
Film

Gondviselés

Erdöss Pál filmjének hősei olyan emberek 
fiatal házaspár, két kisgyerekkel -, akiket ke
vésbé képmutató társadalmakban röviden sze
gényeknek, hazánkban "halmozottan hátrá
nyos helyzetű"-eknek neveznek. Előbb a férfi
kerül börtönbe, mert lopáson érik. Tettét nem
érzi bűnnek, legföljebb csekély törlesztésnek
élete szűkösségéért.Hamarosan az asszony is
rács mögé jut, "jogos önvédelem mértékét
meghaladó testi sértésért": leüti a vele erősza

koskodó részeg müvezetöt,
Két konok, megtaposott, félelmekkel és el

szántsággal teli ember szabadul, hogy szembe
találja magát a legembertelenebb büntetéssel,
amit vétségeik miatt el kell szenvedjenek:
gyermekeik hivatalosan és pecsétileg, határo
zat és jog szerint nevelőszülökre bízott állami
gondozottak, akiket papír és engedély nélkül
még csak meg se látogathatnak. Hihetetlen
megaláztatások közepette kell, nem is egészen
egyenes úton elérniük azt, hogy gyermekeik
ismét hazakerüljenek, s az a harc, amelyet a
családi béke, az otthon helyreállításáért kell
folytatniuk - végül kikezdi az egymáshoz való
ragaszkodást, az együttlét örömét.

A Gondviselés a szegénységről és meg
alázottságról beszél, olyan kérdésekről, ame
lyekről véleményt formálnia annak, akinek
valaha életében köze volt (van) hozzá, meg
lehetősen nehéz indulatok nélkül. Mégis meg
kell kísérelni, mert a szitok és a hallgatag be
letörődés jut azoknak a "halmozottan hátrá
nyos helyezetu", kulturálisan is kiszolgáltatott
páriáknak, akikből az ország nem csekély há
nyada áll. Erdöss Pálnak viszont kamera ju
tott. Hogy kameráját e kisemmizett réteg felé
fordítja, önmagában talán dicséretes, mint
rrnívész azonban nem hagyatkozhatik a "prob
lémafelvetés" olcsó gesztusára. A kérdés az;
célt ér-e az eszközökkel, amelyeket mondani
valója kifejtéséhez választott?
Erdőss expozíciója nem minden oldalról ár

nyalt, múlttal, gondolatokkal, álmokkal, világ.
képpel rendelkező személyiségekre vonatko
zik, inkább társadalmi szerepekre. Mindenkí
ról csak annyit tudunk meg, amennyi ahhoz

szükséges, hogy cselekedeteinek társadalmi
helyzetéből eredő okait megértsük. Egy hatá
rozott névelö már jellemzi az egyes szereplők

személyiségének azon oldalát, amely a Gond
viselésben felénk fordul. "A" bírónöt, "a" kör
zeti megbízottat, "a" maszekot, "a" gyám
ügyest stb. láthatjuk - bírónőnek, gyámügyes
nek . .. Remek epizódalakítások ezek. Székely
B. Miklóstól Madaras Józsefig a mellékszerep
lök néhány percnyi jelenlétükkel is emberi
sorsokat tudnak formálni. A föszereplök (Döb
rei Dénes, Ozsda Erika) esetében azonban kí
nos leegyszerűsítéshezvezet részben maguk
nak a szerepeknek (forgatókönyv: Kardos Ist
ván), részben az alakításoknak az egyoldalú
sága. A kirekesztettség, a hátrányos helyzet, a
.megalazottség és megszomorítottság" ugyan
is nem csupán szociológiai helyzet, státus a
társadalmi hierarchián belül, amelynek vizs
gálata a hierarchiáról is vall - hanem tudat
állapot is. Méghozzá sajátos, máshoz nem
hasonlitható tudatállapot. Lehet regényt írni a
Raszkolnyikov nevu lumpenproletárról, aki a
társadalmi igazságtalanságok fölött érzett fel
háborodásában baltával a kabátja alatt beko
pog az uzsorásasszonyhoz, de az a regény nem
a Bűn és bűnhődés. Ugyanazon ember nyomo
rúságosan teljes életéről lehet célzatos olvas
mányt írni (József Jolán: Iozsei Attila élete) és
elevenbe vágó vallomást (József Attila: Pszi
choanalitikus napló). Az előbbi érzelgős tan
mese, az utóbbi katartikus szembesülés.

Erdöss Pál a tanmesét választja. A tan
mesékre jellemzö általánosító szemlélet pedig
nemcsak egy rosszul sikerült filmet eredmé
nyez, de a lobogóra tűzött ügynek is árt. A
konfliktushelyzetek hétköznapisága mögött
nem leljük fel a többletjelentést, amellyel az
említett tudatállapot felruházhatná, s az alko
tók nem tudják mindezt olyan kontextusba
helyezni, amely az egyes történések informá
cióértékén túl azok belső tartalmához vezetne.

Pedig hiába a naturalizmusig hű tárgyi világ
és gesztusrendszer, a párbeszédek és helyze
tek aggályos életből ellesettsége, ha a film
által kínált igazságokat bármelyik kocsmában,
egy pohár sör mellett sokkal hitelesebben és
szókimondóbban megkaphatom. Vagy egy
pesti bérház alagsorában nyomorgó aggas
tyántól, vagy egy eltartási szerzödés mindkét,
egymásnak kiszolgáltatott szerzödö felétől,

vagy olyasvalakitől, akit "hátrányos helyzete"
tett bünözövé. Ha még kamerám is akad hoz
zá, akkor olyan döbbenetes állapotrajzot hoz
hatok létre, mint Balog Gábor teszi Otthon
címü dokumentumfilmjében vagy a Gulyás
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testvérek a Sz.erzödés mindhalálig-ban. De ki
látta ezeket a sehol nem forgalmazott filme
ket? Régész kell majd. hogy előássa Ember
Judith "bedobozolt", "láthatatlan" müveit!

Azért merek dokumentumfilmeket emleget
ni Erdöss Pál alkotásával szemben, mert a
Gondviselés egy játékfilmbe transzponált do
kumentumfilm - a dokumentumfilm hitele
nélkül. A dokumentumfilm ab ovo szociogra
fikus müfaj. Ám ha a szociológiai eset kelti fel
- alkalmasint - az alkotók érdeklődését,még
is: csak a teljes ember, az egyszeri, a megismé
telhetetlen személy az, aki hitelt ad sorsa szo
ciológiai vonatkozásainak és nem fordítva. Er
dőss "meg akarja mondani a magáét", s köz
ben a teljes emberről, az emberi teljességről

egy szava sincs.
Mennyi többletjelentést hordoz de Sica Bi

ciklitovajok címü filmjében egy ..egyszeru"
vendéglői közjáték. az, ahogy spagettit eszik a
kisfiú. A tekintet, amellyel apja fia mozdulatait
követi, többet mond el a szegénységről s a
szegénységben való összetartozásról, mint
akárhány aktualizáló párbeszéd. Ezeket a pil
lanatokat nem meglátni, nem megmutatni 
nem egyszeruen figyelmetlenség s főként nem
puritán szerkesztési elv, hanem az ábrázolt vi
lág veszélyes leegyszerüsítése. A rendező a sze
repek emblematikusságával véli az "általános
érvényü"-re tenni a hangsúlyt. Ez a fajta tipi
zálás azonban magában hordozza annak lehe
töségét, hogy emberek helyett szociológiai
eseteket mutasson fel. Szociológiai esetek
pedig nincsenek. Csak papíron. Csak statisz
tikákban. Csak a szánakozó entellektüelek vi
táiban. Csak a Családi kör adásaiban. A mű

alkotásnak katarzist kell nyújtania, megvilá
gosító élményt: világegészt s nem iskolás
tanulságokat.

A tanulságok sulykolásának heve olyannyira
eluralkodik a filmen, hogy a két - potenciáli
san - legfontosabb figurának még csak az ar
cára sem emlékezhetünk végül, hiszen majd
hogynem kellék-szerepre kényszerültek az el-

múlt másfél órában. A gyerekekről van szó.
Akikért, akik miatt, akik körül mindaz folyik,
amit látunk. Kívánesi volnék. mit gondolnak
szűleikröl, hogyan élik át azt a viharos ide
oda cibálást, amit a forgatókönyv kiszab rá
juk? Kít szeret a kis Eszter? Anyját vagy pót
anyját? Hogy van az, hogy mindkettőjük ölé
be szó nélkül bújik, s ott marad, ahová teszik?
Ezek a kérdések vannak olyan fontosak, mint
az, hogy hány forintot keresnek hőseink,

mennyit fizetnek albérletre stb., jóllehet, az a
vérlázító és sokáig békességgel már nem tar
hető helyzet. ami ezen a fronton kialakult,
ugyancsak megérne egy filmet.

Méltánylandó Döbrei Dénes tisztes igyeke
zete az apa szerepének hiteles megformálása
ra, de egy ilyen, karakterbéli és nyelvi pane
lekből összerakott figurát csak egészen nagy
színészek tudtak volna élettel megtölteni. Ozs
da Erika az anya szerepében más eset. Erdöss
Pál régi, bevált színésze ő - nyilvánvalóan neki
írták ezt a szerepet. Azaz nem neki - annak a sze
repkömek, amelyet korábbi filmjeiben már
többször megformált. Sajnálatos, hogy a magyar
filmbe valóban elementárisan berobbanó Ozsda
Erika lassanként úgy kezd összenőni a dacos
szájrándítással és számonkérő tekintettel, mint
táncoskomikus a zsirárdi-kalappal, Ez az egyre
külsöségesebb és hiteltelenebb proletár anyatig
ris-figura már a film elején fokozhatatlan bizal
matlansággal, epésséggel, keménységgel, elszánt
sággal lép elénk. Képtelenség egy teljes embert
csak kiáltásokkal, csak daccal, csak elkeseredés
sel megformálni.

Egy művészi alkotást semmiféle társadalmi
aktualitás nem ment föl az alól, hogy a lehető

ségig teljes és árnyalt képet adjon arról a
valóságszeletröl, amelyről beszélni kíván. A
Gondviselés círnü film azonban kvázi-valósá
gossága és gondolati felületessége folytán az
ábrázolt világnak csupán egy leegyszerűsitett,

egyoldalú lenyomatát adhatja.

Tóth Péter Pál

Következő számunkban Rónay Györgyre emlékezünk
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