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1. BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom témáját -Meseelemek a játékfilmben- azért választottam, mert szeretném megérteni 

és tudatosabban alkalmazni a filmtervemben azt a narratív technikát, amely a mesékre jellemző. 

Nagyon fontosnak tartom rögzíteni, hogy nem "tiszta" mesefilmre készülök.  Tervem a mese 

csodálatos hatásait felhasználva egy mai dilemmákkal foglalkozó történet, amelynek 

fókuszában az a kérdés áll, hogy az ember meglépheti-e azt ami az önvalójának ideálisan 

megfelelő és fel meri-e vállalni életének kihívásait. A forma, ami a való világ mozaikjai és 

meseelemek együttes alkalmazása révén jön létre, olyan közeget teremt, ahol a fantázia és az 

intuíció nagyobb teret kaphatnak, ezáltal meg tudnak jelenni olyan összefüggések is, amelyek 

segítségével új minőségek jöhetnek létre.  

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon lehet-e önkényesen keverni látszólag nem összetartozó 

világokat egymással? Hiszek a műfaji határok szabad értelmezésében, az építőkockák 

megfontolt és remélhetőleg egyre tudatosabb egymásra rakásában attól függetlenül, hogy az 

milyen stílushoz vagy kategóriához tartozik, mert mindössze egy cél van, minél tökéletesebben 

elmondani a történetet. A mese esetében egy olyan műfajról beszélünk, ahol a sokféle filmi 

hatáselem számtalan kombinációja közül kell létrehozni az optimális állapotot, ezért feltétlenül 

szükséges felállítani mindenkinek egy saját belső szabályrendszert. 

Vizsgálódásom során megjelennek majd a mesével kapcsolatos teoretikus és praktikus 

felvetések, mindezeket a gyakorló filmkészítő oldaláról közelítem meg és a gyakorlatban 

hasznosítható eredményre törekszem. Meggyőződésem, hogy noha a meseelemek 

hatásmechanizmusát és alkalmazásának miértjeit vizsgálom, a konklúziók mégis általános 

érvényűek. Célom, hogy a következtetések más alkotók számára is alkalmazhatók legyenek 

függetlenül attól, hogy milyen elbeszélői technikát kívánnak igénybe venni alkotómunkájuk 

során.  

Tehát dolgozatomat úgy fogom fel, hogyha van olyan megállapítása, ami kinyitja mások 

fantáziáját, azt nagy eredménynek fogom tekinteni. 

A következő fejezetekben azt vizsgálom, hogy mitől és hogyan működik másképp egy jelenet 

a meseelemek alkalmazása során, érinteni fogom a befogadói folyamatok kérdéseit, a 

történetvezetés szempontjait, a filmnyelvi eszközök megválasztásának lehetőségeit, különös 

tekintettel a megvalósítandó filmtervemre. 
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2. A FILMTERVEM  

1.ábra  

2.1 A filmterv rövid ismertetése 

A filmtervem bemutatásához mood fotókat csatolok az elemzéshez, amelyek nagyon 

hasonlítanak az elképzelt világhoz, amelyet létrehozni szeretnék.  

A készülendő film arról szól, hogy egy kényszerhelyzetben az ember meg tud-e felelni 

eszményi önmagának és át meri-e lépni a gyávaság és a megalkuvás határait. Bővebben, egy 

eldurvult végtelenül igazságtalan társadalmi helyzetben, ahol a romlottság gát nélkül uralkodik, 

milyen helytállási lehetőségei maradnak az olyan ember számára, aki alapvetően nem egy hős 

típus.      

A történetem lényege nem a mesei happy end létrehozása, mert az mindössze arra szolgál, hogy 

igazolja annak a gondolkodásnak a helyességét, mely szerint nem érdemes az aljasság alá 

becsatlakozni, vagy hallgatással létjogosultságot és életet adni neki. A lényeg a film nézése alatt 

történik és mutatkozik meg, amikor a nézőt az apró szituációk és gesztusok folyamatosan arra 

késztetik, hogy értékelje és minősítése a karaktereket, viselkedésüket és a jeleneteket, vagyis a 

történések észrevétlenül véleménykialakításra és állásfoglalásra ösztönzik őket.     

 
 
A rövid történet 
 
Két világ találkozik véletlenszerűen egymással, a gátlástalan, hitvány, mindenre kapható 

bűnözők világa, akik semmitől nem riadnak vissza ha az érdekeik úgy kívánják, és az erdőben 
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lakó kisemmizettek világa. A konfliktus abban áll, hogy segítsenek-e valakin aki bajba jutott, 

vagy inkább fordítsák el a fejüket és akkor nem sodorják magukat veszélybe.  

 
"Valahol, nem tudni hol és mikor, talán napjainkban, de ez nem biztos, egy nagyvárosban élt 

egy nagyhatalmú NAGYÚR. Mérhetetlen kapzsisággal uralkodott a városon, az emberei rajta 

tartották a szemüket minden filléren. Volt aki megpróbált alkalmazkodni a kialakult helyzethez, 

de volt aki inkább elmenekült előle. Így tett MERCÉDESZ, DZSINA és a testvérek, HEKI és 

PIRCI is. Véletlenszerűen verődtek össze, mindenki szökésben volt valahonnan, valamiért.  

Heki és Pirci egy otthonból léptek le, hogy együtt maradhassanak, Mercédesz a stricije elől 

rejtőzött, amúgy mindig is megvetette a férfiakat, önző gazembernek tartja az összeset, most az 

erdei úton űzi az ipart. Dzsina, a kis cigánylány árva maradt, szinte gyerek még. Nagyon kezdő 

a szakmában. Az egyik éjjel például, kivetődött egy kocsiból menet közben, mert annyira 

undorodott a férfitól, aki a megbeszélt szolgáltatást követelte tőle. Ezért Mercédesz a szárnyai 

alá vette, meghívta az erdőbe, Servúdba és tanítgatja az életre. Az erdő befogadta őket, még a 

Bagoly és a Piroskalapos Gomba is.  Az egyik éjjel különös dolog történik. Éppen telihold van.  

2.ábra  
 

Mélyen alszanak az erdő lakói. Egyszer csak motorzúgás veri fel a csendet. A völgy melletti 

úton megjelenik egy metálkék dzsip. Billegve araszol az éjszakában. Hárman ülnek benne, 

FŐNI, aki mindenre kapható csak hogy nagyobb hatalma legyen, nem mellesleg a város 

nagyhatalmú Nagyurának jobbkeze, a lomha gondolkodású, nagydarab HULK, aki meg az ő 

jobbkeze és a vézna BÉLA, aki meg senkinek nem a jobb keze, de akár egy kóbor kutya, úgy 

csapódik bárkihez. Előregörnyedve figyelik az utat. Egy Bagoly felröpül a fáról, mert inkább a 

levegőből nézi, amint a kocsiból kigurítanak egy nagy fekete zsákot, ami tompa puffanásokkal 

lezuhan a völgybe. Az álmukból felriadt erdőlakók csendben lapulnak amig a dzsip elhajt, de 

alig várják, hogy megnézhessék, hogy mi van benne. Nagy nehezen felnyitják a leláncolt 

zsákot, de csalódásukra egy embert találnak benne, akit hiába bökdösnek, nem mozdul, nem ad 
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semmi életjelet. Mercédesz, aki a testek nagy ismerője, fontoskodva még a pulzusát is 

megfogja, de semmi. Az ember halott. Elvonszolják egy távoli bokorba, találgatják, hogy mi 

történhetett vele."1 Pár óra múlva, ahogy ott üdögélnek, egyszer csak megreccsennek az ágak 

és zavarodott tekintettel, kábán megjelenik a halottnak hitt ember. A fekete zsák beleakadt a 

ruhájába és vonszolja maga után, mint egy palástot. Lassan kiderül, hogy ő ügyvéd valójában, 

és egyszer a sok irat között talált egy winchestert, amin a város Nagyura látható, amint egy 

pompás lakoma közben részegen agyonver egy fiatal nőt, csak úgy szórakozásból. A nő hiába 

könyörög, sikoltozik az életéért, nem kegyelmezett neki. A meggazdagodás reményében az 

ügyvéd megzsarolja a Nagyurat, de az emberei elkapják és likvidálni akarják. Később kiderül, 

hogy a bűnözők mielőtt legurították volna a lejtőn, elfelejtették elvenni tőle a winchestert, ezért 

nyilvánvalóvá válik, hogy visszatérnek majd az erdőbe, hogy a halottnak vélt ügyvéd zsebéből 

visszavegyék a terhelő bizonyítékot. Az erdő lakói nem kívánnak közösséget vállalni az 

ügyvéddel, nem hatja meg őket a könyörgés, elküldik, mert nem akarnak veszélybe kerülni. A 

bűnözők elkapják a szerencsétlen embert és várhatóan hamarosan életét veszik. Az erdőlakók 

első reakciója az, hogy hárítani akarják magukról a felelősséget, de végül sok vita és vívódás 

után rájönnek, hogy ha már tudomásuk van a helyzetről, akkor dolguk is van vele. Meglépik 

amit nem hitték, hogy meg mernek tenni és kiszabadítják az ügyvédet. A végső nagy öröm 

elsősorban annak szól, hogy képesek voltak önmagukhoz méltó módon reagálni és ezzel 

kezükbe vették életük irányítását.   

 

2.2 A forma és mondanivaló viszonya 

"[...] Itt azt is látjuk, hogyan kerül szembe egymással az objektív kinematográf és a fiktív mozi, 

és hogyan kapcsolódnak mégis egymáshoz. A kép a valóság pontos visszfénye, objektivitása 

ellentétben áll a képzelőerő extravaganciájával. Ez a visszfény azonban egyben „hasonmás” is. 

A képet már átjárják azok a szubjektív hatalmak, melyek majd később elragadják, deformálják 

és a fantázia és az álom terébe dobják. A képzeletbeli ereje megbabonázza a képet, mivel az 

már potenciálisan úgyis elkötelezte magát a boszorkányságnak."2   

Két dolog érdekel ebben a történetben. Az egyik a film mondanivalója, vagyis muszáj 

felmutatni azt a tényt, hogy az elvetemültség és a kapzsi gátlástalanság nem áll meg a küszöb 

                                                
1 A rövid részletet a film szinopszisából egyrészt a történet ismertetése, másrészt a hangulatának érzékeltetése 
miatt tettem be. 
2 Edgar Morin: Az ember és a mozi, A kép és a képzelet,(részlet), http://mek.oszk.hu/00100/00125/html/01.htm, 

2017.12.11. 
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előtt, ezért nem jó taktika elbújni előle még akkor sem, ha az ember belül reszket, mint a 

nyárfalevél. Az igazi életösztön meglátni és megérteni ezt a helyzetet, és önvédelemből nem 

hátrálni tovább. A másik számomra izgalmas kérdés az, hogyan érdemes beszélni ezekről a 

nehéz dilemmákról, hogyan lehet a leghatékonyabban megmutatni a fennálló helyzetet, 

valamint érzékeltetni azt a lehetőséget, hogy egy tágabb perspektívából nézve mennyire 

szánalmas minden árulás, szerezni akarás és görcsölés.  Elég, ha csak a NASA közvetítéseire 

gondolok, ahol az űrből látszik a kék Föld. Onnan nézve minden düh és felsőbbrendű 

megkülönböztetés nevetséges.  A tágabb perspektíva felmutatása azért is fontos számomra, 

mert meggyőződésem, hogy az élet ügyeiből nem hiányozhat az irónia és a nagyvonalúság és 

ezt már akár pár lépés távolságból is meg lehet látni. 

 

   2.2.1 A forma megtalálása  

A felvetett kérdést többféle módon is lehetne tárgyalni, a különbség az alkotói attitűdben van. 

Két lehetséges megoldási irányt említek annak bemutatására, hogy a formaválasztás mennyire 

áthangolja a dramaturgiai döntéseket, illetőleg helyesebb volna úgy fogalmazni, hogy a 

dramaturgiai célok indokolják a formai választásokat.  

Tehát az egyik irány az az alkotó típus, aki azt a megoldást tartja kívánatosnak, hogy még 

jobban szembesítse a nézőt a rettenetes lehetőségekkel és viselkedésének következményeivel, 

talán még tovább is megy a hatás kedvéért és eltúlozza a borzalmakat (szeretném hangsúlyozni, 

hogy itt nem minősítem ezt az irányt), tehát ugyanez a filmterv egy kemény mai történetben is 

elmondható lenne, leleplezően megmutatva azt a mérhetetlen romlottságot, ami a mai 

állapotokra jellemző. Ebben az esetben a logline így szólna: van egy csapat hajléktalan, akik 

meghúzódtak egy város melletti erdőben és véletlenszerűen beleakadnak a bűnözők világába, 

olyan bűnözők világába, akik a legmocskosabb eszközöktől sem riadnak vissza ha az érdekeik 

úgy kívánják. Ez esetben a történet végén a nincstelenek nem arathatnak győzelmet sem 

fizikailag, sem mentálisan. Ez minden szempontból teljesen irreális, sőt nevetséges lenne. 

Ebben a változatban csak valami rádöbbentő, fájdalmasan szembesítő, drámai megoldás 

jöhetne szóba.  

A másik lehetséges irány az előző megoldás ellenkezője. Vannak alkotók akik úgy gondolják 

(idetartozónak érzem magam), hogy az események kimenetelét mindenki teljes mélységében 

ismeri, fölösleges állandóan ismételgetni, viszont inkább érdemes felmutatni az ideális 

válaszokat, mert azok optimizmust és reményt adnak és mert valójában ez tartozik igazán az 

ember lényegéhez. Így tehát ez a terv inkább arra a kérdésre helyezi a hangsúlyt, hogy az ember 
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egy satuhelyzetben meglépheti-e azt ami az önvalójának ideálisan megfelelő, egyszerűbben 

fogalmazva a szolidaritásról és az összefogás erejéről szól. És természetesen azt szeretném 

sugallni, hogy ezt a nem könnyű döntést lehetőség szerint meg kell hozni. A mesés formának 

köszönhetően ez az ajánlás egy selyem köntösbe van beburkolva, senkit nem szembesítve a 

félelmeivel, gyávaságával, opportunizmusával.  A történet befejezése pedig felemelő, lelkesítő 

érzést ad és a realitást nem kéri számon rajta senki, hiszen a mese "[...] a föloldódás költészete. 

Ahogy a mese világa föloldotta a való világ szilárd szerkezetét és lebontotta a szilárd határokat, 

amelyek a létezőket egymástól elválasztják és valóban létezővé teszik, úgy oldja meg, úgy 

lazítja fel a mese élmény a mese hallgatója lelkében lappangó elégedetlenségeket, 

igazságtalanság-érzéseket, érvényesülési vágyakat, a „mese világa” valóság kereteinek és 

határainak meglazításából költészetet tudott teremteni[...]"3 

Innen már számomra egyenesen következik a meseforma mint kifejezési forma, amely mindjárt 

azt a kérdést is megoldja, hogy hogyan lehet egy tágabb perspektívából megmutatni a felvetett 

dilemmát, hiszen a történetemben két varázsfigura is funkcionál, akik tulajdonképpen 

elsősorban megfigyelőként vannak jelen az események során. Ez a két figura a Bagoly és a 

Piroskalapos Gomba, akiknek a szemszögéből nézve nem is olyan természetes mindaz amit már 

a hétköznapi ember fásultan elfogadott, hogy a nemtelen, mindenre elszánt gazemberek 

megtehetnek mindent a semmibe vett többséggel szemben. A meseszerű megfogalmazásnak 

van még egy komoly előnye.  Megemeli és univerzálissá teszi a felvetett témát többek között 

azzal, hogy tipizálja a karaktereket, ismeretlenné teszi a helyszínt és az időt. Az általános alany 

jót tesz a film mondanivalójának, hiszen mindig fontosabbak a modell értékű tanulságok, mint 

az egyes esetek.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy a kétféle megoldás, persze más hangsúlyokkal, de végül 

lényegében ugyanazt az állítást fogalmazza meg, miszerint az ember bizonyos egzisztenciális 

megfontolások miatt nem tolhatja háttérbe eszményi önmagát.  

 

 

3. A FILM ÉS A MESE FÚZIÓJA 

  

Filmtervem kapcsán annak a lehetőségeit is vizsgálom, hogyan és milyen szempontok szerint 

érdemes egy epikus műfaj, vagyis a mese bizonyos elemeit átemelni a film médiumába olyan 

                                                
3 Honti János: A mese világa, Pantheon, Budapest, 1937. 114.o. 
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módon, hogy annak különös képességeit és hangulatát a film képes legyen érzékeltetni és azt a 

történet javára fordítani. Ráadásul itt nemcsak a film és a mese együttes munkájának kérdéseiről 

beszélünk, hanem a filmi rögzítés valószerűsége és a mese valóságon kívülisége 

egyidejűségéről is, amelyek összekapcsolása veszélyes művelet, megtöbbszörözi a 

felmerülhető problémákat.  A Csoda Milánóban például egy olyan film, ahol tanúi lehetünk 

mindezen alkotórészek együttműködésének, amelynek eredményeként megszületik az igazi 

meseélmény. A hatás még annak ellenére is létrejön, hogy a film nélkülözi egy nagyon 

hatékony komponens, a színek dramaturgiai befolyásának részvételét.  

A feltételezésem az, hogy mindez úgy jöhet létre, ha a film anyaga a mese által "inspirálódik" 

olyan módon, hogy egyrészt átemelődnek a mese működésének bizonyos narratív megoldásai 

a filmbe, másrészt a filmes eszközök, a képi-, hangivilág támogatja a meseiséget. Akkor jó az 

együttműködés, ha a valóság és a mesejelleg nem különíthető el egymástól, hanem természetes 

partnerei egymásnak. 

Amikor a rét kacag.  Talán a legjobban ezzel a látszólag távol eső példával tudnám érzékeltetni 

a mesemotívumok és a film közötti kooperáció eredményét. Hans Blumenberg a Hajótörés 

nézővel című metaforológiai tanulmányában ezt a példát hozza és magyarázza a metafora 

rejtélyét. „A puszta vélekedés és a szemléleti betöltöttség közötti funkcionális átmenetbe a 

metafora heterogén elemet iktat, amely az aktuális összefüggésén túl valami másra utal.”4  

Vagyis meseelemeknek tekinthetők egyrészt a mese működési szférájából kivont elemek, 

másrészt a filmnyelvi eszközök, amelyek alapvetően játszanak szerepet a megcélzott 

különleges világ megteremtésében.  

 

3.1 A mese funkciója  

"A fenyegető Semmi elleni védekezésül építettünk civilizációkat, kultúrákat. A 

menekülésformák végtelen változatossággal bírnak: örök tevékenykedés, tudomány, 

művészetek, filozófia - mind-mind álca. Megakadályoznak abban, hogy saját létünk értelmére, 

a lét mibenlétére kérdezzünk, elfeledteti tökéletlenségünket, magunkrahagyatottságunkat. A 

mese egy a lehetséges menekülésformák közül. Olyan beteljesülésekre ad lehetőséget, melyek 

a valóságban korlátokba ütköznek. (Menekülés a nyomor, a betegség, a fájdalom elől). De olyan 

ősi vágyak is teljesülhetnek a mesében, mint a repülés, a vizek világának megismerése, a más 

                                                
4 Blumenberg Hans: Hajótörés nézővel, Metaforológiai tanulmányok. (ford. Király Edit), Atlantisz, Bp., 2005, 
86-87. o 
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élőlényekkel való verbális kommunikáció - a vágy, hogy az ember helyreállítsa megszakadt 

kapcsolatát a természettel."5 

A lét kihívásaival való szembenézés nyugtalanító élményét az ember különböző utakon 

próbálja megközelíteni és feldolgozni. A mágikus gondolkodás az emberi gondolkodás 

legősibb típusa és az ezzel kapcsolatos különböző rituális szertartások megkönnyítik az ember 

életében beálló krízisek túlélését.  

Werner Herzog a téli hidegben gyalog menetelt Münchenből Párizsig a halálos beteg Lotte H. 

Eisnert-hez, hogy így segítse mentora felgyógyulását. „Nem szabad meghalnia, gyalogolok 

érte, nem fogom hagyni, hogy meghaljon!..”6 – ezt hajtogatta menet közben, a teljes zarándokút 

alatt.  Herzog mágikus-mitikus gesztusa, amely megrendítően tiszteletre méltó, megmutatja az 

ember alaphabitusát a tehetetlen sodródással szemben. Kezébe veszi az irányítást, hogy áttörje 

a kiszolgáltatottság falait és ha kell, teremt magának világot a "Semmibe való belezuhanás 

helyett"7. A mese a szorongás feloldásának az egyik lehetőségeként van jelen mindmáig.   „A 

mese az emberi élet epikumának más formát ad, más formát tud adni, mert egy olyan világ 

felismerése áll mögötte, ahol minden lehetséges, ahol nincsenek határok, amiket át ne lehetne 

törni, nincs ellentét, ami átmenetbe ne oldódhatna föl, nincsen vég, amelyik jóvátehetetlen 

volna.”8 

 

3.2 A mese definiálási irányzatainak rövid áttekintése 

Dolgozatom a filmtervem kapcsán a film és a mese kooperációjából létrejött hatásokkal 

foglakozik. Nem témája a több évtizedre visszanyúló mesekutatás teljeskörű áttekintése és 

annak szerteágazó definiálási irányzatainak elemzése, de annak érzékeltetésére, hogy milyen 

különleges és bonyolult témával állunk szemben, megemlítek a meghatározási tendenciákból 

párat. Az bizonyos, hogy a dolog bonyolultságából fakadóan a mesekutatók nagyon nehezen 

találnak közös nyugvópontot, sőt nagyon bonyolult kérdés még a mese műfaji meghatározása 

is.  

A mese vizsgálata és pontos meghatározása több okból is nehézségekbe ütközik. A mesék 

lejegyzése mindössze száz-százötven évvel ezelőtt kezdődött meg, miközben a mese több ezer 

                                                
5 Lovász Andrea: A mesélő ember, http://epa.oszk.hu/00000/00016/00048/9908_01.htm, 2018.01.22. 
6 Werner Herzog interjú részlet. American Film Institute, Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=mhc8u850eNk 
7 Lovász Andrea használja ezt a kifejezést  A Mesélő ember című tanulmányában  
http://epa.oszk.hu/00000/00016/00048/9908_01.htm 
8 Honti János: A mese világa, Előszó, Magvető, Budapest, 1975, 14.o. 
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éve szájhagyomány útján vándorolja be a világot. Az ősmese alakja azért nem megismerhető, 

mert a mesét minden egyes mesélő "átdolgozza" az elmondása során. Ezért a világban 

elmondott hatalmas mennyiségű mesék nagy részét csak valamilyen spekuláció útján lehet 

alapnak tekinteni. "A mese keletkezésének jelenben megtalálható következményei: az egyes 

variánsok, maguk is épp olyan kézzelfoghatatlanok és épp annyira levegőbe röppennek egyszeri 

elmondásukkor, mint a keresett feltételezett ősalak. A mesekutató tulajdonképpen nem is tudja 

ezeket a nyomokat használni, hanem csak a nyomok nyomait: azokat a változatokat, amelyeket 

mesegyűjtők véletlenül följegyeztek és amelyekre az ősalakot kereső mesekutató ezek közül 

véletlenül rábukkant az áttekinthetetlen nagyságú néprajzi irodalomban."9 Bálint Péter a Mese 

és értelmezés című munkájában Walter Benjamin Kommentár és prófécia című könyvének a 

Mesemondóról című fejezetében a mesemondás kihalásáról és annak okairól ír. "Walter 

Benjamin [...]a mesemondás „kihalásának” elsődleges okaként a tapasztalat és a bölcsesség 

„devalválódását” jelöli meg"10 Ráadásul a mese mondásának közösségiélmény teremtő aktusa 

a városiasodás okán teljesen elveszett, ezzel a mesélés eredeti funkciója is károsodott.  

Másfelől a mese fogalmának precíz meghatározása más okokból is problémásnak mutatkozik. 

Vannak akik úgy vélik, hogy „Éppen a mese egyik alapmeghatározottsága az, hogy kizárólag 

racionális, fogalmi apparátussal nem befogható; mindig marad egy, a teoretikus megközelítés 

elől elzárt terület, nevezzük akár „mesei lényegnek”, „titkos magnak” vagy a mese metaforikus, 

szimbolikus síkjának. Ezért pontos és mindenre kiterjedő mesedefiníció eddig még nem 

született; átfogó meghatározás csak a különböző szempontú elméletek szintetizálásából jöhetne 

létre. Az egységesítés azonban eleve kudarcra van ítélve: a filozófiai, néprajzi, mélylélektani, 

kozmikus, antropológiai stb. elméletek a legtöbb esetben ellentmondanak egymásnak.”11  

A mese néphagyomány, de ennek ellenére nemzetközi jelenség. Ugyanazokat a mese 

motívumokat lehet megtalálni a különböző nemzetek meséiben Északkelet-Afrikától  Észak-

Szibériáig. Ezért vizsgálták azokat a vonásokat, amelyek több kultúrában is megtalálható 

hasonló variánsként működnek.  Antti Aarne12 és Stith Thompson indította el a nemzetközi 

mesekatalogizálást. (Honti János ezt a világszerte használt mesekatalógust egészítette ki a 

magyar népmesekinccsel.) Antti Aarne a meséket tárgykörei szerint rendszerezte.  

                                                
9 Honti János: A mese világa, Pantheon, Budapest, 1937. 114.o. 
10 Bálint Péter: Meseértés és értelmezés A kárpát-medencei népmesehagyomány hermeneutikai vizsgálata 
Didakt, Debrecen 2011, 23.o.   
11 Lovász Andrea: A mesélő ember http://www.jamk.hu/ujforras/990801.htm/ 2018-01-10 
12Antti Amatus Aarne, mesekutató, https://hu.wikipedia.org/wiki/Antti_Amatus_Aarne 
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Magyar vonalon Kovács Ágnes az Aarne-Thompson-féle nemzetközi népmesekatalógus 

mintájára elkészítette a Magyar Népmesekatalógust, amely meghaladja a 10 000 

magnetofonszalagra és nyomtatásban megjelent népmesék számát.  Ez messze túlszárnyalta 

Honti János és Berze Nagy János népmesei szöveggyűjteményét, amelyek mindössze 500 és 

1500 mesét tartalmaztak. 

Vlagyimir Jakovlevics Propp úgy vélte, hogy népmesék között van egy varázsmesének nevezett 

különös kategória, amely elkülöníthető és önállóan tanulmányozható. A varázsmeséket 

szerkezeti felépítésük alapján kezdte vizsgálni. Sokan hatással voltak Propp munkájára. Például 

Roman Volkov műve, a Népmese. A népmesék cselekményszerkezetének vizsgálata (1924), 

vagy Alekszandr I. Nyikiforov, aki 1927-ben egy rövid cikkben először alkalmazta a "funkció" 

fogalmát.  Propp, az Afanaszjev-féle mesegyűjtemény 100 meséjének morfológiai vizsgálatát 

elvégezve kimutatta, hogy az orosz varázsmesék elemi egységekre bonthatók és ezek az 

egységek minden ilyen fajtájú mesében megtalálhatók. A varázsmese prototípusát, mint 

cselekménysort egy mondatban így határozta meg: a hős egy feladat megoldásához, vagy a trón, 

vagy a királylány elnyeréséhez varázseszközt kap az őt segítő erőtől. Propp tehát csak ezekkel 

a mesékkel foglalkozott és sémája nem alkalmazható a népmesék más fajtáira. A varázsmeséket 

motívumaik alapján vizsgálva megállapította, hogy a szereplők funkciói állandó és biztos 

elemeknek tekinthetők. Harmincegy állandó funkciót(cselekedetet) jelölt meg, amelyek a 

varázsmesék általános morfológiai alapját képezik. 

1. A család egy tagja eltávozik  

2. A hősnek tiltó parancsot adnak  

3. A tilalom megszegése   

4. Az ellenfél megkísérli felderíteni a terepet  

5. A hős ellenfele értesüléseket szerez áldozatáról   

6. A hős ellenfele megpróbálja becsapni áldozatát  

7. Az áldozat hisz a félrevezetésnek   

8. A hős ellenfele kárt vagy veszteséget okoz  

9. A hős értesül a bajról, kéréssel fordulnak hozzá 

10. A kereső ellenreakcióra szánja el magát  

11. A hős elhagyja otthonát     

12. A hőst próbának vetik alá   

13. A hős reagál a leendő adományozó tettére 
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14. A varázseszköz a hős birtokába kerül  

15. A hőst elviszik, eljuttatják vagy elvezetik a célhelyre  

16. A hős és ellenfele közvetlenül összecsap    

17. A hőst megjelölik   

18. Az ellenség legyőzése  

19. A kezdeti baj vagy hiány megszűnik 

20. A hős visszafordul  

21. A hőst üldözik  

22. A hős megmenekül az üldözés elől      

23. A hős ismeretlenül megérkezik  

24. Az álhős jogtalan követeléssel áll elő 

25. A hős nehéz feladatot kap      

26. A hős megoldja a feladatot     

27. A hőst felismerik       

28. Az álhőst, ellenfelet, károkozót leleplezik  

29. A hős új alakot ölt  

30. Az ellenséget megbüntetik 

31. A hős megházasodik, trónra lép   

Ezen túl a funkciókat betöltő szerepek száma is állandónak bizonyult. Összesen hét ilyen 

szerepkört állapított meg: 

1. hős 

2. álhős 

3. ellenfél 

4. károkozó 

5. útnak indító 

6. adományozó 

7. segítő  

Propp elmélete nem igazolható minden varázsmese esetében.  

Biczó Gábor a mese hermeneutikai megközelítésében13 a műfaj univerzális sajátoságaként az 

út, utazás, vándorlás motívumát emeli ki. Ez egy olyan alkotóelem, amely a legtöbb mesében 

                                                
13 Biczó Gábor: A mese hermeneutikája Bárka 1999. 1-2. 
http://www.barkaonline.hu/archivum/barka_1999_1_2.pdf 
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változatos formában előfordul. A világ népeinek meséi közötti strukturális hasonlóság 

meghatározó eleme az „út". Vagyis a történet koherenciájának fő tengelyét az út metaforája 

képezi, amely a megértést szimbolizálja. 

A rengeteg objektív nehézség mellett a mesekutatás azért sem tud egységre jutni, mert ahogy 

Bálint Péter írja, mindenki védi a maga „vadászterületét”. „Úgy tűnik nekem, hogy a különböző 

diszciplínákhoz kötődő „mesekutatók” több, egymástól eltérő fogalmi szinten és értelmezői 

mezőben, egymásnak gyökeresen ellentmondó (s jó, ha csak ellentmondó és nem egyenesen 

kizáró) érdekek mentén, s az elméleti vizsgálódást a könyvkiadás napi gazdasági praxisának 

alárendelve beszélnek el egymás mellett a meséről”14  Ennek kapcsán felhívja a figyelmet Honti 

János szellemi örökségére, amely a filológián, hermeneutikán, fenomenológián, antropológián 

alapuló interdiszciplináris kutatásra helyezi a hangsúlyt.15 

"Eleget a meséről soha nem tudhatunk, hiszen a leglényegesebbet, azt, amit az emberi szellem 

minden alkotásáról és így a meséről is tudni szeretnénk: a műalkotás igazi lényegét, azt éppúgy 

nem ragadhatjuk meg soha, mint a teremtés és az emberi lét többi nagy titkát. A nagy titkok 

előtt továbbra is alázattal kell megállanunk. De vannak kis titkok is: a mese létrejöttének és 

életének műhelytitkai, és ezeknek a firtatásával „kezdődik az igazi mesekutatás"16 

 

 

4. A FILMTERVEMHEZ KAPCSOLÓDÓ MESEI ELEMEK 

 

A film végleges mondanivalója a meseelemek, vagyis a mesei motívumok és az őket 

megfogalmazó filmnyelvi eszközök, valamint a mai valóság részleteinek egymásra találásából 

alakul ki. A mesei filmforma nem díszítő elem, hanem dramaturgiai funkciója van, a 

mondanivaló leghatékonyabb elmondásának igénye hozza létre.  

                                                
14 Bálint Péter: Meseértés és értelmezés A kárpát-medencei népmesehagyomány hermeneutikai vizsgálata 
Didakt, Debrecen 2011, 12.o.   

15 A különböző mese értelmezési és megközelítési irányzatok közül néhányat említve: pozitivista megközelítés: 
ez a módszer konkrét adatokat gyűjt a szövegek keletkezésének körülményeire; strukturalista értelmezés: a 
mese szerkezetét elemző megközelítés, mely szerkezeti elemekként határozza meg a mesei szereplőket, 
eszközöket, a teret, az időt, a mese történéseit, cselekményeit. (A strukturalista irányzat egyik fő képviselője 
Vlagyimir Jakovlevics Propp); szemantikai értelmezés: jelentéstanilag vizsgálja a meséket, a mitológiai 
hiedelemvilág jelentéseit vizsgálja; pragmatikus alapú megközelítés: azt feltételezi, hogy a meséket racionális, 
gyakorlati igényeknek megfelelően hozták létre; intencionális megközelítés: a meséket egy eszme, egy adott cél 
elérésére érdekében is fel lehet használni.(Hitler gyakran használt fel meséket) 
16 Honti János: Az ismeretlen népmese, Officina, 28.o. 
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Milyen szempontok szerint válogattam? 

Annak ellenére, hogy a mese egy nagyon változatos, komplex jelenség, a mindennapokban 

mégis kialakult a mese fogalmi jelentése. Ez alatt azt értem, hogy a közvélekedésben széles 

körben elfogadottnak tekintünk és egyértelműen a mese hatókörébe tartozónak tulajdonítunk 

bizonyos működési mechanizmusokat, amelyekkel kapcsolatban nagyjából hasonló elvárások 

jelennek meg az általuk keltett élményt illetően. Ezért ennek mentén próbálom meg 

behatárolni és számba venni azokat a kulcsfontosságú mesei elemeket, amelyek elősegítik, 

hogy a történetem olyan speciális dimenzióba kerüljön, amelyben a megfigyelések és állítások 

más lelki csatornákon keresztül jutnak el a befogadóhoz.  

 

4.1 Az alkalmazni kívánt mesei elemek 

A mesei motívumok között vannak narratív, szerkezet meghatározó elemek, és vannak 

olyanok, amelyek pszichológiai vonatkozásúak és számomra a történetem szempontjából a 

mese lényegét adják: "A világnak azt az arculatát szeretnők tisztán látni, ami az ember 

számára a mese képét vette fel: aminek az ember a megérteni és átélni akarásában a mese 

formáját adta.”17   

A következőkben tehát azokat a mesei alkotóelemeket foglalom össze, amelyek 

relevánsak filmem dramaturgiai szerkezetét illetően: 

1. A mese egyik fontos alapkomponense a csoda és csodálatos képességekkel vagy 

varázserejű eszközökkel rendelkező segítők, mindezek természetesen szervülnek a 

történetbe 
2. A mese szerkezeti szervezőeleme az út konkrét és átvitt értelemben, a kaland, a 

próbetétel, a megoldásra váró feladat. A vándorlás motívuma a fejlődést és a 

megértést szimbolizálja  
3. A mese hősei hétköznapi emberek – ők az üldözöttek, ügyetlenek, leggyengébbek és 

a legkisebbek  
4. A mese pszichológiai funkciói között található a felállított konfliktus, amelyben a jó és 

a gonosz szélsőséges kettősségben van jelen és az igazság-igazságosság belátható 

                                                
17 Honti János: A mese világa, Pantheon, Budapest, 1937, 7.o. 
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időn belül és feltétlenül megjelenik, a konfliktusok morálisan kiegyenlítődnek. A 

jó diadalmaskodik, a gonosz megbűnhődik.  
5. A karakterek helyzetének meghatározása és jellemük ábrázolási módja amely 

ambivalenciáktól mentes, hősei tipizált figurák, a belső és külső tulajdonságaik 

végletesek. A helyzetek és karakterek árnyalása nem létezik, éles határ húzódik a jók 

és a rosszak között   

6. Állandóan jelen van a szép és csúnya, a jó és gonosz, a racionalitás és irracionalitás 

egymást feltételező pluralitása 

7. A mesei helyszínek és a mesei időszámítás teljességgel absztrahált 
8. A mese tanulsága szinte soha nem direkt formában jut érvényre  
9. Meseszámok 

 

4.2 A filmnyelvi eszközök, mint mesei elemek  

Ennél a vizsgálódásnál is bizonyos közmegegyezésen alapuló vélekedések mentén fogom az 

elméletemet kibontani, hiszen a színek és hangi hatások fizikai-elméleti kérdéseinek, 

pszichológiai következményeinek elemzésébe itt most szintén nem tudok mélyrehatóan 

belemenni. A "közmegegyezés" esetében például arra gondolok, hogy mindenkinek van egy 

ismerete a pozitív vagy negatív élményeket gerjesztő hangok vagy színek létezéséről. Például 

ha azt mondom, hogy mesei színek, akkor szinte biztos, hogy elsőként senki nem a 

citromsárgára gondol. A sárga színről viszont a kolorista William Turner jut az eszembe, aki 

mítoszt és hatalmas belső erőt látott a színekben. (Mellesleg pont az aranyló sárga színek és a 

fény változásainak festője volt.) Ezt a belső erőt úgy gondolom mindenki érzi, hiszen a színek 

tudvalevő, hogy mérhető érzelmi válaszokat váltanak ki, a látáson keresztül hatnak ránk a 

fény hullámhosszától függően. A hangi hatások a színekhez hasonlóan mechanikai 

hullámként érik el konkrétan a szervezetünket. De gyakorlatilag minden filmnyelvi eszköz, a 

helyszínek, vagy a kamera állások és kamera mozgások is szintén intellektuális és érzelmi 

reakciókat eredményeznek. Tehát összetett folyamatok indulnak el minden esetben, ezért  

nagy jelentőségük van a történet dramaturgiai fejlődésében ezáltal mondanivalójának 

kimenetelét illetően.  
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4.3 A mesei alkotóelemek jelenléte a filmben 

A megvalósítandó filmtervem a mesei interpretáció révén egy másik aspektusból mutatja meg 

a valóságos helyzeteket. Ugyanakkor a történet helyszínei egy soha nem volt világban 

találhatók, ami úgy működik mint a hologram, fénytöréstől függően megjelennek a mai ismerős 

hangulatok aztán eltűnnek, hol a reális, hol a mesei oldal válik láthatóvá, ezzel megteremtve a 

meghatározhatatlan idő és hely kordinátákat.  

 

   4.3.1 Ami követi a mese megoldásait 

 1. a csoda és a természetfeletti elemek jelenléte  

Az antropomorfizációnak köszönhetően beszélő állatok jelennek meg a filmben, vagyis van két 

varázserejű segítő, akik elég speciálisan vesz részt az eseményekben. Ők a Piroskalapos Gomba 

és a Bagoly. Ami némileg eltér a klasszikus varázsfigurák funkciójától, hogy ők semmilyen 

konkrét módon nem szállnak be a történésekbe, vagyis nem adnak semmilyen segítő eszközt, 

vagy nem javasolnak megoldásokat. Csak figyelnek. Másrészt alig kommunikálnak, például a 

a Piroskalapos Gomba meg sem szólal, a Bagoly pedig nem különösebben bőbeszédű, 

mindössze a film elején és a végén halljuk a hangját. De mindig ott vannak amikor kell, és 

figyelemmel kísérik a történéseket. Például amikor sok vita után a történet hősei végre 

elindulnak város felé, hogy kiszabadítsák a foglyul esett társukat, akkor a Bagoly és a 

Piroskalapos Gomba folyamatosan követi őket. Figyelik, ahogy még az úton is vitatkoznak, de 

semmilyen jelét nem adják a véleményüknek. Ami egy átlagos gomba számára lehetetlen, azt 

a Piroskalapos Gomba megoldja, vagyis a helyváltoztatás kérdését. Menet közben kibukkan az 

út melletti földből, megvárja amig elhaladnak mellette, aztán pár méterrel odébb ismét 

felbukkan. A szereplők mindezt nem realizálják, fogalmuk sincs erről a folyamatos  

megfigyelésről. A két varázsfigura jelenléte egyfajta néma narrációként is működik, sokszor 

látjuk az ő perspektívájukból a hősök életét, ezzel kimondatlanul a reális életre vonatkozó 

erkölcsi üzenetet is közvetítenek. Egy biztos, hogy attól, hogy szemlélői a dolgoknak, 

óhatatlanul minősítik is azt, és a véleményük a néző számára egyértelmű lesz. A holddal való 

együttműködésben a hármójuk ereje megsokszorozódik ezért történhet meg, hogy 

közreműködésükkel és bűvös jelenlétükkel barátságok és szerelmek szövődnek.  Részlet a 

könyvből: 

" Béla végre beéri Dzsinát, ráugrik, mind a ketten leesnek a földre. Dzsina kétségbeesve próbál 

kiszabadulni. A Bagoly hatalmas szárnyait széttárva suhan fölöttük a levegőben. Most egy 

pillanatra egymás szemébe néznek. Pár másodperc az egész, de valami különös erő elmozdítja 
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az eget és a földet a helyéről. A fák hajladoznak, a Piroskalapos Gomba határozottan még 

pirosabb lesz. Béla testén végigszalad egy bódító, bizsergető érzés. Zavarában szipog egyet és 

a zsebéből hosszú zsineget vesz elő." 

 2. A történet szerkezete egyenes vonalú, fellelhető benne az út motívuma - amely 

ebben az estetben kifejezetten a fejlődést és a megértést szimbolizálja. A történet hősei a 

maradni őrültség, de elmenni már nem lehet helyzetben találják magukat, viszi őket a lábuk, de 

végül, a Bagoly és a Piroskalapos Gomba jelenléte révén eljutnak a helyes döntésig.   

 3. A történetem szereplői kiszolgáltatott emberek, akik az erdőbe menekültek a 

bűnözők elől 

 4. A hősök a mesékre jellemzően bátorságuk eredményeként diadalmaskodnak. A 

konkrét győzelmen túl mindez inkább azt a pillanatot jelenti, amikor valaki képes átlépni a 

korlátait és úgy tud dönteni, mint egy olyan ember amilyen lenni szeretne. 

 5. A történet hősei tipizált figurák, a karakterek és jellemük ábrázolási módja 

árnyaltabb, de éles határ húzódik meg a jók és a rosszak között. 

 6. Jelen van a szép és csúnya, a jó és gonosz, a racionalitás és irracionalitás egymást 

feltételező pluralitása. 

 7. A történet helyszínei és időszámítása absztrahált, a pontos földrajzi 

meghatározottság nem ismeretes, nem felismerhetők sem városrészletek, sem egyéb 

helyszínek. Ennek az az előnye, hogy ezáltal a napi megoldási reflexetől megszabadítja a 

nézőt, és általános példaként könnyebben befogadja az átgondolandó felvetést. Nincs konkrét 

jelzés arra vonatkozólag sem, hogy mikor játszódik a történet. 

 8. A tanulsága nem direkt formában jut érvényre, hanem menet közben a figurák 

reakciói mentén alakul ki a nézőben 

 9. meseszámok - a varázserejű segítők hárman vannak, a két fő varázsfigura és a 

hold kooperációja révén  

 

   4.3.2 Ami eltér a meseábrázolás kritériumaitól  

 1. a karakterek pontos, aprólékos, reális ábrázolása - a pozitív hősök sokszor kicsinyes, 

gyáva emberek, akik féltik a megszerzett pozícióikat és nem engednek be maguk közé senkit, 

mert úgy érzik, akkor nekik kevesebb marad, úgy gondolják, hogy ameddig nekik jó, addig nem 

érdekes, hogy mással mi történik akár egy méterrel odébb.  

 2. A filmnek több főhőse van - együtt és külön-külön is átmennek egy fejlődésen  
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 3. irónia és játékosság van a történetben, amely jó kontrasztja a komoly 

alapgondolatnak. Meglátásom szerint az irónia az élethez alapvetően szükséges és elem  

 4. tervemben, ugyan nem teljes mélységében, de a pozitív karakterek végigmennek 

egy jellemfejlődésen, ami ugyan meseien naiv, de arra halad, amerre a film fő gondolata.  

 

4.4 Mise-en-scène         

"Gombrich hangsúlyozza hogy a sztereotípiák és az újdonságok közötti kölcsönhatás a művészi 

alkotófolyamatot és a képi érzékelést is irányítja. Minden egyes séma olyan, akár egy 

jelzésrendszer: bizonyos információk közlését elmulasztja, ezért a nézőtől többnyire elvárható, 

hogy a hiányzó elemeket odaképzelje. Röviden ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy van egy 

folyamatos adok-veszek kapcsolat az ábrázolt térről és a vizuális stílusról alkotott tudás 

között."18 Meggyőződésem, hogy a néző bármilyen konstruált világhoz alkalmazkodik, ha 

annak koherens a gondolkodásmódja. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a különböző 

filmnyelvi alkotóelemeket tudatos döntések mentén, a hatásmechanizmusokat kiszámítva, 

egymással szinkronban építkezve használja az alkotó.  

 

   4.4.1 Látványvilág, helyszínek   

Ebben a filmtervben a történet egy mesei, konstruált világban játszódik. Ugyanakkor fontos 

jelezni, hogy nem teljesen elvont környezetet látunk. A helyszínekben, a belsőkben, a színekben 

ismerős-ismeretlen elemek jelennek meg, úgy is mondhatnám, hogy a valóságtól különböző 

irányokba kevéssé, vagy jobban eltolt látványvilág bontakozik ki, egészen a karakterek 

ruházatán át a frizurájukig, amelyek vagy magasabbak, vagy szélesebbek lesznek a kelleténél. 

A változtatások összessége létrehoz egységes, de különös érzetet, amelyre akár már ráillik a hol 

volt hol nem volt mesekezdés is, ami azt is jelenti, hogy csak a történet számít, a hely és az idő 

nem érdekes.  

Ami érintetlenül marad mai világból, az a negatív szereplők motivációja, a típusok és a dialógok 

stílusa.   

 

A film legfőbb helyszíne Az Erdő.  

A filmben megjelenő erdő képeiről az őserő, az áthatolhatatlan őstermészet, a spirituális világ 

kell, hogy eszébe jusson a nézőnek. Egyszerre védelmező és félelmetes, otthonos és titokzatos.  

                                                
18 David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben / Magyar Filmarchivum, 1996, Bp.115.o. 
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Ez a kép ilyen hangulatot áraszt.  

3.ábra  
 

Ugyanakkor ilyen helyszín nem nagyon van a valóságban, ezért ezt a látványt díszletépítéssel 

lehetne létrehozni. Vagyis manipulatív módon fel kell nagyítani a bujaságot és a vadságot, 

amely az ősi, mitikus élményt sugallja. Az erdő fényképezésénél a totál képeket érdemes 

elkerülni, mivel fontos az átláthatatlanság és a titokzatosság érzete, tehát ezt a helyszínt 

részletekben és szűk képekben ajánlatos megfogalmazni, így megteremtve a mesei élményt.  

 
 
A másik fő helyszín a Nagyúr háza.  

A Nagyúr háza az erdőhöz hangulatához képest a tökéletesen másik végletet jelenti. A 

nagyzolás és urizálás túlburjánzott helyszíne. 

Nagyon fontos, hogy itt nem a mai, felkapaszkodott újgazdag, rongyrázós hangulatokat, tereket 

és bútorokat képzelem el, hanem ugyanennek a mesében létező változatát, vagyis nagy 

kastélybelsőkre gondolok, hatalmas kandallókkal, hosszú vastag fa asztallal. 

Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a finom irónia ezekben a helyszínekben megtalálható 

legyen.  

Az alsó balszélső kép mutatja viszonylag elég pontosan, hogy mi az az irány, amire gondolok. 

Embernagyságú gyertyatartók, feleslegesen nagy brokátfüggönyök, láthatóan nem művész által 

készített óriási olajfestmények, nagy, érthetetlen arany bojtok. 



 22 

 

4.ábra  (A Nagyúr házának belsői 19) 
 

A film egyéb helyszínei: 

Azt szükségesnek tartom leszögezni, hogy a filmben nincs olyan helyszín, amely "natúr" 

maradna, nincsenek belógó utcatáblák, parkoló autók, forgalom részletek, reális színek, 

hangulatok. A történet egész miliője egy nemlétező világban játszódik.  

 

   4.4.2 Világítás 

A fények és árnyékok teremtik meg a teret, jellemzik a szituációt, a karaktereket és megadják 

az érzelmi azonosulás feltételeit. Egy képen ha minden látszik, akkor nincs szükség a néző 

kiegészítő munkájára, nincs szükség arra, hogy behozza a folyamatba a saját bonyolult 

érzésvilágát, emlékeit, akkor nincsenek titkok, nincsenek plusz jelentések. Pedig a feszültség 

és az érdeklődés fenntartásához, valamint a későbbi katarzis megteremtéséhez szükség van erre 

a közös munkára.  

Mik ezek a plusz jelentések? Mindazok, amiket valahonnan a mélyből, gyerekkorból, vagy még 

mélyebbről, és persze a napi tapasztalásokból birtoklunk és többnyire semmi kapcsolata nincs 

az itt és most fogalmával. Vagyis olyan kihagyásos elbeszélői technikát érdemes alkalmazni, 

amely lehetővé teszi, hogy a nézőnek legyen "helye" a saját élményeit és tapasztalatait a 

témával egyeztetni és feldolgozni, terepet ad az emócióknak és rajta keresztül a történet 

működésének.   

                                                
19 a fotók Baz Luhrmann: A nagy Gatsby, 2013, című filmjéből valók 
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Ugyanakkor az, hogy a képen mi látszik, nem csak abban az értelemben fontos, hogy a 

befogadói közreműködés létrejöhessen, ezáltal megtörténhessen egy mélyebb szinten a lelki 

kapcsolódás, hanem a dolognak van egy olyan vetülete is, hogy a sok képi információ 

akaratlanul is eltereli a lényegről a figyelmet és arra kényszeríti a nézőt, hogy módszeresen 

pásztázza a képen lévő részleteket, ami nem biztos, hogy jót tesz a jelenetnek. A tehát világítás 

igen fontos és kifinomult módja a helyzetek, figurák jellemzésének és a hatáskeltésnek.  

Filmtervemben olyan képi megoldásokban gondolkodom, amelyek a sötét tartományok 

segítségével titokzatossá teszik a jeleneteket és lehetőséget ad az emóciók működésére. Erre a 

hangulatra a mesei hatás miatt nagy szükség van.  

Az árnyékok és a sötétebb tartományok jótékony hatásaira, illetve a "minden látszik" tipusú 

hangulatra példaként itt van négy fotó. Mind a négy erdőt ábrázol. (az egyszerűség kedvéért két 

képről beszélek, mert összemosódtak a képhatárok). A felső kép mágikus és mesei hangulatú, 

míg az alsó natúr, hétköznapi érzetet kelt. Mind a két kép be van fényelve, tehát igazítva vannak 

a kontrasztok, az expozíciók, a színhőmérsékletek, tehát egyik sem natúr. 

5-6. ábra 
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A felső képnek önmagában is van jelentése, sokféle racionális és irracionális érzet tapad hozzá, 

azonnal megindul az ember fantáziája, sokáig lehet nézni, mert rejtélyes. Míg az alsó kép 

jelentéktelen. Attól jelentéktelen, hogy mindössze rögzíti a valóságot. A felső kép tele van 

emócióval és titkokkal, az alsó pedig nyitott és átlátható, maximum hátteret adhat egy 

megvalósítandó történetnek, de nem tesz mellé plusz jelentéseket. Ez nem csak a láthatóan 

másfajta szándékkal eldöntött helyszín vagy az optikák megválasztása miatt van így, hanem a 

fények és árnyékok történet alakító szerepe miatt is. Kiváló példa annak a kérdésnek a 

megválaszolásához, hogy érdemes-e lemondani a film ilyenfajta plusz dramaturgiai 

képességeiről. Hozzáteszem látványosabb lett volna mindezt azonos fotón bemutatni, de még 

így is a jól látható a két képi megközelítés közötti különbség és annak következményei.  

 

   4.4.3 Plánozás,  kamerakezelés 

A kis mélységélesség, a többteres kompozíciók, de legfőképpen a nagyközeli képek építik majd 

fel filmem képi-elbeszélői stílusát. Ennek az az oka, hogy szándékom kihasználni a nagy 

közelik hatását, vagyis, hogy alkalmazásuk érzelmi pluszokat ad, intim viszonyba kerül a néző 

a hősökkel, legyenek akár pozitív, akár negatív karakterek. A közeli jobban megdolgoztatja a 

befogadót, mert bonyolultabbá teszi az ítélkezést, kénytelen az intimitással megküzdeni. A 

kamera mindössze csak annyira megy közel a hősökhöz, hogy ne legyen fullasztó, de már tétje 

legyen a véleményformálásnak.  Itt a legfontosabb szempont a közeliknél is és a tágabb 

képeknél is, hogy kis mélységélességgel lesz szükség dolgozni, mert a mesei hatás a 

titokzatosságon is múlik. De ezen túl igyekeztem úgy megírni a történetet, hogy a nagy része 

éjszakában és hajnalban játszódjon, ugyanezen ok miatt. A kikerülhetetlen nappalokat viszont 

borús hangulatban lenne szerencsés megcsinálni. A mesei hangulat ellen hat a mindenhol több 

rétegben éles kép és a verőfényes napsütés.  

 

   4.4.4 Színek  

A színeknek jelenetépítő hatásuk van, asszociációs sorozatot indítanak el a nézőben, 

emlékezetessé teszik a filmeket és jeleneteket, olyan érzelmi lenyomatot hagynak, amelyet 

nehéz elfelejteni. Pár filmpéldát említve: Jean-Pierre Jeunet, Amélie csodálatos élete, a meleg, 

aranyló, mesés világot teremtett a zöld, sárga és piros színek hangsúlyozásával. Sam Mendez, 

Amerikai szépség, ugyan nem mesefilm, de a színek használatára és annak hatására jó példának 

tartom, a felejthetetlen vörös rózsaszirmok közepén fekvő szőke, hófehér bőrű fiatal lánnyal, 

vagy egy olyan film, amit annak idején meseként éltem meg, valószínűleg az 
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igazságszolgáltatás mikéntje miatt, Peter Greenaway, A szakács a tolvaj, a szeretője, a pokol 

színeivel, fekete, vörös, fehér, neonkék, dekadens világával, vagy a Ang Lee, Pi élete, a lélek 

megnyugvásáért kitalált gyógymese a csodálatos, irreális színeivel.  

 

A színek konzekvens használata által megteremtődik az egységes mesei világ. Ezért az egész 

filmet, a helyszínektől kezdve egészen a szereplők ruhájáig, következetesen a sötét (de nem 

komor), mély árnyalatok jellemzik, egységes mesei színek uralják a képeket, vagyis mély 

bordók, berlini kékek, vörösek, mély zöldek, sötét barnák. Ami lényeges, hogy az egységes 

mesei színvilág a helyszínekre és a bútorokra is vonatkozik. 

 
A színek vezetik a figyelmet, megjelölik a tereket. David Bordwell az Elbeszélés és filmforma 

című fejezetben ezt írja a színekről: "Színek. A világosabb, melegebb és élénkebb színek a 

tárgytól függetlenül közelebbinek tűnnek, mint a sötétebb, hidegebb és kevésbé élénkek. 

Például a vörös és a sárga előrébb kerül, mint a kék".20  Ezt valahogy úgy értelmezem, hogy ha 

van a képen piros szín, akkor biztos, hogy elsőként kerül a figyelem középpontjába, ezt biztosan 

érdemes figyelembe venni, ugyanis fontos, hogy kire koncentrál a néző akaratlanul is.  

 

   4.4.5 Zene     

A jól megválasztott zenei világ és speciális hangzások, valamint az atmoszférák alapvetően 

járulnak hozzá a mesei hatás megteremtődéséhez. Ezért nagy hangsúlyt fektetek erre az elemi 

erővel rendelkező filmi eszköre és komolyan számítok az általa generált emocionális hatásra. 

Tehát tervem szerint a zene stílusa egy nagyon modern alapritmusra épül és mint egy szőnyegre 

terülnek rá a modern és az egzotikus hangszerek, mint a tablák, a mélyhegedűk és a mély 

fúvósok (olyanok mint például a tibeti flute).  Talán a világzene kategória közelíti meg a 

leginkább a hangzását, de nem hiszem, hogy be lehetne valamilyen kategóriába sorolni. A zene 

természetesen nem csak aláfestésként működne, hanem részt vesz a jelenetek építésben és a 

képekhez illő mesei hatás megteremtésében.  

Az atmoszférák, a szél, vagy a fák susogása nagyon lényeges és erős hangulatot teremtenek a 

filmben, ezek bizonyos dramaturgiai helyzetekben felerősödnek és szinte kézzelfogható a 

jelenlétük. Ugyanakkor ezek az atmoszférák nem sugalmaznak a jelenet kimenetelét illetően, 

hanem egyszerűen csak a mesei misztikum eszközei lesznek. A Bagoly suhanására pedig 

szeretnék valami speciális hangot, ami nem magától értetődő, ugyanis a valóságban köztudott, 

                                                
20 David Bordwell: Elbeszélés a Játékfilmben- Magyar Filmintézet, Budapest, 1996, 127o. 
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hogy ezek a csodálatos madarak teljesen némán repülnek, mivel hatalmas szárnyaikkal 

minimalizálják az esetlegesen keletkező turbulenciát.  

 

 
   4.4.6 A színészi játék és a karakterek    

Azt gondolom, hogy az a mesei világ amelyben a történetem figurái mozognak, a kicsit elrajzolt 

külsejükkel és az abszolut mai dialógokkal, pontosan akkor tud kiválóan működni ha a 

szereplők játéka teljesen természetes. Egész biztos vagyok benne, hogy semmit nem szabad 

túlhangsúlyozni, noha a mesei hangulat lehetővé tenné, hogy kissé nagyobb gesztusokkal 

legyenek a karakterek megjelenítve. Ez természetesen lehetne egy nagyon jó irány, például Tim 

Burton filmjében, amelyet majd később elemzek, Willy Wonka (Johnny Depp) erőteljesebb 

színészi játékot alkalmaz és  tökéletesen működik.  A filmtervemben a karakterek a közelik 

által lesznek felépítve, ahol a szemek és az arc minden apró mozdulása is nagy hangsúlyt 

kaphat. Egyébként is meggyőződésem, de ebben a filmben meg különösen azt gondolom, hogy 

a minimális, vagy még annál is kevesebb színészi játék sokkal nagyobb hatást eredményez. Itt 

is, mint a filmkészítés minden stádiumában, a befogadói munka, vagyis a szituációval való 

egyeztetés kap nagyobb teret és lehetőséget.  

 
A karakterek közül az erdőlakók fiatalabbak a bűnözőknél. Legtöbbjük alig tizenkilenc éves, 

szinte gyerekek még. Ezzel kihasználom az ember egyik ősi, védelmező ösztönét. Erre azért is 

van szükség, mert noha a tulajdonságaik között sok negatív elem van, mint például a 

kicsinyesség, vagy a kezdetekben a szolidaritás hiánya, a féltékenység más szerencséjére, az 

intoleráns viselkedés, vagy a gyávaság, de egy jóformán gyereknek mindez könnyebben 

megbocsátható és könnyebben szerethetőkké válnak. Még a negatív tulajdonságaikat is 

szívesebben ismeri fel a néző saját magában, amennyiben rendelkezik ilyenekkel.  

A bűnözők ugyanakkor másik korosztályhoz tartoznak. Ez valószínűleg a valóságban is így 

van, de a döntést főleg az motiválta, hogy így a küzdelem a kiszolgáltatott kamaszok és a 

romlott felnőttek között eleve ad egy nézői együttérzést. A bűnözők karaktereit többek között 

a dialógok is megrajzolják, az elharapott, elhagyott, összemosott, lusta beszédstílusukkal és 

artikulációjukkal. 
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4.5 Egy nagyon fontos filmi hatáselem 

A film médiumának van egy különleges képessége, amely lehetővé teszi, hogy túlnyúlva a 

megcélzott jeleneten, az érzékeken keresztül plusz hatásokat tud generálni. Ezt a lehetőséget a 

filmemben mindenképpen szeretném kihasználni.  

Amikor a történetemre gondolok, sokszor látom a jeleneteket párás, szinte gőzölgő hajnali 

erdőben, itt-ott furcsa madárhangokkal, különös atmoszférákkal amelyről nem lehet tudni, hogy 

honnan származik, vagy zenével21. Olyan ez, mint amikor az ember hajnalban egy ködös tájban 

áll, ahol a határok nem pontosan láthatók. Ez az élmény egyszerre ad örömöt, izgalmat, 

kíváncsiságot és szorongást. Ez fontos számomra, mert valahol az ilyen pillanatokban lehet 

megérezni a LÉT élményét. Tehát törekedni fogok arra, természetesen ott ahol a jelenet 

megengedi, hogy legyenek olyan képek, amelyekben a ködös erdő és a felerősített természeti 

hangok megteremtik ezt a hangulatot.  Minden történetnek jót tesz egy ilyen "levegő".  Ezek a 

képek titokzatos hangulatuk miatt érzelmi reakciókat indítanak el és a mélyebb lelki rétegekben 

is megérintik a nézőt, ezáltal egy másik minőség is hozzáadódik a konkrét jelenethez, ami 

gazdagítja a mondanivalóját.  

A Benjami Button különös élete című filmben valami hasonló történik az egyik hajnali hajós 

jelenetben. David Fincher az elmúlás kérdését tette a filmje központi témájává. Ebben a konkrét 

jelenetben hajókázni indul két ember. A ködös hajnalon a hatalmas óceánon találkozik össze 

két hajó. Nagy, súlyos, masszív csöndben úsznak a vízen. Egyszer csak megszólal egy mély 

hajókürt.   

7. ábra  

                                                
21https://www.youtube.com/watch?v=MOWEccBQcks&index=13&list=PLyyFIAjY8aIgqgkeClz8qMU3sq66_j
Trh       
Ezt a zenét referenciaként szeretném mutatni, noha csak távolról és részleteiben hasonlít az elgondolt zenéhez, 
főleg az énekstílusa az amit bizonyos jelenetekhez el tudnék képzelni.  
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Köd, sötétkék hajnal, a víz és a misztikus hang. Nagyon erős hatás. Ez a hangulat megfacsarja 

az ember szívét és behoz tágabb értelmezéseket a világban való elveszettség élményéből.  

A film azért tud olyan rendkívüli hatást gyakorolni a befogadójára, mert bizonyos szempontból 

könnyű dolga van, miután az ember számára természetes közeg képekben gondolkodni, 

elképzelni, képzelődni. Ahogy Jung leírja,22 az agy bármilyen ingerre képek sorát idézi fel, 

képekben gondolkodunk. Ezekhez a képekhez hangok, arcok, érzelmek, emlékek kapcsolódnak 

és mindezt az élményhalmazt mozgósítja a néző a film befogadása során. Ráadásul a film egy 

olyan különleges műfaj, amely egyszerre ostromolja az összes érzékszervet és azokon keresztül 

újabb és újabb intellektuális és emocionális képsor tevődik az élményhez.  

 

 

4.6 A mesei és filmi hatáselemek együttműködése 

A történetem abból az indíttatásból született, hogy szerettem volna felmutatni egy jogos 

dilemmát, amely egy mai ember életében akár napi szinten felmerül, és két szélső pont  között 

feszül, vagyis élet és egzisztencia, vagy szolidaritás és annak a lehetősége, hogy minden 

semmivé válik.  A probléma azért kényes, mert mind a két döntés valahol természetes. 

Ugyanakkor az érthető egzisztencia féltés méltatlan módon sodor másokat veszélybe és látszat 

biztonságot ad. Ez a történetem alaphelyzete. Nem gondolom, hogy egy ilyen bonyolult 

helyzetben szabadna határozott véleményt megfogalmazni, pláne valakit szembesíteni érthető 

félelmeivel, gyávaságával, vagy opportunizmusával. Már említettem, hogy a lelkesítő, bátorító 

kommunikációban hiszek, ezért is választottam a mesei közeget, amely biztosít egyfajta 

nyugodt távolságot a konfliktus megfigyeléséhez, és semmilyen módon senkit nem forszíroz az 

állásfoglalásra. A megtalált filmforma tehát egy varázslatos mese köntösében elmondott mai 

tárgyú történet. A karakterek és a szituációk is alkalmazkodnak ehhez a mesei szerkezethez, 

vagyis a dramaturgiai fejlődés és bonyodalmak valamennyire leegyszerűsítettek, amit a 

különleges látványvilág által megfogalmazott érzetek töltenek fel. Ez azért is izgalmas 

számomra, mert régóta gondolom, hogy szívesen tennék egy próbát és lépnék az érzékek 

megszólításának irányába, ezáltal jobban felhasználva a film médiumának erejét. A meseforma 

erre kiválóan alkalmas. 

 
 

                                                
22 C. G. Jung: Szellem és élet - Elhangzott 1926 október 29-én az Augsburgi Irodalmi Egyesületben, 
http://mek.oszk.hu/02000/02013/html/szellem/00.htm, 2017.11.22. 
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5. MESEELEMEK MŰKÖDÉSE HÁROM FILMBEN  

Egy filmkészítőnek a filmi megoldások keresésénél mindig a története saját 

törvényszerűségeiből kell kiindulnia és szinte lehetetlen máshonnan átvezetni eredményeket 

a megvalósítás során. Nagyon fontos megérteni és felfedezni, hogy más alkotók hogyan 

gondolkodnak és milyen bátran teszik meg azokat az egyedi lépéseket, amelyek segítségével 

kialakítják a saját világukat, ezzel mondva el azt a történetet, amit senki más nem tud helyettük 

megtenni. Ez nagyon inspiráló, és ezeknek a folyamatoknak a megismerése megnyithatja az 

ember fantáziáját.  

Saját filmem bemutatásakor már utaltam néhány, számomra a meseiség megteremtésében 

fontos mintára. Dolgozatom következő részében ezek közül emelem ki azt a három 

legfontosabbat, amelyeknek részletes elemzése meggyőződésem szerint legjobban illusztrálja 

művészi törekvésem: a mesei elemek felhasználásának lehetőségeit filmtervemben.  

 

5.1 Miért ez a három film? 

A vizsgálódáshoz kifejezetten olyan filmeket kerestem, amelyek hasonlóan az én 

történetemhez, jelentékeny társadalmi problémák, vagy alapvető létkérdések 

tárgyalásához alkalmazták a mesei formát. Tehát mindenképpen a törekvések szempontjából 

hasonló kondíciókat kerestem. Számtalan nagyszerű filmet vizsgálhattam volna amelyekben 

fellelhetők mesei elemek, például Jean-Pierre Jeunet, Amelie csodálatos élete, vagy Wes 

Anderson filmje, a Grand Hotel Budapest, Ang Lee, a Pi élete, vagy Enyedi Ildikó filmje, Az 

én XX. századom, és még sorolhatnám, de ezeket a filmeket a témafelvetés szempontjából nem 

éreztem relevánsnak.  

Tehát a nagy horderejű probléma felvetése és a mesei környezet találkozása az ami érdekelt. 

Mind a három film amelyet végül kiválasztottam olyan témákat feszeget, mint a szegénység, a 

totálisan felszínessé vált világ, vagy, hogy az elnyomásra milyen válaszokat adhat az ember, 

vagy az elmúlás kérdésköre. Úgy gondolom, hogy az említett témák és a mese találkozása az, 

ami igazán izgalmas kereszteződés. 
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A három film kiválasztását magyarázó másik ok pedig az, hogy mindenképpen szerettem volna, 

ha ezek a filmek megoldásaikban nagyon különbözőek lennének egymástól, hogy ne lehessen 

levonni látszat igazságokat a hasonló kifejezésmód hatására. 

Rátérve a három filmre, mindegyikre jellemző egyfajta hasonló alapgondolkodás, miszerint a 

mondanivalójuk érdekében másik aspektusból mutatják a világot, a létező, aktuális problémákat 

másképp, más hangsúlyokkal tárgyalják, mint a szokásos megközelítések. A három film 

amelyeket vizsgálni fogok, stílusukban viszonylag távol esnek egymástól, ám valamennyien a 

probléma tárgyalását mesei környezetbe helyezték bizonyos szándékok mentén. Megoldásaik, 

eszközrendszerük teljesen eltérő, más hangsúlyokkal és különböző arányban keverik a valós és 

a mesés elemeket egymással.  

A következőkben azt vizsgálom, hogy milyen módon épül fel a mesei hatás, és ez hogyan 

szolgálja a film mondanivalóját. Ezek a filmek a következők: Vittorio de Sica Csoda 

Milánóban, Tim Burton Charlie és a csokigyár és David Fincher Benjamin Button különös 

élete, valamint a filmtervem. Megnézem, hogy a mese létrejöttének feltételei közül melyek 

találhatók meg ezekben a filmekben, valamint elemzem a filmnyelvi eszközök használatát a 

létrejött hatás összefüggésében.  

 
Minden film tanulmányozásakor szisztematikusan végigmegyek ugyanazon a magam által 

felállított vizsgálódási rendszeren, amelyet a saját filmtervem esetében is alkalmaztam. Ezek a 

pontok egyrészt a mesei működés, másrészt a filmnyelvi megoldások elemeit tartják számon. 

Végül levonom a következtetést, hogy ezen hatáselemek együttes munkájának eredményeként 

létre tudott-e jönni a mondanivaló számára megfelelő közeg, illetőleg hogyan támogatta a 

dramaturgiai fejlődést.  

 
Ezek a pontok a következők:  

A film rövid ismertetése  

Ami követi, illetve ami eltér meseábrázolás kritériumaitól: ez egy felsorolásszerű áttekintés 

abból a célból, hogy a meseműködés szempontjából mely elemek vannak jelen a történetben és 

melyek nem. 

Mise-en-scène: a filmnyelvi hatáselemek használatának és dramaturgiai szerepének elemzése 

a következő szempontok alapján:   

1. Látványvilág, helyszínek   

2. Világítás   

3. Plánozás, kamerakezelés  
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4. Színek  

5. Zene   

6. A színészi játék és a karakterek  

Valamint A mesei és filmi hatáselemek együttműködése: ebben foglalom össze, hogy az 

adott történetben a mesei és filmi elemek milyen módon hatottak a megcélzott 

mondanivalóra. 

 

 

6. VITTORIO DE SICA  CSODA MILÁNÓBAN (MIRACOLO A MILANO )1951 

6.1 A film rövid ismertetése 

 
A Csoda Milánóban című film a szó legnemesebb értelmében mese, ami a tökéletes 

arányérzékkel ábrázolt eszményi jóság megjelenítése során jön létre. A filmet áthatja a 

tolerancia és optimizmus, amelyet a néző szinte mindjárt feltétel nélkül elfogad és feloldódik 

benne, éppen úgy ahogyan gyerekkorában utoljára. Valahol azt olvastam hogy a Csoda 

Milánóban  a "szeretet filmje".  Azt hiszem ez az egyik legnehezebb téma amit ábrázolni lehet, 

de ebben a filmben ez maradéktalanul sikerült.  

A film reális képi közege, a szociológiai értelemben vett valósághű ábrázolás, sokak számára 

félreérthető volt, nem mindenki értette De Sica szándékait. Holott a film pontosan ezzel a 

megoldással hívja fel a figyelmet egy váratlan oldalról fénycsóvát vetve a szegénység 

problémáira és a reménytelen helyzetben lévők gondjaira. A film fókuszában nem a nyomor 

és szegénység reális megmutatása áll, hanem a mérhetetlen tapintat és jószándék 

megjelenítése abból a célból, hogy a periférián élő emberek iránti szolidaritás érzését 

felébressze. Ezzel a módszerrel tudja felkelteni az együttérzést a nyomorban és 

bódévárosokban tengődők iránt. 

 
Nem tudok annál nagyszerűbbet, mint amikor valaki a tehetségét és az ezzel megszerzett 

hírnevét a kirekesztettek és az elesettek mellé állítja. Vittorio De Sica és alkotótársa Cesare 

Zavattini elkötelezettek voltak ebben a témában.  

De Sica, mint az olasz neorealizmus egyik megteremtője, pályája egyik legfontosabb filmjét a 

Biciklitolvajok-at 1948-ban készítette a  szegénységről és a kiszolgáltatottságról. Drámai 

erővel mutatja be a reménytelenséget a mindennapi helyzetekben. Úgy gondolom, hogy egy 

ilyen tökéletesen megkomponált, nagy hatású film után szinte logikusan következik a 
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történetmesélési stratégia váltás abban az esetben, ha valaki ennyire elkötelezett az 

embertelen léthelyzetek felmutatásában. Ugyanaz a téma, de más köntösben az új forma új 

érdeklődést követel magának. A Csoda Milánóban (1951), a mese elbeszélési formájában 

közel hozza és arcot ad a nincstelenek embereknek, ezzel megteremtve a lehetőséget, hogy a 

személyesség élménye révén elgondolkodtatásra késztessen.  

 

A film első képe Pieter Brueghel festménye, a Flamand közmondások (1559).  Sokszor láttam 

már ezt a filmet, de soha nem vettem észre. Talán azzal tudom menteni magam, hogy a főcím 

folyamatosan kitakarja és fekete-fehérben a festmény nehezebben felismerhető, de nyilván nem 

véletlenül van ott és nyilván nem véletlenül van egy ekkora takarásban. Szinte semmit nem 

találtam arról, hogy mások mit gondolnak erről a kezdésről. Egy hivatkozást találtam 

mindössze, amely megemlíti Brueghel festményével való indítást, de tökéletesen túllép rajta.23 

Így el kezdtem megfejteni(próbálni) vajon miért választották ezt kezdőképnek? Többféle 

módon is tudom értelmezni. Egyrészt, lehet, mindössze csak annyi a jelentése, hogy itt vannak 

az élet dolgai, ilyen az élet, és most is következik egy másik mese. Ezt a vélekedést támasztja 

alá, az hogy a festmény az elejefőcím miatt szinte folyamatos kitakarásban van és amint vége 

van a főcímnek, a kép is azonnal eltűnik, De Sica nem hagy időt az alaposabb szemlélődésnek. 

Másrészt úgy gondolom, hogy az ok mégis bonyolultabb kell, hogy legyen.  

A kép első látásra egy nyüzsgő, tevékenykedő életkép, amelyet ha jobban megnézünk, emberek 

értelmetlen cselekedeteit ábrázolja, amelyek egyébként nálunk is ismert közmondásokat 

jelenítenek meg. Az összes tevékenység az élet dolgainak hibás szemszögből való 

megközelítését ábrázolja. Például, hogy csak egy párat említsek, a földszinti ablak mögött, 

félhomályban lerágott csonton rágódó ember, egy másik a bástya sarkán ül, s egy fekete 

köpönyeget forgat. Vagy egy ember, aki fejjel megy neki a falnak, egy másik pedig az ablakon 

hajítja ki a pénzt, de látható egy nálunk is ismert mese, a róka és gólya meséje is. Csupa olyan 

cselekedet, amely az élet rosszabbik oldala felől közelít, az önzés, a harácsolás, az ostobaság 

felől.  

És talán ez lehet egy megoldás, hogy Toto története az önzetlenség, a kedvesség és a 

barátságosság példája, az ahogyan kellene viselkedni a látott helyzetek helyett. (Ez a 

történetkezdés is mutatja, hogy egy filmben rengeteg olyan utalás van, amit ahányan 

                                                
23European Directors and Their Films/ Essays on Cinema - Bert Cardullo 
https://books.google.hu/books?id=f0V99DHGbZMC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Brueghel+és+De+Sica&sourc
e=bl&ots=NUofritG5&sig=29A11zIpioasifQR4bHKnB_KvQ8&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6ZK204nZAh
UBLVAKHb2hDCQQ6AEITTAI#v=onepage&q=Brueghel%20és%20De%20Sica&f=false 
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megnéznek annyiféle módon értelmeznek, de ennek az okai már a nézői befogadás 

mechanizmusának a kérdései.) 

 
8. ábra 
Flamand közmondások24 
Id. Pieter Brueghel (1559) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra 

 

A rövid történet 

Totót Lolotta néni egy reggelen a káposztaföldön találja. Boldogan nevelgeti haláláig. Az élet 

dolgaihoz való hozzáállása viselkedési mintát ad Toto-nak, amely például a felforrt és kifutó 

tej jelenetében is látható. Ebben az abszolút nagyvonalúság és az igazán fontos dolgokra való 

odafigyelés fontossága mutatkozik meg. Lolotta néni halála után Toto árvaházba kerül. Felnőtté 

válása után az árvaházból egy pici bőrönddel útnak indul és egy bódévárosban találja magát, 

                                                
24 https://hu.wikipedia.org/wiki/Flamand_közmondások 
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ahol a végsőkig pozitív hozzáállása sokáig tartja a lelket a többiekben. Totó és társai végül 

seprűnyélen elindulnak egy jobb világ felé, mert úgy látszik az ilyen vad, kapzsi világban csak 

ezt az utat lehet választani.  

Ami érdekes, hogy nem csak azoktól a kézenfekvő mesei elemektől válik a film varázslatos 

mesévé, amelyek csodaelemeket tartalmaznak, mint például a magányosan élő Lolotta néni egy 

káposzta földön találja meg a kisfiát Totót, vagy a kívánságokat teljesítő csodagalamb jelenléte, 

vagy a vége-jelenetben seprűnyélen elszálló nincstelenek látványa, hanem a mesterien 

megteremtett érzelmi közeg és a hangulatteremtés módja is hordozza ezt az ismérvet. Például, 

ahogy Totó jelleme fel van építve, könnyű, finom ecsetvonásokkal apró jelenetekben, amelyek 

szinte észrevétlenül rajzolják meg és adnak pozitív érzéseket szerethető figurájához.  Totó 

egyszerre valóságos és mesei hős, ezáltal testesíti meg a film látszólagos paradoxonját: 

neorealista mese. 

 

6.2 A mesei alkotóelemek jelenléte a filmben 

Ha vizsgáljuk a különböző hatáselemeket a filmben, akkor látható, hogy Vittorio De Sica sok 

elemet átemelt a mesét létrehozó alkotórészek közül, annak érdekében, hogy a története 

mondanivalója minél erősebben létrejöhessen. Tehát szerkezetileg nagymértékben követi a 

mesei formát.  

 

   6.2.1 Ami követi a mese megoldásait 

 1. A csodák és varázseszközök jelenléte 
A film folyamatosan billeg a valóság és a mese határán. A csodás elemek és varázseszközök 

teljesen reális környezetben jelennek meg, ilyenek például a káposztaföldben megtalált 

csecsemő, Lolotta néni megjelenései, szellemember - segítők, akik megállnak a piros 

lámpánál, a fehér csodatevő galamb megjelenései, és természetesen a Milánó fölött seprűn 

elröpülő nincstelenek. 

 2. A film szerkezete  
 A film szerkezete egyenes vonalú, kiinduló pontját Toto helyzetének ellehetetlenülése adja - 

Toto mamája, aki egyébként egy klasszikus, mesebeli öregnéne, váratlanul meghal. Ezt 

követően Toto az árvaházból kikerülve "vándorútra indul" és egy bódévárosban találja magát.

 3. A mese hősei hétköznapi emberek – ők az üldözöttek, a kiszolgáltatott szegények, a 

bódéváros lakói  
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 4. A jó és a gonosz szélsőséges kettősségben van jelen és az igazság-igazságosság 

belátható időn belül és feltétlenül megjelenik, a konfliktusok morálisan kiegyenlítődnek, a 

kisemmizettek egy szorult helyzetből, boldog indulóval elrepülnek egy jobb világ felé.  

 5. A szereplők ábrázolása ambivalenciáktól mentes. A szegények jók a gazdagok 

szívtelenek. Ez viszont nem a jellemek ábrázolásának leegyszerűsítése, hanem egy fontos 

mesei eszköz, hiszen itt a hangsúly az áhított igazságszolgáltatáson van, azon, hogy a dolgok 

legalább ebben a történetben a méltó helyükre kerülhessenek.  

 6. a jó és gonosz, a racionalitás és irracionalitás egymást feltételező pluralitása 

 7. Az időszámítás absztrahált, nem tudni pontosan mikor játszódnak az események 

 8. A mese tanulsága nem direkt formában jut érvényre  
 9. Meseszámok - ebben a történetben nem jellemző a meseszámok felbukkanása 

    

   6.2.2 Ami eltér a meseábrázolás kritériumaitól 

 1. a szereplőválasztás  

10-11. ábra 

A szereplőválasztás nem egyértelmű abban az értelemben, hogy a mesei megoldás azt sugallná, 

hogy Toto nem csak lélekben, de külsejét tekintve is tetszetős legyen, de ő már kisgyerekként 

is és felnőttként is kedvesen ormótlan. Viszont pontosan ez kettősség, a vaskos külalak és a 

tökéletes jóság együttállása adja a végtelenül szerethető személyiségét. Ez az árnyalt megoldás 

teszi lehetővé, hogy az igazi együttérzés megteremtődjön.  

Vannak más jelenetek is amelyek pszichológiailag komplikáltabban vannak ábrázolva. Ami De 

Sica eleganciáját mutatja, ezek a megfigyelések mindössze csak rövid ideig vannak 

megmutatva, de ez alatt az idő alatt is átélhető komoly emberi drámák rajzolódnak ki. Például 

a vonatból kipillantó nő és a szegények között élő, de velük nem egy közösséget vállaló férfi 

tekintetének találkozása a vonat elhaladása közben. A hódító férfipillantást, egy közönyös 

elfordulással jutalmazza a fiatal nő, amely azt mutatja, hogy nincs átjárás a két világ között. A 
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férfi egzisztenciálisan is és férfiként is teljesen megsemmisül, nem férfi és nem ember a másik 

kaszt szemében.  

 

6.3 Mise-en-scène 

   6.3.1 Látványvilág,  helyszínek 

Csoda Milánóban látványvilága megtévesztő, ugyanis leszámítva a csoda-pillanatokat, inkább 

a neorealista ábrázoláshoz áll közel, azt az érzetet keltve, hogy hétköznapi történések szemtanúi 

vagyunk. A terek és helyszínek reálisak és hitelesek – a szegények világa, kalyibáik, öltözetük, 

eszközeik. A város képei teljesen valószerűek, például az esti esős városképekre gondolok. A 

gazdagember jelenléte mindig gigászi méretű helyszínekkel párosul, ugyanakkor irreális 

elemeket is tartalmaz, például a levegő páratartalmának jelzéséhez egy óriás ablakon kilógatott 

embert látunk erősen alsó gépállásból, a gazdagember tárgyi világa nem természetes, minden 

látvány arra irányul, hogy nyugatalító érzetet keltsen, vagyis a gazdag-gonosz ember helyszínei, 

a külsők és a belsők, vállaltan díszletek, így talán még elidegenítőbb, ami fontos De Sica 

számára.  

 

   6.3.2 Világítás 

A világítás megoldásai szorosan összefüggnek a helyszínek és a kamerakezelés 

megoldásaival, vagyis két műfaji megoldás találkozik a fények használatának tekintetében, a 

neorealista és az expresszionista megközelítés. 

 

   6.3.3 Plánozás, kamerakezelés  

A képek és dinamikájuk tekintetében a film egyfelől neorealista, másfelől expresszionista 

kameraállásokat használ. Ez a két irány meglepően hatékonyan fér meg egymással.  

A gazdagember mindig expresszionista alsó gépállást kap, klasszikus beállítás, amely a 

hatalmat és az erőt, valamint az emberség nyomainak teljes eltűnését mutatja. "[...]a látvány 

segítségével reálisként tud felmutatni emberfeletti hatalmakat, a stilizálás elve pedig éppen 

ezért a tőlük való rettegés felkeltése lesz. Félelmet ugyanis mindenki képes átélni, és ki ne 

ijedt volna már meg sötétben egy rosszarcú villanyoszloptól, melyben az éjszaka démonait 
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vélte felismerni? Az expresszionizmusban nemcsak az ősi animista ösztönök találnak 

kifejezési formát, de a tárgynélküli félelem nem kevésbé alapvető emberi érzése is."25  

De Sica a bódélakók tárgyalását, alsó és felső gépállások váltogatásával mutatja meg, amely 

egyértelművé teszi a hierarchiát, valamint elidegenítő távolságba helyezi a tárgyaló partnereket. 

Intim, barátságos közeliket csak a "jók" kapnak, kivételt képez egy több teres beállítás, 

amelyben egy elég nagy közeli a gazdagember extra fényes cilinderét mutatja, míg a háttérben 

erős kontrasztként a rongyos szegények állnak.  

 
   6.3.4 Színek 

A Csoda Milánóban fekete-fehér film. A színek dramaturgiai hatása itt nem érvényesül, 

viszont a szürkék árnyalatai a világítás hatására, amely vagy neorealista, vagy expresszionista 

gondolkodású, tökéletesen elfeledtetik a színek hiányát. 

 
   6.3.5 Zene 

A film alatt sokszor felbukkan egy induló szerű zene, amely a film legvégén nyeri el a 

jelentését. Kettős hatása van, az egyik egy vidám optimista induló a nincstelenek jókedvű 

kórusával, amely azt érzékelteti, hogy minden rendben van a világból ilyen formában való 

távozással, de mindehhez az élményhez pontosan ennek a vidámságnak köszönhetően 

keserűség is vegyül, hiszen világos, hogy ezt az elröpülést a kényszer teremtette.   

 
   6.3.6 A színészi játék és a karakterek    

A karakterábrázolás finomságára egy nagyon jellemző példa, amikor a bódélakók boldog 

menetelése közben Totó tapintatból összehúzza magát az alacsonysága miatt komplexusos 

ember mellett elhaladva, vagy amikor a hátfájós férfi besántikál a sorba ő is fájlalja a derekát.  

12. ábra 

                                                
25Kovács András Bálint: A szorongás képei, http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5820,1986/05          
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Ez a különleges lelkifinomság és tapintat, hihetetlen eleganciával csak pillanatokra látszik, 

egyike annak a sok kifinomult eszköznek, amellyel a rendező „körberakja" a figurát.   

 

6.4 A mesei és filmi hatáselemek együttműködése 

Az a formabontó forma, amelyet Vittorio De Sica a filmjéhez kitalált, több mint hatvan év 

elteltével is nagy bátorságot igényel.  Létrehozott egy olyan világot, amely a realitás és a csoda 

különös keverékéből áll össze. Ennek valószínűleg az a funkciója, hogy felhívja a figyelmet 

azokra a rétegekre, akik önhibájukon kívül lehetetlen helyzetbe keveredtek, hogy rámutasson a 

Totókra, akik átlátszóak a tehetősebb emberek számára. Megmutatja a vágyaikat és azt, hogy 

nem kell tőlük félni, hiszen ugyanúgy egy orruk és öt ujjuk van. A mesei ábrázolásmód ennek 

a célnak van alárendelve. Kidomborítja a jótulajdonságokat és ellenpárba teszi az önzéssel és 

harácsolással. Ezt mondom, hogy az önzéssel, mert itt nem jellemek csapnak össze egymással, 

hanem típusok és sorsok, amik nem feltétlenül vannak arányban a teljesítménnyel. A vége 

jelenet, a sarokba szorított kisemmizettek elemelkedése a valóság talajáról enyhülést és 

megkönnyebbülést ad egy kis keserűséggel vegyülve, hiszen nyilvánvaló, hogy ebben az 

életben nem tudtak boldogulni, ezért egy olyan világ felé tartanak, ahol "a jónapot tényleg azt 

jelenti, hogy jónapot". Az induló szerű kórus és zene itt kap igazán értelmet, repülés közben 

van jelentősége, vidáman énekelve szállnak el a jobb világ felé. 

 
A mesei elbeszélésmód komoly funkcióval rendelkezik. Megoldásai révén lehetővé teszi a 

nincstelenekkel való teljes azonosulást, egyértelművé és átélhetővé teszi, hogy a bódévárosban 

élők méltóbb életet érdemelnek.  

 

 

7. TIM BURTON CHARLIE ÉS A CSOKIGYÁR (CHARLIE AND THE 

CHOCOLATE FACTORY)2005 

 

7.1 A film rövid ismertetése 

Tim Burton elbeszélői módszere már szinte a "védjegyévé" vált, áttolja a hangsúlyokat a logikai 

megértés felől az érzelmi átélés felé. Ezt többek között a mesei forma is biztosítja.  

Tim Burton munkái többségében a látványnak komoly funkciója van, ez érthető, hiszen a 

megfogalmazás módja közvetlen kapcsolatban áll a lelki történésekkel. Másképpen 
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fogalmazva, a film komplex módon működik és hatás-arzenálján keresztül lefoglalja és igénybe 

veszi befogadójának összes érzékszervét, értelmezi, nyomatékosítja és kiegészíti a történetet.  

 
A rövid történet 

Egy szegény kisfiú, Charlie, aki a családjával egy rozzant düledező kunyhóban él, hírül veszi, 

hogy a csokoládégyár tulajdonosa, Willy Wonka öt tábla csokiba őt arany lapot rejtett, amely 

egy meghívó Wonka úr fantasztikus gyárába, ahová évek óta nem tehette be a lábát senki. 

Charlie vágyakozva gondol a lehetőségre, amely végül valóra válik, ő lehet az ötödik és részt 

vesz a csodálatos körúton a csokigyárban. Charlie lesz a győztes és Willy Wonka 

nekiajándékozza a gyárát. Másfelől Willy Wonka találkozik rég nem látott apjával és végre 

rendeződik a kapcsolatuk. 

 
A filmben két világ találkozik egymással, egy mesekönyvbe illő és egy orwelli világ.  

13. ábra 

Az ártatlanság, a tisztaság és az igazi szeretet már csak a mesében létező képviselői találkoznak 

a mai, kapzsi, felületes, önző, szeretet nélküli, szeretni képtelen karakterekkel és a rózsaszín 

gépsorok mellett álló egyforma nők százainak nyomasztó realitásával. Ennél hatékonyabban 

nem lehet beszélni társadalmi problémákról.  

Az egész filmet áthatja Tim Burton véleménye azokról a jelenben lévő tendenciákról, amelyek 

megnyomorítják generációról generációra az embereket. Kíméletlen, keményen ironikus 

megfigyelései elcsípik azokat a jellemző pillanatokat és gesztusokat, amelyek árulkodón 

megmutatják mindazt a szörnyűséget amit a mai felszínes világ képvisel, a gyilkos versengést, 

ami csak hatalomfitogtatást jelent, a habzsolást, mohóságot, az igazi örömök teljes hiányát. A 

film képein megjelennek a frusztációk, az élettel megbírkózni nem tudó ember testbeszédén 

keresztül.  
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Például a bal oldali képen az apa a legnagyobb csodák közepette is a teste előtt összekulcsolt 

kézzel jár, mintha védeni szeretné magát, a jobb oldali képen pedig a látszólag laza, csípőre tett 

kezek a zavartságot próbálják leplezni. 

14. ábra 

A film lesújtó véleményt fogalmaz meg a ma általánosnak mondható szülő-gyerek viszonnyal 

kapcsolatban is. A probléma akkora, hogy a nyertes gyerekekkel és szüleikkel való első 

találkozáskor Willy Wonka öklendezni kezd mert nem tudja kimondani a "szülei" szót. Tehát 

tulajdonképpen nem csak Willy Wonka apjához fűződő kapcsolata problémás, hanem az összes 

megmutatott kapcsolat torznak mondható. Tim Burton egy rettenetes láncreakciót mutat fel, 

ahol a szülői funkciók már rég nem teljesülnek, helyette egyik nyomorult ember tönkreteszi a 

másikat. Ez a folyamat globális szintű és ennek a láttán nem csoda, ha szörnyetegekké válnak 

a gyerekek és a felnőttek.   

És ebbe a modern infernóba lép be Charlie családja a káposztaleves örömével, egy tábla 

csokoládé szétosztásával, a pici dologoknak örülni tudással, az önzetlenséggel és minden olyan 

tulajdonsággal, ami már csak a mesében van. Düledező, mesebeli kunyhó jelzi, hogy itt 

jóemberek laknak. A figurák külső megjelenésükben és személyiségükben is jelzésszerűek, ők 

a jóságos szegények a mesekönyvek lapjairól. 

 

15. ábra 

A gyárlátogatás pedig megfelel a mesei próbatételek útjának. A gyári körút során a különböző 

állomások amelyeken megállnak, olyan megmérettetések, ahol elbukik és megbűnhődik 
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minden olyan gyerek aki a kapzsiság, a falánkság, a dölyfösség, az önhittség tulajdonságával 

rendelkezik. Gyakorlatilag egy elszámoltatás amelynek olyan célja is lehet, hogy azok számára 

is adjon némi kielégülést, akiket ezek a jelenségek zavarnak, ugyanakkor szembesíti 

mindazokat, akik hajlandók és képesek magukra ismerni.  A történet végén pedig, ahogy a 

mesében kell, az igazság megjelenik és a jó megkapja jutalmát. A filmben a várható klasszikus 

mesei igazságszolgáltatás, vagyis Charlie és a családja megkapja a megérdemelt jutalmát és 

életük végéig boldogok lesznek. Furcsa módon ez valahogy nem okoz különösebb katarzist, 

viszont előlép a történetben Willy Wonka és az addig fel-fellebbentett nehéz viszonya az 

apjával a találkozásukkor nagyon meghatóan rendeződik. A szeretet, a félreértések és a vissza 

nem hozható pillanatok jelenete ez.  

 

7.2 A mesei alkotóelemek jelenléte a filmben 

A Charlie és a csokigyár26 nagyszámban működteti a klasszikus értelemben vett meseelemeket. 

Egyrészt maga a történet szövése, másrészt a csodák hihetetlen mennyisége okán, már első 

ránézésre és messziről látható, hogy mese-ihletésű filmet látunk. Mégsem mesefilm, hanem egy 

különleges keveréke az igazi meseélménynek és egy maró gúnnyal átitatott 

társadalomkritikának. 

    

   7.2.1 Ami követi a mese megoldásait 

 1. csoda és a természetfeletti elemek jelenléte  

 2. szerkezete egyenes vonalú, amelyben megjelenik a vándorlás motívuma, vagyis  a 

gyárlátogatás különös útja, ahol a szívtelen, felszínes figurák a próbákat nem állják ki, ezért 

megkapják méltó büntetésüket 

 3. A mese hősei hétköznapi emberek – Charlie és családja a szegény, düledező 

kunyhó lakói igazi mesei figurák, tökéletes ellenpontként a felszínes, modern világ 

képviselőivel szemben 

 4. A jó és a gonosz szélsőséges kettősségben jelen van és az igazság-igazságosság 

belátható időn belül megjelenik, a konfliktusok morálisan kiegyenlítődnek. A jó 

diadalmaskodik, a gonosz megbűnhődik.  

                                                
26 A film Roald Dahl azonos című regénye alapján készült. A történet már egyszer megfilmesítésre került, 1971-
ben. 
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 5. Charlie családja esetében a jellemábrázolás ambivalenciáktól mentes, belső és 

külső tulajdonságaik végletesek 

 6. Markánsan jelen van a szép és csúnya, a jó és gonosz, a racionalitás és 

irracionalitás egymást feltételező pluralitása 

 7. A történet pontos földrajzi és időbeni meghatározottsága nem ismeretes 

 8. A mese tanulsága nem direkt formában jut érvényre  
 9. Meseszámok - nem jellemző 

 

   5.2.2 Ami eltér a meseábrázolás kritériumaitól 

 1. irónia, maró gúny, és játékosság   

 2. a negatív karakterek pontos, aprólékos kidolgozottsága, reális ábrázolása, 

kiterjedve az öltözékektől, a gesztusokon keresztül, a környezetükig. De ugyanakkor alig van 

eltúlozva vagy nagyobbítva egy-egy vonásuk, vagyis szinte tökéletes  tükörképe a mai 

karaktereknek. 

 3. A filmnek két főhőse van, Charlie, az aranyos de kicsit szimpla kisfiú és Willy 

Wonka, akinek a sorsát az utolsó jelenettől lehet átérezni visszamenőlegesen is.  

 

7.3 Mise-en-scène 

   

    7.3.1 Látványvilág - helyszínek 

A Charlie és a csokigyár helyszínei három különböző csoportra oszthatók.  

A helyszínek első csoportja Tim Burton soha nem volt gyára, amely különös keveréke a 

meseszerűnek és a horrorisztikusnak. Tulajdonképpen a hangulata sokáig nem tisztázott, 

valószínűleg nem véletlenül. Jó darabig nem lehet tudni pontosan, hogy a gyár tulajdonosának, 

Willy Wonkának milyen gondolatai lehetnek. A gyár színhelyei, amelyek hatalmas terek és 

monumentális díszletek, egy különleges, ismeretlen világot jelenítenek meg.  

A második csoportba tartozik a negatív-mai figurák közege, a jellemző lakásbelsőkkel és egyéb 

szörnyű, a fogyasztásra ösztökélő helyszíneikkel, amelyek tökéletes ellentétei a gyár 

grandiózus, mesei, kissé horrorisztikus miliőjének. Ezek a helyszínek rendelkeznek a típusok 

összes naprakész attribútumával. Megjelenik általuk az a harácsoló, világtalan élet, amely  

fullasztó nyomulásával beborítja a világot. 
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16. ábra 

A helyszínek harmadik minősége Charlie és családjának otthona. A külsők és a belsők 

mesekönyvbe illő képei teljesen elütnek a másik két világ színtereitől.  

 

   5.3.2 Világítás  

A világítás során itt is, ahogy a helyszínek esetében a három minőséghez alkalmazkodó 

megoldás látható. 

A gyár mesei helyszínei részletgazdag nagystílű fényeket kapnak.  

Burton bizonyos jeleneteknél az expresszionista filmek hagyományiból emelt át a 

történetéhez kameraállásokat és világítási hatáselemeket, amelyek nem hagynak kétséget 

afelől, hogy hogyan kell értékelni megmutatott karaktert. Az ilyen kompozíciók önmagukban 

hordozzák a képen megjelenített tartalmat emocionálisan és intellektuálisan egyaránt. 

17. ábra 

A mai negatív figurák környezete a "minden jól látható" koncepción alapul, összhangban a 

képi megjelenítéssel, amivel tudat alatt is kelt egyfajta diszkomfort érzést. 
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A harmadik minőség Charlie családjának otthona, meghitt fényekkel, mesei hangulatokat 

idézve. 

 

   5.3.3 Plánozás, kamerakezelés 

A gyárban és a mesevárosban jellemzők a hatalmas totálok, sok helyen expresszionista 

ihletésű gépállásokkal. Ezek a stilizálások a monumentális, a nagyszerűség és a 

megközelíthetetlenség mesei változatát fogalmazzák meg. 

A film kevés közelit használ és ezeket csak a „jók” kapják.  

Az összes többi jelenet viszonylag tág, korrekt, neutrális gépállásokban fogalmazódik meg, 

amelyekre jellemző a relatíve nagy mélységélesség. 

Ezekben az esetekben a képi megfogalmazás egyszerűsége jelenti az abszurditás fokozását. 

Erre példa az egyik kedvenc jelenetem, amelyben a realisztikus és aktuális külsővel 

rendelkező fiú, a „megmérettetés-próba” után megnyújtva, ellaposodva távozik az apjával a 

gyár helyszínéről.  

18. ábra 

Az apa arcán maximum bosszankodás látszik, de semmilyen drámát nem él meg, nem rendíti 

meg, hogy a fia körülbelül egy centiméter keskeny és két méter magas lett az ellenszenves, 

dölyfös viselkedésének következményeként.  Ezek az egyszerű beállítások még jobban 

aláhúzzák ennek a helyzetnek képtelenségét, a tárgyilagos megfogalmazás még 

nevetségesebbé teszi a helyzetet.  Ez a plánválasztás tulajdonképpen a mesei világ létezését és 

valóságtartalmát igazolja és hitelesíti, ezáltal a kamera részt vesz a teremtett világ 

létrejöttében. 
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A baloldalon De Sica, a jobb oldalon Burton filmjéből való két filmképet láthatunk. Pusztán az 

expresszionista beállításokból csak részben állapítható meg a hangulati iránya, hiszen a jelenet 

is meghatározza a kép érzelmi tartalmát, vagyis hogy a hatalom és az embertelenség, vagy a 

borzongató nagyszerűség lesz a képek mondanivalója. 

19. ábra     20. ábra 
 
    7.3.4 Színek 

Az egész megvalósítás, így a világítás is alkalmazkodik a három „minőséghez”, ami gyár 

expresszionista-mesei, a natúr mai-szívtelen világ és a mesekönyvbe illő család 

kunyhócskájának helyszíneit jelenti. 

A gyárban az összes teret mesei hatású erős színek jellemezik, ugyanakkor vannak olyan 

monokróm díszletek, amelyek óriási dinamikát adnak a látványnak a csupaszín helyszínek után.   

A „mai” helyszínek a teljes naturális ábrázolás érzetét keltik, szinte alig észrevehető, hogy 

irányítva van az élmény.  

Charlie családjának színterei és képei kissé kopottas, de meghitt belsők, ahol a barnák árnyalatai 

a dominánsak. 

 

   7.3.5 zene  

A klasszikus mesefilmzene jegyei keverednek az ironikus rockos Oompa Loompa-k 

vokáljaival. A nagy zenei gesztusokat és hatásokat kiváltják a kisímuló harmóniák és csöndek, 

nagyon pontos és dramaturgiailag kiszámított építkezéssel. A csokoládé folyón az ókori 

hadihajók hangulatát idéző többevezős, hatalmas üstdobok ritmusára halad végig a különleges 

helyszíneken. A képek alatt az üstdobok mellé monumentális, heroikus nagyzenekari zene szól. 

A zene sokszor "hivatkozik" más élményekre, amelyek alól nem tudja kivonni magát az ember. 

A zene tökéletesen szervezi a történet jelentéseit, Burton tökéletesen tisztában van a hatáskeltés 

lehetőségeivel, biztosan és pontosan irányítja azt. 
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   7.3.6 A színészi játék és a karakterek    

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy milyen fontos Tim Burton számára a mai világ 

minden részletében való aprólékosan kidolgozott ábrázolása. Itt nem csak a helyszínekre 

gondolok, hanem a szereplők utolsó hajszála is gondosan ki van találva, egyrészt teljesen reális, 

másrészt tipikus, mindegyik szereplő a mai torz társadalom egy-egy osztályának képviselője. 

Két figurát szeretnék külön kiemelni, az egyik a megnyomorított, férfiasságától megfosztott 

elkopott hajú, de a kopaszságát kétségbeesve palástolni akaró apa, a másik a hentes felesége, a 

húsok és kolbászok között élő, herdáló és habzsoló anya, akinek a szétevett kerek fején egy 

nagy gombócszerű konty ül.  Az összes ruhadarab, ing, szemüveg, cipő, alkalmat ad arra, hogy 

felismerje benne magát, aki hajlandó a változásra.  

 

Ami az egész filmre jellemző, hogy tele van olyan megfigyelésekkel, amelyek minden 

pillanatban ráismételnek az amúgy is láthatóra. Ezért is vannak ilyen aprólékosan kidolgozva a 

figurák és minden hozzájuk tartozó részlet, a viselkedésüktől a járásukon át a beszédstílusukig. 

Egy példát említve, a kövér mohó gyerek a gyári körút folyamán mindent felfal, egy pillanatra 

sem áll meg, lecsap mindenre ami ehető, tele van a szája, de közben ismét felbont még egy 

tábla csokoládét és egy harapás után már el is eldobja és ahogy továbbmegy beletapossa a fűbe, 

természetesen mindezt észre sem veszi, nem számít neki a környezet. A pazarlás, a 

telhetetlenség, az önzés, a tiszteletlenség mások dolgai és energiái iránt, erről szól ez a rövid 

jelenet. Annyira fontos Burton számára, hogy ezt a pillanatot közeliben is bevágja.  

 

21. ábra 

 

7.4 A mesei és filmi hatáselemek együttműködése 

A mesevilág, amit Tim Burton felépített itt kontrasztként működik a mai világgal szemben, az 

a funkciója, hogy megmutassa, hogy másképp is lehetne. Felmutatja az ideális életet, a 

szeretetet, a közös örömöket, az önzetlenséget és közben ennek ellenpárjaként dübörög a 

telhetetlen gőgös kiszorítósdi, ahol mindenki rátapos mindenkire. Itt a mesevilág egy vágyott, 

de megoldhatatlan álom. A film végén a tökéletes mesevéget Tim Burton egy picit kibillenti a 
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pontosan lejátszott partitúrából. Ahogy kijön a kamera az ablakon és elhagyjuk a Willy 

Wonkával kibővült boldog családot, lassan kiderül, hogy a ház egy terepasztalon áll, a havazást 

hóhintő gépek szórják, a hatalmas ókori hadihajó ott áll a ház mellett kis makettként. Tehát ott 

van a tökéletes vég, legalább nekik, de ez sem igaz. Nincs remény. A csodás mesevilág vágyott 

álom marad, helyette itt van a felszínesség és a végtelen önzés.  

 

Tehát ebben a filmben a mese és a meseelemek funkciója a mai világ elvadultságának 

erőteljesebb megjelenítése, egy ellenpont, amely még irritálóbbá teszi azt ami van. 

 

 

8. DAVID FINCHER BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS ÉLETE (THE CURIOUS 

CASE OF BENJAMIN BUTTON)2008  

 

8.1 A film rövid ismertetése 

A Benjamin Button különös élete egy reális közegben, hagyományos filmes eszközökkel 

megmutatott ugyanakkor csodából kiinduló, csodákkal teli történet.  

 

A rövid történet  

film elején egy órásmester a fia halálának emlékére olyan órát készít a város számára, 

amelyik visszafelé jár. "Így talán visszakaphatjuk a háborúban elveszett fiainkat..."  - mondja 

a filmben. Ennek következtében születik meg Benjamin Button nyolcvan évesen és ettől az 

élete más paraméterek között folyik. Egyre fiatalodik, aminek egy ponton túl drámai 

következményei lesznek. Láthatóvá válik és feltűnik az élet végén megjelenő végtelen 

kiszolgáltatottság amelyet az idős emberek naponta megélnek, de attól válik megrendítően 

átélhetővé, hogy most ez esetben egy csecsemőt kell látnunk ebben a helyzetben.   

22. ábra 
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Sors, idő, elmúlás. Hogyan lehet a fordított idővel bánni egy szerelemben, amikor két ember az 

ellenkező irányba tart.  A film azt a kérdést veti fel, hogy mit jelent a fiatalság, illetőleg miben 

áll az értéke az elmúlás összefüggésében. Ezt elgondolni nem is lehet érzékletesebben, mint 

kifordítani az életet a sarkaiból és egyedüliként megszületni nyolcvan évesen és meghalni 

csecsemőként. Ez az ötlet megrendítően közel hozza és új fénycsóvát vet a folyamatosan 

mindenkit foglalkoztató kérdésre, az elmúlására.  

Az idő múlása, visszafordítani, megállítani az időt. A film folyamatosan megfogalmazza a 

szorongás és létbe való odadobottság élményét, megmutatja a véletlenek létet alakító és 

meghatározó szerepét az idő függvényében.  Egy lány visszamegy a lakásába a kabátjáért amit 

ottfelejtett, egy taxi nagyobbat fékez, egy cipőfűző elszakad, vagy ha ezek közül a helyzetek 

közül csak egy nem történik meg -  pillanatok, amik ha másképp történnek, akkor egy másik 

találkozás, egy másik ellenség, egy másik szerelem várna ránk.  

23. ábra 

Megjelenik még az elvágyódás problematikája is, amely bizonyos szempontból szintén az 

idővel van összefüggésben. Egy ködös, misztikus hajnalon Benjamin Button hajókázni viszi 

Daisy-t. Elhaladva egy másik hajó mellett, mély hajókürtök szólalnak meg és ebben a furcsa 

hangulatban Daisy át szeretne szállni és a másik hajón szeretne lenni. Ebben a jelenetben 

nagyon tisztán megmutatkozik az elvágyódás értelmetlensége, amennyiben az amúgy is 

illékony születés és halál közé beszorított egyetlen életben az ember nem tud a pillanatra, vagyis 

a létére koncentrálni és az ismeretlenben látja meg a szebb lehetőséget.   

 
A film szerkezete két párhuzamos történés összefonódásából áll össze.  Az egyik szál Daisy 

végső pillanatai egy hurrikán környezetében, a másik Benjamin Button naplója, amely Daisy 

és Benjamin Button életének történéseit meséli el Benjamin Button szemszögéből. 

Megtudhatjuk, hogy hogyan látja az életet az, akinek a biológiai órája fordítva halad.  A történet 

arra kényszeríti a nézőt, hogy folyamatosan más szemmel nézzen a saját életére és 

újrafogalmazza a kényelmességből elfogadott életstratégiáit. 

A napló felolvasása - vagyis életük eseményei és Daisy halála egyszerre fejeződik be.  
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"A kolibri nem csak egy egyszerű madár. A szíve ezerkétszázat ver egy perc alatt, és nyolcvanat 

csap a szárnyával egy másodperc alatt, és ha lefogod a szárnyait, hogy ne repülhessen, akkor 

tíz másodpercen belül meghal. Ez itt bizony nem egy átlagos madár, ez egy valóságos 

csoda. Lelassították a szárnyait egy mozgóképpel, és tudjátok, mit láttak? Hogy a szárnyai 

nyolcas alakban mozognak. Na, és azt tudjátok, hogy a nyolcas mit jelöl a matematikában? A 

végtelent." - mondja a hajóskapitány, aki a szíve fölé tetovált magának egy kolibrit.  

24. ábra 

A filmben a kolibri, mint az örökélet, a reinkarnáció, vagy a halál szimbóluma, háromszor 

jelenik meg, minden esetben köze van valaki eltávozásához. Először, amikor a hajóskapitány a 

háborúban halálosan megsebesül, a golyó éppen a szíve fölé tetovált kolibri közepét találja el.   

Másodszor a nyílt tengeren jelenik meg, amikor Benjamin Button az elesett bajtársaira 

emlékezik és harmadszor, Benjamin Button meg is jegyzi, hogy még soha nem látott kolibrit a 

nyílt tengeren, harmadszor pedig amikor Daisy befejezi az történetét és egyben az életét. 

25. ábra 

A kollibri megjelenései az érzékek fölötti, magasabb rendű világot szimbolizálják. 

26. ábra 
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A műfajok keveredése és félreértelmezése miatt ezt a filmet a fantasy műfaj kategóriájába is 

szokták sorolni, holott a fantasy egy elképzelt, mitikus, vallásos jellegű, író által megteremtett 

(fantázia)világban, vagy alternatív világokban játszódik.  A történetek ihletettsége és 

értékrendje a középkori lovagi, hősi, vagy vallási mítoszok hangulatából merít. Jellemző, 

hogy a műfaj köré egész kultúra szerveződött, mint például a különböző szerepjátékok. 

Természetesen Fincher filmjének semmi köze ehhez a műfajhoz, hanem inkább egy különös 

keveréke a mesének és a valóságnak abból a célból, hogy a témáját, vagyis a mulandóságot 

átélhetővé tegye.  

 

8.2 A mesei alkotóelemek jelenléte a filmben 

David Fincher egy létérzést akar ebben a filmben átélhetővé tenni. Ehhez kapcsolta össze a 

mese bizonyos elemeit a látszólagos valósággal.  

 

 
   8.2.1 Ami követi a mese megoldásait 

 1. csoda és a természetfeletti elemek jelenléte -  a kolibri megjelenései és az 

alapszituáció - öregen megszületni és csecsemőként meghalni  

 2. vándorlás motívuma - hajóút, tágabb értelemben egy élet útja  

 3. A mese hősei az üldözöttek, ügyetlenek, leggyengébbek és a legkisebbek - ez a 

pont abban az esetben teljesül, ha az idős kort és annak kiszolgáltatottságát ennek a 

kritériumnak elfogadom. Nem érzem túlzottan erőszakoltnak ennek lehetőségét, hiszen a 

filmben a fordított élethelyzetből fakadó helyzet a múlandóság témáján felül ezt érzékelteti. 

 4. Ez a pont nem tejesül. (Az igazság-igazságosság belátható időn belül és feltétlenül 

megjelenik, a konfliktusok morálisan kiegyenlítődnek. A jó diadalmaskodik, a gonosz 

megbűnhődik.) 

 5. Ez a pont nem tejesül. (A karakterek helyzetének meghatározása és jellemük 

ábrázolási módja amely ambivalenciáktól mentes, hősei tipizált figurák, a belső és külső 

tulajdonságaik végletesek. A helyzetek és karakterek árnyalása nem létezik, éles határ 

húzódik a jók és a rosszak között)   

 6. A történetre ez nem jellemző. (Állandóan jelen van a szép és csúnya, a jó és 

gonosz, a racionalitás és irracionalitás egymást feltételező pluralitása) 
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 7. A helyszín és az idő absztrahált, noha vannak a történetet hitelesítő pontos 

dátumok, Benjamin Button 1918-ban látja meg a napvilágot New Orleansban, az első 

világháború befejezésének pillanatában. 

 8. A tanulsága szinte nem direkt formában jut érvényre  
 9. Meseszámok - A filmben a kolibri, mint az örökélet, a reinkarnáció, vagy a halál 

szimbóluma, háromszor jelenik meg, minden esetben köze van valaki eltávozásához. 

 

   8.2.2 Ami eltér a meseábrázolás kritériumaitól 

A csodaelemektől és az alaphelyzettől eltekintve a történet egy elbeszélés, bár nem a 

személyiségfejlődésen vagy a jellemábrázoláson van a hangsúly. 

 
 

8.3 Mise-en-scène 

   8.3.1 Látványvilág, helyszínek   

A film látványvilága hagyományos ábrázolásnak tűnhet, de a képeket és helyszíneket átlengi 

valamiféle misztika, ami segít megteremteni a témára való felcsatlakozást. Ehhez járul hozzá 

hogy a film folyamatosan szimbólumokban beszél és szimbolikus helyszíneket választ. Például  

a tenger, vagy óceán önmagában az élet dinamizmusának jelképe. "Az őseredeti egység, a 

káosz, a formátlanság, az anyagi létezés, az állandó mozgás jelképe, női princípium; a születés, 

az átalakulás és az újjászületés helye, egyszerre utal az életre és a halálra."27  

A film olyan szimbólumokban beszél, amelyek összefüggnek egymással, egy gondolat körül 

járnak, az élet dolgai és az elmúlás körül.  

 

"Most egy hajón vagyok, sodródom" - mondja a haldokló Daisy még a történet elején.  

  

27. ábra 

                                                
27 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html#tenger 
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 A hajó, vitorláshajó, hajózás28 - az élet viharaival való küzdelem szimbóluma  

 A kolibri - az életnek, mint hősies utazásnak a szimbolikus megtestesítője     

 A víz - körforgás, az élet körforgása  

 Az óra - idő, elmúlás 

 

A film olyan szimbolikus képsorokat is használ, amelyek folyamatosan közvetítik a befogadó 

felé a két fő karakter, Benjamin Button és Daisy életének állomásait, nem hagyva kétséget 

afelől, hogy miként gondoljon az éppen megmutatott helyzetre. Például amikor beteljesedik 

Benjamin és Daisy szerelme és végleg egymást választják, akkor lehorgonyoznak a sima, nagy, 

nyílt vízen, egy világítótoronnyal az előtérben és a totál képben az égen felszáll egy rakéta is. 

Furcsa módon ezek a didaktikus szimbólumok nem hatnak rosszul. Úgy hiszem azért, mert a 

téma, vagyis a múlandóság szorongató élménye, ami mindenki számára ismert és az ahhoz 

csapódó élmények és gondolatok addigra már a hatalmába kerítették az embert.  

 

   8.3.2 Világítás 

Az egész filmre konzekvensen jellemző egyfajta távolság megtartása, amely úgy gondolom, 

hogy a téma felfoghatóságának szolgálatában áll. A filmnek különös, néha álomszerű fényei 

vannak. 

 

   8.3.3 Plánozás, kamerakezelés  

A plánok konzervatívnak mondhatók, amennyiben mindig van egy alap kép és azok 

feldolgozása általában félközelikkel. A képi világ nem szenvedélyes, inkább távolságtartó, 

hagyja, hogy a téma belül dolgozzon miközben az ember szemléli a cselekményt. Ráadásul így 

meghagyja a "visszafelé fejlődés" különös látványának zavartalan befogadását is. 

 

   8.3.4 Színek 

A film színeiben a kicsit melankolikus hangulatú aranyló barnák és sárgák dominálnak, 

kivéve a tengeren  játszódó jeleneteket, amelyek a szimbolikájuk miatt is markánsabbak 

fényekben is árnyalatokban is. 

 

                                                
28Metafóraként bejutott a gondolkodás mély rétegeibe és az élet kulcsfontosságú, drámai állapotait adja vissza, 
amelyek kiemelkedő fordulópontok: megfeneklett, léket kapott, hányattatott, révbe jut 
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   8.3.5  Zene   

A zene finom, szinte hártyaszerű, romantikus hangulatú, amely segíti a ráhangolódást az 

elmúlás témájára. 

 

 

   8.3.6 A színészi játék és a karakterek    

Az egész filmi megvalósítás, így a színészi játék is finoman távolságtartó. Fincher felállítja a 

különös helyzetet, de hagyja, hogy az "végezze a dolgát", vagyis a színészi játék is egyszerű 

sallangoktól mentes, ahogy a karakterek fejlődése sincs az előtérben, minden az elmúlás 

nehezen felfogható témáját szolgálja. 

 

8.4 A mesei és filmi hatáselemek együttműködése 

Két egymástól teljesen különböző irányultságú anyag, a reális világ a látszólag konzervatív 

filmi megoldásaival és a mesei jelenlét találkozik egy mondanivaló érdekében. A film célja 

annak érzékeltetése, hogy az élet a kivédhetetlen veszteségek folyamatos láncolata, 

melankolikus megállapítása annak, hogy valami alighogy megvan, már tovább is száll, vagyis 

soha semmi nincs meg, rövid állapotok, átmeneti találkozások vannak. Ezt a témát, vagyis az 

elmúlást, a mulandóságot, a megfoghatatlant egy mesei alaphelyzettel oldotta meg Fincher, 

ezzel felborogatta a reflex-szerű megközelítéseket, amelyek ösztönszerűen is megakadályozzák 

az embert a rálátásban. A felforgatott helyzetet viszont már úgy kezeli, mint természetest, mert 

ettől kezdve nem léteznek az ismert törvények. A sors, a halál közege felolvasztja az evilág 

olyan biztosnak látszó határait és a kolibri megjelenései beleillenek a reális környezetbe. Tehát 

teremtődik egy világ, aminek részesei vagyunk, de eltakarja előlünk a napi rutin, de ebben az 

új megvilágításban, a megtalált forma segítségével egy időre megpillantjuk a felfoghatatlant.  
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9.  A FILMELEZMÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA   

 
Az elemzett filmek az általuk felvetett probléma tárgyalását mesei környezetbe helyezték 

dramaturgiai szándékok mentén. A valóság mozaikdarabjaiból alakítják ki a világukat az 

alkotói és befogadói képzelet segítségével. Megoldásaik, eszközrendszerük teljesen eltérő, más 

hangsúlyokkal és különböző arányban használják a mesei és filmi elemeket a megcélzott  

mondanivaló érdekében.  

Mind a négy tárgyalt film jelentékeny társadalmi kérdésekkel foglalkozik, úgymint a 

szegénység, a felszínes, lélektelen világ, vagy az elmúlás kérdésköre, és ezeket a témákat ültetik 

a mesei környezetbe, ezzel a mondanivalót erőteljesebb pozícióba helyezve többek között a 

megoldás váratlansága révén.  

Ennek a döntésnek akár lehetne kockázata is, hiszen a mesei motívumok és a mesei forma 

használata akár kiolthatná a társadalmi problémák iránti érzékenyítés lehetőségét. A négy film 

készítője viszont pontosan abból a célból választotta ezt a dramaturgiai és filmi megoldást, mert  

fontosnak tartotta az általa felmutatott ügyet és hatékonyabban szerette volna bemutatni azt.  

A látvány szorosan összefügg a lelki történésekkel.  Amennyiben a formai meggondolások és 

a történet egy koherens gondolkodás mentén vannak felépítve akkor a nézők nyitottan fogadják 

és könnyen mozognak az új környezetben. "[...]a formai rendszerek egyszerre hatnak kiváltó és 

kényszerítő tényezőkként a néző történetszerkesztői tevékenységében"29  

 

 

A következő három táblázatban összefoglalom, hogy a mesei közeg dramaturgiailag hogyan 

hatott a mondanivalóra a négy filmben, hogy a képi világ megválasztásának milyen 

dramaturgiai szerepe volt a filmek üzenetének kialakításában, valamint a meghatározott  mesei 

kritériumok közül kettő amelyek az összes történetben megtalálhatók, a csoda és az út 

motívuma, hogyan jelennek meg ezekben a történetekben.  

 

 

 

 

 

 

                                                
29 David Bordwell: Elbeszélés a Játékfilmben- Magyar Filmintézet, Budapest, 1996, 62.o. 
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9.1 A mesei közeg dramaturgiai hatása a mondanivalóra 

 

 

Mégis (a filmtervem) 

 

 

 

 

Vittorio De Sica  

Csoda Milánóban   

 

 

 

 

 

 

Tim Burton  

Charlie és a csokigyár    

 

 

 

 

 

 

 

David Fincher  

Benjamin Button különös élete   

A mesei happy end igazolja a filmben megmutatott döntés 

a helyességét, vagyis, felmutatja az ideális válaszokat, 

amik optimizmust és reményt adnak, nem szembesítő, ad 

egy biztonságos távolságot és semmilyen módon senkit 

nem forszíroz direkt állásfoglalásra. 

 
 
A mesei ábrázolásmód annak a célnak van alárendelve, 

hogy érzelmileg közelhozza és megszemélyesítse a 

nincsteleneket azzal, hogy kidomborítja a 

jótulajdonságokat és ellenpárba teszi az önzéssel és 

harácsolással. Ezt mondom, hogy az önzéssel, mert itt nem 

jellemek csapnak össze egymással, hanem típusok és 

sorsok, amik nem feltétlenül vannak arányban a 

teljesítménnyel.     

 
 
A mesevilág itt kontrasztként működik a mai világgal 

szemben, az a funkciója, hogy megmutassa, hogy másképp 

is lehetne. Felmutatja az ideális életet, a szeretetet, a közös 

örömöket, az önzetlenséget és közben ennek 

ellenpárjaként dübörög a telhetetlen gőgös kiszorítósdi, 

ahol mindenki rátapos mindenkire. Itt a mesevilág egy 

vágyott, de megoldhatatlan álom. Egy ellenpont, amely 

még irritálóbbá teszi azt ami van. 

 
 
Egy létérzést akart átélhetővé tenni, ehhez kapcsolta össze 

a mese bizonyos elemeit a látszólagos valósággal. A 

mulandóságot, a megfoghatatlant egy mesei alaphelyzettel 

oldotta meg felborogatta a reflex-szerű megközelítéseket, 

amelyek ösztönszerűen is megakadályozzák az embert a 

rálátásban. 
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9.2 A képi világ dramaturgiai szerepe 

A négy film között képi világuk szempontjából van látványosan mesei, neorealista, 

expresszionista és konzervatív megközelítéssel elmondott történet.  

 

a filmtervem Mégis   

 

 

 

 

 

Vittorio De Sica  

Csoda Milánóban   

 

 

 

Tim Burton Charlie és 

a csokigyár    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Fincher David 

Button különös élete   

Mesei 

 

 

 

 

 

Neorealista és 

expresszionista 

 

 

 

Mesei és 

expresszionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzervatív 

A szűk kameraállások és a kis 

mélységélességek dramaturgiai hatása a 

mesei titokzatosságot erősítik, a világítás is 

sok sejtelmességet közvetít a sötétebb 

tartományok segítségével 

 

a kamera markánsan minősíti a szereplőket, 

ezzel is széthúzva a két világ, a szegények és 

a gazdagok világa közötti szakadékot 

 

az expresszív alsó gépállások és stilizálások a 

monumentális nagyszerűség és a 

megközelíthetetlenség mesei változatát 

fogalmazzák meg, valamint a tág, korrekt, 

neutrális gépállások, a tárgyilagos 

megfogalmazás még jobban aláhúzzák és 

nevetségesebbé teszik a képtelen helyzeteket, 

ezek a plánok úgy működnek mintha a 

valóságot regisztrálnák 

 

a kameraállások egyfajta megfigyelő 

szerepben vannak. A szereplők klasszikusnak 

mondható tág képekben, kistotálokban 

láthatók vagy félközeliket kapnak. A 

mélységéleség nagyjából középen van, tehát a 

figura nincs sem leválasztva, sem kiemelve, 

de elveszítve sincs a térben. 
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9.3 A csoda és az út motívuma  

 Csoda Út, vándorlás - megértés, fejlődés  

 

a filmtervem Mégis   

 

 

 

 

 

 

Vittorio De Sica  

Csoda Milánóban   

 

 

 

 

 

Tim Burton Charlie és 

a csokigyár    

 

 

 

 

 

David Fincher David 

Button különös élete   

 

a varázserejű 

segítők jelenléte 

a Piroskalapos 

Gomba és a 

Bagoly 

személyében 

 

Lolotta néni 
megjelenései, a 
káposztaföldben 
megtalált 
csecsemő, a 
csoda galamb, és 
a repülő seprűk 
 

 

a gyár tele van 
varázslatosan 
működő 
helyszínekkel és 
helyzetekkel 
 

 

 

Benjamin 80 
évesen 
megszületik és 
csecsemőként 
hal meg, a 
kolibri 
megjelenései 
 

 

A hősök hosszú vita után útnak indulnak 

kiszabadítani bajba esett társukat, eközben 

vitáznak és megtett erdei út alatt lassan 

átalakulnak a meggyőződéseik 

 

 

 

Több menetelés is képviseli a mesebeli 

vándorlás motívumát, kezdve ahogy Toto 

elindul az árvaházból, a végső nagy útig, ami 

a seprűnyélen való elröpülés és a szebb élet 

és a jobb remények felé visz 

 
 

a gyárban tett körút egyben a megmérettetés 

és a próbák útja is, ahol a lelketlen, szeretni 

nem tudó karakterek elbuknak és elnyerik 

méltó büntetésüket 

 

 

 

A főhős szinte folyamatosan a tengeren van 

állandóan indul messzi tájakra, ez a mesei 

vándorútnak felel meg, tágabb kontextusban 

az élet útja 
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Dolgozatomban a filmtervem kapcsán, filmkészítőként, gyakorlati szempontok alapján, a 

gyakorlatban hasznosítható eredmények érdekben vizsgáltam három filmet valamint a 

filmtervemet. Megpróbáltam megfigyelni és elemezni, hogy miben állnak a meseelemek  

játékfilmben való alkalmazási lehetőségei és van-e valamiféle felhasználási módszertan, amely 

megállapítható. Megértettem, hogy mennyire fontos az érzések mellé rendelni a tudatos 

elemzést, kitűzni a dramaturgiai célokat és összekötni a megfelelő pontokat. Egyik oldalról úgy 

kezelni az egész folyamatot, mint egy sakk mérkőzést ahol a teljes táblát át kell látni és hideg 

fejjel kell meghozni döntéseket, miközben az emóciók fontossága megkérdőjelezhetetlen. Azt 

látom, hogy megkötöttségek nélkül, bátran lehet alkalmazni azokat a mesei lényeghez tartozó 

csodás alkotóelemeket, amelyek természetesen tudnak találkozni és beépülni a történetbe és 

annak belső lényegéhez tartozó elemmé válnak. Úgy érzem, számomra tisztázódtak és 

megérlelődtek gondolatok és tudatosabban állok a filmtervem fejlesztéséhez.  

 
 

 

11. A FORGATÓKÖNYV 

 
 

Dolgozatom részeként csatolom a forgatókönyvemet. Ez az első végigírt változat és még 

hónapok munkájára lesz szükség, hogy a jelenetek és a történet igazán jól működjenek. 

Ahhoz, hogy a végén a mesei katarzis megszülethessen vastagítani kell majd a cselekményt, 

fokozni a feszültséget és közben nagyobb csöndekre is szükség lesz.  
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First draft 
(2018) 

 
 

       
 
 
 

  

 

 

0.KÜLSŐ. VALAHOL, VALAMIKOR – ESTE 

 

Egy bagoly repül a sötétkék égen. Hatalmas szárnyait széttárva siklik az ismeretlen város 

felett. Nem mozog a csőre amikor megszólal, a hangja nagyon mély.  

 

    BAGOLY 

  Ha azt kérdezed, hogy mikor és hol történt mindez...  

  vagy miért pont ezt mesélem el neked, akkor azt mondom,  

  hogy mindez nem érdekes...  

 

Most egy nagy ívet ír le és felénk fordul, zavarba ejtően belenéz a szemünkbe.  

 

    BAGOLY 

  Mert csak egy kérdés van: akarsz-e, de főleg mersz-e  

  az életed hősévé válni. 
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1.KÜLSŐ. ORSZÁGÚT MELLETT – ESTE 

 

Harminc körüli nő, MERCÉDESZ áll az út mellett. A festéktől szétégett szőke haja egy 

szellőtől megemelkedett és úgy maradt. Hunyorgó szemmel figyeli a kanyarban felbukkanó 

kocsit, aminek reflektorfénye bevilágítja az utat. Ahogy elhúz mellette, menet közben 

kivetődik belőle egy lány és elterül a földön. A kocsi épp csak lelassít, kihajítanak belőle egy 

táskát és csikorgó kerekekkel továbbhajt. DZSINA a kis cigánylány, még mincs tizenhét éves, 

feltápászkodik. Extra magas cipősarka megbillen, de nem veszíti el az egyensúlyát. A kocsi 

után néz haragosan és felfelé lendíti a középső ujját.  

 

    DZSINA 

  Ezt e!!!  

 

Dühösen szedegeti a szanaszét repült holmijait. Észreveszi Mercédeszt, mérgesen odaszól 

neki. 

 

    DZSINA 

  Na, mi van nyanya, mikeket bámusz már?  

 

Mercédesz közelebb lép. 

  

    MERCÉDESZ 

  Hállo! Most nekem kapsz?! Én bántottalak?!  

  Agyadnál vagy?!  

 

A kis cigánylány megtörli az arcát. 

 

    DZSINA 

  Csak ne nézegessél jó?!  

 

Mercédesz észreveszi, hogy könnytől maszatos Dzsina arca. Odalép. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nyugi... Mercédesz. 



 61 

1.KÜLSŐ. ORSZÁGÚT MELLETT – ESTE folyt. 

 

    DZSINA 

  Hol? 

 

Mercédesz felnevet. 

 

    MERCÉDESZ 

  Én, te! Ez a nevem. 

 

    DZSINA 

  Ja?... Hogy a franc üsse ki a szemit az összes  

  mocskos csávónak! Rothadjon el az összes lábuk! 

 

Mercédesz elégedetten bólint. 

 

    MERCÉDESZ 

  Ebben egyet értünk.  

 

Dzsina végigméri Mercédeszt. 

 

    DZSINA 

  És te micsinálsz itt? 

 

Dzsina érdeklődve félrefordítja a fejét. 

 

    MERCÉDESZ 

  Mért, te mit csináltál annak a hitványnak a kocsijában? 

 

Dzsina hetykén rávágja 

   

    DZSINA 

  Pénzt akartam keresni.  
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1.KÜLSŐ. ORSZÁGÚT MELLETT – ESTE folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Na! Hát én is azt akarok. 

 

    DZSINA 

  Csak büdös volt a koma és inkább kiszálltam.  

 

    MERCÉDESZ 

  Ezek mind büdösek...Nincs nagy gyakorlatod benne mi?  

 

Kicsit jobban megnézi Dzsinát. 

 

    MERCÉDESZ 

  Tán még szűz is vagy... Látom ám! 

 

Dzsina szégyenkezve megtörli az arcát. 

 

    DZSINA 

  Nem vagyok! 

 

Mercédesz anyáskodva átkarolja a vállát. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nem baj az! Még gyerek vagy.  

 

Elindul, kicsit sántít.   

 

    MERCÉDESZ 

  Azt hiszem meghúztam!... Na majd mindjárt kiáll. 
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2.KÜLSŐ. FŐNI VILLÁJA ELŐTT – ESTE 

 

Metálkék dzsip áll egy fényűző villa előtt. A kocsi mellett egy vézna fiú, BÉLA ácsorog. Alig 

tizenkilenc éves. A sapkája a fülét lenyomja, a bakancsa pedig nagyobb lehet a lábánál.  

Egy túlgyúrt férfi, HULK(30) és egy hófehér bőrű, hegyes orrú  

ember, FŐNI(45) lépnek ki a díszes, kétszárnyú kapun. Béla sietve beszáll a vezető ülésre és 

megvillantja a kocsi lámpáját. 

 

    HULK 

  Mit villogsz?!  

 

    BÉLA 

  Csak mutattam, hogy itt vagyok. 

 

    HULK 

  Öt méterre voltunk. Szerinted nem láttunk? 

 

Hulk lemondóan szív egyet a fogán.  

 

 

 

3.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL  

 

Majdnem telihold van. A metálkék dzsip lassan, billegve halad egy mély völgy mellett, az 

erdei úton. Béla vezet, Hulk a kocsiból mindenhová bevilágít egy erős fényű lámpával. Sehol 

nincs mozgás. A sötétzöld lombok között egy Piroskalapos Gomba virít. A kocsi megáll 

egészen a meredek oldal szélénél. Jár a motor. Kinyílik az ajtó, kizuhan egy nagy fekete zsák. 

A Bagoly felröppen az egyik ágról és a levegőből nézi ahogy a nagy csomag lassan görögni 

kezd a lejtőn lefelé. Tompa puffanásokkal nekicsapódik egy-egy fának, aztán végül megakad 

az egyik nagyobb bokorban. Főni fokhegyről odaszól Hulknak 

 

    FŐNI 

  Segíts rá! 
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3.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

Hulk kelletlenül kiszáll, körülnéz, aztán ágakba kapaszkodva, óvakodva leereszkedik és a 

lábával meglöki a megakadt zsákot, ami végül legurul. A Piroskalapos Gomba elhajol a nehéz 

teher elől. Hulk visszaszáll a hátsó ülésre. 

    

    HULK 

  Ezt a részét nem csipázom! 

 

Főni fáradtan és unottan megdörzsöli a halántékát. 

 

    FŐNI 

  Ezt is el kell végezni.  

 

    HULK 

  A véznagyerek mit csinál, ez a ző szintje...nem, Főni? 

 

    FŐNI 

  Még nem. 

 

Béla hátrapislog Hulkra, megigazítja az esetlen sapkáját. Főni most a homloka közepét 

dörzsöli. 

 

    HULK 

  A zember azt gondolná, hogy aki benne van a körbe... 

 

    FŐNI 

  Ne legyél gyengeelméjű! Hol volt ez a körben?! Hol? 

 

Béla szervilisen felnevet. Főni megvetően rápillant, inkább magának mondja. 

 

    FŐNI 

  Így jár az, aki nem méri fel helyesen az erejét...Nem lehet   

  tévedni...senkinek!  
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3.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

Sokáig csend van, csak a motor jár. 

 

    FŐNI 

  Na gyerünk!  

  

Béla gázt ad. Hulk a mozgó kocsiból visszanéz a zsák felé a mélybe. Minden mozdulatlan. 

 

 

4.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL 

 

Lent a mélyben HEKI(19) csendben lapul egy odúban, megvárja amig a dzsip elhajt. 

Óvatosan körülnéz, aztán előmerészkedik. Odamegy egy másik odúszerű buckához és 

besuttog 

 

    HEKI 

  Pirci! Figyesd mi ez! 

 

Kibújik az odúból egy vékony fiatal lány, PIRCI(19) és odalép Heki mellé. A Hold pont 

megvilágítja a hatalmas fekete fóliazsákot, ami vastag lánccal szorosan körbe van kötve, 

lakattal van lezárva. Heki a térdére támaszkodva vizsgálja. 

 

    HEKI 

  Vajon mi lehet benne?  

 

Egy bottal picit megbökdösi, megrugdossa. 

 

    PIRCI 

  Lehet, hogy most szerencsénk lesz... 

 

    HEKI 

  Mi, Pirci, ez valami izgi lesz, igaz-e? 
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4.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

Pirci megpróbálja megnyomkodni, felegyenesedik, picit zavarban van, halkan suttog 

 

    PIRCI 

  Öcsike, ez minden lehet... 

 

 

 

5.KÜLSŐ. ERDŐ MELLETTI ÚTON – ÉJJEL 

 

Mercédesz és Dzsina az út mellett menetelnek. Mercédesz még mindig sántít. Már közel 

járnak az erdőhöz, amikor a metálkék dzsip kibukkan az erdőből. Mercédesz ösztönösen  

berántja Dzsinát az egyik fa mögé. A dzsip lassan elhalad mellettük, nem veszi észre őket. 

Mercédesz utánuk néz. 

 

    MERCÉDESZ 

  Na ezek se jó ügyben jártak...  

 

Dzsina harcias 

    DZSINA 

  Majd beléjük vágom a cipövém sarkát! 

 

Mercédesz anyáskodva mosolyog. 

 

    MERCÉDESZ 

  Ja! 

 

    DZSINA 

  Akármikor megvédem magam! 

 

Mercédesz elismerően felnevet. 
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5.KÜLSŐ. ERDŐ MELLETTI ÚTON – ÉJJEL folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Jól van no!...Elhiszem. Családod? 

 

    DZSINA 

  Még fiatal vagyok. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nem arra gondoltam...anyád, apád? 

 

    DZSINA 

  Ja?  

 

Dzsina leszegett fejjel menetel, Mercédesz megérti, hogy ez egy tabu téma.  

                      

    MERCÉDESZ 

  Jobb is, ha most velem jössz. Majd én vigyázok rád,  

  picike vagy még. 

 

Dzsina öntudatosan lépeget Mercédesz mellett. 

 

 

 

6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL  

 

Pirci és Heki még mindig a nagy fekete fóliazsák mellett térdelnek. Már jó ideje próbálják 

leszedni a vastag láncot a zsákról, de olyan szorosan van körbe tekerve, hogy sehogy nem 

tudják leszedni. 

 

    PIRCI 

  Öcsike hozzál valami hegyesebb dolgot, ez a lánc nem enged. 

Mercédesz és Dzsina éppen most érkeznek. Pirci megkönnyebbül. 
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

    PIRCI 

  Gyere Merci, ide valami ráspoly, vagy fogó,  

  vagy valami kell. 

 

    MERCÉDESZ 

  Mi ez? Mit szereztetek? 

 

Heki izgatott. 

 

    HEKI 

  Még mi se tudjuk... 

 

Heki idegesen Dzsinára mutat. 

 

    HEKI 

  Ez meg ki?!  

 

    MERCÉDESZ 

  A Dzsina? Itt marad velünk. 

 

    HEKI 

  Pont most? Ne már! 

 

Dzsina dühösen csípőre teszi a kezét.  

 

    DZSINA 

  Hékás! Ne izgujjál má! 

 

Mercédesz megvizsgálja a lakatot. Heki reménykedve föléhajol.   

 

    HEKI 

  Elég nagy dolog...Mi lehet benne? 
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nem mi, hanem ki!  

 

Heki szinte felsikolt. 

 

    HEKI 

  Basszki!...Akkor ne hagyjuk így inkább? 

 

Idegesen toporog. 

    MERCÉDESZ 

  Pirci, szólj a testvérednek, hogy nyugodjon le!  

 

Heki szorong. 

 

    HEKI 

  Csak nehogy gondunk legyen! Hagyjuk inkább így! 

 

Mercédesz nem is törődik a fiúval előbb a táskájában kotorászik, aztán a földön néz körül.  

 

    MERCÉDESZ 

  Kéne valami jó kis szerszám...  

 

Dzsina magától értetődően megjegyzi. 

 

    DZSINA 

  Én ki tudom nyitni. 

 

Leguggol a fekete zsák mellé, értően megvizsgálja a lakatot. 

 

    HEKI 

  Há! Ezeknek a vérükben van! 
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

    DZSINA 

  Mindjárt felrúglak te kriplo, ha nekem fordúsz! 

 

Dühösen fixírozza Hekit, aztán előhúz a táskájából egy karikára fűzött álkulcs készletet.  

 

    HEKI 

  Nem vagyok meglepve... 

  

Dzsina a hold felé tartva kiválasztja a megfelelő szerszámot. 

 

    HEKI 

  Na! Mutasd, nálatok ez hogy megy? 

 

    DZSINA 

  Inkább világítsál ide valamivel, te nagyokos! 

 

Heki előszed egy régi elemlámpát. Bekapcsolja de alig van fénye, halványan, remegve pislog, 

már majdnem teljesen lemerült az elem, de Dzsina mégis ügyesen eltalálja a zárat, rövid időn 

belül büszkén felnéz.  

 

    DZSINA 

  Na! Ennyi e! 

 

Kinyílik a lakat és izgatottan széthúzzák a fóliazsák tetejét. Igaza volt Mercédesznek, egy 

ember fekszik benne mozdulatlanul. A hold fényében hófehér az arca, tátva van a szája. Heki 

hátrahőköl.  

 

    HEKI 

  Hú basszki!...De csúf! 

 

Ijedtében egészen vékony a hangja. 
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

    HEKI  

  De most kiengedjük?! Mi van, ha ránk támad? 

 

Dzsina rácsap a férfi mellkasára. 

 

    DZSINA 

  Ez?!...Ez halott! 

 

Mercédesz fontoskodva ráteszi az ujját a férfi nyakára ahogy a filmekben látta. Heki 

tisztelettel nézi. Dzsina észreveszi, hogy véres a férfi egyik keze. 

 

    DZSINA 

  Hiányzik a kisujja! 

 

Pirci undorodva elfordul. Heki most már felbátorodik, megböki a férfit egy bottal. 

 

    HEKI  

  Ez tényleg kinyúlt. Ezzel az erővel hagyhattuk  

  volna a szatyrában!  

 

Mercédesz nézi az embert egy ideig. Tudja, hogy neki kell döntéseket hoznia. 

 

    MERCEDESZ 

  Csak csavarjuk vissza egyelőre a zsákba, aztán majd  

  elszállítjuk, nehogy itt büdösödjön! 

 

    HEKI 

  Kár volt előszedni... 

 

Mercédesz dühösen ránéz Hekire.  
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Ezt nem tudhattuk. Inkább húzzad be a bokorba! 

 

Pirci és Heki bevonszolják a nagy zsákot egy távolabbi bokor mögé. Mercédesz tüzet gyújt, 

konzerveket dob a lángok közé.  

 

    MERCÉDESZ 

  Szerencsétlen...Vajon mi volt a vétke? 

 

Körbeülik a tüzet, Mercédesz csupasz kézzel kikapkodja a konzerveket a tűzből és egy 

bicskával mint egy konzervnyitóval felbontja őket. Sziszegve fújja a kezét.  

 

    MERCÉDESZ 

  Pedig egész helyes ember volt... 

      

    HEKI 

  Nem lennék a helyében! 

 

    DZSINA 

  Hát nem is vagy, nem?  

 

Heki dühösen néz Dzsinára 

    HEKI 

  Látom nagyon okos vagy! 

 

Mercédesz elgondolkodik. 

 

    MERCÉDESZ 

  Mit kell ahhoz tenni, hogy valakivel így elbánjanak? 

 

    PIRCI 

  Lehet, hogy nem is sokat... 
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

Mercédesz Dzsinának adja az egyetlen tányért, a többiek a konzervdobozból esznek. Heki 

önfeledten teletömi a száját, már nagyon éhes volt.  

 

HEKI 

Azért kár, hogy nem kincset találtunk...Egy percig azt hittem... 

 

Most megint egy hatalmas falatot töm a szájába, amikor a bokorból zaj hallatszik és 

megreccsennek az ágak. Heki odapillant és rémülten felkiált, a szájából szanaszét fröccsen az 

étel.  

 

    HEKI 

  Basszki! 

 

Megjelenik a halottnak hitt ember, ÁKOS(40). A fekete fóliazsák beleakadt a ruhájába és 

zörögve vonszolja maga után, mint egy hosszú palástot. Borzalmas állapotban van, az öltönye  

szakadt és vérfoltos, a nyaka körül kötél. A véres kezét eltartja magától, zavarodott tekintettel, 

kábán, remegő hangon motyog magában, látszik, hogy nincs magánál.  

 

    ÁKOS 

  Biztonságban vagyok? Jajistenem! Biztonságban vagyok?  

 

Lerogy az egyik avarhalomra és zokogni kezd. Mindenki megdöbbenve nézi. Heki egy kicsit 

távolabb megy, ha netán baj lenne, ne őt kapják el először. Dzsina szánalommal nézi. 

 

    DZSINA 

  Hát az ujját hol hagyta? 

 

Ákos ijedten rápillant a kezére, reszket az átélt események emlékeitől, rázza a testét a sírás. 

Nem tudják mitévők legyenek, sajnálják is és borzadnak is tőle. Mercédesz odalép Ákoshoz, 

aki ijedten összerezzen. 
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6.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ÉJJEL folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nyugi, csak segítek! 

 

Leszedi Ákos nyakáról a kötelet és elhajítja messzire. Aztán elővesz a táskájából egy kis üveg 

vodkát és ráönti Ákos kezére. Ákos felüvölt a fájdalomtól. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nyugi! Ez kell!... 

 

Leveszi a sálját, és rátekeri Ákos kezére.  

 

    MERCÉDESZ 

  Biztos voltam benne, hogy meghaltál. 

 

Ákos a levegőben tartja a bebugyolált kezét. Még hüppög, de lassan megnyugszik, később 

megkönnyebbülten sóhajt és összekuporodva elalszik egy farakás mellett.  

 

    PIRCI 

  Szegény...mit kellett átélnie... 

 

Hekinek nem nem tetszik ez az egész. 

 

    HEKI  

  Lehet, hogy megérdemelte! 

 

    MERCÉDESZ 

  Heki, ne légy hülye! Ezt senki nem érdemli meg.  

 

Dzsina távolabb megy, hanyatt fekszik egy avarkupac tetején. Nézi a fák között kibukkanó 

csillagos eget. Halkan dudorászik. A Bagoly hallgatja ahogy a kis dallam és az erdő hangjai 

egymásra találnak.  
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7.BELSŐ. A NAGYÚR PALOTÁJA – REGGEL 

 

Főni, Hulk és Béla belépnek egy tágas, pompás terembe, aminek a végében egy férfi ül, a 

NAGYÚR(55). Miközben telefonál, szeretettel simogatja kövér mellkasát. Kedélyeskedve 

beszél. 

    NAGYÚR 

  Csak a szokásos...egy kis vadászgatás...aztán  

  megpihenünk egy pár csinos kis fiatal lány... 

 

Kellemesen nevetgél 

    NAGYÚR 

  Úgy ahogy mondod drága barátom, ...belehajtjuk a buksi  

  fejünket az ölükbe! Nem...biztosíthatlak, hogy a húsz a  

  maximum!...Kérlek, húsz fölött már nem az én korosztályom... 

  nem tudok mit kezdeni vele... 

 

Ismét nevet, a hangja elégedett, nyilvánvaló, hogy kedveli ha körbeudvarolják. 

 

   NAGYÚR 

  Jójójó, azért ne túlozzál kérlek... 

 

Főni előrébb lép és egy kézlegyintéssel int Hulknak, hogy maradjanak kint. Hulk hátrasziszeg 

Bélának. 

 

   HULK 

  Maraggyá kinn! 

 

Béla kisomfordál. Hulk ácsorog egy darabig, aztán Főni háta mögé lép. 

 

   HULK 

  Ssz...Ssz...sz...Főni... 

 

Főni fenyegetően suttog 
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7.BELSŐ. A NAGYÚR PALOTÁJA – REGGEL folyt. 

 

    FŐNI 

  Mars ki innen! 

 

Ebben a pillanatban a Nagyúr megfordul és kérdőn néz Főnire. Főni szervilisen, de 

bizalmaskodva jelent. 

 

    FŐNI 

  Bosszom, a helyes irányba tereltük az ügyeket.  

 

A Nagyúr elégedett. 

    NAGYÚR 

  És mi van a másik részlettel? 

 

    FŐNI 

  Csak fél nap türelmet kérek! Nem fárasztalak a  

  részletekkel, de...  

 

A Nagyúr idegesen megvakarja hatalmas, csüngő hasát. Főni tudja, hogy ez nem sok jót 

jelent. 

    FŐNI 

  Na csak annyi, hogy a technikai partner átmenetileg  

  nincs képben.  

 

Sietve hozzáteszi 

    FŐNI  

  Már találtunk egy ajánlatot...De még ellenőrizzük... 

 

    NAGYÚR 

  Már most késő!  

 

Az utolsó pár szót torkaszakadtából üvölti. Még Hulk is összerezzen, pedig jóval távolabb áll. 

Főni sietve válaszol. 
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7.BELSŐ. A NAGYÚR PALOTÁJA – REGGEL folyt. 

 

    FŐNI  

  Azonnal intézkedem! 

 

 

 

8.KÜLSŐ. ERDŐBEN – REGGEL 

 

Pirci és Heki izgatottan készülődik. Mercédesz teát főz egy kis gázégőn. Ákos 

összekuporodva ül. 

 

    ÁKOS 

  Nem aludtam ám semmit.  

 

Heki épp csak egy pillantásra méltatja, fontoskodva igazgatja a ruháját. 

 

    HEKI 

  Mi is a cégünk neve?...Ha kérdezik... 

 

    PIRCI 

  Gyöngyvirág Tisztasági Bt. 

 

Heki felröhög. 

 

    HEKI 

  Jó hülye neve van. Te adtad? 

 

Pirci kicsit sértődött. 

  

    PIRCI 

  Nekem tetszik.  

 

Mercédesz látja, hogy Dzsina vágyakozva hallgatja a testvéreket.  
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8.KÜLSŐ. ERDŐBEN – REGGEL folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Dzsina, te is mennél...akarsz? Mehet nem, Pirci? 

 

Dzsina örömmel feláll. Pirci idegesen válaszol. 

 

    PIRCI 

  Hát most nem...Ez az első megbízásunk! És ez most  

  egy bizalmi dzsob is! Figyelmeztettek. Még titoktartási  

  nyilatkozat is lesz! 

 

Dzsina lebiggyeszti a száját és megrántja a vállát. 

 

    DZSINA 

  Nem is akartam volna! Csak egy kicsit felálltam... 

 

Pirci kicsit megbánta, hogy kemény volt. 

 

    PIRCI 

  Ha beindul az üzlet beveszünk. 

 

Dzsina megránja a vállát, mint akinek mindegy. 

 

    DZSINA 

  Nem bánom, ha akarod! 

 

Elindulnak a testvérek, Dzsina vágyakozva néz utánuk. Ákos már megint összekuporodva 

alszik.  
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9.KÜLSŐ. UTCASAROK – REGGEL 

 

A nap éppen felkel, a házak éles árnyékot vetnek az aszfaltra. Heki izgatottan porolgatja a 

ruháját.  

 

    PIRCI 

  Jó lesz! Végül is csak takarítani megyünk. Hihetik  

  azt is, hogy ez a munkásruhád.  

 

    HEKI 

  Csak az első benyomás... 

 

Pirci egy kicsit gondolkodik aztán úgy dönt, mégis mondja 

 

    PIRCI 

  Figyelj, bármi is lesz ott... 

 

Heki riadtan felkapja a fejét. 

 

    HEKI 

  Miért, mi lesz ott?! 

 

    PIRCI 

  Teljesen mindegy! Ne törődj semmivel, csak takarítsál.  

  Érted?!  

 

Még meggyőzőbb akar lenni. 

 

    PIRCI 

  Öcsike! Most megvethetjük a lábunkat végre...végre  

  szerencsénk lehet. Mázli, hogy lepasszolták ezt a munkát.  

  Innentől, ha jók vagyunk, kaphatunk másikat is... Érted? 

 

Heki idegesen ácsorog. 
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9.KÜLSŐ. UTCASAROK – REGGEL folyt. 

 

    PIRCI 

  Öcsike, figyelsz rám? Megértetted? Most ügyesek leszünk! 

 

Ekkor a metálkék dzsip befordul a sarkon, megáll Pirciék mellett. Heki gyanakodva nézi, 

ismerős neki a kocsi. Hulk leereszti az ablakot és ellenszenvvel méregeti a testvéreket. Pirci 

odalép.  

 

    PIRCI 

  A takarítók vagyunk. 

 

Hulk a fejével int.  

 

    HULK 

  Na beszállás! 

 

 

9.BELSŐ. KOCSIBAN – REGGEL  

 

Felkapaszkodnak a hátsó ülésre. Béla nagy gázzal elindul. Heki óvatosan körülnéz, Hulk 

figyeli őt a visszapillantó tükörből. 

 

    HULK 

  Problemád van? 

 

Heki mosolyogva rázza a fejét.  

 

    HEKI 

  Nem, dehogyis, csak jó a verda...azt nézem. 

 

Hulk még párszor gyanakvóan visszapillant Hekire, egyértelmű, hogy derogál neki egy 

kocsiban ülni ezzel a két emberrel. 
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11.KÜLSŐ. NAGYÚR PALOTÁJA ELŐTT – REGGEL  

 

Hatalmas luxusvilla kapujához érkeznek. A városban mindenki tudja, hogy ez a Nagyúr háza, 

nem is mer senki a közelébe menni. Kamerák követik az arra járót. A bejárat melletti 

őrbódéból kilép egy egyenruhás őr, szigorúan végigméri a megszeppent Pircit és Hekit, majd 

int Hulknak, hogy mehetnek. Kitárul a kétszárnyú kapu, Béla behajt a csodás épület elé. 

 

 

 

12.BELSŐ. NAGYÚR PALOTÁJÁBAN - NAPPAL 

 

A testvérek hamarosan egy hatalmas szobában állnak tisztítószerekkel felszerelkezve. A 

redőnyön beszűrődő fényben dulakodás nyomai láthatók. Heki aggódva néz körül, óvatosan 

Pircire pislant. Pirci elszántan áll, nem néz semerre, koncentrál. 

 

    HULK 

  Nahh...el lehet kezdeni! 

 

Pirci kipakolja a takarítószereket, gumikesztyűt, maszkot húznak. Az ablakhoz megy, hogy 

felhúzza a redőnyt, de Hulk cicceg és mutatja, hogy ne próbálja meg. 

 

    HULK 

  Azt nem! 

 

Pirci zavarba jön, aztán úgy érzi, meg kell magyaráznia, hogy mit akar. 

 

    PIRCI 

  Csak azért, mert így nem látunk jól... 

 

Hulk meg sem várja mit akar mondani. 

 

    HULK 

  Oldd meg! 

Elindul a konyha felé.  
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12.BELSŐ. NAGYÚR PALOTÁJÁBAN – NAPPAL folyt. 

 

    HEKI 

  Te itt leszel végig? 

 

Hulk visszafordul. 

 

    HULK 

  Ezt hogy érted?! Terved van?! 

 

Valami belement a foga közé, a körmével megpróbálja kipiszkálni és közben beszél.  

 

    HULK 

  Mer ha terved van, akko tegyé le róla. 

 

Heki meg akarja nyugtatni. 

    HEKI 

  Csak jó tudni, hogy itt leszel... 

 

Hulk egy kicsit megenyhül. 

 

    HULK 

  Ez a szoba meg a fürdő...csak itt van dolgotok,  

  sehová máshová...  

 

Valamit sikerült kiszedni a fogai közül, elpöcköli. Pirci elborzadva nézi. 

 

    HULK 

  Pörgessétek fel magatokat! Van más dógom is! 

 

Pirci elindul a fürdőszoba felé, Heki kinyit egy nagy fekete ember nagyságú zsákot, nézegeti, 

forgatja. Ismerős a zsák, ilyenben találták meg Ákost is. Tétovázik egy darabig, aztán 

sóhajtva lehajol és a szedegeti a törött üvegeket. 
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13.BELSŐ. FÜRDŐSZOBA – NAPPAL 

 

Pirci riadtan áll a fürdőszoba közepén, nézi a falra felfröccsent vért, a kád és a föld is csupa 

vér. A mosdóban hever egy levágott kisujj.  

 

Heki belép a kezében egy nagy fekete zsákkal és majdnem felsikolt, amikor meglátja a lila 

ujjat. Pirci nyugtatja. 

 

    PIRCI 

  Öcsike, ne nézz ide! Ezt majd én!  

 

Hisztérikusan suttogja Pircinek. 

 

    HEKI 

  De nem látod, hogy mi van itt?! Tűnjünk el innen!  

 

Pirci elszánt. 

 

    PIRCI 

  Nem törődök vele. Azért lesz ez egy jó pénz, mert  

  nehéz munka.  

 

Heki szinte sziszeg. 

    HEKI 

  De mi ismerjük a csókát akié! Láttuk mit csináltak vele!  

 

Hulk megjelenik az ajtóban. Pirci és Heki szétrebbennek. 

 

    HULK 

  Problema van?! 

 

Heki megszeppen. Pirci ügyesen elrejti a kisujjat egy kis zacskóba.  
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13.BELSŐ. FÜRDŐSZOBA – NAPPAL folyt. 

 

    PIRCI 

  Nem, minden okés! 

 

Hulk nem vesz észre semmit. Megcsörren a mobilja és kimegy. Heki suttog.  

 

    HEKI 

  Eltetted?  

 

Pirci mutatja, hogy a zsebében van. Bátorítóan mosolyog.  

 

    PIRCI 

  Mindjárt végzünk csak erre gondoljál. Én is erre gondolok. 

 

Heki elindul de visszafordul. 

 

    HEKI 

  Nem büdös? 

 

    PIRCI 

  Szerintem még nem, de nem tudom, hogy meddig jó.  

  A szobában rend van már? Én is mindjárt kész leszek,  

  te menj be innen! 

 

Meleg vizet ereszt egy vödörbe és Heki kezébe adja. Heki a szobába indul a vödörrel. 

 

    HEKI 

  Csak egyszer jussunk ki! 

 

    PIRCI 

  Kijutunk! És még pénzt is kapunk, csak erre gondoljál! 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN 

 

Ákos egy szeméthalom közepén ül, nagyon gyenge még. Egy koszos bögrét tart a kezében, 

Mercédesz gőzölgő teát tölt bele. Amikor elfordul, Ákos undorodva megtörli a pohár szélét az  

inge ujjával. Már jobban van. Nézegeti a sállal bekötött kezét. 

 

    MERCÉDESZ 

  Fáj? 

 

    ÁKOS 

  Lüktet. Hol vagyunk? 

 

Idegenkedve körülnéz. 

 

    MERCÉDESZ 

  A város melletti erdőben. Mi csak úgy hívjuk Servúd.  

  Tudod, abból a meséből. 

 

Ákost nem hatódik meg. 

 

    ÁKOS 

  És itt laktok?...Jó ez itt? 

 

    MERCÉDESZ 

  Jó vagy nem jó, ez van...Tudod, mi mindannyian  

  elmenekültünk valahonnan. A testvérek egy otthonból,  

  hogy együtt maradhassanak, én egy geci strici elől, a kis  

  Dzsina meg árva.  

 

Ákost nem nagyon érdeklik a részletek. 

 

    ÁKOS 

  Értem. 

Fáradt még és nincs is kedve tovább beszélgetni, nem érdeklik ezek az emberek. 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  És hogy történt veled ez az egész? 

 

Ákos nagyot sóhajt. 

 

    ÁKOS 

  Te nem tudom, hogy képes vagyok-e elmondani. 

 

    MERCÉDESZ 

  Jó, majd elmondod később... 

 

Ekkor lépések zaja hallatszik a távolból. Heki és Pirci érkezik. Heki messziről kiabál.  

 

    HEKI 

  Heló Merci! Elment már az ujjatlan  csóka? Remélem  

  nem, mert visszahoztuk neki az ujját. 

 

Mercédesz nagyon csodálkozik. 

 

    MERCÉDESZ 

  Itt van! De hogy-hogy? 

 

Heki most Ákos felé fordul. 

 

    HEKI 

  Jaj, csak most látlak, heló! Elhoztuk neked az ujjadat,  

  már ha kell. Szerintem biztos a tied, mert fölismertem a  

  kocsit is, meg a zsákot is.  

 

    MERCÉDESZ 

  De hogy kerültetek oda?! 

Heki szinte önkívületben van, annyira érdekesnek találja a történetet. Megböki Ákos vállát. 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    HEKI 

  Te halod!? Milyen kicsi a világ, mi? Ott voltunk  

  ahol te is voltál! Ez beszarás, hogy pont odahívtak  

  minket, mi?! Milyen az élet mi?! 

 

Még egyszer megböki Ákost, nagyon vidám. Ákos fáradtan néz maga elé. Pirci rászól Hekire. 

 

    PIRCI 

  Öcsike, ez csak neked vicces! 

 

Heki még mindig nem veszi észre magát. 

 

    HEKI 

  Te! Az a nagydarab, tudod, a Hulk! Az egy mekkora  

  egy nagyképű csávó, te nem így látod? 

 

Ákos a Hulk névre összerezzen. 

    HEKI 

  Figyu! Mennyire korrektek ezek?A munka végén  

  nem fizetett ki minket! Pedig jó nagy kosz volt ott,  

  hát te tudod, neked nem kell mondanom...Alig bírtuk azt  

  a sok szart kitakarítani! Szerinted majd megkapjuk a pénzt?  

 

Ákos elcsigázva nézi ezt a túlmozgásos hangoskodó, fel-alá járkáló, hadonászó fiút, de nincs 

ereje kitérni a szózuhatag elől. Heki komolyra fordítja a szót. 

 

    HEKI 

  Na kell? 

 

    ÁKOS 

  Micsoda? 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    HEKI 

  Hát az ujj. 

 

Ákos iszonyodva megrázza a fejét. 

 

    ÁKOS 

  Nem. 

 

Heki csalódott 

 

    HEKI 

  De mért nem? 

 

    ÁKOS 

  Mert már nem lehet visszavarrni. 

 

Pirci tisztelettel érdeklődik.  

 

    PIRCI 

  Orvos vagy? 

 

    ÁKOS 

  Ügyvéd. De tudom. 

 

    PIRCI 

  Akkor eldobhatom? 

 

Ákos fáradt és elege van. 

 

    ÁKOS 

  Dobd. 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

Pirci kiveszi zsebéből a lila ujjat és eldobja. Heki sietve odaszalad. 

 

    HEKI 

  Messzebb dobd, mert rájönnek a bogarak! 

 

Felemeli egy darab papírral és messzebb dobja. 

 

    HEKI 

  Pfujj! 

 

Ákos nézi, ahogy az ujja elrepül nagy ívben és lepottyan a földre. Pirci sajnálkozva ránéz 

Ákosra. 

 

    PIRCI 

  Fú, ez most szar érzés lehet neked! 

 

Ákos cinikusan felröhög. 

 

    ÁKOS 

  Nem, ez inkább jó! 

 

Pirci zavarba jön, ezt most nem érti. Mercédesz el akarja terelni a figyelmet. 

 

    MERCÉDESZ 

  Inkább mondjad el, hogy mi történt veled! 

 

Heki elmegy az egyik bokor tövében pisilni. 

 

    HEKI 

  Várjál, még nem mond! 

 

Fentről, az út felől ágak roppanása hallatszik. Dzsina érkezik. Leszól Hekinek a magasról. 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    DZSINA 

  Megmurdelod azt a bokrot te! 

 

Heki felnéz, de folytatja a pisilést. 

 

    HEKI 

  Megjött a cigány! 

 

Mercédesz int Dzsinának.  

 

    MERCÉDESZ 

  Dzsenifer, sikerült becserélni a cipőd? 

 

    DZSINA 

  Igen, csak most ez a cipöve meg egy kicsit nyom.  

 

Heki felröhög, vidáman a levegőbe bokszol.  

 

     HEKI 

  Dzsenifer? Hát ez kurva jó! Dzsenifer honnan van a  

  cipöve? Loptad? Szedd már le az árát, halod?! 

 

Pirci nevet. 

 

    PIRCI 

  Ez hülye! Ne törődjél vele! Szép név a Dzsenifer, ne aggódjál!  

 

    DZSINA 

  Csak az az egy szem probléma van, hogy nem ez a nevem. 

 

    PIRCI 

  Mondjuk én se Pirci vagyok, hanem igazából Piroska.  
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

Mercédesz előhúz egy vodkásüveget, először Ákost kínálja. 

 

    MERCÉDESZ 

  Húzd meg ez jót tesz. Oldja a feszültséget. 

 

Ákos kelletlenül elfogadja. Körbejár az üveg, Dzsina is iszik, de összeborzong az első 

kortytól, kiömlik a szája mellett. Ákos nézi őt, Dzsina észreveszi, szégyenkezve nevet. 

 

    DZSINA 

  Nem szoktam. 

 

Megtörli a kezével a száját. Megint körbejár az üveg.  

 

    DZSINA 

  Én már nem kérek többet. 

 

    ÁKOS 

  Hány éves vagy? 

 

    DZSINA 

  Én? Öt hónap múlva tizenhét. De miért? 

  

    ÁKOS 

  Csak kérdeztem. 

Ákos lassan felenged a vodkától már jóval szebbnek látja a világot.  

 

    ÁKOS 

  Hugyozok. 

 

Ahogy feláll, kicsit megtántorodik, az egyik zsebéből kicsúszik egy lapos winchester.  
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Hé, leejtettél valamit! 

 

Ákos először nem érti, hogy miről beszél, megfordul maga körül de hiába nézelődik, nem lát 

semmit.  Heki odapattan és kíváncsian felveszi.  

 

    HEKI 

  Hű apám! Hány gigás? 

 

Ákos szeme kikerekedik rémülettől.  

 

    MERCÉDESZ 

  Baj van? 

 

    ÁKOS 

  Ez honnan esett ki?!  

 

    MERCÉDESZ 

  A zsebedből. 

 

Ákos kikapja Heki kezéből a winchestert és megrettenve bámulja.  

 

    ÁKOS 

  Ez meg hogy a picsába lehet?! 

 

Forgatja, alaposan megnézi. 

 

    MERCÉDESZ 

  Baj van? Mondjad már! 

 

    ÁKOS 

  Hát lehet, hogy baj van! 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

Ákos lerogy az egyik farönkre. 

 

    DZSINA 

   De mi ez?! 

 

Ákos nagyon ideges. 

 

    ÁKOS 

  Ez? Az ok amiért el akartak pusztítani!  

 

Heki felkapja a fejét, nem szereti a veszélyt 

 

    HEKI 

  Akkor ez most baj? 

 

    ÁKOS 

  Lehet, hogy az. 

 

Ákos maga elé mered. A többiek értetlenül néznek rá. 

 

    MERCÉDESZ 

  Most már tényleg el kell mondanod! 

 

Ákos remegő hangon beszélni kezd.  

 

    ÁKOS 

  Hát jó, elmondom, mert végül is tényleg tudnotok kell.  

 

    HEKI 

  Há még szép, azért jogunk van hozzá! 

 

Ákos köré ülnek, pattog a tűz. 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

A Bagoly leszáll egy faágra, teljesen elfordítja a fejét, úgy hallgatja a történetet. 

 

    ÁKOS 

  Ahogy mondtam, ügyvéd vagyok. Az egyik nap  

  a társamnak behoztak az irodába egy táskát, rábízták  

  letétbe. Aznap csak én voltam bent. Átadták nekem,  

  hogy zárjam el a páncélba. Azt mondták, hogy ez meg  

  van vele beszélve. Valami országos ügylethez tartozó titkos  

  iratok voltak állítólag, azt mondták nekem. 

 

Heki izgatott. 

 

    HEKI 

  Nem nézted meg? 

 

Ákos nem is figyel Hekire, folytatja. 

 

    ÁKOS 

  Amikor egyedül maradtam, nem tudom miért, de  

  kinyitottam a táskát. Ilyet sose szoktunk csinálni, de  

  megtörtént. A sok dosszié között megláttam ezt a winchestert.  

 

Egy pillanatra abbahagyja, mintha egy belső filmet nézne. 

 

    ÁKOS 

  Valahogy éreztem, hogy ez nem lehet az ügylet része.  

 

    PIRCI 

  Mi volt rajta? 

 

Nem hagyja megakasztani magát. 

 



 95 

14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    ÁKOS 

  Láttam és tudtam, hogy mifélék hozták a táskát,... 

  ezeket mindenki jól ismeri. Ezek az életükben még  

  semmit nem hoztak létre...a világ nem köszönhet nekik  

  semmit...ezek mindössze élősködő, parazita férgek... 

 

Undorodva elhallgat, aztán folytatja. 

 

    ÁKOS 

  És pont ezért, pont ez volt az oka, hogy le akartam  

  ellenőrizni, hogy mi ez, hogy mi van rajta...mert hát  

  közös a cég és nem mindegy, hogy mit fogadunk be... 

  meg hát kiváncsi is voltam.  

 

Iszik még egy korty vodkát. Elhallgat. 

 

    MERCÉDESZ 

  Mondjad már! 

 

    ÁKOS 

  Egyetlen film volt rajta.  

 

Heki türelmetlenül fészkelődik. 

 

    HEKI 

  Jaj, mi volt rajta? 

 

    ÁKOS 

  Amit láttam, az sokkoló volt. Minden képzeletet  

  felülmúló...Az elvetemültségnek és a szívtelenségnek  

  olyan magas foka, hogy azt elképzelni sem lehet... 

Dzsina nagyot szusszan. 
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    ÁKOS 

  A filmen a Nagyúr, tudjátok kiről beszélek... 

 

Szinte egyszerre bólintanak.  

 

    ÁKOS 

  Szóval ez az ember, ez a Nagyúr, egy hatalmas,  

  rongyrázós vacsora közben, ezüst gyertyatartók, meg  

  minden amit el lehet képzelni...csak úgy, szórakozásból,  

  agyonver egy fiatal nőt, ott a húsok között az asztalon,  

  amúgy persze valag részegen.  

 

Mercédesz, Dzsina és a testvérek elborzadva hallgatják a történetet. Dzsina ijedtében nagyot 

nyel. Heki a körmét rágja izgalmában. Ákos folytatja. 

 

    ÁKOS 

  Az a szerencsétlen nő hiába könyörög, sikoltozik  

  az életéért, ez az emberi selejt nem kegyelmezett neki!  

  Soha nem láttam ilyen borzalmas dolgot!  

 

Ákos undorral és megvetéssel néz maga elé.  

 

    DZSINA 

  Hű... 

 

Heki izgatott, szeretné tudni a folytatást. 

 

    HEKI 

  És akkor? Akkor mit csináltál?  
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    ÁKOS 

  Végiggondoltam, hogy mitévő legyek. Mindent!  

  Hogy feljelentem, hogy visszarakom a táskába,  

  mintha nem is láttam volna, visszateszem a táskába  

  és annyi!...De aztán az is eszembe jutott, hogy ilyen  

  lehetőség csak egyszer van az életben...Végül is az  

  egész város így működik, gondoltam ezt én is meg  

  tudom csinálni...Egy biztos, hatalmas pénzt láttam benne.  

 

Heki nyugtalan. 

 

    HEKI 

  Mekkora pénzt? Mondj egy számot! 

 

Ákos rá se pillant Hekire. 

    ÁKOS 

  Tehát döntöttem. Megüzentem egy közös ismerősöm  

  ismerősével, hogy egy bizonyos összeg fejében  

  átadom a szörnyű bizonyítékot...persze azt kikötöttem,  

  ha nincs pénz, akkor azonnal szétküldöm a filmet  

  mindenhová és kiderül majd, hogy miféle ember ez a  

  híres Nagyúr valójában. Azt hittem ügyes vagyok és  

  körültekintő...de ezzel a fokú  romlottsággal nem számoltam... 

 

Dzsina tátott szájjal hallgatja. 

 

    ÁKOS 

  Szinte azonnal besúgtak és rögtön megtaláltak... 

  megkínoztak...pedig elég hamar megmondtam, hogy  

  a film nálam van az öltönyöm zsebében, könnyen  

  elvehették volna, de nem csak ezen volt a hangsúly...  
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14.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN folyt. 

 

Felmutatja a kezét, annyira meg van redülve, hogy megint potyog a könnye.  

 

    ÁKOS 

  Nem tudom továbbmondani! 

 

Heki tudálékos. 

    HEKI 

  Hát én biztos jobban megnéztem volna, hogy  

  kinek mondom el! Ez egy szarvashiba!  

 

Ákos törölgeti a szemét.  

 

    ÁKOS 

  Ja, látod, te jobb vagy nálam... 

 

Heki büszke, nem érzi az iróniát Ákos szavai mögött. Dzsina csodálkozik. 

 

    DZSINA 

  De akkor ez most mért van nálad? 

 

    ÁKOS 

  Hát pont ez az! Ezt nem értem! 

 

 

 

15.KÜLSŐ. AZ ELSŐ EGY MILLIÁRDOM PARTI BEJÁRAT - DÉLUTÁN 

 

Főni a parti bejárata előtt intézkedik. A hatalmas tümpanon oszlopai közé most feszítik ki a 

kék selyemből készült óriás feliratot, amelyen ez áll: AZ ELSŐ EGY MILLIÁRDOM 

TISZTELETÉRE. Főni elégedett. Hulk és a két samesza, két nagyon izmos, vastag férfi 

csendben állnak mögötte. Még távolabb a vézna Béla áll. Főni kedélyesen hátraszól nekik, de 

választ persze nem vár. 
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15.KÜLSŐ.AZ ELSŐ EGY MILLIÁRDOM PARTI BEJÁRAT – DÉLUTÁN folyt. 

 

    FŐNI 

  Ez az én ajándékom a Nagyúr fiának. 

 

Az egyik izmos férfi odasúg Hulknak 

 

    IZMOS-I 

  Hány éves a Nagyúr fia? 

 

    HULK 

  Tizenhét. 

 

Izmos-I ránéz Izmos-II-re. 

 

    IZMOS-I 

  Nem aprózta el... 

 

Benfenteskedve nevetnek. 

 

Hatalmas limuzin hajt az épület elé, a Nagyúr száll ki belőle és a sleppje. Főni készségesen 

elé siet és mutatja a feliratot.  

 

    FŐNI 

  Bosszom! Ezzel szeretnék hozzájárulni fiad partijához... 

 

Kedélyeskedve hozzáteszi 

 

    FŐNI 

  Ezzel is. 

 

Mosolyog. Int Hulknak, hogy kotródjanak ki a képből. Hulk félretolja a két Izmost és maga is 

hátrébb áll. A Nagyúr kegyesen vizsgálja a kidíszített bejáratot. Főni szervilisen lesi, hogy 

hogy tetszik neki. A Nagyúr jutalmazó kedvében van. 
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15.KÜLSŐ.AZ ELSŐ EGY MILLIÁRDOM PARTI BEJÁRAT – DÉLUTÁN folyt. 

 

    NAGYÚR 

  Gyere el ma este, ünnepelj velünk. Ünnepeld a fiamat! 

 

Főni picit meghajol. 

 

    FŐNI 

  Megtisztelsz! Köszönöm! Ott leszek! 

 

A Nagyúr és sleppje bemennek az épületbe, hogy szemrevételezzék az előkészületeket. Főni 

gyorsan magához inti Hulkot. Feszülten suttog. 

 

    FŐNI 

  Remélem mondanom sem kell, hogy a Nagyúr  

  semmiképpen sem tudhatja meg, hogy a film nem  

  lett rögtön annullálva! 

 

Hulk bambán és bizonytalanul bólogat 

 

    HULK 

  Jajaja... 

 

Főni arca merev lesz. Valami gyanús neki. 

 

    FŐNI 

  Mi van?!  

 

Hulk nehezen vallja be.  

 

    HULK 

  Hát...hát még a halottná van... 

 

Főni arca fenyegető. 
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15.KÜLSŐ.AZ ELSŐ EGY MILLIÁRDOM PARTI BEJÁRAT – DÉLUTÁN folyt. 

 

    FŐNI 

  Na most baszok a fejedhez mindjárt valamit! Te  

  nem vetted el tőle?! Te normális vagy?! Az egész  

  ügymenet arra lett kitalálva, hogy azt a kurva winchestert  

  elvedd az ügyvédtől! 

 

    HULK 

  Efelejtettük kivenni... 

 

A düh és a félelem egyszerre van jelen Főni remegő hangjában. 

 

    FŐNI 

  Idefigyelj te ne játszadozzál az én egzisztenciámmal! 

 

Hulk meg van szeppenve. Főni pánikban van. Ropogtatja az ujjait. 

 

    FŐNI 

  Kapsz egy órát és azt halljam a telefonban, hogy  

  minden oké! Értetted?! Elhozod a winchestert és az  

  orrom előtt megsemmisíted! 

 

Egészen közelhajol hozzá, az indulattól kispriccel a nyál a szájából. 

 

    FŐNI 

  Ha ez a film kikerül, nekem végem, de akkor puszta  

  kézzel, darabonként tépem ki az összes létfontosságú  

  szervedet! Felfogtad?! 

 

Hulk bűnbánó. 

 

    HULK 

  Igen. 
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15.KÜLSŐ.AZ ELSŐ EGY MILLIÁRDOM PARTI BEJÁRAT – DÉLUTÁN folyt. 

 

Főni ráüvölt. 

 

    FŐNI 

  Nem hallom! 

 

    HULK 

  Igen!  

 

 

16.KÜLSŐ. ERDŐBEN – DÉLUTÁN  

 

Heki óvatosan, vágyakozva megfogja a winchestert, Ákos kiveszi a kezéből. 

 

    HEKI 

  Csak megnéztem. 

 

Ákos idegesen járkálni kezd. 

    ÁKOS 

  Nem tudom, miért van ez még nálam. 

 

Pirci meg akar szólalni, Ákos leinti. 

 

    ÁKOS 

  Most egy kicsit maradjunk csendben, hadd gondolkodjunk! 

 

Mindenki némán figyeli, mit akar mondani. Végül Ákos nagyon lassan csak annyit mond.  

 

    ÁKOS 

  Ha észreveszik, hogy nálam maradt, akkor ezek ide  

  visszajönnek! 

 

Néma csend lesz, ez senkinek nem tetszik. 
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17.BELSŐ. ORSZÁGÚTON, KOCSIBAN – DÉLUTÁN 

 

Béla, Hulk és a két Izmos elindulnak az erdő felé visszaszerezni a winchestert. Hulk némán 

rágja a bőrt az ujján, ilyenkor mindig gondolkodik. Béla vezet. Látja, hogy Hulk nagyon 

ideges, ezért vigasztalásul beszélgetést kezdeményez.  

 

    BÉLA 

  Amióta meghalt a kutyám, nem találom a helyemet.  

  Biztos ismered, hogy milyen az, amikor a szívedből  

  kitépnek egy darabot... 

 

Hulk tovább rágja a bőrt a kezén, oda se figyel. Béla ezt biztatásnak veszi és folytatja. 

 

    BÉLA 

  Ugyanoda temettem, mint a másikat. Hadd legyenek  

  együtt. Azóta is, ha meglátok egy kutyát, de egy cicát  

  is, akkor majdnem elsírom magam... de frankón, pedig  

  férfi vagyok. Ezt ismered nem? 

 

Hulk böfög egyet. Hátraszól a két Izmosnak. 

 

    HULK 

  Mostanában nem bírom a fokhagymásat. 

 

A két Izmos egyetértőn bólogat.  

    IZMOS-I 

  Nekem is ég tőle a belem. 

 

    IZMOS-II 

  Enni kéne... 

 

Béla vezet, gondolkodik. 
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17.BELSŐ. ORSZÁGÚTON, KOCSIBAN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    BÉLA 

  Nálatok mikor lehet előlépni? 

 

Hulk megvetően ránéz Bélára. 

 

    HULK 

  Hova akarsz te előre lépni?! 

 

    BÉLA 

  A csapat belső tagjaként szeretnék részt venni az ügyekben. 

 

    HULK 

  Ahhoz előbb egy kicsit viriccsá! 

 

Béla úgy érzi, talán barátilag közelebb tudnának kerülni egymáshoz, ezért ráerősít.  

 

    BÉLA 

  Az összetartozás és a hűség...nekem ez a két legfontosabb 

  ...neked is, nem?! 

 

Hulk közbevág. 

 

    HULK 

  Na okké! Ha nagyon virittani akarsz, akko elintézed  

  amit mondok. De nem elszarod! 

 

Béla boldogan bólogat.  

    HULK 

  Megvan, hogy a mútko hol volt a zerdei akció? 

 

    BÉLA 

  Persze! 
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17.BELSŐ. ORSZÁGÚTON, KOCSIBAN – DÉLUTÁN folyt. 

 

    HULK 

  Akko elméc egyedül és lecsekkolod, hogy ott-e a  

  fekete zsák, amit ott hagytunk.  

 

    BÉLA 

  Igen. 

 

    HULK 

  Itt ez a kiskúcs, ezze kinyitod a lakatot, lehúzod a láncot,  

  benyúsz a zügyvéd zsebibe és elhozod a vincsit, amit  

  benne találsz a zsebibe, amit bennehagytunk.  

 

Béla boldogan bólogat. 

 

    HULK 

  Ha megvagy, bejössz értünk a Profitba, mi addig  

  megkajálunk. És nagyon siessé!...És alapból nem pofázol  

  senkinek! Ánderszend?! 

 

Béla vidám. 

 

    BÉLA 

  Meglátod bízhatsz bennem! 

 

Már fordítja is vissza a kocsit. A három behemót elindul az étterem felé enni egy falatot. 
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18.BELSŐ. KOCSIBAN – KORA ESTE 

 

Szól a zene a kocsiban, Béla bizakodva, mosolyogva vezet.  

 

    BÉLA 

  Most végre minden jó lesz.  

 

Dudorászik, próbálja elkapni a dallamot. 

  

 

 

 

19.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ESTE  

 

Még nincs teljesen sötét. A pára gőzölög az erdő felett. A Bagoly leszáll egy magas fa 

tetejére, most ketten figyelnek ő és a Piroskalapos Gomba.  

 

Távolról egy autó hangja hallatszik.   

 

Pirci kiváncsian nyújtogatja a nyakát. Hamarosan megpillantja a felbukkanó metálkék dzsipet.   

 

    PIRCI 

  Ez erre jön?!...Ez erre jön. 

 

Még ki sem mondta, Dzsina máris villámgyorsan elillan, menti a bőrét. Ákos riadtan áll.  

 

    ÁKOS 

  Ez hamar ment!  

 

Mercédesz átlátja a helyzetet. 

 

    MERCÉDESZ 

  Elbújni! 
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19.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ESTE folyt. 

 

Megragadja Ákos öltönyét és vonszolja maga után, Pirci Hekit húzza. 

 

    PIRCI 

  Gyere Öcsike! 

 

Berohannak a sűrű bokrok közé és meglapulnak. Csend van.  

A félhomályból előtűnik a dzsip, majd megáll. Béla a kocsiból kémlel lefelé. A fekete zsákot 

nem látja sehol.  

 

Heki a bokorban dühösen sziszeg.  

 

    HEKI 

  Hová lett az ügyvéd?! Nehogy ő megússza, mi meg  

  bajba kerüljünk!  

 

Ákos pár méterre lapul mögötte, de nem szól. 

 

Béla leállítja a motort, kiszáll és leereszkedik a völgybe. A fák izgatottan susognak. 

Megbotlik a Piroskalapos Gombában, majdnem elesik, csúszkálva, kalimpálva lerohan a 

tisztás közepére. Az izgalomtól fújtatva megáll. Felnéz kocsi felé, megtörli a homlokát. 

 

    BÉLA 

  Hú ez meleg volt! 

 

Körülnéz. Félig lehajolva járja körbe a területet, belerúg egy-egy halom avarba. Beleszagol 

egy üres vodkásüvegbe, lefordítja, pár csepp kicsöppen az üveg aljából. Gyanakodva, 

értetlenül ácsorog. Zavarában szinte nyakig felhúzza a nadrágját.  

 

A többiek messziről figyelik.  
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19.KÜLSŐ. ERDŐBEN – ESTE folyt. 

 

Béla álldogál, aztán nagyot sóhajt. Megpróbál visszakapaszkodni a kocsihoz. Már félúton jár, 

amikor megint megcsúszik a lába és visszagurul. Fájdalmas arccal kihúzza a feneke alól a 

hatalmas lakatot.  

    BÉLA 

  Mi a...fasz! 

 

Felpattan, és szisztematikusan újra keresni kezd. Az egyik bokor aljában megtalálja a fekete 

zsákot, meg a láncot. Felemelve tartja őket, egyik kezében a zsák, a másikban a lánc meg a 

lakat. Hol az egyikre, hol a másikra pillant, aztán gyanakodva körülnéz. A köd gomolyog, 

zizegnek, susognak a fák levelei. Elég félelmetesnek tűnik most az erdő. Béla riadtan hátrál, 

maga elé motyog. 

    BÉLA 

  Na jó, köszke! Inkább mentem!  

 

Fölkaparja magát a meredek lejtőn, a biztos távolból lesikolt egy fenyegető mondatot. 

 

    BÉLA 

  Visszajövünk bézbóz ütőkkel! 

 

Gyorsan beszáll a kocsiba és elhajt. 

 

 

 

20. BELSŐ. KOCSIBAN – ESTE 

 

Béla kikerekedett szemmel vezet. Nagyon be van ijedve, az első önálló akciója nem sikerült.  

 

 

 

21. KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE 

 

Pirci, Heki, Dzsina lassan előmerészkednek.   



 109 

21. KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE folyt. 

 

    DZSINA 

  Kár, hogy megtalálta az üveget. 

 

    HEKI 

  Nem az a kár te tudós, hanem hogy a zsákot megtalálta  

  de a hullát nem! Az a gebaszt! 

 

Ákos idegesen jön elő. 

    ÁKOS 

  Ez borzalmas! Nem fogják annyiban hagyni! 

 

Dzsina kicsit riadt, bár palástolja 

 

    DZSINA 

  Most mi lesz? 

 

 

 

 

22.KÜLSŐ. PROFIT ELŐTT –  ESTE 

 

Béla kiszáll a kocsiból. Izgalmában megint felhúzza a derekáig a nadrágját. Sóhajtozva 

megfogja a nagy zsákot, meg a láncot, és belép a Profit nevű biliárd terembe. 

 

 

 

23.BELSŐ. PROFIT-BAN –  ESTE 

 

A hosszú terem végében ül a Két Izmos.  

 

    IZMOS-I 

  Fekvenyomás 2x100...má amig baromira lángol a makkom. 
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23.BELSŐ. PROFIT-BAN –  ESTE folyt. 

 

Göcögve nevetnek. A wc-ből kilép Hulk. 

 

    HULK 

  Meg van ereszkedve a zacsim... 

 

Mindenki nevet. Leül a többiekhez és még rátesz egy lapáttal. 

 

    HULK 

  De még így is egy szexi döglégy vagyok. 

 

Bólogatnak, nevetnek. Béla belép, ő is nevet. Hulk a fejével biccentve magához inti Bélát. 

 

    HULK 

  Na jelenccsé! 

 

Kacsint a többiekre. Az Izmosak nevetnek. Béla lazázva odalép hozzá. 

 

    BÉLA 

  Na hát nekem is leizzadt a makkom... 

 

Senki nem nevet. 

 

    BÉLA 

  Szóval, mindössze ezt találtam. 

 

Felemeli a zsákot és a láncot. Hulk bólint. 

 

    HULK 

  Aggyad a vincsit!  

 

Béla kényszeredetten mosolyog. 
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23.BELSŐ. PROFIT-BAN –  ESTE folyt. 

 

    BÉLA 

  Hát éppen ezt mondom...nem volt ott! Nem volt  

  ott az ügyvéd a helyén! Mert ez így volt üresen, nem  

  volt benne semmi! Üres volt!  

 

Még megpróbál összenevetni az Izmosokkal.  

 

    HULK 

  Nem volt benne a zügyvéd?!  

 

    BÉLA 

  Huss! Elpárolgott, hogy a bőr hüljön rá a képére! 

 

Hulk feláll. 

 

    HULK 

  Eljötté a vincsi nékül?! Leütlek bazmeg! 

 

    BÉLA 

  Nem tehetek róla!  

 

A két Izmos várja, hogy mi fog történni. 

 

    HULK 

  Halott ember vagy!  

 

Hulk idegesen megszívja a fogát. 

 

    HULK 

  El kell rendezni! 

Feláll a két Izmos, egy fal melletti szekrényből előkerülnek baseball ütők, elindulnak a 

kocsihoz. Béla készségesen Hulk mellé megy. 
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23.BELSŐ. PROFIT-BAN –  ESTE folyt. 

 

    BÉLA 

  Mondtam, hogy visszamegyünk bézbóz ütőkkel! 

 

Nem törődnek vele többet, levegőnek nézik. Béla fut mellettük. 

 

 

 

24.BELSŐ. KOCSIBAN –  ESTE 

 

Vészjóslón ülnek a kocsiban. Béla vezet. Hulknak most esik le amit Béla az előbb mondott.  

 

    HULK 

  Kinek mondtad te, hogy jövünk a bélbózokka?! 

 

Béla készségesen kijavítja. 

 

    BÉLA 

  Bézbóz... Nem? 

 

Az egyik Izmos felröhög. 

 

    IZMOS-I 

  Béz-ból! 

 

Hulk úgy csinál, mint aki tudta 

 

    HULK 

  Nahh, azaz! 

 

Béla is nevet. Hulk dühösen ránéz. 
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24.BELSŐ. KOCSIBAN –  ESTE folyt. 

 

    HULK 

  Szóval?! 

 

Béla most úgy érzi helyrehozhatja a szerencsétlen helyzetét. Készségesen mesél. 

 

    BÉLA 

  Laknak ott az biztos! Láttam a nyomokat. Találtam egy  

  vodkásüveget, még friss alkoholszaga volt. Nemrég  

  piálhattak...a söpredékek! 

 

Hulk dühösen csóválja a fejét. 

 

    HULK 

  Szóval te láttad a nyomokat és mégis eljötté a vincsi nékül?!  

  Ezt megszívod pajti! 

 

Ekkor megszólal Hulk mobilja. Főni az, a partiról telefonál.  

 

    FŐNI 

  Kanyarodjatok erre, a Nagyúrnak van szüksége egy gyors  

  elintéznivalóra. 

 

Aztán suttogva rákérdez. 

    FŐNI 

  Hogy áll az ügyünk?! 

 

Hulk nem meri bevallani, hogy mekkora a baj.  

 

    HULK 

  Má rendezve van...most visszük a zuzóba. 

 

Főni megenyhül.  
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24.BELSŐ. KOCSIBAN –  ESTE folyt. 

 

    FŐNI 

  Idehozod nekem, itt zúzzuk be!  

 

Hulk leteszi a telefont, dühös is és meg is van ijedve. A fejével int Bélának. 

 

    HULK 

  Most szájjá ki és rendezed amit elszartá! Ne jelenkezzé  

  amig meg nem van a vincsi!  

 

Béla kiszáll, Hulk kiszól a dzsip ablakán. 

 

   HULK 

  A zéleteddel fizetsz, ha nem találod! 

 

Béla rémülten néz a metálkék dzsip után.  

 

 

 

25.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  ESTE 

 

Dzsina sétálgat az erdei úton, „dolgozik”. Amúgy szívesen álldogál ott, szereti az erdő 

hangját. Mélyen beszívja a levegőt, becsukja a szemét és úgy érzi eggyé válik az erdővel.  

 

A bagoly csendben figyeli őt, elgémberedett lábát nyújtóztatja.  

Felbukkan a távolban egy kocsi. Dzsina azonnal elrejtőzik, nehogy észrevegyék. Riadtan 

pislog a fa mögött. Jó sokáig vár, csak akkor jön elő, amikor már teljesen tiszta a terep. Most 

újra sétálgat az úton. 

 

Béla fáradtan poroszkál. Dzsina már messziről kiszúrja és sietve megint megbújik egy fa 

mögött.  
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25.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  ESTE folyt. 

 

Béla már előbb észrevette és megnyugodva látja, hogy Dzsina még nála is fiatalabb, ezért 

bátran odamegy hozzá. Dzsina riadtan felkap egy hegyes faágat, hogyha kell, azzal védje 

magát.  

 

    DZSINA 

  Ereggyé innen mert rád suhintok te! 

 

Ez még Bélának is vicces, de tetszik neki, hogy ilyen félelmetesnek látják, kicsit még ki is 

húzza magát.  

 

    BÉLA 

  Nem bántalak, ne féljél! Csak azt mondd meg, hogy  

  láttál erre járni egy embert akinek hiányzik az ujja?  

 

Dzsina gyanakszik. 

 

    DZSINA 

  Arra menjél! 

 

Az ellenkező irányba mutat és amikor Béla megfordul, futva beveszi magát az erdőbe. Béla 

egyedül marad.  

 

 

 

26.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE 

 

Mercédesz, Ákos, Pirci a tűz körül ülnek, Heki fel-alá járkál. Most már mindenki számára 

világos, hogy a Nagyúr emberei visszajönnek.  

 

    MERCÉDESZ 

  Vajon mennyi időnk lehet? 
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26.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE folyt. 

 

Heki idegesen nyávog 

 

    HEKI 

  Jaj ne, nekem ehhez nincs kedvem! 

 

Ákos rakosgatja a winchestert egyik zsebéből a másikba.  

Pirci kicsit ellenséges. 

 

    PIRCI 

  Mért nem adod oda nekik?  

 

    ÁKOS 

  Addig jó, ameddig nálunk van. 

 

Heki ellenszenvvel méregeti.  

 

    HEKI 

  Minket csak ne keverjél bele!  

 

    PIRCI 

  Hátha nem jönnek vissza... 

 

    ÁKOS 

  Abban ne reménykedj!  

 

Heki pánikban van és dühös. 

 

    HEKI 

  De nekünk mi közünk van ehhez az egészhez?! 

 

Felpattan, megint fel-alá járkál. 
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26.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE folyt. 

 

    HEKI 

  Jobb lett volna, ha nem szólok és bennmaradsz a  

  zsákban! És akkor ez most nincs!  

 

Ákos megretten még a gondolatra is. Mercédesz megsajnálja. 

 

    MERCÉDESZ 

  Na gyere, mutatom hová lehet eldugni. 

 

Amikor visszaérnek a tisztásra, Heki kimondja, amire tulajdonképpen mindenki gondol 

 

    HEKI 

  Megmondom, mi van. Edd meg amit főztél és minket  

  hagyjál ki ebből! 

 

Ákos nyugtalanul néz körbe.  

 

    ÁKOS 

  Mit akarsz ezzel mondani?! 

 

Heki szúrós szemmel nézi. 

    HEKI 

  Szerintem szavazzunk! 

 

    PIRCI 

  Miről? 

 

Heki hangja kegyetlen 
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26.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE folyt. 

 

    HEKI 

  Hogy nem maradhat itt! Mert csak a bajt hozza ránk! 

 

Ákos felcsattan 

 

    ÁKOS 

  És?! Most hová menjek megmondanád?! Egyáltalán azt  

  se tudom, hogy hol vagyok! 

 

    HEKI 

  Ez a te bajod!  

 

Ákos lerogy az egyik farönkre. Elsősorban Mercédeszhez beszél, mert úgy érzi, hogy onnan 

talán jöhet valami támogatás. A hangja majdnem könyörgő. 

 

    ÁKOS 

  Még nem mehetek el, mert akkor biztos megtalálnak!... 

 

Mercédesz a körmét nézegeti, nem akar Ákosra nézni. 

 

    ÁKOS 

  Biztos, hogy kinyírnak!  

 

De hiába kérleli őket. Heki elégedett. 

 

    HEKI 

  Na akkor szavazzunk! Menjen? 

 

Heki elsőként tartja fel a kezét, de Mercédesz és Pirci sem sokat késlekedik. 

 

A Bagoly ránéz a Piroskalapos Gombára. A Gomba közömbösséget mímel.  
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26.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE folyt. 

 

Heki diadalmasan feláll, összeszedi Ákos holmiját és odavágja elé. 

 

    HEKI 

  Lehet húzni! 

 

    ÁKOS 

  Nem megyek. 

 

Dühösen nézi Hekit. Heki most már rikácsolva kiabál 

 

    HEKI 

  Menj már innen a picsába! 

 

Lök rajta egy nagyot. Pillanatok alatt összeverekednek, majdnem beleesnek a tűzbe. Ákos 

beleharap Heki kezébe, aki üvöltve leszáll róla. Lihegve, gyűlölködve néznek egymásra. 

 

    MERCÉDESZ 

  Ezt meg kell értened! Mi nem akarunk belekeveredni. 

 

Ákos még tesz egy utolsó próbát 

 

    ÁKOS 

  Ha te lennél ilyen helyzetben? Ebbe gondoljál bele! 

  

    HEKI 

  Nem gondolunk bele! Ez a te bizniszed! 

 

Mercédesz kicsit megsajnálja Ákost, ételt melegít. 

 

    MERCÉDESZ 

  Egyél egy falatot...ne indulj el a sötétben. 

Heki nyomatékosan figyelmezteti. 
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26.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ESTE folyt. 

 

    HEKI 

  De reggel korán már nem vagy itt! 

 

Megérkezik Dzsina, nem említi, hogy találkozott a vézna Bélával. Körbeülik a tüzet, jóízűen 

esznek. 

 

 

 

 

27.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ÉJJEL 

 

Béla botladozik a fák között. Messziről hangokat hall, elindul arrafelé. Megérkezik a 

tisztáshoz.  

 

Ahogy meglátja a tűz körül ülőket és köztük Ákost, félrehúzódik és fontoskodva telefonál 

Hulknak. Tudálékosan suttog. 

 

    BÉLA 

  Halló cimbi, én vagyok! Megtaláltam őket...itt van  

  a halott is! 

 

Aztán megbújik egy fa mögött és onnan figyeli a társaságot. Dzsina éppen egy történetet 

mesél.  

 

    DZSINA 

  Jön a csávó, érted, beszól, hogy milyen szép vagyok  

  meg minden, aztán hogy nem-e megyek el vele...Nem tudom,  

  mit képzelnek ezek az öreg muksók az aszott seggükkel?!  

  Mondom, pusztuljál innen! 

 

Heki röhög 
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27.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  ÉJJEL folyt. 

 

    HEKI 

  Ez nem igaz! Mindig elbújsz, azért nem keresel semmit! 

 

    DZSINA 

  Mondom! Ezt mondtam neki, most húzzál el amig szépen  

  mondom!  

 

Mercédesz nevet 

 

    MERCÉDESZ 

  És elment? 

 

    DZSINA 

  Ja, elvitte az irháját! 

 

Szívesen hallgatják, fel-fel nevetnek, mindenki tudja, hogy csak a szája jár. Ez az egész 

látvány valahogy elszorítja Béla torkát. Olyan családias a hangulat. Igen, most úgy érzi, 

szeretne közöttük ülni.  

 

 

 

 

28.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

A tűzből parázs lett. Hulkék még sehol, Béla még mindig várakozik. Mindenki mélyen alszik.  

Béla óvatosan kilép a tisztásra. Megáll Dzsina fölött, leguggol mellé, sokáig nézi.  

A Bagoly tesz egy kört a tisztás felett.  

Aztán Ákos mellé lép, megtapogatja az öltönyét, de üresek a zsebei. Eloson és inkább az úton 

várakozik.  
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29.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Hulk és a két Izmos kiszáll a kocsiból. Hulk kiosztja a lámpákat, és bemondja a stratégiát. 

 

    HULK 

  Sürü fésü!   

 

    BÉLA 

  Adjatok nekem is valamit cimbi! Se lámpám, se fegyverem... 

 

Nem is figyelnek rá, elindulnak egymás mellett csörtetve. Béla igyekszik követni őket, 

bukdácsol a lehullott ágak között. 

 

 

 

30.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Ákos összekészíti a holmiját és elindul. A többiek még alszanak. A Bagoly csapkodó 

szárnyakkal felrepül. 

 

 

 

 

31.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Béla zihálva próbál Hulk mellett haladni. A két Izmos lámpáikat ide-oda mozgatva hatalmas 

léptekkel mennek előre. A pásztázó fénycsóvák bevilágítják sávokban az erdőt.  

Hulk egy nagy faágra lép. A faág felcsapódik a földről, Hulk ijedtében szellent egy hangosat. 

Béla nyihogva felnevet, de azonnal megszeppen, amikor találkozik Hulk fenyegető 

tekintetével.   
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32.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

   

A Piroskalapos Gombának jól áll a hajnali fény. Dzsina nyújtózkodik, még félálomban van. 

 

Hulkék megérkeznek a tisztáshoz, meglapulnak a bokrok között. Béla közelhajol Hulkhoz és 

odasúg 

 

    BÉLA 

  Nem látom az ügyvédet! 

 

Hulk ránéz a szolgálatkész Bélára és megvetően elhúzódik tőle. Nem bízik az olyanokban, 

akiknek ilyen vékonyak a karjai. Béla még félszegen hozzáteszi  

 

    BÉLA 

  Az előbb még itt volt! 

 

Megreccsen egy ág az egyik Izmos lába alatt. Dzsina gyanút fog, feláll. Hulk menti a 

pillanatot és elüvölti magát 

 

    HULK 

  Kerít! 

 

Kicsörtetnek a fák közül.  

 

Heki, Pirci azonnal felpattan és elrohan. Mercédesz elfut a másik irányba. Az egyik Izmos  

Dzsina után indul, de a vastag, túlgyúrt combjai miatt nehézkes a járása. Béla megérzi a 

pillanatot, most bebizonyíthatja, hogy fontos része a csapatnak. Dzsina után fut de még 

odaszól az Izmosnak  

 

    BÉLA 

  Hagyjad, intézem! 
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33.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Az ágak belecsapódnak Heki és Pirci arcába. Nem törődnek vele, rohannak tiszta erőből. 

 

 

 

34.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Béla végre beéri Dzsinát, ráugrik, mind a ketten leesnek a földre. Dzsina kétségbeesve próbál 

kiszabadulni.  

    DZSINA 

  Eresszél te!  

 

    BÉLA 

  Nyugodjál meg, nem bántlak! 

 

Lenyomja Dzsinát és meg akarja kötözni. A Bagoly hatalmas szárnyait széttárva suhan 

fölöttük a levegőben. Most egy pillanatra egymás szemébe néznek. Pár másodperc az egész, 

de valami különös erő elmozdítja az eget és a földet a helyéről. A fák hajladoznak, a 

Piroskalapos Gomba határozottan még pirosabb lesz. Béla testén végigszalad egy bódító, 

bizsergető érzés. Zavarában szipog egyet és a zsebéből hosszú zsineget vesz elő. 

 

 

 

35.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Hulk és a két Izmos percek óta egyedül állnak a tisztáson. Csak a Bagoly hangját lehet 

hallani, visszhangzik tőle az erdő. Hulk tehetetlenségében álldogál, aztán haragjában a 

baseball ütőjével hatalmasat sújt az egyik odúra. A két Izmos azonnal beszáll, rúgnak, ütnek 

mindent amit érnek. Hulk rájuk parancsol. 

 

    HULK 

  Ájjá le! 

Aztán megint csend van. Hulk idegesen vakargatja a mellkasát. 
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35.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    HULK 

  Ezt megszívja a kisköcsög!...Na gyerünk a kocsihoz!  

 

 

 

36.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Mercédesz egész az erdő széléig fut, de most kimerülten megáll. Rátámaszkodik a térdére, 

alig kap levegőt. Amikor felegyenesedik, meglátja az országúton a metálkék dzsipet. A 

hajnali fényben olyan a színe, mintha izzana. Hangokat hall, megbújik az egyik bokorban. 

Felbukkan Hulk és a két Izmos, göcögve nevetnek és maguk után vonszolják Ákost, aki 

zokogva, sikoltozva könyörög.  

 

    ÁKOS 

  Kérem ne! Jaj kérem ne!  

 

Betuszkolják a kocsiba, Ákos minden erejével ellenáll, belekapaszkodik a dzsip ajtajába, de 

lefejtik róla a kezét, betolják a csomagtartóba és csikorgó kerekekkel elmennek.  Mercédesz 

felindultan áll. 

 

 

 

 

37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL 

 

Béla meghallja a dzsip távolodó hangját, felpattan, otthagyja Dzsinát és kirohan a tisztásra. 

Kétségbe van esve, hogy otthagyták. 

 

    BÉLA 

  A rohadt kövér állatok!  
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

Dzsina feláll, már nem fél a vézna Bélától, kicsit még együtt is érez vele. Kiér a tisztásra és 

amikor körülnéz, elhűlve látja a szörnyű pusztítást. Béla Dzsinára pislant. 

 

    BÉLA 

  Ezt nem én...nekem ehhez közöm! 

 

Heki és Pirci is megérkezik, nézik a szétrombolt otthonukat. Béla Dzsina mellett álldogál 

szemlesütve. 

 

    PIRCI 

  Te tudom ki vagy! Mit keresel itt?!  

 

Heki dühösen méregeti Bélát, úgy érzi, ha kell meg is tudná verni. Megérkezik Mercédesz, 

nagyon feldúlt.  

 

    MERCÉDESZ 

  Elkapták!...Elkapták azt a szerencsétlent! 

 

Döbbent csend támad. Heki első reakciója a megkönnyebbülés.  

 

    HEKI 

  Akkor megúsztuk? 

 

Mercédesz a látottak hatása alatt van, majdnem sír.  

 

    MERCÉDESZ  

  Nem hittem, hogy ilyen van!  

 

Heki maga elé bámul, ez azért tényleg kényelmetlen. Aztán lassan átfordítja magában ezt a 

negatív érzést,  bizonygatni kezdi és védeni a döntésüket. 
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    HEKI 

  Ezt magának csinálta...csakis  magának köszönheti!  

  Nincs hozzá közünk!   

 

Mercédesz dühösen ránéz Hekire. 

 

    MERCÉDESZ 

  Nincs?!  

 

    HEKI 

  Megpróbált jóljárni, nem sikerült, ennyi! 

 

Mercédesz egészen fel van kavarodva. 

 

    MERCÉDESZ 

  Úgy zokogott és könyörgött, hogy még most is hallom... 

 

Dzsina nyugtalanul hallgatja. Pirci bizonytalan, de megpróbál a testvére oldalára állni. 

 

    PIRCI 

  Mi csak kiszabadítottuk...inkább jót tettünk vele... 

 

Heki gyorsan rávágja 

  

    HEKI 

  Persze!  

 

    DZSINA 

  Nem kellett volna elzavarni! 

 

Heki ellenséges 
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    HEKI 

  De nagy okos vagy, mért nem akkor szóltál?! 

 

    DZSINA 

  Mert nem voltam itt te hülye! 

 

    HEKI 

  És akkor mi lett volna ha itt vagy te észkirálynő?!  

  Megjátszod itt magad, de olyan gyáva vagy, hogy megijedsz  

  a saját árnyékodtól is!  

 

    HEKI 

  Azt hiszed nem vettem észre?! Tiszta kamu vagy! Csak a szád jár! 

 

Pirci le akarja zárni a témát. 

 

    PIRCI 

  Mindegy is... mert megszavaztuk, mert így láttuk jónak.  

  Merci, te is megszavaztad! 

 

    HEKI 

  Hát ez az!  

 

A Bagoly a Dzsina fölötti ágról figyel. Dzsina nem hagyja annyiban. 

 

    DZSINA 

  Ha meghal, az miattunk is lesz!  

 

Heki dühösen elfordul. 

    HEKI 

  Hát én miattam biztos nem!  
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    DZSINA 

  Tudnád magad jól érezni?! 

 

    HEKI 

  Mért ne tudnám?! Én nem csináltam semmit! 

 

    PIRCI 

  Hát van abban valami amit Öcsike mond... úgyse tudunk  

  mit csinálni!  

 

Heki idegesen felcsattan. 

 

    HEKI 

  De könyörgöm, nem is ismerjük! Mért kockáztassak  

  valakiért, akit nem is ismerek? Ő se tenné! Belegondoltál?! 

 

Dzsina valamitől nagyon konok  

 

    DZSINA 

  De ha már láttad, dolgod van vele! 

 

Mercédesz nem biztos benne, hogy jól érti, de valahogy a szíve azt súgja, Dzsinának igaza 

lehet. Béla, aki ott ácsorog Dzsina mellett, halkan megjegyzi 

 

    BÉLA 

  Az ügyvédnek már úgy is annyi... 

Heki most nem is haragszik annyira Bélára. 

 

    HEKI 

  Na látod, ő is megmondja! Már mindegy!...Na! Téma ugrik!  
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    DZSINA  

  Nem! Segíteni kell neki!  

 

Pirci megrémül. 

 

    PIRCI 

  Ez most komoly?  

 

Heki üvölt. 

    HEKI 

  Te hülye vagy?! Mit akarsz ezzel mondani?! Nem fogom  

  feláldozni magam, az biztos! 

 

    MERCÉDESZ 

  Hát jó... 

 

Bemegy a fák közé és kilép a winchesterrel a kezében.  

 

    MERCÉDESZ 

  Hátha szükség lesz rá...  

 

Béla vágyakozva bámulja a winchestert, mekkorát tudna villantani Hulk előtt, ha ezt 

megszerezné.  

    HEKI 

  Merci te most mit csinálsz?! Ha hősködni akar, akkor  

  menjen egyedül! Mi ebbe ne szóljunk bele! 

 

Mercédesz nagyot sóhajt. 

    MERCÉDESZ 

  Két rossz közül lehet most választani... 

 

Most mindenki hallgat, csak álldogálnak, rugdossák a földet. Dzsina megrántja a vállát. 
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    DZSINA 

  Akkor ketten megyünk!...Az ember ne hagyja cserben  

  saját magát! 

 

Béla szívét eltalálta ez a mondat. Megköszörüli a torkát és Dzsina mellé áll.  

 

    BÉLA 

  Ami azt illeti...a Főni, az a főnök és a Hulk ilyenkor  

  házon kívül vannak...mindenféle ügyeket intéznek... 

  ezért ha egyáltalán...  

 

Heki dühösen rákiabál 

 

    HEKI  

  Te mi a francnak szólsz bele?! 

 

Béla folytatja 

 

    BÉLA 

  Vagy most, vagy soha... 

 

    HEKI 

  Egyáltalán te ki vagy?!  

 

    PIRCI 

  Ő volt a sofőr! 

 

Heki dühösen rászól a testvérére 

 

    HEKI 

  Ne dumálj bele, nem úgy kérdeztem!  
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37.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL folyt. 

 

    PIRCI 

  Akkor mit kérdeztél? 

 

Nem törődik a testvérével, nagyon ideges, el akarja kapni a pillanatot, nehogy átforduljon a 

helyzet Dzsina oldalára 

 

    HEKI 

  Szóval?! te most ki is vagy?! Kivel is vagy?!  

 

Dzsina Bélára néz  

 

    DZSINA 

  Akkor velünk vagy? 

 

Béla férfi módjára bólint. 

 

    BÉLA 

   Itt vagyok. 

 

Heki dühösen a combjára csap. 

    HEKI 

  Hát ez nem igaz bazmeg!  

 

Dzsina, Mercédesz, Béla elindulnak. 

 

    HEKI 

  Menjetek csak! Sok hülye! De tőlem ne várjátok, hogy  

  segítsek, ha szarba kerültök! 

 

Pirci átöleli a testvére vállát. Heki félelemmel teli dühvel néz utánuk. 
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38.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL  

 

A Bagoly ide-oda röpköd, figyeli a kétfelé szakadt csapatot.  

 

 

 

 

39.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL  

 

    HEKI 

  Ezek megbolondultak! Hát én meg nem bolondultam meg!  

  Ennyi!  

 

Pirci ránéz Hekire.  

 

    HEKI 

  Fordított helyzetben az ügyvéd se segítene nekem! Ez ilyen  

  egyszerű! 

 

Pirci csöndben hallgat, aztán csak annyit mond 

 

    PIRCI  

  Megyünk mi is!  

 

Elindul a többiek után. Heki egyedül marad. 

 

 

 

40.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL  

 

Az erdei úton együtt menetelnek, elől megy Mercédesz, Béla és Dzsina, utánuk jóval 

lemaradva Pirci.  

Béla Dzsina mellett lépked, beszélgetni szeretne vele, csak nem tudja, hogy hogyan kezdjen 

bele. Néha oldalra pislog, figyeli a lányt, aztán vesz egy levegőt és megszólal. 
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40.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL folyt. 

 

    BÉLA 

  Amióta meghalt a kutyám, nem találom a helyemet.  

  Biztos ismered, hogy milyen az, amikor a szívedből  

  kitépnek egy darabot... 

 

Dzsina megáll. 

 

    DZSINA 

  Tudom milyen, nekem is volt kutyám. 

 

Béla boldogan folytatja 

 

    BÉLA 

  Ugyanoda temettem, mint a másikat. Hadd legyenek együtt.  

  Azóta is, ha meglátok egy kutyát, de egy cicát is, akkor  

  majdnem elsírom magam... de frankón, pedig férfi vagyok.  

 

Még Mercédesz is elérzékenyül. 

 

 

 

41.KÜLSŐ. ERDŐBEN –  HAJNAL  

 

Heki egyedül áll a tisztáson. A Piroskalapos Gomba figyeli őt. 

 

 

 

42.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL  

 

Pirci kicsit lemarad a többiektől, aggódva tekintget hátra, egyszer csak felbukkan Heki és 

durcásan elindul utánuk.  
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42.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL folyt. 

 

A Bagoly helyeslően ül az egyik fán. Pirci boldogan odaszalad a testvéréhez.  

 

    PIRCI 

  Jaj de jó Öcsike! 

 

Heki elhúzódik tőle. 

 

    HEKI 

  Hagyjál a picsába! 

 

Mercédesz odalép hozzá. 

 

    MERCÉDESZ 

  Gyere, ne dühöngj. 

 

Heki nagyon haragszik. 

 

    HEKI 

  De nagy barom vagyok, hogy szóltam a zsák miatt!  

  Akkor most ez az egész nem lenne! 

 

Mercédesz átöleli a vállát. 

 

    MERCÉDESZ 

  Jól döntöttél. 

 

Heki tőle is elhúzódik.  

 

    HEKI 

  Hagyjatok békén! 

 

Dzsina bátorítóan hátraszól neki. 
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42.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL folyt. 

 

    DZSINA 

  Csak azt tesszük, amit mi is szeretnénk, hogy tegyenek,  

  ha ilyen helyzetben volnánk. 

 

    HEKI 

  Te meg mikor lettél ekkora okos?! Attól szédültél meg,  

  hogy itt van ez a hülyegyerek? Neki teszed magad?!  

  A mi bőrünkre?! 

 

Béla zavartan Dzsinára sandít. 

 

    PIRCI 

  Mondjuk ez igaz Dzsina, ne is haragudjál... 

 

    BÉLA 

  Azt tesszük, ami helyes! 

 

Büszkén rápislant Dzsinára. Most Mercédesz emeli meg a hangját. 

 

    MERCÉDESZ 

  De te egyáltalán mit tartasz helyesnek?! Eddig azokkal  

  a büdöslábúakkal voltál, honnan tudjuk, hogy ki vagy? 

 

Heki végre reménykedik. 

 

    HEKI 

  Hát ez az! Jól láttunk téged, amikor ráültél a csontos  

  seggeddel a lakatra! Elég röhejes voltál!  

 

Mercédesz felnevet, Béla zavartan menetel. Heki felbátorodik. 
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42.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL folyt. 

 

    HEKI 

  Akkor? Visszafordulunk? 

 

Pirci is reménykedik. 

 

    PIRCI 

  Hát az az igazság, hogy én is csak titeket nem akartalak  

  cserbenhagyni... 

 

Mercédesz hátraszól. 

 

    MERCÉDESZ 

  Pirci ezt csak azért mondod, mert nem hallottad, hogy  

  hogy sírt az a szerencsétlen... 

 

    HEKI 

  Na és ha sírt, én is mindjárt sírok, hogy ekkora hülyék vagyunk! 

 

Most Dzsina megfordul és odalép Hekihez. 

 

    DZSINA 

  Mekkora egy kriplo vagy te! Szégyelld magadat!  

  Gondolkodjál már el, mert... 

 

Heki egész közelhajol Dzsinához.  

 

    HEKI 

  Mert? Mi lesz akkor, he?! 

 

Béla odalép. 
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42.KÜLSŐ. ORSZÁGÚTON –  HAJNAL folyt. 

 

    BÉLA 

  Vegyél már erőt magadon! 

 

Most farkasszemet néznek. Béla annyira elszánt, hogy Heki végül elsomfordál és csalódottan 

szuszogja 

    HEKI 

  Átlátok rajtatok, de mindegy! 

 

Most lassan megint elindulnak. Először Dzsina, aztán Mercédesz, Béla. Pirci még ácsorog, 

aztán odaszól Hekinek. 

 

    PIRCI 

  Maradj Öcsike, menjél vissza és vigyázz a helyünkre. Nyugodtan... 

 

Heki pánikban van. 

 

    HEKI 

  Inkább te is maradj... 

 

Pirci megölei a testvérét. 

 

    PIRCI 

  Mindjárt jövök, maradjál! 

 

A Bagoly egy hatalmas kört ír le a bandukoló kis csapat felett. 

Fentről jól látja, ahogy Heki először egyre jobban lemarad, aztán nekilódul és utóléri a 

testvérét. 

 

Most már együtt mennek mindannyian, a Bagoly és a Piroskalapos Gomba folyamatosan 

követi őket. 
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43.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL  

 

Főni házához érve Béla odasúgja Dzsinának.  

 

    BÉLA 

  Álljatok félre, felfedezem a terepet. 

 

Pirci félhangosan odasúgja Mercédesznek. 

 

    PIRCI 

  Biztos, hogy bízhatunk benne? 

 

    MERCÉDESZ 

  Pircike, ezt már megbeszéltük. 

 

Dzsina hallotta amit Pirci mondott, de elengedi a füle mellett, Bélára néz 

 

    DZSINA 

  Szerinted itt vannak? 

 

    BÉLA 

  Csak itt lehetnek. 

 

    MERCÉDESZ 

  És mi most a terved? 

 

    BÉLA 

  Bemegyek és megnézem mi van. Ti meg addig itt várjatok. 

 

Odalép a kapuhoz és felcsönget, belenéz a kamerába. A kaputelefonban megszólal az egyik 

Izmos. 

    IZMOS-I 

  Mi van pajti, házhoz jötté lófaszért? 
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43.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL folyt. 

 

    BÉLA 

  Csak infókat hoztam... 

 

Megkondul a kapunyitó, kinyílik a kétszárnyú automata ajtó és Béla belép. 

 

 

 

44.BELSŐ. FŐNI HÁZÁBAN –  HAJNAL  

 

Az egyik Izmos megy elé.  

 

    IZMOS-II 

  Itten vagyunk a konyhában. 

 

Betereli Bélát a konyhába.  

 

    IZMOS-II 

  Eszel? 

 

Béla megrázza a fejét. 

 

    BÉLA 

  Nem, most kösz nem. 

 

Az Izmos megvetően válaszol 

 

    IZMOS-II 

  Ezért nézel ki ilyen szarul öcsém. 
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45.BELSŐ. KONYHÁBAN –  HAJNAL  

 

Belépnek a hatalmas, díszes konyhába. A konyha egyik végében egy hosszú asztalnál 

falatozik Hulk és a másik Izmos. Irdatlan mennyiségű étel van az asztalon. Béla leül melléjük.  

 

    BÉLA 

  Kár, hogy otthagytatok... 

 

Hulk rá se néz, teleszájjal beszél. 

 

    HULK 

  Nem félted a zéleted? 

 

Béla összeszedi minden bátorságát, laza próbál maradni. 

 

    BÉLA 

  Mért? Elkaptátok az ügyvédet, nem? 

 

    HULK 

  Nem a te érdemed... 

 

    BÉLA 

  De én mondtam, hogy ott lesz... 

 

A két Izmos figyeli a beszélgetést. 

 

    HULK 

  Most csak azé nem ütlek le, mer e kell mennem, de  

  még nem végeztünk, mer a vincsi még mindig nincs  

  meg. És ha nem lesz meg, akkor babám halott vagy! 

 

Béla fészkelődik a székén, de úgy csinál, mintha nem fenyegették volna meg. 
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45.BELSŐ. KONYHÁBAN –  HAJNAL folyt. 

 

    BÉLA 

  Nem mond semmit az ügyvéd? 

 

Hulk éppen egy nagy szalonnát tanulmányoz, hogy melyik részébe harapjon bele. 

 

    HULK 

  Nem. 

 

    IZMOS-I 

  Majd kiszedjük belőle. 

 

    HULK 

  Azza megvártok...Van egy óra ügyintézésem, aztá elboronáljuk... 

 

Béla feláll. 

 

    HULK 

  Hova méc?! 

 

    BÉLA 

  Megyek brunyálni. 

 

Úgy tesz, mintha nem lenne megrettenve. 

 

    BÉLA 

  Jössz? 

 

Nevet hozzá, bár inkább fancsali a képe. Hulk most sem néz rá. 
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45.BELSŐ. KONYHÁBAN –  HAJNAL folyt. 

 

    HULK 

  Ha sokáig vicceskedsz, agyonütlek mos mingyá bazzeg. 

 

Béla sóhajt. 

 

    BÉLA 

  Akkor elengedsz? Vagy mi legyen? 

 

    HULK 

  Mennyé, nehogy iderondítsá nekem! 

 

A két Izmos felnevet. 

 

    IZMOS-I 

  Az az, még a végén iderondít... 

 

Hulk nagyot harap az egyik combba, most nincs kedve vicceskedni. 

 

 

 

46.BELSŐ. HÁTSÓ SZOBÁBAN –  HAJNAL  

 

Béla a mosdó felé veszi az irányt, aztán egy kis hallgatózás után a hátsó szobák felé indul. 

Óvatosan benyitogat minden helyiségbe.  

 

Az egyik szoba végében a félhomályban megpillantja Ákost. Szigetelő szalaggal egy székhez 

van kötözve. Béla besuttog pár biztató szót.  

 

    BÉLA 

  Itt vagyunk, ne féljél! 
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46.BELSŐ. HÁTSÓ SZOBÁBAN –  HAJNAL folyt. 

 

Ahogy visszafordul, közvetlenül mögötte ott áll Hulk. Nem hallotta meg amit Béla mondott, 

de nem tetszik neki, hogy ott látja Bélát.  

 

    HULK 

  Mit keresel te itt?! 

 

Egész közel áll Bélához. Béla minden bátorságát összeszedi. 

 

    BÉLA 

  Csak megnéztem, hogy minden rendben van-e. 

 

    HULK 

  És rendbe van?! 

 

    BÉLA 

  Igen, úgy látom minden okés... 

 

Hulk dühösen nézi Bélát rááll teljesen, egy centi van mindössze közöttük. Béla rémülten 

rebegi. 

 

    BÉLA 

  Nyugodjál le, csak megnéztem!...Oké? 

 

Hulknak jobb ötlete támad, félretolja Bélát és bemegy Ákoshoz.  

Ákos rémülten forgatja a szemeit, valamilyen vinnyogás szerű hangot hallat a ragasztótapasz 

mögül. Hulk föléáll és kéjesen nézi. 

 

    HULK 

  Nekem beszész? Mongyad kicsit értelmesebben. 

 

Elővesz egy metszőollót. 
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46.BELSŐ. HÁTSÓ SZOBÁBAN –  HAJNAL folyt. 

 

    HULK 

  Erre emlékszel nem? Most megin fogtok egy kicsit  

  beszélgetni vele... csak most nem hagyjuk abba és elfele  

  távolítjuk az összeset, mind a tizenkilenc maradék ujjadat... 

  ezt megígérem neked. 

 

Béla rémülten nézi ezt a jelenetet. Ákos szemei könnyel telnek meg. 

 

    HULK 

  Maj mingyá jövök, aztá ebeszélgetünk egy kicsit. Nem  

  tudom, hogy hová tetted a vincsit, de ki fogjuk együtt deríteni.  

  Együtt, mi ketten.  

 

Nézi ahogy Ákos retteg. 

 

    HULK 

  Nem beszész velem?  

 

A metszőollóval Ákos háta mögé lép. Béla nem bírja nézni, megérinti Hulk karját.  

 

    BÉLA 

  Szerintem most hagyjad, ez tiszta hülye! 

 

Hulk dühös lesz. 

 

    HULK 

  Ne egyengessé te engem! 

 

Béla békíteni próbálja. 

 

    BÉLA 

  Dehogyis, csak mondtad, hogy dolgod van... 
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46.BELSŐ. HÁTSÓ SZOBÁBAN –  HAJNAL folyt. 

 

Hulk megragadja Bélát a hajánál és kihúzza a vézna fiút a szobából. Béla pipiskedve jár, hogy 

csökkentse a fájdalmat.  

 

    HULK 

  Már elegem van belőled! Nem tudom, hogy hogy  

  kerüté közénk, hogy ki miatt nem lehet téged agyontaposni,  

  de ha nem hozod a vincsit, akko holnaptó nem élsz!  

 

Béla rémülten rebegi. 

 

    BÉLA 

  Nyugi cimbi, én veled vagyok... 

 

Hulk fújtat az indulattól. 

 

    HULK 

  Most tényleg csak aza szerencséd, hogy e kell mennem!  

 

 

 

 

47.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL  

 

Kivonszolja az utcára, akkorát lök rajta, hogy Béla kénytelen pár métert szaladni. Aztán Hulk 

beszáll a kékmetál dzsipbe és elhajt. Menet közben még odaszól Bélának.  

 

    HULK 

  Pajti talád mega vincsit, vagy ténleg ne jöjjé többet!  

  Hidd el jobban jársz! 
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47.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL folyt. 

 

Béla porolgatja a nadrágját. Hulk csikorgó kerekekkel elhajt. 

 

Béla ácsorog még egy pár percet, ijedten liheg, most már komolyan fél.  

 

Jóval a sarkon túl állnak Dzsináék, Béla elindul feléjük. Elhalad a Piroskalapos Gomba 

mellett, aki nemrég érkezett.  

Béla odalép a többiekhez, remeg a hangja. 

 

    BÉLA 

  Láttam őt!...Az egyik szobában van megkötözve. Mi legyen?  

 

    MERCÉDESZ 

  És jól van? 

 

    BÉLA 

  Még jól. 

 

Csak ácsorognak, nem tudják, mitévők legyenek. Most azért komolyra fordult a dolog, 

mindannyian meg vannak ijedve.Béla megreszeli a torkát. 

 

    BÉLA 

  Hát...én tudom, hogy ezek mire képesek...Nem azért 

  ...de biztos bemenjünk? 

 

Pirci szinte azonnal válaszol. 

 

    PIRCI 

  Még meggondolhatjuk... 

 

Mindenki hallgat. Dzsina sem biztos már a dolgában. Végül Mercédesz szólal meg. 
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47.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL folyt. 

 

    MERCÉDESZ 

  Hát...az a nagy büdös helyzet, hogy bemenni, az tiszta  

  őrültség...de már elmenni se lehet. 

 

    HEKI 

  Azt mindig lehet! 

 

Riadtan álldogálnak. A Bagoly és a Piroskalapos Gomba csendben figyeli őket a távolból.  

 

    BÉLA 

  Na mi legyen? 

 

Béla rápillant Dzsinára, aki most igazán nagyon be van gyulladva, még hang se nagyon jön ki 

a torkán. Béla felhúzza a nadrágját a derekáig, sóhajt egy nagyot, most már úgy viselkedik, 

mint egy családfő.  

    BÉLA 

  Na jó, akkor megyünk? 

 

Mindannyian Dzsinára néznek. Dzsina nincs nagyon meggyőződve, de már muszáj, hogy 

példát mutasson.  

 

    DZSINA 

  Hát azért jöttünk, nem? 

 

Béla bólint. 

 

    BÉLA 

  Akkor menjünk! 

 

Elindulnak libasorban, Pirci hátranéz a testvérére, aki ott megy szorosan mögötte. Most már 

nincs visszaút, viszi őket a lábuk. Béla elvezeti őket egy kőfalhoz, ahonnan be lehet jutni a 

házba. Béla ránéz Dzsinára. 
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47.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL folyt. 

 

    BÉLA 

  Indulsz, vagy induljak? 

 

Dzsina kihúzza magát. 

 

    DZSINA 

  Az én ötletem volt...  

 

Fellendíti magát és ügyesen felkúszik  a kerítésen és könnyed huppanással a másik oldalon 

földet ér. Béla felügyeli a dolgokat, int Pircinek, hogy mehet. Pirci nem nagyon ügyes, a 

fenekét tolni kell, de hamarosan ő is leugrik a másik oldalon. Béla udvariasan int 

Mercédesznek, aki magassarkú cipőben próbál felkúszni a falon. Többször megcsúszik a 

kerítés falán, liheg az igyekezettől. 

 

    MERCÉDESZ 

  Elkaparok!  

 

Végül sikerül átérnie. Béla ránéz Hekire, de Heki int Bélának. 

 

    HEKI 

  Csak ön után! 

 

Béla sóhajtozva nekilendül, ügyetlen, nagy bakancsa beleakad a kerítés tetejébe, percekig 

csak csimpaszkodik, nem tudja kiszabadítani a foglyul esett lábát. Dzsina felsuttog 

 

    DZSINA  

  Mit csinálsz?... Gyere már le onnan! Meglátnak! 

 

Béla kényszeredetten mosolyog a kerítés tetején. 

 

    BÉLA 

  Tudom, csak...  
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47.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL folyt. 

 

Végre sikerül kiszabadítania a bakancsát és gyorsan leugrik Dzsina mellé.  

 

    BÉLA 

  Na itt vagyok! 

 

Büszkén megigazítja a sapkáját. Várnak, de Heki nem jön. Pirci átsziszeg a kerítés másik 

oldalára. 

 

    PIRCI 

  Öcsike, jössz már? 

 

Heki a kerítés másik oldalán sírásra görbült szájjal ácsorog.  

 

    HEKI 

  Majd mindjárt... 

 

Mercédesz türelmetlen. 

 

    MERCÉDESZ 

  Heki! Gyere már! 

 

Pirci érti, hogy mi játszódik le a testvére lelkében. 

 

    PIRCI 

  Szerintem induljunk el. 

 

Elindulnak, Béla mutatja az utat. 
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48.BELSŐ. FŐNI HÁZÁBAN –  HAJNAL 

 

Ahogy beérnek, Mercédesz leveszi a magassarkú cipőjét. Dzsina suttog. 

 

    DZSINA 

  Mért ebben jöttél? 

 

Pirci Mercédesz védelmére kel, de igazából kicsit haragszik Dzsinára, hogy mibe vitte bele 

őket. 

    PIRCI 

  Most már nem mindegy?!Mért szólsz bele mindenbe? 

 

Óvatosan, egyenként haladnak el a konyha mellett, ahol a két Izmos még mindig eszik. 

Ahogy a lépcsőhöz érnek, az egyik Izmos feláll és böfög egy nagyot 

 

    IZMOS-I 

  Brunzolnom kell. 

 

Rémülten felosonnak a felső emeletre, éppen elkerülték az Izmost. A falnál lapulva 

várakoznak. Dzsina odasúg Bélának 

 

    DZSINA 

  Merre van? 

 

    BÉLA 

  Eggyel lejjebb... 

 

Ácsorognak, várják, hogy az Izmos végezzen. A csendben jól hallatszik, ahogy megint 

nagyokat böfög, aztán visszamegy a konyhába. Picit várnak még és lassan leereszkednek a 

lenti emeletre. 
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49.BELSŐ NAGYÚR HÁZA ELŐTT, KOCSIBAN – HAJNAL 

 

Nem messze a Nagyúr házától Hulk és Főni a metálkék dzsipben ülnek. Hallgatnak. Főni 

nagyon feszült. 

    FŐNI 

  Megmondtam, hogy megbaszom a fejed, ha ezt  

  nem intézed el nekem!  

 

    HULK 

  Meg lesz az! 

 

Főni idegesen felnevet. 

 

    FŐNI 

  Meg lesz? Kicsit elkéstél! Most mi a faszt csináljak veled?!  

 

Hulk bűnbánóan hallgat. 

 

    FŐNI 

  Már a parti előtt azt ígérted, hogy minden rendben lesz.  

  Mi történt?! 

 

Hulk nem mer megszólalni. 

 

    FŐNI 

  Azt kérdeztem, mi történt! 

 

    HULK 

  Kiküttem a véznagyereket, aszittem e tudja intézni... 

 

    FŐNI 

  Egy ilyen horderejű dologban?! Te tényleg ennyire  

  tompaelméjű vagy?! 
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49.BELSŐ NAGYÚR HÁZA ELŐTT, KOCSIBAN – HAJNAL folyt. 

 

Főni idegesen megigazítja a haját. 

 

    FŐNI 

  Szagot fogott! Már a partin is állandóan ezt a  

  témát babrálta. Alig bírtam elkerülni. Ahelyett,  

  hogy a kapcsolatihálót építettem volna, ahelyett  

  kerülgetnem kellett, nehogy rákérdezzen és akkor  

  mit mondok! 

 

    HULK 

  Ki? 

 

Főni olyan haraggal néz Hulkra, hogy az kínjában csak bambán mosolyog. 

 

    HULK 

  Jó értem... 

 

Meg akarja nyugtatni Főnit. 

 

    HULK 

  A zügyvédet elvittük a házadba és mingyá kikérdezzük... 

 

    FŐNI 

  Nem hittem, hogy ennyire nem lehet megbízni...most  

  tényleg nekem kell mindent megcsinálni! Nem érted,  

  hogy mire megy a játék?! 

 

    HULK 

  Főni, most elrendezem! Esküszök! 
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49.BELSŐ NAGYÚR HÁZA ELŐTT, KOCSIBAN – HAJNAL folyt. 

 

Főni nagyot sóhajt. 

 

    FŐNI 

  Bazdmeg! Ha ez kiderül...bele se merek gondolni... 

 

 

 

50.BELSŐ. IRODÁBAN –  HAJNAL 

 

A hosszú iroda végében ül lekötözve Ákos. Már nem reménykedik semmiben. Ahogy Béla 

benyit, rémülten felkapja a fejét és  megrendülten bámulja az ajtón benyomuló erdei csapatot.  

 

Hát eljöttek érte!  

 

Pirci és Dzsina odaszaladnak, letépik a szájáról a ragasztót, lefejtik a körbetekert 

szigetelőszalagot.  

 

    ÁKOS 

  Itt vagytok... 

 

Pirci nagyon büszke. 

 

    PIRCI 

  Itt! 

 

Ákos nagyon meg van hatódva. Most mindannyian, Dzsina, Béla, Pirci és Mercédesz átölelik 

Ákost, aki egészen el van érzékenyülve. 

 

    ÁKOS 

  Ezt nem hiszem el! Ez csodálatos! 

 

Megdörzsöli a szemét, megkönnyebbülten áll. Mercédesz odaadja neki a winchestert.  
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50.BELSŐ. IRODÁBAN –  HAJNAL folyt. 

 

    ÁKOS  

  Ez is itt van? 

 

    MERCÉDESZ 

  Mit kezdesz vele? 

 

    ÁKOS 

  Ebbe majdnem belehaltam... 

 

Ákos már majdnem rátapos, amikor Dzsina csodálkozva megszólal 

 

    DZSINA 

  Tönkreteszed? 

 

Ákos megáll egy pillanatra és már tudja mit kell tennie.  

 

    ÁKOS 

  Igazad van! Elvette az eszemet az öröm.... 

 

Az irodában van egy komputer. Gyorsan belép a számítógépbe.  

 

 

 

51.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  HAJNAL  

 

Eközben Heki még mindig az utcán toporog, nem tudja eldönteni mit tegyen.  

 

 

 

52.BELSŐ NAGYÚR HÁZA ELŐTT, KOCSIBAN – HAJNAL 

 

Feszült csend van, Főni az arcát dörzsöli. 
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52.BELSŐ NAGYÚR HÁZA ELŐTT, KOCSIBAN – HAJNAL folyt. 

 

    FŐNI 

  Én vagyok egy hülye, hogy szabad kezet adtam...  

 

Megcsörren a telefonja. Ránéz és még idegesebb lesz. 

 

    FŐNI 

  Na tessék, ő az! Most mit mondok neki? Meg  

  ne mozdulj, nehogy meghallja, hogy már a kocsiban  

  vagyunk. 

 

Amikor felveszi, a hangja szervilis  

 

    FŐNI 

  Bosszom! Hát te nem tudsz aludni, kérlek? Persze nem  

  is csoda egy ilyen parti után! Micsoda nagyszerű srác ez  

  a te fiad! 

 

Negédeskedve beszél, de a hangján érezni, hogy izgul. 

 

    FŐNI 

  Bosszom, Bosszom, kérlek! Tegnap is ezen rágódtál,  

  neked ezzel nem kell törődni, van más dolgod is....ez  

  már csak technikai kérdés, hidd el nekem. Minden a  

  legnagyobb rendben, elhiheted nekem! Értem...mert  

  már előbb is tudtam volna...rendben, este magam viszem  

  el hozzád! 

 

Ránéz Hulkra 

 

    FŐNI 

  Ennyi időnk van. Este vinni kell neki. Együtt akarja bezúzni.  

  Paranoiás barom! 
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53.BELSŐ. IRODÁBAN –  KORA REGGEL 

 

Az irodában Ákos a komputer előtt ül, a többiek izgatottan állnak körülötte. Rákattint a 

filmre, hogy feltöltse, de az véletlenül elindul és a szerencsétlen nő borzalmas sikolya betölti 

az egész házat. Ijedten összenéznek. 

 

 

 

54.BELSŐ. KONYHÁBAN –  KORA REGGEL 

 

A konyhában a két Izmos abbahagyja az evést.  

 

    IZMOS-I 

  Mi volt ez?! Te is hallottad?  

 

    IZMOS-II 

  Biztos valami film... 

 

    IZMOS-I 

  Jó, de honnan? 

 

Az IZMOS-II megránja a vállát. 

    IZMOS-II 

  Nem mindegy? 

 

    IZMOS-I 

  Honnan jön a hang? 

 

    IZMOS-II 

  Nincs itt senki, mit idegeled magad? 

 

    IZMOS-I 

  Azér tegyünk egy kört. 

A két Izmos feláll, az egyik még beletöm egy falatot a szájába és elindulnak az iroda felé. 
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55.BELSŐ. IRODÁBAN –  KORA REGGEL  

 

Béla rémülten hallja a nehéz lépteket. Riadtan suttog 

 

    BÉLA 

  Végünk van! Erre jönnek. 

 

    DZSINA 

  Bújjunk el gyorsan! 

 

Mindannyian az ajtó mögé bújnak, szorosan egymás mellé állnak. Belép a két Izmos.  

 

Először nem is veszik észre, hogy Ákos nem ül ott a széken. A komputert bámulják, nem 

értik, hogy miért van bekapcsolva. 

 

    IZMOS-I 

  Te gépezté? 

 

    IZMOS-II 

  Én nem. Mér gépeztem volna? 

 

    IZMOS-I 

  Akko? 

 

Dzsina véletlenül elengedi az ajtót, ami lassan elmozdul és az IZMOS-I megpillantja az ott 

lapulókat.  

 

    IZMOS-I 

  Vendégeink vannak bazmeg! 

 

Fenyegetően elindul feléjük.  
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55.BELSŐ. IRODÁBAN –  KORA REGGEL folyt. 

 

    IZMOS-I 

  Most haragszok, mert abba kellett hagyni a reggelimet...  

 

Közben közeledik Dzsina felé.   

 

    IZMOS-I 

  Mit keresel itt?!  Nem tudtad, hogy neked nem szabad  

  ide bejönni?  

 

Elkapja Dzsinát és egy hatalmasat vág az arcába, azonnal elered az orra vére. Béla felkiált 

 

    BÉLA 

  Mit csinálsz te állat, megütöd a kicsit? 

 

    IZMOS-I 

  Na jó is, hogy megszólalsz, mer már nagyon elegünk van.  

 

Most Béla kap egy hatalmas pofont, megtántorodik és elesik. A másik Izmos is elindul 

feléjük, Mercédesz megpróbálja elgáncsolni, de nagydarab elkapja és amikor meg akarja ütni,  

Ákos odaugrik és belekapaszkodik a karjába.  

 

    ÁKOS 

  Te rohadt húshegy! 

 

Dzsina még félig kába a hatalmas ütéstől de az Izmos már adja is a következő ütést. Dzsina 

elesik, a feje koppan a földön.  

 

Ekkor Pirci kétségbeesve nekiszalad az Izmosnak, aki erre nem számít és majdnem elveszíti 

az egyensúlyát. Béla feltápászkodik és ő is ráugrik a hatalmas emberre. Most ebben a 

pillanatban az egyik Izmoson Mercédesz és Ákos csimpaszkodik, a másikon Béla és Pirci.  
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56.KÜLSŐ. FŐNI HÁZA ELŐTT –  KORA REGGEL 

 

Heki az utcán meghallja a dulakodás hangjait, a rémülettől nyöszörögve felkapaszkodik a 

kerítésen, felrohan a lépcsőn.  

 

 

 

 

57.BELSŐ. IRODÁBAN –  KORA REGGEL  

 

Amikor belép, Ákos épp az enter-t akarja megnyomni. Tiszta erejéből megpróbálja elérni a 

gombot, de az Izmos-I erősebbnek bizonyul 

 

    IZMOS-I 

  Azanyád! 

 

Visszarántja Ákost és nagyot üt a feje tetejére. Eközben Béla a másik kezében vergődik. Heki 

félelmében felsikolt, de nekirugaszkodik és fejjel beleszalad az Izmos-I hasába. Ez egy nagy 

gyomros volt, az Izmos hátratántorodik és véletlenül rácsap a klaviatúrára és lenyomja az 

enter gombot.  

 

Párhuzamosan több helyre indul a különleges információ.  

 

A másik Izmos úgy rángatja Pircit mint a rongyot. Dzsina aki az előbb kiszabadult, 

nekifutásból ráugrik a hátára, belekapaszkodik az orrába és tiszta erőből húzza, csavarja. Az 

Izmos üvöltve forog, úgy próbálja lerázni magáról a pici, de kellemetlen alakot. Most 

fürtökben csimpaszkodnak a két behemóton, az egyik hátán Dzsina, a karját Mercédesz 

harapja, Ákos a másik oldalon tiszta erejéből tekeri az Izmos ujjait és közben vicsorít és liheg 

az erőlködéstől.  

 

    ÁKOS 

  Ugye milyen szar?  
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57.BELSŐ. IRODÁBAN –  KORA REGGEL folyt. 

 

A másik Izmoson Béla és Heki talált egy fogást. Béla a hátára vetette magát és a füleit 

csavarja, míg Heki hatalmasakat bokszol a hasába. Most mindenki csípi, csavarja őket ahol 

éri. Végül valahogy lebirkózzák és megkötözik őket.  

 

A számítógép diszkrét hangon jelzi, a feltöltés sikeres volt, elment az üzenet.  

 

Lihegve, fáradtan állnak. Mindenki tépett és vértől maszatos. Ákos lehúzza a winchestert a 

gépről. 

    ÁKOS 

  Ez elment. 

 

Egy rövid ideig tartja a kezében, aztán kidobja a szemétbe. Dzsina elkenődött véres arccal, de 

hetykén néz a többiekre  

 

    DZSINA 

  Na! Ennyi e! 

 

 

 

58.BELSŐ. NAGYÚR HÁZÁBAN –  NAPPAL 

  

Nem sokkal később a Nagyúr egy telefonhívást kap, a szörnyű film kikerült a világba. Főni 

ott ül vele szemben, idegesen morzsolgatja az öltönye csücskét, átfut a rettegés az arcán. 

Tudja, hogy mostantól neki annyi, ezt nem lehet megúszni.  

 

 

 

59.KÜLSŐ. ERDEI ÚTON – ALKONY 

 

Alkonyodik. Az erdei úton Heki rikoltozik a boldogságtól, eufórikus állapotban van. Átöleli 

Ákost és cuppanós puszit ad az arcára. Mercédesz nevet rajtuk. Pirci büszkén nézi a testvérét.  
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59.KÜLSŐ. ERDEI ÚTON – ALKONY folyt. 

 

Béla Dzsina mellett lépeget és noha nem néznek egymásra, tudják, hogy valami erős, furcsa, 

új érzés van a levegőben.  

 

A fák elégedetten susognak. 

 

 

 

60. KÜLSŐ. A LEVEGŐBEN - ALKONY 

 

A Bagoly egy hatalmas spirális kört ír le a fák fölött, egyre magasabbra emelkedik. A vidám 

kis csapat egyre kisebbnek látszik. Megszólal, nagyon mély a hangja 

 

    BAGOLY 

  Az tény, hogy ez így történt, ahogy elmondtam.  

  Semmit nem tettem hozzá. De nem is kellett volna.  
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