filim,  önálló  képi  nyelven  meg-

szólaló  történet  formálódott  Gáli  Ist-
ván  kitűnő  regényéből.  Kovács  And-
rásnak  az  a  mesterfogás  sikerült  
most,  aimi  a  Hideg  napokban:  majd-
nem  ugyanazt  adja, amit  a regény  —  
mégis,  filmértékekkel  feldúsítottat  —  
mást.  Talán  poétikusabb,  egyszerűbb  
vonalvezetésűt,  megtartva  a  történet  
keménységét,  hideg,  tragikus  atmosz-
féráját. 

A  sztori  egy  méntelep  ma  már  el-
képzelhetetlen  világába  vezet:  az  öt-
venes  évek  elején  vagyunk,  volt  
horthysta  tisztek  gondozzák  a  mara-
dék  lóállományt,  s  mivel  ellenségnek  
tekintik  őket  (ők  maguk  is  gyűlölik  
ezt  a  forduló  világot,  melyben  rab-
nak  érzik  magukat)  —  odavezényel-
nek  egy  parasztfiút:  csináljon  ren-
det.  Legalábbis,  átmenetileg.  Busó  
Jani  így  lesz  botcsinálta  főnök:  ha-
bár  faluin  nőtt  fel,  de  a  szegényso-
ron;  nem  ért  a  lovakhoz.  A  méntar-
tás  különben  is  speciális  szakma,  jó-
szerével  tudomány.  Emberekkel,  ve-
zetőként  még  nem  volt  dolga,  így  fo-
galma  sincs,  mit  kellene  tennie.  A  
konfliktus  kereteit  azonban  nem  is  
ez  a  zöldfülűség,  hanem  a  kétféle  bi-
zalmatlanság  szikrázó  ütköztetése  
rajzolta  meg:  Busó  a  szegények  bi-
zalmatlanságával  és  a  beletáplált  
előítéletek  szemüvegén  keresztül  a  
tisztek  minden  mozdulatában  gán-
csot  lát  —  azok  meg  (voltaképp  jog-
gal)  újabb  foglárként  fogadják.  Ko-
vács azonban  eztt a  rövidre  zárt köze-
get  azonnal  oldja:  nemcsak  a  szem-
benáldást,  de  a  lassan  'bontakozó  kö-
zeledés  mély  rétegeit  is  a  lovakhoz  
való  viszonyban,  az  állatok  képi  köz-
vetítésében  jeleníti  meg.  A  ménes,  a  
'lovak  élete,  a  mindennapok  munká-
ja  (etetés,  elletés,  fedeztetés,  futtatás,  
gyógyítás)  az  állattartás  mindennapi  
munkája,  ami  hiányzott  a  regényből  
—  mivel  a  történethez  ott  épp  ez  a  
hiányjel  volt  szükséges  —  itt  a  köl-
tői  distanoia  megteremtésének  esz-
köze  lesz:  az  ötvenes  évek  világa,  a  
manipuláció,  az  emberi  tartás,  az  
eszmélet  születése  majd  mindig  e  
szép  állatok  emberi  viszonyokat  köz-
vetítő  szerepében  kap  átélhető  és  
egyben  távlati  képet.  

Így  a  két  kulcsjelenei  is.  Az  egyik-
ben  a  szembenállás  szenvedélyei  vil-
lannak  fel.  A  tisztek  azzal  akarják  
lejáratni  az  új  embert,  hogy  nem  
játszanak  kezére,  nem  adnak  neki  
szakmai  tanácsokat:  boldoguljon,  
ahogy  tud.  A  f iú  be  is  lép  a  kelep-
cébe:  egy  fedezésnél  tartalék  mént  
is  bevezényel  a  karámba  —  azok  
meg  egymással  vetélkedvén,  halálra  
rúgnák,  harapnák,  kergetnék  egy-
mást.  önmagában  is  félelmetesen  
szép  ez  a  szekvencia:  a  hűvös-nyu-
godt  arcok  mögé  rejtett  szenvedélyek  
a  lovak  tombolásában  fogalmazód-
nak  meg.  Mert  a  tisztek  csak  gúnyo-
san  nézik  a  jelenetet,  Jani  pedig  te-
hetetlenkedik,  talán  még  életében  
sohasem  látott  ilyet,  fogalma  sincs,  
mit  írna  elő  ilyen  esetre  a  szakma.  
Végül  mégiscsak  Bazsi,  a  rangidős  
az,  aki  nem  bírja  tovább,  és  kiadja  
a  szakszerű  vezényszót:  hideg  víz-
zel  csillapítsák  le  az  őrjöngő  állato-
kat.  így  aztán  nem  történik  súlyos  
baleset. 

Ezt  a  konfrontációt  megjelenítő  
pazar  forgatagot  egészíti  ki  a  másik,  
melyben  a  két  ellenfél  között  megin-
duló  emberi-szakmai  közeledés  kap  
szavak  nélküli,  csupán  csak  sejthető  
gesztusbeli  és  képi  megfogalmazást.  
Egy  csikó  születik,  és  ismét  csak  Ba-
zsi  százados  szakértő  bábáskodása  
menti  a  helyzetet.  Mert  a  tisztek  
közben  megsejtették,  ennek  a  fiúnak  
szenvedélye  lett  az  állatok  tartása,  
gondozása:  az  elletés  poétikus  képe  
ennek  a  csírázó  egymásra  találásnak  
hangulatát  hozza.  Sőt  ebben  a  fe-
szült  és  költőileg  megragadott  kép-
sorban  egy  pillanatra  úgy  érezzük,  
majdnem  egymásra  találnak  a  szem-
ben  állók,  mintha  már  készülődne  a  
fegyverszünetet  megkötő  kézfogás  
tenyereikben  —  bár  csak  egy  pilla-
natra  kapcsolódik  egymásba  meg-
könnyebbült,  egymásnak  is  örülő  
pillantásuk.  Az  új  élét  születésének  
költői  hangulata  azonban  csak  han-
gulati  szünetjel,  egy  lehetőség  felvi l-
lantása:  Kovács  tudja,  hogy  a  tör-
ténet  alapanyaga,  mert  környezete  
is.  keményebb  —  ezért  csak  sejteti  a  
lehetőséget:  történhetett  volna  más-
képp  is,  ha  akár  most,  akár  később  



Jelenet  a  filmből  ( jobbra:  Madaras  József  és  Bács  Ferenc)  

egy  emberi  szo  is  elhangzik,  ha  lett  
volna  türelem  Busoban  (s  főképp:  
feletteseiben), az  értékeket  megmen-
tő  szakembereknek  kijáró  minimális  
megbecsüléshez.  Az,  amire  Máthé,  a  
történet öreg,  falusi  parttitkára  cé-
lozgat, amire  a  maga  bölcs  módján  
Janit  is okítja  —  amíg  le  nem  vált-
ja  az  új  már  a  személyi  kultuszban  
nevelkedett  garnitúra.  (Máthé  
ugyanis tudja,  hogy  Bazsi,  bár  szá-
zados  volt,  de  a  háború  alatt  meg-
mentette.  es  hazahozta  a  nyugatra  
szállított  lóallományt.)  

Így lesz  az  emberi  dráma  közvetí  
tője, sőt  megjelenítője  a  filmpoézis  
kedvelt  motívuma,  a  lovak  rohanása,  
tudatosan  lírára  hangolt,  olykor  túl-
szinezett  hajnali-alkonyati  portréja  
— Koltai  L.ajos  mesteri  kompozíciói-
ban  —  egy  keserű  dráma  tartószer-
kezete.  A  lovak  mellett  barátságok  
szövődnek  (Murom  Mihály  altiszt,  
aki kezdetben  „kötelességből"  gyű-
löli Janit,  lassanként  oldódni  kezd,  
sót  a  kiadott  szigorú  tiszti  utasítás  
ellenére  elárulja  a  fiúnak  a  titkot  is:  
megmutatja  a  hajdani  ménes  egyet-
len  példányát,  az  „aranytartalékot":  
egy  törzskönyvezett  csodáló  kiscsikó-

ját.  amiből,  ha  „jobb  állapotok  lesz-
nek".  vissza  lehetne  szerezni  az  egy-
kori  faj-tiszta  ménes  rangját.)  A  film  
úgy  mondja  el  az  emberi  történetet,  
mintha  a  lovakról  szólna.  Még  a  
végső  kifejlet  is  az  állatok  nyelvén  
„szólal"  meg:  a  határőrök  —  a  fel-
számolási  manőver  előjátékaként  —  
sorban  lelődösik  a  telep  köré  szokott,  
kóbor  kutyákat.  Lögyakorlatként,  vi-
dám  puffogtatással  végzik  véres  
munkájukat,  s  mi  a  kutyák  utolsó  
menekülési  kísérletében  sejtjük  meg,  
mi  lesz  a  tisztek  sorsa.  Azt,  amit  
már  nem  látunk . . .  

Kovács  András  egy  politikai,  poli-
tikatörténeti  filmet  forgatott.  Busó  
Jani  sorsára  koncentrálva,  annak  a  
mechanizmusnak  apró  áttételei,  és  
helyi  mozgatói  érdeklik  elsősorban,  
amit  összefoglalóan  személyi  kul-
tusznak  nevezünk,  aminek  azonban  
eddig  jobbára  csak  jelentős  tragé-
diáit,  kiemelkedő  törvénysértéseit  is-
merjük.  Itt  egy  kis,  határmentti  fa-
luban  viszont  ez  a  gépezet  elsősor-
ban  kétféle  világszemlélet  ütközése-
ként,  helycseréjeként  jelenik  meg.  A  
felszabadulást  követően  a  helybeli  
baloldali,  kommunista  meggyőződésű  



parasztok  kerültek  vezető  posztokra  
—  a  már  említett  Máthé,  szakérte-
lemmel,  előretekintő  felelősséggel.  
Busó  Jani  bátyja  pedig  a  tsz  veze-
tőjeként.  Ök  jelentik  a  mozgalom  
kontinuitását:  innen  nőttek  ki,  isme-
rik  a  helyi  viszonyokat,  nagyjából  
azt  is.  tudják,  mi  kell  a  demokrati-
zálódás  természetes  kibontakozásá-
hoz.  A  fordulat  éve  után  azonban,  az  
„élesedő  osztályharc"  koncepciója  le-
fordításaként  ez  az  eredeti  vezető  
réteg  fokozatosan  háttérbe  szorul.  
Üj  emberek  tűnnek  fel.  akik  jobbára  
csak  túlteljesíteni  akarnak,  és  akik  
már  úgy  vezetnek,  hogy  az  általuk  
mozgatott  „káderek"  ne  tudjanak  be-
pillantást  nyerni  kártyáikba.  Így  Ja-
ni  sem  sejti,  mi  készülődik  a  telepen  
—  mert  nem  látja  ezt  a  váltást,  ké-
sőn  kapcsol,  mint  mindig.  Közben  
valahol  már  elhatározták,  hogy  fel-
számolják  ezt  az  ellenséges  darázs-
fészket.  Még  bátyja,  a  képviselő  sem  
tud  sokkal  többet,  legfeljebb  saját  
tapasztalatát  adja  tovább  —  tanul-
ságként.  Mikor  ugyanis  „ fenn"  elpa-
naszolta,  hogy  szakemberek  nélkül  
nem  boldogul  a  nagyüzemi  termelés-
ben.  a  következő  hajnalon  rákopog  
egy  államvédelmis,  kocsiba  ülteti.  A  
szerencsétlen  képviselő  azt  hiszi,  ö:  
viszik  —  pedig  csak  egy  internáló  
táborba  mennek,  hogy  kiemeljenek  
egy  megfelelő  agronómust.  Jani  sze-
me  akkor  nyílik  fel.  mikor  —  síp-
gető  panaszain  úgy  akarnak  segiten  
hogy  néhány  nyomozót  küldenek  a  
nyakára,  akik  persze  őt  is  megszo-
rongatják  (korábban  kitették  a  párt-
is'koláról  egy  gyerekes  megjegyzésé-
ért . . . ) :  de  ő,  bár  rühelli  ezt  a  posz-
tot.  mégis  megvédi  a  rábízott  embe-
reket 

Csakhogy  a  gépezettel  szemben  te-
hetetlen.  Nem  ismerheti  szándékai-
kat,  s  nem  látja,  hogy  pusztán  esz-
közként  használják.  Behívatják  a  já-
rásba,  s  közben  megkezdik  a  felszá-
molást,  s  mire  visszaér  a  telepre  —  
vállalva  a  bizonytalant,  az  utasítás  
megszegésével  járó  kockázatot  is  —  
a  tisztek  már  mindent  tudnak.  S  
persze  őt,  mint  főnököt  cinkosnak  
tartják  a  készülő  manőverben.  S  
egyikük  —  épp  Murom  Mihály,  aki-
hez  szíve  leginkább  húzta  —  leszúr-
ja. 

A  kopár  történet  szándékosan  ke-
vesebbet  mond,  mint  amit  tartalmaz.  

sőt,  szavakban  a  legénynél  is  tuka-
rabb.  A  mechanizmus  működését  a  
képi  mezőből,  a  líra  és  a  kíméletlen  
szembenállás  feszültségéből,  a  kettős  
kiszolgáltatottság  ábrázolásából  kei  
kihámozni.  Kovács  tehát  nem  oktat  
ni  akar  egy  tantörténettel,  hanem  
gondolkodásra  sarkall:  „direktben'  
nem  szól  a kétféle  vezetési  stílus  elv  
különbségéről,  a  helycsere  történő  
mi  okairól,  a  manipuláció  trükkjei:  
is  csak  egyszer  —  a  képviselő  „met  
kocsikáztatásánál"  —  villantja  te.  
Igv  ezzel  a  történelmileg  meghala-
dott.  sőt  poetikusan  ellenpontozott  
szűkszavú  eseménymozaikkal  csat  
sejteti,  hogy  azokban  az  években  k-
nálkozott  volna  egy  másik  fejlödes  
lehetőség  is  —.  amihez  emberanyag  
is.  jó  szándék  és  szaktudás  is  akadt  
De  azt  is,  hogy  ami  történt,  nemcsal  
saját  garnitúránkkal  szemben  volt  
embertelen,  sőt  történelmileg  rövid  
látó.  hanem  a  nemzeti  értékekké  
szemben is könnyelmű  és  jövőnélku-
li.  A  következtetéseket  azonban  csak  
a  történet  filmnyelve  kínálja:  az  em  
ber-állat  párhuzamok  képi  líraja  
vagy  tragikus  felhangja.  A  poétikus  
megoldások  így  vezetnek  ró  a  meg  
fejtés  nézőtéri  sugallatóra  

Jani.  ez  a  hányódó,  ügyetlenkedő  
vezetőtanonc  azért  alkalmas  ennek  ;  
tablónak  összefoglaló  szerepére,  mert  
aki  átélte  azokat  az  éveket,  javarészt  

Madaras  József  
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mind  ilyen  ködben  tapogatózott:  ma-
gabiztosan,  veszélyérzet  nélküli  biz-
tonsággal,  de  a  kiszolgáltatottság,  sőt  
manipuláltság  sejtelmeitől  űzötten.  
Honnan  tudhatta  volna  ez  az  egysze-
rű  parasztgyerek,  milyen  játszma  
mellékfigurájának  szerepét  osztot-
ták  rá?  S  honnan  vehette  volna  —  
csupán  szemináriumi  ismereteivel  —  
a  vezetőkészségét,  szaktudását,  ha  
ennyire  csak  átmeneti  megoldásként,  
majdnem  csak  gondolatjelként  hasz-
nálták  a  telepen.  S  mégis,  épp  ez  a  
zöldfülűség  teszi  alkalmassá  ezt  a  
típust  —  amit  Madaras  József  kitű-
nő  érzékkel,  nyers  sokszínűséggel,  a  
tudásszomj,  tehetség  és  korlátoltság  
tulajdonságaiból  rakott  össze  —,  
hogy  a  lehetőségek  és  lehetetlensé-
gek  ütközőpontja  legyen?  A  lehető-
ségé,  hiszen  önmagában  is  végig  kell  
járnia  a  vak  gyűlölettől  az  emberi-
szakmai  közeledésig  tartó  utat;  és  a  
lehetetlenségé,  hiszen  a  f i lm  végére  
már  sejti  saját  kiszolgáltatottságát,  
talán  még  tragikus  sorsát  is.  Ha  
ügyesebb,  talpraesettebb  lenne  —  
vagy  cinikussá  torzult  volna,  vagy  
beletörődne  sorsába,  alkalmazkodna.  
Így  viszont  a  kor  drámáját  kell  —  
kicsiben  —  átélnie.  

Ritkán  szoktam  ehelyütt  említeni  
a  színészi  munikát,  valahogy  nincs  rá  
alkalom.  Ezt  a  filmet  viszont  néhány  
jelentős  alakítás  hordozza,  emeli  
művészi  csúcsokra,  ami  a  rendező  
szereposztási  és  szinészvezetői  mun-
kájának  is  sikere.  Bács  Ferenc,  az  
egyik  kulcsfigurát,  Bazsi  századost  
olyan  hideg,  kíméletlen-katonás,  ám  
emberi  rétegeket  is  felvillantani  ké-
pes  anyagból  hozza  elénk,  hogy  a  
dráma  végkifejlete  talán  már  első  
szemvillanásából  is  sejthető.  A  tsz-
elnök  Busó  Mátyást  Fábián  Ferenc  
igazi  paraszti  észjárással,  fal  mellett  
dekkoló,  de  céltudatos  taktikát  ta-
nuló  érzékenységből  gyúrja  átélhető-
jelenlevő  alakká.  E  három  csomó-
pont  —  Madaras  és  a  két erdélyi  szí-
nész  —  három  alapmagatartás,  vá-
lasztási  lehetőség  is  egyben.  Egymást  
formáló  lehetőségeik  így  dúsítják  fel  
a  történetet  emberi,  sőt  történelmi  
tartalmakkal. 

Még  egyszer:  ritkán  találkozunk  
ilyen  súlyos,  filmszerűségében  is  ma-
gával  ragadó  vállalkozással.  
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