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mikor az egykori Irodalmi Alap 
mindenható ura, Bölöni György 
jóvoltából az 1950-es években a 
„skriblereké” lett a csodálatos Es-
terházy-kastély, még nem tudták, 

mi hullott az ölükbe. A Xlmesek kaptak 
észbe, s vették birtokukba a házat, az 
arborétumot, a falut. Az ötvenes évek 
közepén forgatókönyvek születtek a pa-
tinás falak között, stábok költöztek be a 
múltat hordozó szobákba.

lalta volna, hogy ruhátlanul fürödjön a 
Balatonban. A ravasz gyártásvezető ezért 
körülautózta a környező kisvárosok pi-
roslámpás házait. A világ legősibb mes-
terségét űző lányok eleinte nem értették 
a feladatot. Miért kell Xlmforgatásra hi-
vatkozni, mikor ezt az „ügyletet” kevésbé 
bonyolultan is megoldhatják. Ez a Xlm 
soha nem készült el, a munka félbema-
radt. Tűz a hegyen lett volna a címe. 

Elkészült viszont a Hintónjáró sze-
relem – Urbán Ernő író és 
Ranódy László rendező kö-
zös ábrándja, a rövid életű 
Nagy Imre-korszak szülötte. 
Termelési dráma egy bohó-
kás szerelmi sztoriba ágyaz-
va. A Xatal Szirtes Ádám és 
a még i|abb Medgyesi Má-

ria egymásra találása egy almanemesítési 
história közben. Hogy a nézők ne érez-
hessék egészen jól magukat, hogy azért 
a politika is kapjon valamit. A forgató-
csoport az alkotóházban lakott. A remek 
színészek, Kiss Manyi, Fónay Márta, 
Bihari József, Pécsi Sándor élvezhették a 
falu nyugalmát. Nincs azonban forgatás 
szerelem nélkül. Nemcsak a Xlmvásznon 
záporoztak Ámor nyilai, a valóságban is. 
A főszerepet játszó Szirtes Ádám, aki a 
kamera előtt Medgyesi Máriának tette 
a szépet, s üldögélt az arborétum egyik 
ritka kincsén, a Jókai Mór balatonfüredi 
villájából idekerült kőpadon, az életben 
is szerelembe esett: egy szigligeti kislány 
ragadta el a szívét. Ebből a szerelemből 
s az azt követő frigyből született Szirtes 
Ági színésznő. A Xlmet talán már csak a 

Szigligeti filmemlékezet

Ám Szigliget még az Alkotóház 
megalapítása előtt bekerült a magyar 
Xlm történetébe. A második világhá-
ború végóráiban egy csapatnyi Xlmes 
ide húzódott vissza, hogy forgatás 
ürügyén valamiképp megússza a be-
hívót, meg ami azzal járt. Magyarán 
dekkolt a stáb, de azért dolgoztak is. 
Szőts István az Emberek a havason már 
világhírű rendezője egy Gárdonyi el-
beszélés nyomán forgatott volna egy 
szerelmi történetet. A munka azonban 
elakadt, mert a faluban nem találtak 
egyetlen olyan statisztát sem, aki elvál-

balaton.indd   68 2015.08.31.   13:53:47



69

DOSSZIÉ

mindenre kíváncsi Xlmtörténészek tart-
ják számon. 

Nem így a Liliom+t. Ez a Xlm lett 
nemcsak saját korának, hanem minden 
magyar Xlmkorszaknak az örök vigasza. 
Nem lehet megunni. A Xatalság varázsa 
árad minden képkockájáról. Akik készí-
tették az ötvenes évek közepén, szinte 
mind-mind kezdők voltak. Makk Ká-
roly rendező első Xlmje, a bájos Krencsey 
Mariannal, a sármos Darvas Ivánnal és 
az öntudatos Soós Imrével a főbb sze-
repekben. Nem Szigligeten forgattak, 
hanem Badacsonyban, de a szigligeti 
Várhegy és környékének panorámája 
többször is megjelenik a színes Xlmsza-
lagon. Legendák keringenek a forgatás 
napjairól és éjszakáiról. A leghitelesebb 
tanú, Makk Károly rendező többször is 

elmesélte, hogy a fárasztó nappali mun-
ka után, a stáb tagjaival esténként álta-
lában kiruccantak Badacsony egyetlen 
nyitva tartó szórakozóhelyére, a Hable-
ány étterembe, és ott jól érezték magu-
kat. A Liliom+ megunhatatlan üde bája 
ebből is táplálkozott. A sok erőltetett 
politikai témájú sorozat-darab után ren-
dező és közönség egyaránt fellélegezhe-
tett. Végre gondtalanul lehetett nevetni, 
szórakozni, szerelmesnek lenni a mozi 
sötétjében. Fel-feltűnik a képkockákon 
– melyeket még celluloidszalagra for-
gattak – a megunhatatlan és varázslatos 
táj. Dombok, lankák, hegyek. Az opera-

tőr persze „csal”. A túlsó, déli partról is 
belefotografál képsorokat. Badacsonyt és 
Szigligetet látjuk a távolból, együttes be-
állításban, még abban az időben, mikor 
a magyar lakosság nemigen engedhette 
meg magának a kéthetes nyaralást a ma-
gyar tenger partján. 

Ugyancsak egy irodalmi klasszikus 
adaptációja során kerültek el a Xlmesek 
ismét Szigligetre. Ám a Noszty +ú esete 
Tóth Marival című Mikszáth regény 
alapján 1960-ban forgatott Xlmnek csak 
bennfentes nézői ismerik fel a helyszínt. 
A Xlmesek megint csaltak. A somlói szü-
ret jelenetét vették föl szigligeti helyszí-
nen. Mécs Károly, mint adósságban úszó, 
hozományvadász Noszty Feri, egy napfé-
nyes, szabadtéri szüreti mulatságon kéri 
fel a gazdag Tóth Marit táncolni. Mind-
ketten álruhában vannak. A snájdig Feri 
Xú vadásznak álcázta magát, az őszinte 
szerelmet kereső lány pedig ruhát cserélt 
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a komornájával. Csak a szigligeti 
táj nincs álruhában. Az ötvenöt 
évvel ezelőtti helyszín persze már 
réges-rég beépült, divatos nyara-
lóépületek állnak a tisztáson, ahol 
forgattak annak idején. Így múlik 
a Xlmemlékezet, de a sokat emle-
getett, s újabban cserbenhagyott 
celluloid szalag rögzít mindent. 

A múlt él, és nagyon is felidéz-
hető. Mint például az újabb évtized múl-
tán forgatott Holdudvar című Mészáros 
Márta-Xlm segítségével. Ennek az érzé-
keny történetnek a második része játszó-
dik Szigligeten. A falu Badacsonyra néző 
oldalán áll az a terméskőből épült impo-
záns ház, amelynek nyomait ma már hi-
ába keressük. Lebontották vagy felismer-
hetetlenül átépítették. De akkor és ott, 
1968-ban még állt és játszott a Xlmben 
mint fontos színtér. Ugyanúgy, miként 
a ma Szent Antal pincének nevezett pa-
norámás borozó terasza, ahonnét remek 
kilátás nyílik az üdülőövezetben emelke-
dő házakra. Azon a teraszon zajlik a Xlm 
nagyjelenete. A nemrég megözvegyült 
városi asszony (akit Törőcsik Mari ala-
kít) ott találkozik a régi paraszti világot 
képviselő, fekete ruhába és fekete fejken-
dőbe burkolózó hasonló korú nővel (akit 
viszont Mészáros Ági játszik). Két asz-
szony – de két külön világ. A beletörődő 
és a lázadó. Nincs nagy összecsapás. Az 
asszonyok inni kezdenek, jóféle, helyben 
szüretelt bort. Előkerül egy alkalmi ci-
gányzenekar is. A nők nótázni kezdenek. 
Szinte a táj játssza el helyettük a drámát. 
Mi pedig nemcsak a két színésznagyság 
érzékeny játékát csodálhatjuk, de gyö-
nyörködhetünk a Toscanával vetekedő 
vidékben, amely ugyan fekete-fehér kép-
kockákon mutatja meg magát, de így is 
beleissza magát a lelkünkbe. 

Szigliget ott van más játékXlmekben 
is. Olyanokban, ahol épp csak említik, 
vagy éppen csak felvillan a Várhegy, a 
Rókarántó, a Királyasszony szoknyája 
sziluettje. Mint például az ugyancsak 
Makk Károly rendezésében készült Ház 
a sziklák alatt tragikus hangulatú alko-
tásában. Vagy akár a badacsonyi hely-
színeken játszódó Bacsó Péter-Xlmben, 
a Nyár a hegyen című politikai töltetű 
drámában. Ebből a rövid felsorolásból, 
amelyhez hozzáfűzhetnénk még Elek 
Judit 1966-os dokumentumXlmjét, a 
Kastélyok lakóit, úgy tűnhet, hogy Szig-
liget körül forog a világ, legalábbis a Ba-
laton környéke. Kétségtelen varázsa van 
a helynek, amelyet talán nem is lehet 
elmagyarázni azoknak, akik még sosem 
jártak arrafelé. Az írók java része, akik 

BALATONI ELÉGIA 
(részlet)

Somló, Csobánc, Tátika, Szigliget –
romtemplomból kis kendő integet,
a víz felett hintázva-álmatag
szellem-fehér sirályok szállanak.
Megálmodott, sohasem teljesült
szerelmek, véres hullámba merült
vágyak a mélyből fel-felsajganak –
A mi szerelmünk is legenda csak.

                                      (1949)

Jékely Zoltán

dolgoztak, nyaraltak, pihentek a kastély 
falai közt, tudják a titkot. Őrzik. Nem 
mondják el senkinek. Csak egymásra 
néznek, s bólintanak, mint a titkos ügy-
nökök. Nem beszélnek. Írnak. Elutaz-
nak. Visszatérnek. Közben élnek, írnak, 
szerelmesek lesznek. Állnak a tördemici 

állomáson, mert Szigligetnek nincsen sa-
ját vasútállomása. Várják a vonatot, de az 
nem jön, vagy ha jön, nem áll meg egy 
ilyen vacak kis helyen. Ácsorognak az 
írók. Tanácstalanok. Tudják, hogy van az 
a kastély, ahol otthonra lelhetnek, ahol 
visszavárják őket. Meg vannak mentve. 
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