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Deák-Sárosi László

	 Álom	hava

Erről a kivételes alkotásról csak rendhagyó értelmezést lehet és szabad írni. 
Bicskei Zoltán mozifilmje az egyik legszebb hitvallás a magyar önazonosságról 
és történelmi tudatról. Egy esszéisztikus és allegorikus honfoglalástörténet, 
amelynek cselekménye a török kiűzése után, 1690-ben játszódik a Délvidé-
ken, az aracsi romtemplomban és közelében. A filmnek az alapötletéről, a 
szellemiségéről, a látványvilágáról, a szereplőválogatásáról és a színészve-
zetéséről csak az elismerés hangján lehet írni. Ami viszont kidolgozatlan és 
műfajszerűtlen, a témához, terjedelemhez és a forgalmazási körülményekhez 
viszonyítva, az a dramaturgia. Éppen ezért arra gondoltam, hogy elemzés 
gyanánt és részben helyett azt írom le, hogy miképpen igazítottam volna a 
forgatókönyv történetvezetésén, ha én lehettem volna a dramaturgja.
 Először azonban pár mondatban a mű keletkezéstörténetéről. A film for-
gatókönyvét a rendező, a délvidéki Bicskei Zoltán írta, amelyet egy komoly 
referenciamunkákkal bíró produkciós cég karolt fel, és gyártott le. Ezzel a 
forgatókönyvvel bekopogtak a Magyar Nemzeti Filmalap ajtaján, de ott azzal 
utasították el, hogy a forgatókönyv annyira rossz, hogy kijavítani sem lehet. 
Én az alábbiakban azt szándékozom bebizonyítani, hogy a forgatókönyv kiváló 
munka, és a dramaturgiai hibáit ki lehetett volna javítani. A nagyhatalmú és a 
magyar sorskérdésekkel azonosulni képtelen döntnökök még azt is hozzá tet-
ték, hogy nevetséges a filmterv szemlélete, és nem lehet ma, a huszonegye-
dik században komolyan venni a például a történelmi királyokat. Pedig lehet, 
és épp a film a legjobb bizonyítéka, hogy máig érvényes történelmi igazságok 
kimondására kifejezetten jó választás volt megidézni Mátyás, László és Attila 
királyunk szellemét. A filmet aztán más forrásokból, szerényebb költségve-
téssel sikerül leforgatni. Támogatta mások mellett a Médiahatóság, a Bethlen 
Gábor Alap és szerb koproducerek.
 A történet arról szól, hogy a kietlen, csaknem elnéptelenedett Bácská-
ban hat túlélő vándor igyekszik maguknak menedéket, túlélési lehetőséget 
találni. Köztük van egy deák (szerepnevén Hórihorgas - Szilágyi Nándor); egy, 
a deák szolgálatába állt egykori katona (szerepnevén Sánta - Kovács Frigyes), 
egy Öreg táltos (Barkó György), a táltosnak a Lánya (Tóth Anita), egy félke-
gyelmű (szerepnevén Félszemű - Székely B. Miklós) és egy egykori porkoláb 
vagy táltos (szerepnevén Csöntör - Horváth Csaba). Ők eljutnak az aracsi 
templomhoz, amelynek már csak a romjait találják. Lehet tizenkét éve, hogy 
elpusztulhatott. A vándorok a legközelebbi lakott vidéktől, Szeged környé-
kétől is három napi járásra vannak, így a túlélési esélyeik nem túl nagyok, 
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hiszen oda ivóvíz és élelem híján is el kellene valahogy jutniuk, ha sikerülne 
elszánniuk rá magukat. Mire végül elszánják magukat, nem tudnak mindany-
nyian elindulni. A szkeptikus, de jobb fizikai erőben lévő porkoláb még nya-
kába veszi az utat, a sánta segítségért indul, a félkegyelmű pedig megöli a 
deákot, illetv az öreg táltost, és megerőszakolja a lányát.
 A film egy epilógussal zárul, amelyben a táltos lánya vajúdás előtt áll az 
erőszakban fogant, egyszerre gyűlölt és szeretett gyermekével. A nő és egy 
fiatalember, Becse (Búza Ákos), talán együtt meg tudtak maradni a bácskai 
kopár, szikes vidéken is. A félkegyelmű nem tud nyugodni, nyomasztják a 
tettei, azonban őrjöngésében az anyja és Becse lecsillapítják, felkarolják, és 
lehetőséget adnak neki, hogy a bűneit munkával, szolgálattal törlessze.
 Hogy mi hiányzik e remekül kitalált, kidolgozott történetből dramaturgi-
ailag? Először is az, hogy az események céltörténetben legyenek elrendezve. 
Világosabban és pontosabban kellett volna rögzíteni, hogy ezek az emberek 
honnan jönnek és hová tartanak. A válasz, persze nyomokban kihallható a 
dialógusokból, de plasztikusabban, célokkal, döntésekkel és fordulatokkal kel-
lett volna mindezt bemutatni. Erről az alábbiakban részletesen írok, de előtte 
még kitérek egy másik hiányosságra és annak megoldási lehetőségére.
 A film játékideje 112 perc, közel két óra. Ilyen hosszúságú, egész estés 
filmként műfajilag nem érvényesül egy esszéisztikus allegória. Ilyen terje-
delmű műsoridő alatt a néző nem képes befogadni a tömény esszéisztikus 
kinyilatkoztatásokat a legszebb képekkel együtt sem. Kell már az elején és 
közben többször megerősített cél, illetve a nézőnek a meggyőzés és a ha-
tás szempontjából alapvető azonosulási lehetőség. Ez pedig a pathosz, nem 
csupán a köznyelvileg is használt emelkedett érzelmi hatás, a pátosz, hanem 
minden, ami a befogadó közönség félelmeire és értékrendjére való közvetlen 
hivatkozás: az elmúlás közvetlen veszélye (szomjhalál, éhhalál, betegség, el-
lenség támadásának lehetősége), a valahová tartozás igénye (párválasztás, 
közösségi hovatartozás, hazaszeretet stb.). 
 Mindezek, természetesen nyomokban megvannak a film alapötletében, 
sőt rejtve a megvalósult változatában is, de dramaturgiai elrendezés és a for-
dulópontok az alapötletnek a szellemisége alapján más kiemelést igényeltek 
volna. Most leírom a szerkezet és a cselekményvázlat általam javasolt válto-
zatát.
 A cselekményt három nagyobb egységre tagolnám. Az első felvonás arról 
szólna, hogy a hat vándor étlen, szomjan, végkimerültségben vonszolja ma-
gát a szikes pusztaságban, lakott vidék fele igyekezvén. Az első ember, akit 
a néző megpillant, a deák lenne (nem pedig a porkoláb), hiszen a deák fősze-
replő, az ő sorsával és nézőpontjával kell elsősorban azonosulnia a nézőnek. 
A megvalósult változatban is a deák a főszereplő, az ő képzeletében jelen-
nek meg a királyok és Ferenc atya, az egykori aracsi főapát. A deák az álta-
lam javasolt változatban elsőként tűnne fel képeken a segítőjével, a sántával, 
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és velük tartana a fogságból általuk kiszabadított félkegyelmű is. Jobb lenne, 
ha a félkegyelmű néma lenne, és nem magyar, ezzel is jelezvén a különböző 
nemzetiségek között kölcsönös megértés és együttélés nehézségeit, illetve a 
magyar, egyben keresztény irgalmat, hogy azt az embert is kiszabadították a 
török fogságából, aki nem közülük való, sérült, és később az ellenségükké is 
válik. Közben csatlakozna hozzájuk az öreg táltos a lányával, majd később a 
szkeptikus porkoláb, aki egy utalás alapján talán szintén táltos.
 A cselekmény egyharmadában a vándorlás lenne a cselekmény alapja. 
A pathosz alapján az azonosuláshoz a kimerültség, a betegség, az éhség és a 
szomjúság lenne kihangsúlyozva. Így a néző nyomban be lenne vonva a tör-
ténetbe, és az együttérzés alapján izgulna a vándorok túléléséért és célba ér-
kezésükért. Az egyáltalán a létért való küzdelmet párhuzamba kellene állítani 
a hon alapításának, újraalapításának motivációival és mozzanataival. A közös-
ségi és a nemzeti életnek az egyének perspektívájából, testi és lelki szükség-
leteinek érzékeltetéséből kellene kidomborodnia. Az egyén horizontjának tá-
gításával lehetne hitelesíteni mindazt a sok kételyt és bölcsességet, amelyet a 
szereplők a filmben megfogalmaztak a nemzettel és a hazával kapcsolatban. 
A dialógusok kilencven százalékában maradhatna ugyanaz a szöveg, amit re-
mekül megírt a forgatókönyvíró-rendező, csak alulról mindezt meg kellett 
volna támogatni az egzisztenciális fenyegetettség láttatott és együttérzésre 
sarkalló mozzanatival.
 Ezek a mozzanatok nyomokban benne vannak a cselekményben, hiszen 
közvetve ki-kiderül, hogy a vándorok éheznek, szomjaznak, csak az ok-oko-
zatot kisebb jelenetekkel, epizódokkal, fordulatokkal kellene megtámogatni.. 
Elhangzik a filmben, az öreg táltos említi, hogy a legközelebbi lakott település, 
„Szöged” legalább három napi járásra van, de ennek a helyzetnek konkrétabb 
hatásokkal kellett volna megjelennie a vándorok életében, és reflektálniuk 
kellett volna erre az információra. A vándorok szakadtak, fáradtak, de nincs 
jele annak, hogy az éhségtől, szomjúságtól, betegségtől végkimerültségbe 
kerültek volna. Mindannyian ráérősen elfilozofálgatnak a maguk, a nemzet és 
a világ dolgiról, de ha ők maguk nem érzékelik például az éhhalál veszélyét, 
akkor a néző hogyan érzékelje? Vannak ugyan jelei az éhezésnek és az éhezés 
csillapítása iránti próbálkozásnak, de nem oksági viszonylatban. A félkegyel-
mű csapdával megfog egy varjút, és megsüti. Ehhez viszonyulnia kellett volna 
az éhezés jeleit egyébként nem egyértelműen mutató többi vándornak is.
 Az első felvonásnak addig kellett volna tartania, amíg meg nem érkez-
nek az aracsi templomhoz. Az aracsi templom lett volna az első cél, amit el 
akartak volna érni.  Nyomban az első képkockákon céltörténetté kellett volna 
tenni a cselekményt, de úgy, hogy a vándorok csak vánszorognak, igyekeznek 
egy olyan helyre, amitől a helyzetük megoldását várják. Az én dramaturgi-
ailag átalakított változatomban a hat vándor abban reménykedett volna, és 
ezt megbeszélték volna az úton, hogy az aracsi templom és a mellette lévő
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kolostor túlélte a törökökkel vívott felszabadító háborút, és abban bíztak vol-
na, hogy ott él még néhány szerzetes, akik befogadják őket. A hat vándor a 
templomban, a kolostorban és a lakóiban remélhette volna tehát az életük és 
a nemzet újjáéledését ezen a vidéken. Erre következhetett volna a cselek-
mény egyharmadánál az első nagy fordulat, amikor megérkeznek a templom-
hoz, de annak már csak a romjait találják, élő lelket a közelben egyet sem.
 Innen a második felvonás újabb céltörténetté alakulna át. A vándorok a 
második felvonás közepéig, a középpontig azon vitatkoznának és azon igye-
keznének, hogy képesek-e az életet folytatni és megalapozni itt, a romtemp-
lom helyén és közelében. A második felvonás közepéig kellene eljutniuk addig 
a felismerésig, hogy itt a túlélésük nem lehetséges sem egyénileg, sem közös-
ségként. Ettől kezdve a tovább vándorlásra készülnének. A második felvonás 
vége lenne a második nagy fordulópont, amikor a helyzetet felismervén mégis 
elindul mindenki lakott területek felé. Már aki tud, mert a deákot a félkegyel-
mű megöli, és ez maradhatna az átdolgozott dramaturgiájú változatban is. A 
porkoláb/táltos elsőként indul el (ez így is van a filmben), és ő bár szkeptikus, 
de ő egy ereje teljében lévő férfi, még bízhat abban, hogy eljut valameddig. 
A sánta segítségért megy, aki tud a közelben túlélő, rejtőzködő Becse nevű 
fiatalemberről. Az öreg táltos és a lánya is elindulnak, mert őket erre a hitük, 
a spirituális indíttatás készteti. A félkegyelmű jobb híján velük tart, és amit az 
elkészült változatban is látni, az öreget megöli, és a lányát pedig megerősza-
kolja.
 A harmadik felvonás első fele szólna tehát arról, hogy ki milyen módon, 
de elindult a romtemplomtól, és mi történik vele közvetlenül utána. Szerintem 
fontos lenne, hogy ebben a részben megérkezzen a helyszínre, a templom 
mellé Becse, akit vártak, akiről a sánta és a deák beszéltek. Neki tanúja kel-
lett volna lennie az öreg megölésének és a lány megerőszakolásának, amit 
még nem tudott megakadályozni, mert épp csak akkor ért oda. Ebben a je-
lenetben a félkegyelműnek meg kellett volna halnia. Egyrészt az igazság, az 
isteni büntetés miatt, másrészt azért, hogy neki csak a gyereke éljen túl, mint 
rossz és egyben jó örökség. Az anya ugyanis egyszerre fogja látni ebben a 
gyerekben az erőszak eredményét és az édes fiát. Itt a templom mellett a 
félkegyelműnek saját hibájából vagy isteni beavatkozás következtében kellett 
volna meghalnia. Becse megvédte volna a lányt (bár már az erőszakos nem-
zést már nem tudta volna megakadályozni), de a félkegyelmű megtámadta 
volna Becsét is, aki csak védekezett, és helyette egy baleset végzett volna a 
támadójával. Például a félkegyelmű a maga hibájából beütötte volna a fejét 
egy téglába, vagy a fejére esett volna egy kő a romos épületről. vagy, mond-
juk villám csapott volna belé.
 Visszatérve az első és a második levonáshoz, még a motivációt és a célt, 
pontosítani kellene. Ahhoz, hogy a cselekmény valóban egy honfoglalástörténet 
allegóriájává válhasson, két kérdésben kellett volna a vándoroknak vitatkozniuk,
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megküzdeniük egymással. Az egyik az, hogy ki legyen a vezetőjük, ki tud-
ja biztosítani a társaság túlélését ott helyben, a pusztán, a romtemplomnál, 
vagy elvezetve őket lakott területig, akár Szegedig. Ez fel-felmerül a kész 
változatban is, de plasztikusabban kellett volna, egészen konkrétan, hogy kit 
választanak meg vezetőnek, ki mondja meg, hogy mennek vagy maradnak, 
és melyik esetben mit tehetnek. 
 A másik nagy kérdés pedig a nő, hogy a táltos lánya kié legyen, ki vehet-
né őt feleségül, ki nemzhetne neki gyerekeket. A lány lehetne így jelképesen 
az ősanya, Éva vagy Emese, aki megszüli azokat a fiakat, akik majd benépesí-
tik a török kiűzése után lakatlanná vált Délvidéket. Itt is vetélkedhettek volna 
a férfiak négyen is, mindenki a maga etikája és vérmérséklete szerint. A sán-
ta szerelmesen vonzódhatott volna a lányhoz, de önmarcangolón arra gondolt 
volna, hogy nem ő a méltó erre a szerepre. A porkoláb/tálos is udvarolhatott 
volna a lánynak, aki kikosarazta volna őt tisztelettudóan. Az én változatom-
ban a lány a deákhoz vonzódott volna, aki mint volt szerzetes nem tudott 
volna mit kezdeni a lány jeleivel, közeledésével. Így előlépett volna, ahogy a 
filmben meg is történt, a félkegyelmű, aki egy óvatlan pillanatban erőszakkal 
ragadta magához a lehetőséget. A lány méltó párja a deák halála után Be-
cse lehetett volna, aki végül meg is kapja őt, feleségül is veszi. A harmadik 
felvonás második részében derülne ki, hogy ők már egy házaspár, a bácskai 
magyarok Ádámja és Évája. Erre később még egy bekezdésben kitérek, de 
fontos lett volna, hogy az erőszakkal nemzett gyerek mellé még egy (vagy 
kettő vagy több) gyerek szülessen Becsétől is, és már ott legyenek mellette, 
láthatóan. Az azért nem perspektíva, és a valóságnak sem felel meg, hogy 
csak a félkegyelmű által erőszakkal nemzett gyerek legyen a bácskai magyar 
(újra)honfoglalók egyetlen utódja. Igaz, elvben ott a lehetőség, hogy Becsé-
nek és a feleségének lehet még gyereke, de ezt a filmen meg kellett volna 
mutatni a már világra jött csemetéket, mert a film ilyen vizuális műfaj.
 Van egy lényeges szerkezeti elem, amelyet dramaturgiai szinten kellett 
volna megoldani. Ez pedig a három királyunk, Mátyás (Csendes László), Lász-
ló (Mercs János) és Attila Dr. Papp Lajos), illetve Ferenc atyának (Dánielffy 
Zsolt) a megjelenése. Fontos lett volna jobban elválasztani a valóság és a 
képzelet rétegeit. Ez részben meg is történik a filmben, hiszen kiderül, hogy 
ezek a szakrális történelmi személyiségek a deák képzeletében jelennek meg, 
de ezt motiválni kellene, és jobban kihangsúlyozni. Először is azt kellett vol-
na jelezni, hogy a deáknak a kimerültségtől, az étlenségtől-szomjúságtól és 
a betegségtől már lázálmai vannak. Ezek a lázálmok kapcsolhatnák össze a 
realitást a képzelettel és spirituálissal, a transzcendenssel. Fontos lett volna 
kihangsúlyozni, hogy a deák látta és hallotta Mátyást, Lászlót, Attilát, de a 
többiek nem. A szkeptikus szerepekben lévő sántának és a porkolábnak vitat-
koznia kellett volna a deákkal, hogy megjelentek-e a királyok vagy sem. Az 
öreg táltosnak és a lányának hinniük kellett volna a deáknak, annak ellenére,
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hogy ők viszont nem látták, nem hallották ezeket a jelenéseket. Egyébként 
királyokkal való dialógusok lényegében egy az egyben benne maradhattak 
volna a filmben, hiszen a magyar nemzet fő kérdéseit tárgyalják ki bennük, és 
ebben Bicskei szépen, pontosan idéz a történelmi és irodalmi hagyományból, 
néhol szó szerint, máshol kissé átfogalmazva. Lényeges szentencia például, 
amit Attila (Dr. Papp Lajos) szájába adott, hogy ”hol karddal, hol kegyelem-
mel” lehet elérni a nemzet szempontjából fontos célokat.
 Kevésbé jelentősnek tűnik, de kiváló dramaturgiai fogás lett volna a kés-
leltetés több motívumot és célt illetően. Egyiket már említettem, hogy az 
aracsi templomhoz csak az első felvonás végén, a filmnek körülbelül az egy-
harmadánál kellett volna megérkezniük. Addig a vándoroknak és a nézőknek 
fokozniuk kellett volna a várakozásukat, a képzeletüket, hogy milyen lesz a 
háborút túlélt templom és klastrom az őket megmentő lakóival. Ennek elle-
nére az elkészült változatban a vándorok szinte azonnal, már a film elején, 
mindenféle alaposabb előkészítés, várakoztatás mellőzésével megérkeznek a 
romtemplomhoz. A másik késleltetési lehetőség a deáknak a hazaszeretetről 
írott versének kellett volna lennie. Ezt a verset ugyanis a nyakában hordott 
bőrkötésben őrizte. A verset a deák túl hamar előveszi, és felolvassa. Ennek 
az információnak (a versnek) akkor kellett volna a nézőhöz eljutnia, amikor a 
deák már haldoklik, a második levonás végén.
 Visszatérve a cselekmény félbehagyott fonalának áttekintéséhez, a har-
madik levonás második feléről ejtenék néhány szót. Ennek egy epilógusnak 
kell lennie, ami 15–20–25 évvel később játszódik. Az epilógus elején ki is le-
hetett volna írni, hogy „20 évvel később”. Ugyanígy a fim elején, az első kép-
sorokon, ahol a vándorok feltűnnek, ki lehetett,, sőt kellett volna írni például, 
hogy Bácska vagy Délvidék, 1690. Tehát az epilógusban ugrik a cselekmény 
néhány évtizedet, és ez így van az elkészült változatban is. Illesztési, folyto-
nossági hiba, hogy Becse ott jelenik meg először, miközben a harmadik fel-
vonás elején neki már be kellett volna lépnie a cselekménybe a romtemplom 
mellett, és ott, akkor meg kellett volna küzdenie a félkegyelművel. Becse és 
az őt alakító színész a filmben túl fiatal ahhoz, hogy pár évtizeddel korábban 
már segítségül hívhatta volna őt a sánta. A félkegyelmű fiának szerepét egy 
Székely B. Miklóshoz valamiben hasonlító, de fiatalabb színészre kellett volna 
osztani; ahhoz, hogy a filmben mutatott asszony legyen az édesanyja, a fiatal 
Becse pedig a nevelőapja. A félkegyelmű idegennek az erőszakkal nemzett 
fia itt kamasz vagy fiatal felnőtt kellett volna legyen. A konfliktus pedig ab-
ból állt volna, hogy vízért, ételért vagy más, akár meg nem mondott okból ő 
megtámadta volna Becse és az asszonya közös gyermekeit. A féltestvéreket 
az asszonynak kellett volna szavakkal vagy tettlegesen szétválasztania. Itt 
jöhetett volna egy olyan fordulat, hogy a félkegyelmű fia a bűntudattól és az 
anyja iránt érzett tiszteletből az iszapba akarta volna magát ölni. Ettől Be-
cse menthette volna meg, és mondta volna, hogy az életet a Jóisten adta, 
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csak ő veheti el, és a magunk, illetve a felmenőink hibáit szolgálattal kell jóvá 
tennünk. Ekkor a család összefogódzkodva elindulhatott volna a szikes, de 
már zöldellő pusztaságban egy nádas, egy zsombék felé, ahol a távolban egy 
kunyhó lett volna látható, a családnak a lakóháza.
 Remélem, hogy sem az olvasók, sem a forgatókönyvíró-rendező, Bics-
kei Zoltán nem veszik tiszteletlenségnek, hogy egy elkészült filmről leírtam a 
magam által átgondolt dramaturgiai változatát. Fontosnak tartom, mert ezen, 
egyébként a lényeg szempontjából nem jelentős változtatások után a leg-
szebb és leghitelesebb film lehetett volna a magyar nemzeti és történelmi 
tudatról. Így is a legszebbek között van, csak jelen állapotában egy esszé-
isztikus képeskönyv, egy szimbolikus allegória marad, amihez sok türelem és 
kreativitás kell, hogy valaki meglássa benne mindazt, ami alapvetően mind 
benne van, csak nem domborodik ki plasztikusan az elbeszélő típusú játékfilm 
és az első megtekintésre is érthető, átérezhető, átélhető egész estés mozifilm 
műfajisága szerint.
 A film, annak elkészült változata és az általam dramaturgiailag átdol-
gozott, de el nem készült változata az egész magyarországi filmgyártás, sőt 
az egész hazai kultúra lakmuszpapíríja és allegóriája. A hazai filmgyártást 
gyakorlatilag teljesen uralják a marxisták és a posztmarxista liberálisok, akik 
egyáltalán nem fogékonyak a magyar nemzeti öntudat erősítésére alkalmas 
témákra, sőt, ahol lehet, ellenük dolgoznak. Hatalmuk kiterjed a gyártástól a 
forgalmazásig és a recepcióig, illetve az oktatásig. Az oktatást olya szinten el-
lenőrzik 1945 óta folyamatosan, mind a mai napig, hogy már a képzési rend-
szerbe magyar szellemiségű diák és forgatókönyvíró-, rendező- vagy filmesz-
téta-jelölt csak hibaszázalékon belül kerülhetett be. Akik mégis oda kerültek, 
és nem volt elég hatékony rajtuk a globalomarxista agymosás, azoknak talán 
nem is mernek ilyen filmtervvel előállni, mint az Álom hava. Ha mégis elő-
állnak, azokat a kultúrmarxista kapuőrök, a Filmalap mindenható döntnökei 
elgáncsolják valamelyik fázisban.
 Ha valaki valóban küldetésének érzi egy ilyen nemzeti szemléletű és 
elkötelezettségű film elkészítését, az szinte biztos, hogy a filmes szakmán 
kívülről érkezik, mint Bicskei Zoltán. Persze, az ő kezdeményezését is meg-
próbálták elgáncsolni, ahol csak tudták, és hogy mégis elkészült az opus, az 
Álom hava, az nem a filmes támogatási rendszer fősodrában, hanem alterna-
tív megoldásokkal kelhetett életre: televíziós, alapítványi, önkormányzati és 
külföldi, jelen esetben szerb segítséggel. A rendszer hibája, hogy nem akadt 
sem a Filmalapnál, sem máshol egyetlen olyan dramaturg sem, aki segített 
volna ezt a kikezdhetetlenül hiteles szellemiségű, kiváló ötletű és alaptörté-
netű, művészi képiséggel fotografált esszéisztikus filmet, mondhatni audio-
vizuális installációt dramaturgiailag műfajszerűen átdolgozni. Jómagam nem 
vagyok hivatalosan dramaturg, csak filmesztéta, és nem azért írtam le a ma-
gam verzióját, mert önmagamat tartanám alkalmasnak a feladatra, hanem
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ellenkezőleg, örömmel látnék valakit, az ezt felvállalta volna vagy felvállal-
ná. Ha valamit érdemes lenne újra feldolgozni, és elkészíteni az úgynevezett 
„remake”-jét, az az Álom hava. 
 Számos értéktelen tömegfilmből forgatnak új változatot, amelyekre 
nemhogy fölösleges a pénzt kidobni, de károsak is. Tavaly jelent meg a Búék, 
egy pár évvel korábban készült olasz vígjáték újrafeldolgozása, ami lényegé-
ben egy homoszexuálisokat népszerűsítő, mellettük és a hagyományos érték-
rend ellen moralizáló propagandafilm. Remélem, hogy az Álom havának lesz 
egyszer dramaturgiailag továbbfejlesztett átdolgozása, de addig is javaslom, 
hogy a már leforgatott filmet tartalmazó DVD kerüljön minden magyar köny-
vespolcára és tévéképernyőjére, mert ez az allegorikus esszéfilm már ebben 
a formában is egy igaz lelkületű alkotás a magyar szellemiségről és történe-
lemről, a legszebben fényképezett bácskai tájakkal, remek színészekkel.

 Deák-Sárosi László: Álom hava



 
25  

 2019/3 - ŐSZ


