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A cigányok ábrázolása a filmművészetben elsősorban misztikus erejükre, a jóslásra, a 
táncra és a zenére épült. Az alkotáésokból, mint lobbanékony természetű, a szabadságot 
mindennél jobban szerető, a bűnözésre hajlamos népként ismerhetjük meg őket. 
Cigányokkal találkozhatunk a Carmenben, vagy a Párizsi Notre Dame-ban. Az 1960-as 
évek előtti filmgyártás a sztereotípiákat majdnem mindig ideológiai célra használja fel, és 
ennek megfelelően lesznek belőlük jó muzsikusok, jövendőmondók, vagy rossz emberek, 
azaz    gyerekrablók, alkoholisták. Kevés realista ábrázolás született, az olyan filmek, mint 
pl. az 1975-ös A cigánytábor az égbe megy (Табор уходит в небо), túlzottan 
romantikusak, és legfeljebb a kosztümök, vagy a dallamok emlékeztetnek rájuk. A 
jugoszláv, vagy inkább szerb filmekben hiteles ábrázolásokkal is találkozhatunk, de azt a 
néhány alkotást is, amelyben szerephez jutnak, főleg a sztereotípiákkal való játék 
jellemzi. Ilyen Emir Kusturica talán legjobb filmje is A Cigányok ideje (Dom za vešanje, 
1989).  

A Találkoztam boldog cigányokkal is (Skupljači perja, magyarul Tollszedők, 1967) 
ezek alól kivétel, erőteljes realizmusához csak egy cseppnyi romantika társul. A filmet 
Aleksandar Saša Petrović rendezte 1967-ben és többek között olyan elismerésekben 
részesült, mint a 1967-es Cannes-i filmfesztivál zsűriének különdíja vagy a FIPRESCI díj, 
valamint 1968-ban Oscar-díjra jelölték legjobb idegen nyelvű film kategóriában, de 
alulmaradt Jiři Menzel Szigorúan ellenőrzött vonatok c. filmjével szemben. A jugoszláv 
filmkritika 1983-ban minden idők legjobb hazai filmjének kiáltotta ki. 

A történet a vajdasági Zombor környékén, egy cigánytelepen játszódik. A 
középpontban a két tollszedő cigány, Boro a fiatal, karizmatikus macho főszereplő, és 
konkurense, az idősebb Mitra állnak. Boronak van családja, de minden áron meg akarja 
szerezni Tisát, Mitra mostohalányát. A két tollszedő egymás közt felosztja a Vajdaságot 
10-10 falura, de miután Mitra megsérti az egyezséget és tollat vesz a Boro területéről, 
veszélybe kerül a kapcsolatuk, de látszólag megegyeznek italozás közben. Miután Mitra 
sikertelenül megpróbálja összeadni a mostohalányát egy nagyon fiatal fiúval, Boro 
felajánl 3 falut a lányért, de Mitra megsértődik, és hazamegy. A lány megszökik az 
erőszakoskodó Mitrától, de a rokonok gyorsan elkapják és egy másik cigánytelepre viszik. 
Boronak sikerül megvesztegetni a rokonokat, és elviszi Tisát az orthodox paphoz. Miután 
a pap összeadja őket, hazaviszi új asszonyát a családjához, ahol látszólag ez a 
legtermészetesebb dolog. Boro hamarosan elmegy a lókupec barátaival egy lóvásárra, 
ahol Mitra megtámadja őt, de társai megvédik, a támadó pedig megmenekül. Otthon az 
öreg feleség sikeresen meggyőzi Tisát, hogy menjen Belgrádba szerencsét próbálni. Tisa 
meg is teszi, de miután ráeszmél, hogy egy sokkal nyomorúságosabb helyzetbe került, 
megpróbál visszajutni otthonába. Stoppol, két török kamionos veszi fel. Az egyikükkel jól 
érzi magát a hátsó ülésen, mikor a sofőr ugyanezt kéri és Tisa nem adja magát a kaminos 
elveri és bezárja a hűtőkocsi csomagterébe. A határátkelő közelsége miatt kirakják 
Zombor környékén az árokba, ahol rátalál egy rokon és visszaviszi a mostohaapjához. 
Boro felesége után ered, és végül egy késsel ront be volt társához. Egymásnak esnek  
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és Boro leszúrja Mitrát, aki vérben úszva elmerül a tollai közt. Később megtalálják a 
testet, a gyilkossággal Boro egyik lókupec ismerősét gyanúsítják, de az a hosszú vallatás 
hatására kifakad és elárulja, hogy Boro tette volt. A rendőrség járja a cigánytelepeket, de 
mindenki úgy tesz, mintha semmit sem tudna, Boro eltűnt.  

A rövid tartalom ismertetése, csak keveset fed föl a film gazdagságából. Csak a 
címszerepeket játsszák profi színészek, mint Borót a koszovói albán Bekim Fehmiu, vagy 
Mitrát a partizán filmek legnagyobb sztárja, Velimir Bata Živojinović, Lenkát Olivera 
Vučo énekesnő. A néhány további fehér szerepet kivéve (a szerb pap, a szerzetesnő és 
bíró szerepét) amatőr színészek szerepelnek, amely óriási lökést ad a film autentikus 
hangulatának, már-már olyan mintha dokumentumfilmet néznénk.  

Boro karaktere agresszíven macho, látjuk, ahogy elveri feleségét és Lenkát, a film 
végén Mitrával is végez, jól alkudozik, nagy üzleti érzéke van, kész feladni a 
hagyományos utcai szokásokat, és Tisát a szerb pap elé viszi. Úgy tűnik, mintha ezúttal 
komolyabban venné a fogadalmát, ugyanakkor ez a szenvedély talán túlzottan is erős, 
legszívesebben bezárná valahova, de ölni is képes, hogy megtarthassa. Minden jelenetben 
egy újabb Borót láthatunk, az asszonyverő és az ügyes alkudozó a gyilkosság után otthon, 
karján a gyermekével türelmesen nézi a tv-t.  
Érdekes a két klerikus, a hideg szívű szerzetesnő és a barátságos Pavle pap kontrasztja. A 
szerzetesnő csak akkor hajlandó megkeresztelni egy halott csecsemőt, amikor Boro 
finoman azzal fenyegeti, hogy nem vásárol tőle tollat. A pap próbál nem bort inni és vizet 
prédikálni, nehéz harcot vív a fennmaradásért az „Antikrisztusok” miatt (itt a 
kommunistákról beszél). Pavle az egyik jelenet végén a legnagyobb meglepetésünkre 
bejelenti, hogy azt tervezi, elmegy vendégmunkásnak Németországba.     

A filmben a zene óriási szerepet kap, majdnem egyenrangú a párbeszéddel. A 
dalok egy részét Olivera Vučo Lenka szerepében énekli, aki ekkor már befutott énekesnő, 
de többször megszólalnak a tamburások és énekelnek maguk az amatőr színész 
cigányemberek is. A film külföldön forgalmazott változatának címe, így magyar cím is a 
Gyelem, gyelem második sorából származik. Később ez a szám lett a cigányok himnusza 
1973-ban.     

A film színei a jelenetek többségében valamiféle fakó, szürkés-sárgás árnyalatok, 
amelyek nagyon hűen visszaadják a sáros puszta látképét. A színek csak addig élénkülnek 
meg, amíg a násznép mulat, vagy amikor a cigányok a soron táncolnak.  

Többnyire a lovárihoz hasonló helyi nyelven folyik a párbeszéd, de a cigányok 
egymás közt sokszor váltanak szerbre, ha valamit hangsúlyozni akarnak, mintha ezen a 
nyelven nagyobb hitelessége lenne a mondandónak.  

Egy kis előzetest kapunk a Vajdaság sokszínűségéből, amikor részletet látunk egy 
kovačicai szlovák evangélikus istentiszteletből, román temetésből és egy nagycsaládi 
ebédből is. 

A film a jugoszláv film aranykorában, az új film (novi film) időszakában született, 
amely inkább tendencia volt a jugoszláv filmgyártásban. Mint mozgalom az 1960-as, 
1970-es évek liberalizációjából nőtte ki magát, levetkőzte magáról a rendszer 
bürokratikus dogmatizmusát, és hirdette a szabad önkifejezést és a kísérletezést. 
Legnagyobb hatással az új film megszületésére az olasz neorealizmus és más európai 
újhullámok voltak. A filmesek elutasították a szocialista realizmus domináns stílusát, 
amely optimizmusával a néptömegek patrióta nevelését tűzte ki célul, helyette a 
szocialista állam sötétebb oldalát fordították a néző felé, felfedve annak korrupt  
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és képmutató arcát. A radikálisabb alkotók keze alól kerültek ki fekete hullám alkotásai, 
amely nevét a jugoszláv cenzúrától kapta.  

Bár a film gyakorlatilag csak egyetlen mondat erejéig foglalkozik a 
szocializmussal, biztos nagy fejfájást okozhatott a vezetésnek. Amikor az elején egy 
régiségek iránt érdeklődő jólöltözött elvtárs megkérdezi, mikor lesznek a cigányok is – 
akiket itt mućkaroš-oknak, vagyis csalóknak nevez – a munkásosztály tagjai, György, Boro 
ivócimborája így válaszol: „Ej, elvtárs úr, itt csalok, vagy ott, ugyanaz a vége”. Ennél 
nagyobb gondot okozhatott az a sokkoló szegénység, amit a filmből a nemzetközi 
közönség megismert. Egy cigánytelep egy kisváros határában kisebb gond, de az, hogy a 
belgrádi nyomortanya egy európai nagyvárosban úgy néz ki, mint Mexikóvárosban vagy 
Kalkuttában, az nagyon kínos lehetett. Akaratlanul, mint az egyik első nagy nyugati siker, 
ez a film is hozzásegített azon kép kialakulásához, amit mára Kusturica filmjei 
felépítettek, amiben a Balkán metafora mindarra, amit ezekben a filmekben egy külső 
szemlélő láthat.   

A film társadalmi szempontból egy olyan kettős helyzetet mutat, amelyben 
látszólag egyszerre mindenki, és senki sem hibás. Petrović nem esik abba a hibába, hogy 
leegyszerűsíti a problémák okait, vagy a lehetséges megoldásokat. A film központi eleme 
a cigányok látszólagos önizolációja, amely a társadalom többi tagjával, más csoportokkal 
vagy rendszer intézményeivel való kapcsolaton keresztül nyilvánul meg (például a 
klérussal, a parasztvilággal való érintkezésben, egy bírósági kihallgatáson, vagy 
rendőrséggel való beszélgetés során pontosan körvonalazódik a társadalom alacsonyabb 
rétegeinek és a rendszer képviselőinek összetett viszonya). A korabeli igazságszolgáltatás 
külön kategóriaként kezeli a cigányokat (amikor a lókupecet gyilkossággal gyanúsítják, 
elég annyi, hogy: „Ki lett volna, ha nem te?”). Természetesen arra is fény derül, hogy a 
rendszer jóléti intézményei sem érik el a cigánytelepet. Amikor a csecsemő beteg, az 
anyja aggódik, de meg sem fordul a fejében annak a lehetősége, hogy orvoshoz vigye, és 
a gyerek a következő napon meghal. Igaz ez a nők fizikai-anyagi biztonságára is. A férjeik 
nem csak a saját asszonyaikat verik, a férfiak úgy kártyázzák el a vagyonukat, mintha az 
valamiféle elidegeníthetetlen sajátossága lenne a maszkulinitásuknak.  

Petrovićnál megjelenik az a gondolat, hogy a cigány, nem egy merev kategória, 
inkább a társadalom legalsóbb rétege. A cigányok, maguk is „lemocskoscigányozzák” 
egymást, ami azt mutatja, hogy akaratlanul is elfogadják a többségi társadalom 
véleményét, miszerint a státuszukat maguknak köszönhetik. Ennek ellenére, egyáltalán 
nem bíznak a rendszer intézményeiben, nem működnek együtt, amikor a rendőrség 
kérdezősködik a gyilkossági ügyben, az egész telep hallgat, pedig mindenki pontosan 
tudja mi történt.  

Bár ez az élet számukra nagyon nehéz, ők nem akarják feladni, annál jobban 
szeretik a szabadságukat, mint mondják, vagy csak túl nagy a saját társadalmuk 
tehetetlensége? Mindenesetre, ezt a keserédes érzést kelti a film zenéje, a tájat belepő 
fehér toll, és az utolsó képsorok is, amint az esős tájon végighaladó kamera alatt szól a 
tamburazenekar.   
 

Léphaft Áron 43 
 
 
 

                                                 
43 Geográfus hallgató, PTE TTK. 
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