
ruuasról beszélni, a hatás fogalmát emHteni 
inkabb a segítség szö volna valóban helyénva
lóbb. Amíg Csorba az emberi vfg körébe lépő

szubjektum riadalmátmég inkabb csaksejtette,
jobban hangot adott a szorongásnak, a szen
vedésnek, még az önsajnálatnak is. A belső

köröket megérintve, megismerve már a törvé
nyek működésére figyelt, nem feledkezve meg
persze önmagáról, de korlátot sem emelve ma
gából - mcstaní verseiben szinte már panasz
szava sincs.

Arra kevésbé futhatta erejéből (vajon kinek
futná még?), hogy az öregkort az emberélet
reneszánszának is tekintse, abbeli végkiteljese
désünknek. amikor, úgyvélhetnénk, beérik mín
den, s küzdésból a lét végtére átfordul önnön

Film

Madárka

Madárka-Birdy: gúDynév. Egy, az átl.agnál jóval
érzékenyebb fiút takar, aki nem játszik, nem
barátkozik a többiekkel, s míg azok a hatvanas
évek Philadelphiájának külvárosi grundjain a
labdát kergetik - ő egy fa tetejéről szemléli a
hitvány bodegakar.a csatakos kölköket, s tOként:
a madarakat. Hogy barátságba keveredik Al-lel, a
környék .bikájával·, aki pattanásos bakfisok
bálványa s menő fej a heccekben: maga kisebb
csoda. A barátság igazi közösséggé teljesedik,
egymás rigolyáinak mértéken felüli akceptáIá
savaí, Együtt hoznak rendbe egy autöroncsot,
együtt gyártanak repülő szerkezetet, együtt fog
nak galambokat és nőt. Azaz: Birdyt a nők nem
érdeklik. És a baseball sem és alighanem az élet
sem. Egyre inkább kiábrándul mindabból, ami a
nagybetűst jelenti a felnőttkorra oly mértéktele
nül áhítozó kamasz számára - s valóban: üres
formáknak látszik a fák tetejéről a nagy jövés
menés-riszálás. Birdyt az égvonzza, szállni akar. S
ez a szenvedély egy ponton túl már taszítja Al-t,
akit igenis lenyűgözneka felkínálkozó keblek, s
aki érzi, hogy amit barátja művel, az nem csupán
túl van a .normaíírason", de meg is kérdőjelezi

azt.
A kontaktus kétszeresen is megszakad. Az

egyébként is lezárulö kapcsolatot végképp
megszakítja a belúv6parancs, amely a k.ülváro-
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értelmére. Csorba kOltfszettben is van ennek
valamelyest érzékclhetlí "ldderengése", de sejt
hető belőle, efféle .<terti" ma már inkabb az
illúzió szfér.1jábó1 rándulhatna át - Csorba az
önáltat4s nélküli szembenézés költőjevolt mín
dig is. Látjuk, még a melankóliát (amely nem
mélabú) is kerüli, holott Hamvas azt mondja
róla, az elet "utolsó, legutolsó csepp meze" s .a
~ gyönyöl1Iség és al~ tudás".

Meglehet, inkabb a~ el6tti tudás. A~
tudás egypillanat kápráZatában, majd sötétjében
születhetik csak meg, s ez a pillanat aztán ki is
oltja. Csorba így véli, s költészete ezt a pillanatot
(~?~ előtti tudásban?) meg is nevezte
már, figyeli. (Magvet6)

Kalász Márton

sokba, a vesztesnek szülctettck közé nagyon
korán meg szokott érkezni. Al valamivel koráb
ban indul Vietnamba, mint Birdy.

S nem sokkal később - ez foglalja keretbe a
visszapillantásos technikával készült filmet 
egy katonai ideggyógyintézet zárt osztályán talál·
koznak. Al sántán, elégett arccal, fém állkapocs.
csal; gy6gyulófélben egy plasztikai műtét után.
Az idegorvos tel'ápikus célzattal hívta meg az
idegbctegségben nem szenvedőkatonát, abban
bízva, hogy talán segíteni tud egykori barátján,
aki a mániás depresszió előrehaladottstádiumá
ban naphosszat cellájában guggol. Az eredmé
nyeket produkálni akaró, hűvös és korlátolt
őrnagy-doktornem is sejti, amit Al azonnal átlát:
Birdy madárnak képzeli magát. S átlátja azt is,
hogy a fiú útja innét örökre a zárt intézetbe
vezet, Elkeseredett küzdelem kezdődik a hala·
dékot adó hetekért. napokért. órákért. Küzde
lern a látványos gyógyulás produkdójára váró
orvossal. Küzdelem a reakdóképtelen Birdyvel.

A madá.rrá váláseszményképe:
amint valösagosnak fogjuk föl - szimpIának .

és triviálisnak tűnik: Birdy csakugyan beteg;
rokonszenves, de mániákus őrült. Története
érzelgős, könnyfakasztó meskete az igaz barát
ságról, felszínes történelmi igazságokkal, közhe
lyekkel,

amint szimbolikusnak fogjuk föl - joggal
vélhetjük a megjelenítést eröltetettnek, a háttér
túldimenzionáltságában koncepcióbeli bizony
taIanSágra gyanakodhatunk, maga a jelképrend
szer hamar kimerül, ismétli önmagát.

Alan Parker rendezőveszélyesen egyensúlyo
zik a két térség mezsgyéjén. Környezetfestése, a
szociológiai, történelmi koordináták pontos
meghatározása a realista film klasszikusan ameri-



kai tipusahoz köti. Ennek sajatos jellegét, a drgyi
vilag aprólékos hitelességén túl a pszichológiai
lag korrekten fölépített, s a sztanyisz1avszkji
(strasbergi) módszerek szerint bravúrosan
eljátszott szerepek adják. Egy lIllldma válni
kMn6 fiú s megnyomorodott bar1tjánakkettőse

társadalmi lelkiismeret-furdalással a háttérben:
biztos út a melodráma felé (amelyet egyébként
kivál6an művel például Sidney Pollack, Sidney
Lumet vagymanapság Robert Redford).

Nem túl bonyolult, visZont következetes jel
képrendszere közepes. kissé mesterkélt, "lila"
mQvészfilmet ígérne. Legalábbis lttvitt értelem
ben: SWnYalni volna a hivatltsunk, a fénybe
emelkedni, könnyedén és szabadon - ilyesmit
megnevezni, kimondani, de még szimbol.i.z4lni is
elképzelhetetlennek tetszik ízlésesen; Vannak
dolgok, amelyekrőla hal1gatlts az egyetlen auten
tikus közlésforma. Ez a film mégis kimondja a
szimbólumok nyelven ezt a közhelyet, s mégsem
válik tőle nya1ass4 és 4lszentté.

Mert nem erről a tanarosbölcsességről kíván
sz6lni a Madárlla. '& a tökéletes színészi eszkö
Zökkel kivitelezett szívfucsar.1st is kikerüli a film.
Avékonykötelet, melyen sikerrel egyensúlyozlk,
úgy hívják: mese. Birdy elvar4zso1t kir4lyüny - a
legcsekélyebb homoerotikus felhang nélkOl -,
akit a Gonosz bűvöltmeg, ejtett rabul A Gonosz
nem egyszerúen a vietnami háború, mint az első

pillantásra látszik (ez melodrltma volna, mint

SzínháZ

Nyikoláj Erdman: Az öngyilkos

A kaposvári Csíky Gergely Színház előadása

Az alaphelyzet Dosztojevszkij őrdögökjének Ki
rillovjltt idézi: egy öngyilkossági szándék nem
csak megszületik, de ki is tudódik. A "tud6k"
azonban nem megakadályozni igyekszenek a
késztllő tettet, hanem az "ügy" szo1g4latltba
akarják állítaní. Ami azonban Dosztojevszkij
tollán még egymülö és egyéppen születö vilag
éppen ezért csak groteszkbe hajló tragédiltja, az
szűkötven évvel később a val6sul6 utópia komor
fényeinél egy meglehetősen ÍZetlen és sajnos
ízléstelen komédia anyaga. Nincsenek ügyek,
melyekért halni ak4r egy pillanatig is érdemes-

Hal AshbyHazatérése), hanem magl1nak a lilig
nak az 4llapota (amelyből persze a vietnami
háború is ered). Azatomiz4lt, üres, bűnös, sivár,
személytelen vilagé, amelyben csak egy kis
mad4rt61 wrhatja Birdy személyének teljes
fölWlla.l4s4t: egészen, b4rmi ellenében. Ala mese
höse, aki maga is vétkes abban, hogy mag4ra
hagyta, kiszo1g4ltatta bar4tj4t.Néki kell megvív
nia a sltrkltnyokkal, amelyek nemcsak az ellen
séges villtgban, de az emberi lélekben is laknak,
neki kell minden 4ldözatot meghoznia, hogy a
varázslatot megtörje, barlttját a Gonosztől meg
Wltsa, készen lenni arra, hogy őt ak4r az elme
gyógyintéZetbe is kövesse. Ennek az 4ldözat
hozatalnak a stltdiumait mutatja meg ez a mese.

A Madltrka rendezője a szeretni tudás utání
olthatatlan S6WrgaSra építi fel filmjét, amely
visszafogott, tiszta és szép munka. Stílusltban
nem taIálhatni semmi újdonságot, a hagyomá
nyos, realista filmi narrici6t alkalmazza, ezt
azonban mesterien: vagyis egyszerűen és célra
törően. A mese nem mitikus tabl6kon jelenik
meg, hanem az emberi lélek néha ijesztőfeltárul
koz4s4ban. Matthew Modine (Birdy) és Nicolas
Cage (Al) nagyszerti jlttékukkal az ember-mivolt
két, talán legalapvetőbb archetípusltt jelenítik
meg itt: az 4ldözatot hozó és az 4ldozatot
elfogad6 emberét.

T6th Péterpál

nek tűnhetik,csak - a darabban - nevetséges
ségig nyomorodott ellenzékiek. Bizony sokkal
ink4bb a korabeli irodalompolitika szfikIJt6kö
rtiségének és jelenkorunk felfokozott érdek
lődésének, nem pedig a darab immanens
értékeinek tudhat6 be, hogy ez az igencsak
gyengécske mű lassan legendává növi ki magltt.

Az anyaszinh4z4ban fájdalmasan kevés lehe
tőséghez jut6 Ács Janos mellett az ut6bbi évek
talán legsikeresebb rendezője, a szintén kapos
vári Ascher 1lun4s v1llalkozott a majdnem lehe
tetlenre: rossz darabból jó előadás megteremté
sére, A vállalkozás nem eleve lehetetlen! Koltai
Róbert és pog4nyJudit bravúrosan rendezett és
még bravúrosabban megoldott nyit6jelenete
fájdalmas requiem a lehetetlen és embertelen
körülmények köZött vergődő emberért. Mintha
a lélek és a szekulariz4lt nyelvhaszn4lat tragikus,
mert embert nyomorít6 feszültsége kapna han
got Koltai megsz6lalásaiban. Mert a semmitmon
dó - sőt a szerzö val6színű szándéka szerint a
fantom ellenség, a .kispolgltr leleplezését" szol
g416 - mondatokat oly gazdag és oly emberi
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