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lomnak tudható be, hanem annak is, amit a fekete közösség 
a kiállásában elég konkrétan megfogalmazott.

Ha már fekete közösség, számos amerikai film szól arról, 
hogy a feketék hogyan s milyen áron vívták ki függetlensé-
güket az USA-ban (de akár Dél-Afrikában vagy Ausztráliá-
ban), azaz milyen stációk jelentettek egy-egy lépcsőfokot a 
polgárjogi felemelkedés Capitoliumhoz vezető lépcsőin. 
Ebben az egyik legerősebb tényező a sport volt. Jesse Owens, 
Muhammad Ali vagy akár Pelé neve egybeforrt az idők 
során az egyenlőség eszményének kirajzolódásával. Persze 
az egyenlőség a mozivásznakon nem csak abban kulminált, 
hogy Sidney Poitier Oscar-díjat kapott 1964-ben, hanem 
talán a humor afroamerikai reprezentánsainak volt köszön-
hető leginkább. Sammy Davis Jr., Richard Pryor, Eddie 
Murphy mind saját koruk szelepeiként működtek, akik fil-
mes jelenlétük során mindig tágítani tudtak a színesnek 
nevezett közösség elfogadtatásának körén.

John Cleese, a Monty Python sztárja 
nyilatkozta napjainkban, hogy a 
mára elhatalmasodott politikai kor-
rektség megöli a humort, és a társa-
dalom lassan olyan, amilyennek 
George Orwell 1984 című regényében 
megírta. Aki nem ismerné Cleese-t, 
annak tudnia kell, hogy társaival 
elsősorban saját népének és társadal-
mának tartott görbe tükröt, és csak 
ezután vagy eközben parodizált más 
népeket vagy szokásokat. Mindez 
talán a második világháború utáni 
első nagy felengedésként is értelmez-
hető. Hiszen társaival olyan tabuté-
mákat érintett, amik addig (és lassan 
megint) a tiltott, a „nem illik beszélni 
róla” kategóriájába sorolandók. De ha 

A foci az foci, ha libalegelőn játsszák is. Sokszor a fülembe 
sejlik a nyírábrányi focihimnusz, amit vélhetően a nép írt, 
de ha nem, legalább a nép kornyikálja a meccseken mind a 
mai napig, általában részegen, hanyagul és hamisan. De ez 
benne a jó és az őszinte. (Szívesen szolmizálnám, de erre itt 
most nincs lehetőség.) Valahogy így hangzik: „Nincsen a 
világnak / olyan jó csapata, / mint mikor a nyírábrányi csa-
pat / kifut a pályára. / Kifut a pályára, / startol a labdára, / a 
Jóisten a mennyekből / lemosolyog rája. / Lemosolyog rája, / 
csókra áll a szája, / hisz’ Krisztus Urunk is focizott / húsz-
éves korába’.”

Mint a forgalmazóktól megtudtam, a Magyarországon gyár-
tott filmek közül 2017-ben aKincsem után a Brazilok érte el a 
legnagyobb tömegsikert az erdélyi mozikban. Némileg meg-
lepő. Hiszen a világ figyelme igencsak a magyar filmművé-
szet felé fordult az utóbbi időkben. Oscar-díj, Cannes, Berlin, 
Karlovy Vary. Na de nézzünk a dolgok mögé.

A roma közösségnek vagy legalábbis tagjainak bemutatásá-
ra a magyar filmművészetben előzőleg leginkább a doku-
mentumfilmek és a dokumentarista játékfilmek tettek 
komolyabb próbálkozást. Sára Sándor: Cigányok, Schiffer 
Pál: Feketevonat, Almási Tamás Meddője vagy tititája, sőt 
Tarr Béla Szabadgyalogja. De ide sorolandó a CséplőGyuri,a
Koportos vagy, ha tetszik, az AhogyazIstenelrendeli…– és 
Pápai GergelyIzája vagy a Hajdu Szabolcsék-féle Kanzoli is, 
csak hogy napjaink filmjeiből is válogassunk. 

„Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetők nemzetiség-
nek” – jelentette ki Kádár János hatalmának megszilárdulá-
sakor. Azaz nem etnikai kérdésnek tartotta a roma felzár-
kóztatást, sokkal inkább társadalompolitikai kérdésként 
kezelte. Ám a cigányok társadalmi kiközösítése (cigányok-
ként) ettől még nagyon is létezett. Az integrációs kísérletek, 

miszerint a nagy gyárvárosokban, 
például Miskolc és Ózd környékén 
majd felszívja őket a homogén mun-
kásság, kudarcot vallottak. Sőt, a 
roma identitás a rendszerváltó idők 
szabadságával együtt megerősödni 
látszott. Közös sorsuk, a kirekesztett-
ség, az elszegényedés, a segélyprog-
ram, a szavazatfelvásárlás vagy a 
közmunka még inkább egy társadal-
mi szekcióba terelte őket. Mi több, az 
egyébiránt megerősödő sztereotípiák 
mintha tovább erősítették volna 
magukról való vélekedésüket a 
cigányság társadalmi szerepvállalá-
sát vagy nem vállalását illetően is.

Ez a különállás abban is megfigyel-
hető volt gyerekkoromban, hogy a 
filmes szerepkörökből sem ugyanazt 
választották maguknak a romák, 
mint mi többiek. Példának okáért, 
míg többségünk Old Shatterhanddal 
azonosult a Jugoszláviában forgatott 
Karl May-adaptációk szereplői közül, 
a roma nézők sokkal inkább a Gojko 
Mitić által megszemélyesített rézbő-
rűt, Winnetou-t választották példa-
képüknek. Nem véletlen az sem, 
hogy a nyolcvanas évek végén megje-
lenő afroamerikai kultúrkörből 
Európába is átgyűrűző break- és rap-
láz sokkal jobban megragadta őket, 
mint a heavy metal. Ez feltehetően 
nem csupán a ritmus iránti vonza-
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magunkon nem tudunk nevetni, akkor másokon és mások-
kal együtt sem fogunk tudni nevetni. Ez pedig nem biztos, 
hogy a jó irány, mint azt az elmúlt száz év is bizonyíthatja.

A többi között ezért is igyekezhetett vígjátéki keretek között 
elgondolni filmjét a két rendező, Rohonyi Gábor és M. Kiss 
Csaba. Érdekes, hogy Muhi Klárát is a forgatókönyvírók 
között találhatjuk, holott őt erről az oldaláról nem ismer-
tük. De hát változnak az idők. Ahogy a stadionépítés korsza-
kában nem feltétlen marhaság a fociba vagy akár focis film-
be fektetni a pénzt, hiszen akárhogy is nézzük, a foci az 
közügy. No meg ha a fentebb említett polgári egyenlőségre 
való hivatkozást is vesszük, akkor pláne.

Ugye, mindannyian jól emlékszünk még az ébenfekete 
Babatunde Fatusira, akinek első kifutása a pályára igencsak 
megakasztotta a szotyolát az Üllői úti sporik torkán. De 
megszokták. Megszokták a lelátókon és megszokták otthon 
is. Hiszen ha nincs háború, akkor az egészséges összetarto-
zás a sportban kulminál. Ott pedig a „vagy velünk vagy, 
vagy ellenünk” elv látszik érvényesülni. A roma játékosokat 
meg talán még hamarabb egyenlővé tették a mezek, főleg, 
ha címer is volt rajtuk.

Az, hogy milyen címer, pedig nem is mindegy. Jó ötlet, hogy 
a filmben szereplő roma fiatalok a múlt rendszer levetett 
mezeit hordják a falu focipályáján, amivel a régi dicsőségek 
vízióját is keltik egyben. Törőcsik, Détári, Nyilasi, és még 
folytathatnám. Ellenfeleik, a falusi magyarok – elöljáróik-
kal az élen – pedig nyilván vadiúj sportdresszekben paroláz-
nak. De számtalanszor láttuk már ezt a sémát, ha más nem, 
jusson eszünkbe Bud Spencer filmje, az AkitBuldózernekhív-
tak. Ebben az amerikai hadsereg csili-vili sportolói mérik 
össze erejüket amerikai fociban a szedett-vedett olaszokkal 
– nem nehéz kitalálni, melyik csapaté az (erkölcsi) győze-
lem.

A Brazilok más tekintetben is a sztereotípiákra épít. Ezek 
szerint a falu kitűnő, ám heves vérmérsékletű futballistája, 
a roma származású Áron (Nagy Dániel Viktor) éppen most 
töltötte le büntetését, és hazafelé igyekszik a kóterból. Eköz-
ben a falu elöljárósága, a kissé pipogya polgármester (Fekete 
Ernő) és helyettese, meg jobbkeze, az idősebb Török 

(Schmied Zoltán) éppen futballbaj-
nokságot szervez. Ezt persze a romák 
kizárásával képzelik el. Ám Áron ezt 
nem hagyhatja, kifizeti a nevezési 
díjat, és megkezdődik a felkészülés. 
Eközben a feszültség fokozása végett 
az állandó faji villongások elkerülhe-
tetlenek, mi több, arra is történik 
képi és verbális utalás, hogy a cigá-
nyok vasaznak és lopnak ám.

Szerepel a történetben rendőr és 
rendőrnő is, akik ugye inkább a 
hatalom álláspontján vannak roma-
ügyben. Persze létezik a vágy 
némely romákban, hogy a rend őrei-
vé váljanak (ezt a témát követi nyo-
mon pl. Aromazsaruk című HBO-
dokumentum film is). Így számos szi-
tuációban a két csoport közé szorul 
a Brazilokban Kalános (Nagy Nor-
bert), akit végső soron sem a rend-
őrök, sem a cigányok nem vesznek 
komolyan.

Nem hagyhatja ki a Rómeó és Júlia 
szálat sem a forgatókönyvírók kis 
csoportja, így láthatjuk majd az 
ifjabb Török (Dóra Béla) és a már 
említett Áron testvére, Rozi (Farkas 
Franciska) egymásra találását is. A 
roma női figuráknak amúgy komoly 
keletjük van a rasszok összeférhetet-
lenségének elsimításában, gondol-
junk például Jókai Egymagyarnábob-
jára vagy Acigánybáró Dargay-féle 
Szaffi-adaptációjára. Persze felbuk-
kan még egy igazi cigánybáró, vagy 
ha úgy tetszik, egy vajda is a törté-
netben, akit Bezerédi Zoltán hoz, elég 
satnya átéléssel. Sem beszéde, sem 
külleme, sem szövege nem segíti 
abban, hogy hitelesnek érezzük. 

Választhattak volna egy elkötelezettebb színészt is erre a 
feladatra. Vagy elég lett volna bevágni akár Újlaki Dénes 
bajszát vagy Schneider Zoltán pocakját. A magyar vígjáté-
kok kabalafigurája, Bánki Gergely ezúttal egy pap, Csaba 
atya szerepében próbál meg a szereppel dekázgatni. Feltű-
nik még az önmagát alakító Gáspár Győző, vagy a roma nő 
szerepkörének állandó örököse, Gryllus Dorka is, hogy a 
sminkesek által bebarnított Vasvári Emese és a többiek 
mikroszerepéről ne is beszéljek.

Az a forgatókönyvírói lelemény, hogy egy focirajongó roma 
kissrác (Lakatos Erik) szemével láttassuk az eseményeket, 
nem működik rosszul. Bár messze vagyunk még így is az 
Istenvárosától vagy akár attól – ha a beszéd autentikusságát 
nézzük –, amit az Indulabakterházban Regős Bendegúzt ala-
kító Olvasztó Imre megvalósított egykoron. De ezeket nem 
is könnyű utolérni.

A film talán legfájóbb pontja a focimeccs elbagatellizálása. 
Míg a filmen kívüli valóságban az unalmas foci a magyar 
futballisták álmatag bötézésének tudható be, a filmbeli 
bávatagság a rendezés és az operatőri munka átgondolatlan-
ságának tulajdonítható. Jó kameraállásokkal, jó vágással 
jobb focit lehetett volna a filmbe varázsolni – ha már ez a 
cselekmény csúcspontja.

A háttér, illetve a díszlet bármelyik kisváros lehetne, akár 
Nyírábrány is. De meg kell említeni, hogy a romák a film-
ben csicsás paloták vagy klasszikus vályogból készült put-
rik helyett inkább bucka formájú félkész öko-házakban lak-
nak. Ami bár varázslatos, de érthetetlen.

A zene nem túl megkapó, bár az egykori KFT-s Bornai Tibor 
szerezte. Mondjuk a film végén elhangzó cigány himnusz 

alá hál’ istennek nem sikerült alásző-
nyegeznie, és ezt nem is írjuk a szám-
lájára, még akkor sem, ha „minden 
feketének fizetne egy feketét”.

A Brazilok, utalva a címben is a „bra-
zil gépsor” gúnyosságára, ahogy 
annak idején az útépítő segédmunká-
sokat hívta a köznyelv, csak némileg 
járul hozzá a rasszok közötti megér-
tés elősegítéséhez. A humor labdája 
sokszor kézről talál csak be a közön-
ség kapujába. Szóval ismét készült 
egy film, ahol a roma gyerekek a tér-
fél innenső, míg egyes nézők még 
mindig a térfél túlsó oldalával azono-
sulnának.
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