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Egy pillanatra, s csak felülről nézve állóképszerűen nyugodtnak tűnik 
a Vörösmarty tér, de rögtön a következő percben mozgásba lendül, 
 hangszóróból harsan fel Pilinszky előadásában az Apokrif. A köny‑ 
ves standokat felállító munkások a fülükhöz kapnak, a szökőkút fe‑

lé tartó fiatalember és a hevesen magyarázó esztéta elhallgat, csak mikor a technikus lej‑
jebb veszi a hangot, akkor folytatják a beszélgetést. A tér másik felén Klösz György be‑
állítja fényképezőgépét. Hosszas mérlegelés után kattint. A kép megmerevedik, mézbar‑
na félhomályban látjuk Jancsit és az esztétát a szökőkútnál, századfordulós öltözetben, sé‑
tapálcával. Lugosi Lugo László odaáll Klösz helyére és néz, majd kattint, szürkéskékben, 
az évezred színében látjuk Jancsit és az esztétát napjaink öltözetében, de már elmozdulva 
előző pozíciójukból. Természetesen kétszer nem léphetünk ugyanabba a képbe, erre nem 
is törekszünk – hiszen nem lehet még egyszer ugyanoda állni, csak majdnem. A téren 
most Demszky Gábor Kammermayer Károllyal, Budapest első polgármesterével halad át. 
Kammermayer botját a földre koppantja és Klösz Györgyre néz. Kammermayer mézbar‑
na félhomályban, Demszky szürkéskék árnyalatban látható. A két polgármester a tér átló‑
ja mentén a Gerbeaud‑ba igyekszik.

Szerintem, mondja az esztéta, szembeötlő a forgatókönyvben, hogy hiányzik belőle az 
alapproblematika, nincs semmi mély filozófiai tartalom. Jeleneteket vonultatsz fel, ös‑
szefüggés nélkül. Igaz, hogy ezek bizonyos kétértelmű realizmusukkal 
esetleg szórakoztatóak is lehetnek, de az ember mégis szeretné tudni, 
hogy mit is akar a szerző tulajdonképpen. Gondolkodásra késztetni ? 
Esetleg ránk ijeszteni ? Az expozícióban némi költőiséget éreztem, de 
bocsáss meg, ez is csak azt bizonyította, hogy a film ötven évvel el‑
maradt a többi művészet mögött. Ez a fájdalmas igazság, sajnos. A te 
forgatókönyvedben még az újhullám alkotásainak erényeit sem sike‑
rült felfedeznem, ellenben megtaláltam szinte valamennyinek a hibáit. 
Megmutathatom a feljegyzéseimet, de nem hiszem, hogy hasznukat 
veszed. Az esztéta cédulaköteget nyújt át Jancsinak. Parancsolj. Csak 
azt nem értem, miért akartad, hogy segítsek átdolgozni a forgatóköny‑
vet, mikor a legőszintébb jószándékkal sem lehet már rajta segíteni.

A tér közepén frizurában és öltözetben Karády Katalint idéző nő 
áll meg, hatalmas bőröndjét leteszi a földre, lehajol, hogy megigazít‑
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sa harisnyáját, ekkor a kalapja is félrecsúszik. Jancsi kíváncsian nézi, az esztéta 
bosszúságára, aki percek óta a jegyzeteit nyújtja felé. A nő elindul a Duna irá‑
nyába, Jancsi végre átveszi a cédulaköteget.

Nem… nem fontos, így is hálás vagyok, mondja Jancsi, aki tekintetével kíséri 
a távolodó nőt. Tudod ez a film… ezt a filmet feltétlenül szeretném megcsinál‑
ni, de egyelőre elhalasztottam csak azért, mert most én… Jancsi figyelmét most 
Kammermayer Károly vonja el, aki Demszky Gáborral ismét áthalad a színen. 
A további feladatot a Duna két oldalának rakodópartokkal való ellátása képe‑
zi, mondja Kammermayer, és a 4‑es metró megépítése, teszi hozzá Demszky.

A „játékos” forma csak látszólagos, folyatja Jancsi, mint pókhálót szakítják 
át a tények. A filmnek épp ez lenne a belső formai sorsa : ahogy a tények át‑
szakítják a játékos esszészerű megközelítést… Kissé úgy van ez, mint a rádió‑
val : ha túl erős az adás, halkítani kell, ha túl halk, erősíteni… Pilinszky hangja 
felerősödik, Így indulok. Szemközt a pusztulással / egy ember lépked hangtalan. / 
Nincs semmije, árnyéka van. / Meg botja van. Meg rabruhája van.

A Karádyt idéző nő eltűnik egy utcában.
A Gerbeaud előtt vállra vett kiskabátban, kezükben szövegkönyvvel állnak a  szerep‑

lők és a rendező. Felvétel előtti megbeszélés. Utolsó kérdések és utasítások a beálló csend‑
ben. Kicsit távolabb a Kossuth Rádió riportere tart mikrofonpróbát. Egy fehér ló a közeli 
zöldséges répáját eszi, az asszony seprűvel a kezében kiabál, a stábból valaki kifizeti az el‑
fogyasztott répák árát, a nő végre elhallgat. A ló mellett egy Nagymagyarország mintával 
ellátott pólót viselő férfi lócitromot hajít Demszky Gábor felé, amit Kammermayer Ká‑
roly esernyője, illetve a Gerbeaud előtti fagylaltos pult ernyője felfog. A rendező idege‑
sen kiabál, az Isten szerelmére, ez egy későbbi jelenet. Egy roma kisfiú vele egy idős sző‑
ke kislány kezét fogja, hat év körüliek, a kisfiúnak a fönti fogsorából, a kislánynak alulról 
hiányzik egy tejfoga. Vidáman, de zavartan néznek a kamerába, hallani a rendező ideges 
súgását. Végre elkezdik a szöveget.

Kedves Nézőink ! Ezúttal szórakoztatásunk nagyon igényes módját választottuk ; legye‑
nek nyitottak, figyelmesek és érzékenyek a film minden pillanatában ! Figyeljenek min‑
den szóra, dalra, mozdulatra, ne lepődjenek meg a verses, énekes beszéden a megszokott 
kifejezési mód helyett ! A gyerekek tanácstalanul egymásra néznek, majd a fagylaltos pult‑
ra, végül a rendezőre, aki káromkodni kezd, a jó szándékú asszisztens súg a gyerekeknek,

Éljék bele magukat… Éljék bele magukat, folytatják a gyerekek, az „itt és most” élmé‑
nyébe : a szavak, az ének, a szereplők létezésébe, ahogy egymáshoz fordulnak, ahogy egy‑
máshoz szólnak vagy nem szólnak ; milyen ereje van a kimondott szónak ? Hogyan hat majd 
Önökre Tisza szelleme ? Figyeljék meg Adyt és Tiszát. Képzeljék magukat a helyükbe ! Mi‑
lyen vélt és valós sebet ejthetünk egymáson akaratlanul is. Önként könnyítünk lelkiisme‑
retünkön, vagy kishűtőben teregetjük…, a rendező dühösen földhöz vágja a szövegköny‑
vet, az asszisztens barátságosan kijavítja a gyerekeket, vagy kishitűen tengetjük… A gye‑
rekek bizonytalanul folytatják, vagy kishitűen tengetjük életünket abban a hitben, hát‑
ha megúszhatjuk. Vagy ? Elnevetik magukat, a rendező mérgesen bemegy a Gerbeaud‑ba, 
a kamera egy pillanatra őt követi, majd gyorsan 
visszaugrik a gyerekekre, akik komolyabb arccal 
folytatják. Vagy ? Önök mit gondolnak erről ? Szép, 
értékes időtöltést kívánunk Önöknek. Meghajol‑
nak és továbbra is egymás kezét fogva, odaszalad‑
nak a fagylaltos pulthoz, a kislány csokoládét kér 
csokireszelékkel, a kisfiú vaníliát tejszínhabbal. Le‑
ülnek egy padra, amin a következő felirat olvasha‑
tó : „MINDENKI SZÍNESBŐRŰ, KÜLÖNBEN 
NEM LÁTSZANA !”

Az egyik standnál Halász Judit a Kossuth Rádió 
munkatársának nyilatkozik. A gyerekek varázslatos 
világ, egészen más, mint a felnőtt közönség, azért 
éreztem több felelősséget a gyerekekkel szemben.
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A kamera ráközelít hátulról egy fekete pólót viselő férfira. 
A pólón a következő felirat olvasható : NE PISZKÁLJATOK 
SORSTALANOK !, a  szöveg alatt Nagymagyarország‑térkép 
látható.

A szemem filmelőzetest vetít. Egy eljövendő nagy film meg‑
kevert részleteit, mondja Jancsi lelkesen, az esztéta csóváló fej‑
jel tisztítja szemüvegét, a mellette elrohanó fehér ló felkavar‑
ta a port.

Kivetítőn Maár Gyula Pilinszky‑portréfilmjéből látható 
részlet.

Maár Gyula : Van egy szóhasználatod : a „20. század botrá‑
nyáról” beszélsz. Mi értendő ezen ?... Én tudom, hogy miről 
van szó, de szeretném, ha megneveznéd az időszakot és a jelen‑
séget : hogy nyilvánvalóvá váljon.

Pilinszky János : Igen. Hát én pontosabban a koncentrációs táborok univerzumára gon‑
dolok, ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Most, mint lehetőség, mint vis‑
szatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Akármilyen iszonyú ez – ahogy én 
ezt már többször megírtam –, itt készültek el a század betűformái. Azok az „ütések” és 

„kopások”… erről is már többször írtam, úgyhogy most csaknem magamat idézem… Az 
auschwitzi múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És… ezt, azt hiszem, egy‑
szer szintén megfogalmaztam, és ma sem tudnám jobban megfogalmazni : ezekben a tár‑
gyakban, ezekben az emlékekben és eseményekben éreztem meg azt, hogy mindez botrány, 
ami megtörténhetett, és szent, ami megtörtént.

A Karády Katalint idéző nő megérkezik a Lánchídhoz, bőröndöket, csomagokat cipe‑
lő férfiak és asszonyok tömörülnek a hídnál, karjaikban gyerekek. A kellékes sárga csilla‑
got varr a nő ruhájára. Mennyit fogok kapni ?, kérdezi a Karády külsejű nő. Nyolcezret, 
válaszolja a kellékes, és elrágja a cérnát. Nem tudná elintézni, hogy tízet kapjak ?, kérdezi 
a nő. Megpróbálom, válaszolja a kellékes és a következő statisztára is rávarrja a csillagot.

Figyelmet kérek !, ordítja a rendező. Most haláltáborba hurcolják magukat. Fáradtak, 
meggyötörtek, fáznak. A hídon egy fekete német katonai autó vonul végig, ennek enged‑
jenek utat. Az autó mögött újra összezáródunk. Mozgás ! Nagyon komolyan kérem mind‑
azt a sírást, tragédiát… Megállunk ! Nem így, kérem… vissza az elejére, még egyszer meg‑
próbáljuk. A fekete sapkás úr ne nevessen. Tragédiát kérek, ne nevessenek ott. Próba kö‑
vetkezik, tessék figyelni. Nagyon kérem, ne nevessünk. Nincs ezen semmi nevetniva‑
ló. Próba, tessék, induljunk előre. Állj ! Vissza ! Megfordulni, vissza ! Gyorsabban, kérem, 
gyerünk, gyerünk ! Vissza, kérem, gyorsabban. Állj, Állj ! Oda kérek még egy nyilast, oda.

Ide ?, kérdezi az asszisztens. Nem, nem !, ordítja a rendező. Őt ?, kérdezi az asszisztens 
és kirángatja Jancsit a Karády külsejű nő mellől. Vegye le a csillagot, kiabál a rendező Jan‑
csira. Ruha !, kellékesek, sapkát a nyilasnak. Fegyvert, gyorsan. Vegye már le a csillagot. 
Na kérem, folytatja nyugodtabb hangon, a fegyveresek közelebb a sorhoz, szorítsák össze 

a menetet. Szorosabban, kérem, keményebben. Jan‑
csi kényszeredetten nyomja a Karádyt idéző nő ol‑
dalához a fegyvert, a nő döbbenten néz rá. Mozgás !, 
üvölti a rendező, tessék, gyerünk, kérem. Még bel‑
jebb, ne sajnálja. Futás. Állj, megállj, vissza !

A Vörösmarty téren kivetítőn híradófelvétel, Hor‑
thy Miklós fehér lovon, integet. A téren átrobog egy 
fehér ló, felborítja a Gerbeaud előtti fagylaltos pultot. 
Tisza István ebben a pillanatban lép ki a kávézó ajta‑
ján, a Kossuth Rádió riportere megkérdezi, hogy mi‑
lyen könyveket vásárolt, de Tisza nem válaszol, a ló 
után szalad. Jancsi megáll egy könyves standnál, Ti‑
sza Istvánról készült monográfiát vesz a kezébe. Tisza 
István személyéről és életművéről a legutóbbi időkig 
a haladó kortársak és az utókor kliséi élnek a köztu‑
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datban. Jellemző, hogy bár elég sokan tud‑
ják, hogy ellenezte a háborút, közkeletű pa‑
nel az, amely Tisza Istvánt mégis a háborús 
fanatizmussal azonosítja…

1918. október 31. Hermina út 35. 
Róheim‑villa, délelőtt. Tisza István dolgo‑
zószobája.

Mézbarna félhomályban Tisza unoka‑
húga, Almássy Denise ront be a szobába :

A  pesti utcákon fegyveres katonák, bá‑
csikám, és Lukachich Géza városparancs‑
nok vesztét követelik. Nem bújok el, bát‑
ran, ahogy éltem, akarok meghalni, mond‑
ja Tisza István, felesége Ilona felsikolt, majd 
pillanatnyi csend következik, amit katonai autók zaja szakít meg. A fiatal grófnő az ablak‑
hoz rohan, a függöny mögül fürkészi az utcát. Tisza nyugalmat erőltet magára, mintha hu‑
moros történetet elevenítene fel. Emlékezzenek vissza, október 16‑án Lékai János, a for‑
radalmi szocialisták terve szerint, csőre töltött pisztollyal várt a parlament előtt… A gróf‑
né felzokog, István…

Almássy Denise odalép nagynénjéhez, vállára teszi a kezét ; gúnyosan mondja, a súlyos 
tüdőbajban szenvedő Lékai pisztolya azonban nem működött.

A grófné elájul, Almássy Denise gyorsan vizet locsol rá egy vázából, Tisza tűnődve néz 
ki az ablakon, látszik, hogy emlékeken mereng, arca egyre jobban elmosódik.

Ady Endre a Gerbeaud‑ban ül egy asztalnál. A gyújtogató csóvás ember, a vad gesz‑
ti bolond, a Sátán, bujtó, új kan… Tisza István farkasszemet néz vele, levéltetű a magyar 
kultúra fáján, sziszegi.

Szürkéskék árnyban Garas Dezső lehangoltan nyilatkozik a  Kossuth Rádió riporte‑
rének egy könyves stand előtt. A Régi idők fociját nem egészen húszezer forintért csinál‑
tam, ez egy fél Trabantot sem ért, mégis jól éreztük magunkat. Jancsi tűnődve nézi Ga‑
rast, majd folytatja az olvasást.

Mézbarna félhomály. Délután 5 óra. Tisza dolgozószobája. Kívülről az inas hangja hal‑
latszik, ide nem jöhetnek be. Kopogtatás. A két nő összerezzen.

Tisza (határozottan) : Tessék !
Egy katonatiszt és egy polgári ruhás férfi lép be a szobába.
Tisza : Mit óhajtanak ?
A civil : Ön rejtegeti azt a disznó cseh ügyészt, aki a vádat képviseli ellenem ?
Tisza (türelmetlenül) : Nem rejtegetek senkit.
A katona leveri a vázát, majd a civillel együtt távozik, hallani, ahogy benyitnak a vil‑

la szobáiba.
Tisza Ilona ájulásra készül, Almássy Denise odasiet hozzá. Tisza felveszi a lábánál he‑

verő vázát, majd a könyvespolc tetejére teszi, megsimítja felesége 
arcát, nevetve meséli, 1912‑ben, politikai visszatérésemkor fogad‑
tam abban, hogy a korteskörút alkalmával meg is fognak hajigálni. 
A fogadást, hála t. képviselőtársaimnak, fényesen meg is nyertem, 
és újra miniszterelnökként irányítottam az országot.

A grófné elájul, Almássy Denise az inasért csönget, Tiszában em‑
lékek elevenednek meg.

Jancsi megáll Garas Dezső mellett, s  a  riporter felé fordulva 
mondja, nem nagyon figyelünk egymásra, szerintem az a problé‑
ma. Technikailag talán még jobbak is vagyunk, egyénileg képzet‑
tebbek, de… de a csapatjáték, az katasztrofális.

1918. október 31. este. Zaj a villa halljából. Tisza feleségével és 
unokahúgával, lerohan az emeletről.

1. katona : Öt éve háborúskodunk miattad.
2. katona : Te vagy az oka az ország pusztulásának !
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3. katona : Gazember voltál mindig.
Tisza revolvert ránt elő.
A három katona egyszerre : Tegye le a revolvert !
Tisza : Nem teszem le, maguk is fegyverrel jöttek !
1. katona : Tegye le !
Tisza : Nem teszem !
Almássy Denise és a grófné Tisza elé ugranak.
Katonák (kiabálva) : Álljanak félre a nők !
Grófné (elszántan) : Nem állunk.
A katonák mindhármukra fegyvert szegeznek, Tisza el‑

dobja a revolvert, próbál tárgyalni a katonákkal.
Tisza : Na, hát mit akarnak ?
2. katona : Maga az oka a háborúnak.
Tisza : Tudom, hogy rengeteg vér folyt, de nem én va‑

gyok az oka.
3. katona : Négy éve vagyok katona. Rengeteg család ve‑

szett el az ön gazembersége miatt.
1. katona : Lakoljon érte !
Tisza (most már fél) : Nem én vagyok az oka !
Katonák (türelmetlenül) : Álljanak félre a nők.

A nők farkasszemet néznek a katonákkal.
2. katona : Maga hozta ránk ezt a szörnyű vészt, most itt a leszámolás.
A három katona egy‑egy lövést ad le, Tisza előrebukik a szőnyegen, az egyik golyó a ha‑

sába, a másik a vállába fúródik. A harmadik golyó a grófkisasszony arcát súrolja ; elájul. 
A grófné férjéhez rohan, ölébe veszi Tisza fejét.

Tisza (suttogva) : Ennek így kellett lennie.
Ady Endre kilép a Gerbeaud ajtaján, ha nem is szeretjük Tiszát, nem tudunk rágon‑

dolni sem magyar vérünk megmelegedése nélkül. Milyen furcsa, milyen erős, milyen szép, 
milyen magyar ember.

A hangszóróból most Latinovits hangján a Rohanunk a forradalomba című vers szól. El‑
jött hát végre a pusztánkba / Isten szent küldöttje : a Sátán. / Szüzek voltunk a forradal‑
mak / Magas, piros, hős nászi‑ágyán. / De bőrünk alól kisüt lobogva / Már vérünk, e bús, 
mindeddig lomha. / Csönd van, mintha nem is rezzennénk / S rohanunk a forradalomba.

Kell egy csapat, mondja Garas Dezső a Kossuth Rádió riporterének, és egy újságpapír‑
ból vajas kenyeret csomagol ki. Jancsi vágyakozva nézi a szendvicset, de folytatja korábbi 
gondolatát. Kellene egy jó pszichológus… vagy edzeni kéne, vagy nem 
tudom… de ez tényleg siralmas… ezért elnézést kell kérni mindenkitől. 
Garas Dezső kelletlenül elfelezi a vajas kenyeret és odanyújtja Jancsinak, 
ekkor érkezik meg az esztéta, Garas a kenyér másik felét nekiadja, az esz‑
téta beleharap, tele szájjal beszél. Vannak kritikák, mondja, amelyek egye‑
nesen azt mondják : ez rossz film, sőt antifilm, bár ez utóbbiról nem tud‑
ni, pontosan mit jelent… rengeteg szimbólummal zsúfoltad tele a forga‑
tókönyvet… Garas Dezső közéjük ékelődik és rázendít az Egyedül nem 
megy című dalra, szerencsére a háttérzaj miatt nem lehet hallani. Egy stand 
feldől, a tér kezd focipályává alakulni. Sokkal mélyebben vagyok elkese‑
redve, válaszolja Jancsi mélabúsan, minthogy egy vagy két kritika zavarna. 
Amikor hozzáfogtam, tudtam, hogy ez rétegfilm, de mindez nem olyan 
fontos, akár vedd zárójeles megjegyzésnek. A téren Kammermayer Károly 
és Demszky Gábor jelenik meg, a Duna vízállásáról beszélnek, és a rak‑
part lezárásáról. Lócitromos jelenet !, ordítja a rendező. Kammermayer fi‑
gyelme a labdára összpontosul, eldobja sétapálcáját és kér egy mezt a kel‑
lékestől, Demszky is csatlakozik. Egyébként, amikor fiatalember voltam, 
folytatja az esztéta, fölültem egy csomó dolognak. Az akkori kultfilmek 
egészen mást jelentettek akkor. Egy másik nemzedék másképp mozog. 
Most direkt megnéztem a Szelíd motorosokat, ami annak idején még rám 
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is hatott. Annak jelentése volt, mert valamit az akkori életnek a ritmusából 
nyakon tudott ragadni. Most nézem, hát nem sok különbözteti meg Kele‑
ti Marci bácsi filmjeitől. Lócitromos jelenet !, üvölti még egyszer a rendező, 
de a Nagymagyarország mintával ellátott pólót viselő férfi átöltözött, ugyan‑
olyan focimezt visel, mint Demszky Gábor, a rendező hiába kiabál, károm‑
kodik, mindenki a labdára összpontosít, mérgében földhöz vágja a szöveg‑
könyvet, s becsapja maga után a Gerbeaud ajtaját, az asszisztens utána sza‑
lad. A Karády külsejű nő megáll a tér közepén, eldobja hamvadó cigaretta‑
végét, leveszi a kalapját, és sárgacsillagos kabátjával együtt bőröndjébe gyűri. 
A kellékes pom‑pom lány jelmezt nyom a kezébe és feltakarítja a cigaretta‑
csikket, Almássy Denise és Tisza Istvánné is átöltözik. Jancsi mezekért sza‑
lad, az esztéta kedvetlenül magára húzza az egyiket, a művelethez le kell ven‑
nie a szemüvegét, bizonytalanul pislog, látszik, hogy nem lát, de amint vis‑
szaveszi a szemüvegét, újra magabiztossá válik, szóval a Butaságom történetét 
nézni vagy ezt, majdnem mindegy. De nagyon lényeges, hogy a filmben mi 
a fontos, és mi az igazi. Fellini fontos volt, és igazi is volt. Jancsi passzol az 
esztétának, aki elhasal a labdában, idióta, kiabálja a rendező. Tisza István fe‑
hér lovon közeledik, hirtelen vágtázni kezd. Ady Endre jelenik meg a színen, 
Az eltévedt lovas című verset szavalja közeli képen, a háttérben a játékosokat 
látjuk, az esztéta megint elesett, a rendező bírómezben sípol, az asszisztens 

partjelzőként rohan utána, tizenegyest ítélnek meg az esztétának, aki szeretné elvégezni 
a rúgást, a csapattársak felhördülnek, a másik csapat tagjai nevetni kezdenek. Tisza kikö‑
ti a zöldségeshez fehér lovát, megeteti répával, majd keres magának egy mezt, Ady a vers 
elszavalása után követi a példáját, önfeledten labdáznak, felcsendül a Radetzky‑induló.

Kicsit távolabb Klösz György fényképezőgépét állítja be. Hosszas mérlegelés után kattint. 
A kép megmerevedik, mézbarna félhomályban látjuk a két csapatot századfordulós mezben, 
az esztétát cvikkerben. Lugosi Lugo László odaáll Klösz helyére és néz, majd kattint, szür‑
késkék színben látjuk a csapatokat napjaink mezében, de már elmozdultak előző pozíció‑
jukból, az esztéta éppen hasra esik. Természetesen kétszer nem léphetünk ugyanabba a kép‑
be, erre nem is törekszünk – hiszen nem lehet még egyszer ugyanoda állni, csak majdnem.
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Morsanyi Bernadett (Budapest, 1981) : az ELTE bölcsészkarán végzett magyar–történelem szakon, 
majd a legújabb kori magyar irodalom doktori programján. Szakmai publikációi tanulmánykötetekben 
és a Színházban, szépprózai alkotásai az Üzenetben, az Irodalmi Centrifuga és az Irodalmi Jelen honlapján 
jelentek meg. Jelenleg Dobai Péterről szóló disszertációját írja.


