
elő. Mégis: a Dies irae-ben nem azért jut nagyobb
szerep a szóllstálcnak,mert Verdi az énekesek vagy
a közOOség kívánságainak akart eleget tenni, nem
is azért, mert nem tudott volna éppen olyan izgal
mas kartételeket, mint áriákat írni, hanem azért,
mert különleges gonddal kezelte a szöveget, és
amikor a vers személyesebbé válik, amikor egyet
len ember könyörög, értelemszen1en szól6kat írt.

Az olaszos zeneszerzési stílus a Requiemnek
csak az egyik, bár kétséglávül a hangsúlyosabb
része. A másik oldal tudatosan fordul a múlthoz,
onnét veszi a mintákat. ilyen Te deat kíséret nél
küli k6rusa, a hatalmas, ihletett és tökéletes fúgák
a md súlypontjainál. Mennyi ellentét feszíti a Re
quiemet! Olasz és német stílus, sz6listák és kórus,
dallam és indulat. Végül azonban minden ki
egyenlít6dik, asz616hangok belesimulnak a nagy
hangtömbökbe, a német és az olasz zeneszerzési
módszer csak er6síti egymást, az érzelmeket pe
dig fékezi, formába önti a dallamosság.

Okt6ber 17-én a Kongresszusi Központban kí
vánta mindezt felidézni Lamberto Gardelli a Ma-

Film

Védtelenek

Az AIDS a 20. század paradigmatikus betegsége.
SU7I2"ÁCid<ént robbant a köztudatba. hisztéridt és
pánikot keltett. A kórról elsősorban a tömegkom
munikácws eszk(jzök tájékoztattak, ily m6don
egyes, diktat6rikus vagy antidemokratikus orszá
gokban létezését hfTÚr/Qttal semmissé lehetett
tenni. Gy6gyíthatatlansága irracíonalista tudo
mlinykritikára, a gy6gymód keresése a tudomlinyos
kutlltltsok tofJlibbfejleszUs&e adott módot. Hosszú
lappangása, tünetné1killisége, "láthatatlansága"
mitikus magyarázatokra hívott; a veszélyeztetet
tek köre, a betegség vélt szodomita eredete mord
lis indulatokat kavart. EszkJztologikus aurája egya
ránt vezetett "lesz, ami lesz" -féle rezignácútloz és
fokozott polgári józansághoz. A promiszkuitás di
1IIl~ának hanyatlását a jó üzletet sejtő óvszergyá
rak a veszélyre játsz6 reklámmaligyekeztek meg
akadályozni. A fertőzöttek kirekesztése a társada
lom intoleráns és rasszista vonásait hozta felszínre.
A vírus afrikai eredete mintegy szimbolikusan
utalt a harmadik világ jelenlétére, amely a kifino
mult és technicizált európaiság fölé a maga egy
szeru nyerseségében élet-halál uraként magaso
dott. A tbc és a rák után az AIDS betegség is
elemezhetővé vált mint metafora (Susan Sontag),

gyar Rádi6 énekkara, zenekara és a szólisták se
gítségével. Kincses Veronika énekelte a szoprán
szölamot, szépen, egy, sajnos föltűnő helyen elkö
vetett megingást61 eltekintve biztosan. Hamari
Júlia volt az egyetlen el6ad6 ezen az estén, aki
abban a szellemben látta el a feladatát, amely a
rendkívüli alkotáshoz illett. Hangja nem volt
annyira tökéletes, mint korábban, de a kifejezés
vágya és ereje így is kimagasl6 teljesítményt
szült. Dar6czy Tamás erőtlen, jellegtelen tenorja
mellett kellemetlen meglepetés volt az egyébként
láthatóan megindult Polgár László visszafogott
sága, a szólam magasabb részein él hangja elválto
zása. Mindkét férfi szólista előszeretettel gyorsí
tott éneklés közben, mintha minél elóbb át akar
tak volna esni a nehézségeken. Lamberto Gardelli
elegáns mozdulatokkal vezette az ének és zene
kart, biztos kézzel irányította az el6adást. Holta
kat ugyan nem ébresztett, de talán nem is akart.
Minek is?

Fáy Miklós

helyet kapott a múalkotásokban (pl. Véra Chyti
lová Egyet ide,egyetodacímú filmjében).

A fenti, korántsem teljes felsorolásban kiemelt
fogalmak napjaink kulcskérdéseivel hozhatók
összefüggésbe. Ezt látja mindenki, aki az AIDS
kínálta komor tükörben szemléli a jelent. De mit
lát az, aki a világnak a foncsorozott oldalt mutat
ja, s az üveg fényes felével a betegekehez közelít?
Védteleneket.

Zolnay Pál nem vesz tudomást az AIDS para
digmatikus voltár61. Nem szólaltat meg szakem
bereket: orvoskutat6t, pszichológust, szociol6
gust; nem mutat be kórházakat, nem értekezik a
gyógyítás-megelőzés-szúrés lehetőségeir61, nem
elemzi a helyzetet. Érdes, tárgyától- és saját fil
mes világától is - idegen, disszonáns "elóhang
gal" vezeti fel filmjét, hogy utána annál letisztul
tabb és harmonikusabb eszközökkel szólaljon
meg. Betegeket látunk és hallunk beszélni életük
ről, szenvedélyeikr61, vagy szenvedésükr61; jele
nükről és múltjukr61; reményeikről. Élőket és hol
takat. Van, aki egyelőre "csak" fertőzött;van, aki
nek sírját is látjuk. S a film közben, egy-egy val
lomástevő láttán, újra és újra feltesszük a kérdést:
vajon él-e még?..

Hiszen védtelenek. Védtelenek az élők elutasí
tásával, megbélyegzésével, félelmével szemben,
és ez tragikus. Tragikus küzdelrnük jelenik meg a
vásznon, amit azért vállaltak. hogy kimondva
vagy kimondatlanul elfogadtassák magukat és
helyzetüket embertársaikkal. És védtelnek a ha
lállal szemben - ez pedig sorsszerű,E sorsszerű

séget már a film szövete hordozza, dacolva az
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e1múlással, a film mágiáját szegezve a nemlét
mellének.

Zolnay nem dokumentumfilmet készített né
hány AI~vims támadta emberr61, betegségük
r61 és halálukr61, megváltozott sorsukról, hanem
dokumentumfilmet kegyetlen szükségszerűséggel

megváltozott sorsokr61, halálről és betegségr6l.,
az emberr61 akit elpusztíthatatlan kór támadhat
meg. A film formai megoldásai, az alkalmanként
stilizált díszletek, a beszélgetések dramatikus
szerkesztése vitatható ugyan, összességében
mégis ezt a szemléletmódbeli fordulatot tükrözi.
A 80-as évek magyar dokumentumfilmjeinek
többsége egyoldalúan a dokumentálás irányában
mozdult el. Nem tagadva az eljárás forrásértékét,
elvitattuk művészetvoltát, mivel az alkotói jelen
létnek lassan már nyoma sem maradt, a rendező

tevékenysége a kutatóéra, szerkesztóére korláto
zódott. Zolnaynál viszont nem művészi védjegy a
dokumentumfelvételeken átható "teremtő erő" 
ezért sem érzem fontosnak esztétikai értékét di
csérni vagy kárhoztatni -, hanem jól körvonala
zott álláspont: megértés, tapintat, szeretet - eze
ket az emberi tartalmakat kell az AIDS paradig
mafogalmaival szembeállítani, hogy megórizhes
sük - és a rászorulókkal megőriztethessük- az
élet méltóságát.

A halál villamosa

A rendőrgyilkosság súlyosan sérti mind a társa
dalom morális, mind az állam hatalmi érzékeny
ségét. Nem annyira az egyéni, inkább a közösségi
lelkiismeret szólal meg, amikor valakit munka
végzés, kötelességteljesítés közben ér szerencsét
lenség; a rend hivatalos fenntartója elleni táma
dás pedig a hivatalos rend ellen elkövetett táma
dásnak mínösül. Az már a jogállamiság, az igaz
ságszolgáltatás farizeus voltát jelzi, ha a
rendőrgyilkosság nagyobb bún, mint egy nyugdí
jas megölése százötven forintért, ha a nyomozás
ds7dnttlbban folyik, mint a rablógyilkosságok ki
vizsgálása, ha az ítélet súlyoSllbb, mint egy halálos
kimenetelű kocsmai verekedés esetében. Mintha
a halál nem lenne egyformán halál, a gyilkosság
gyilkosság, a bún bún. A mégoly jogos érzelmi
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mozzanat hatalommal párosulva nem igazságot,
hanem bosszút szül.

Vészi János dokumentumfilmet készített az
1988 őszén a 47-es villamoson elkövetett rendőr
gyilkosság vádlottainak perér61. Nem a bosszúról
- és nem is az igazságról. Amit látunk, az való
ban dokumentum, tényanyag: a rendőr holtteste
a vágányok mellett, a bírósági tárgyalás szcénái,
a gyilkos lövést leadó (?), a gyilkosságot magára
vállaló (?) fiatalember tétova szavai, a súlyos íté
letek. Bizonyítást nyer az is, hogya civil ruhában
fellépő rendőr alkoholmérgezéses állapotban
volt, hogy a vádlottakat a vizsgálati fogságban
bántalmazták, a koronatanút megfélemlítették. Es
látható a vásznon a bíró atyaian kioktató, kedé
lyesen rendreutasító "bölcs szigora", a védóbe
szédre "figyelő" álmos tekintete; a megszégyení
tett, megalázott tanúk sora; a tárgyalóterem [usti
tiát riasztó légköre. Végül felirat közlí velünk: az
eljárást a Legfelsőbb Bíróság semmisnek nyilvání
totta, és új tárgyalást írt ki. Azóta tudjuk: a meg
ismételt per az elsőrendű vádlott tízévi börtön
büntetését ötévi felfüggesztett szabad
ságvesztésre változtatta. Az igazság azonban má
ig nem derült ki. Ki a bűnös, ki az áldozat? A
részegen fegyverrel hadonászó rendőr vagy a
megzavarodott kamasztársaság? Az igazságszol
gáltatás szégyene, hogy ítélkezik a tények pontos
ismerete nélkül; a film erénye, hogy nem ítélkezik
- holott a tényeket pontosan ismeri, azokat tár
gyilagosan feltárja. A film tényei, dokumentumai
azonban nem a nyomozásra vonatkoznak, nem
egy minősíthetetlenbírói eljárásra, nem is a ma
gyar joggyakorlatra, netán "jogállamiságra". A
halál villamoSQ dokumentumképeiben a paterna
lista államhatalom, a statáriális szígor, a paragra
fusokba bújtatott bosszú a - rendező szavaival
- történelmünkbe. sorsunkba, lelkünkbe maró
dott koncepciós perválik láthatóvá.

Szabó István Budapesti mesék című filmjében a
sárga villamos az Élet allegóriájaként kísérte a há
borúból kimosakodó emberek történetét. Vészi
Jánosnál az éjszakai villamos riasztó csikorgással,
komor lassúsággal emberi holttestet hagy maga
mögött. Az Élet reménykeltő villamosa után a
Halál gyilkos villamosára szólna a jegyünk? A
mindannyiunkra váró Halálvillamos a megváltás
helyett a kollektív kárhozat felé tart?

Gelencsér Gábor


