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sétát mint műfajt, nem nagyon szerettem. Megszoktam, 
hogy a levegőzést és koromhoz illő testmozgást 
valamilyen háztáji tevékenységgel kapcsolom. A 
szigligeti alkotóházban viszont nem én nyesem a fákat, 
nem én gereblyézem a gyalogutakat. Verset költeni 

szokás séta közben, prózát sokkal nehezebb. A Rókarántóra 
megyek, ha megyek. Onnét messze látok. Megnézem, áll-e még 
a házunk a Badacsony bozótos, gazos vadonában. És hogy ne 
törjenek rám gyötrő gondok a sétákon úgy, mint az álmatlan 
éjszakákon; igyekszem a messze múltból vidámabb szeleteket 
kanyarintani.

Hogyan lett ez a táj szülőföldem után második hazám? Ha 
akarom ez is vidám történet. Szemlélet kérdése. Ugyanazon 
eseményekre emlékezhetsz jókedvvel és szomorúsággal az 
egészségügyi sétán. Tegyük jókedvvel, ha lehetséges. Jókedvvel 
emlékezni 1944 tavaszára?

Forgatókönyvet írtam Szőts István Xlmrendezőnek 
Gárdonyi Géza Hegyen égő tűz című novellájából. Erre a tájra 
kellett írnom, mert – úgymond – a szigligeti Belső hegyen 
birkanyájat terelgetnek. Az út menti nyárfákat különleges 
szokásból felnyesték. Mint óriási pemzlik festenek az égre. 
Öreg pincékben penészbundás hordók. A betyárok korába 
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gyártásvezető szerepét is betöltötte, elsőrendű óhajaként adta 
elő, hogy ezek a felvételek Szigligeten minél tovább tartsanak. 
Azt hiszem, ez is páratlan óhaj egy producer szájából. Ám az ok 
ismeretes volt. Addig kap katonai felmentést, míg forgatunk. 
És ugyanez vonatkozott a társaság minden épkézláb férXtagjára. 
Nyilvánvaló, hogy lelkesen Xlmezgettünk. Magas igényekkel, 
részletekbe menő választékossággal és nagy kényelmességgel.

A grófné rendelkezésünkre bocsátotta a kiskastély egy részét. 
Természetesen ebben nem fértünk el valamennyien, de ez lett 
a főhadiszállás. Ha jól emlékszem, itt lakott a rendező, a két 
főszereplő: Szellay Alíz és Perényi László. Minden bizonnyal 
a producer és Sárika, aki hozzá tartozott. Bár lehet, hogy a 
producer tartozott Sárikához, mert ez a vékonyka, bájos kis 
nő, minden jel szerint rendkívül gazdag volt. Gépkocsija, 
az egyetlen rendelkezésre álló személygépkocsi, nyilván a 
produkció érdekében, mentes volt a hadi szolgálattól. Úgy 
volt, hogy senki sem tudja, de mindenki tudta, hogy szép 
kis kocsiján szüntelen hurcolta Pestről a bámulatra méltó 
értéktárgyakat. Főképp ezüsttálcákat, súlyosakat, Xnom 
ötvösmunkákat, ékszereket. Nagyon barátkozó természetű 
volt, sok kis szőlősgazdával összebarátkozott, és a drága holmik 
elbújtak padláson, pincében, szerteszét a faluban, a szomszéd 
falvakban, legfőképpen pedig szőlőhegyi présházakban. 
Rendkívüli emlékezőtehetség kellett hozzá, hogy pontosan 
tudja, mit hová rakott. Úgy mondták, nem jegyez fel semmit. 
És nagy emberismeret kellett ahhoz is, hogy rövid ismeretség 
után megállapítsa, kire bízhatja kincseit. Valamennyiönknek 
megnyugvást jelentett ez a tekintélyes vagyon, a valóságos 
aranytartalék vállalkozásunk mögött.

Egyébként olyan volt ez az emberpár, mint két játszadozó 
gyermek. Talán nem is voltak igazában szakmabeliek, csak 
fellelték a zavaros időkben életük legkedvesebb játékterét és 
legdrágább játékszereit.

Ott a kiskastélyban volt a konyha is és az éléskamra. 
Rohangásztak szerte a megyében, Pestre fel, Pestről le, és 
hordtak oda nékünk minden jót, ételt, italt. Sonka, kolbász, 

illő csárda, vén kocsmárossal. Itt merüljünk el a világégés 
legszörnyűbb esztendejében, a közelítő ágyúdörgés morajában, 
egy pásztorlány és egy festőművész idillikus szerelmi 
történetébe. Máig sem tudom, vajon a kiváló rendező szakmai 
makacsságából származott-e ez a bizarr ötlet, vagy tudatosan 
fricskázott a történelem képébe.

Egyenesen a technikai forgatókönyvet írtam, nem vázlatot, 
nem irodalmit. Kaptam mintát, amiből megtanulhattam a 
mesterséget. Nem sokat vitatkozott velem, mikor elkészültem. 
A forgatókönyvet csak a�éle jegyzetfüzetnek fogta fel. Viszont 
ragaszkodott hozzá, hogy vegyek részt a forgatásban, vagyis 
legyek kéznél állandóan, mert a végleges forma úgyis csak a 
helyszínen alakulhat ki.

Azon a tavaszon hát elkezdődött itt a magyar Xlmtörténet, 
vagy tán úgy is mondhatnám, minden idők leghosszabb 
kiszállása külső felvételekre. A vállalkozó, aki egyben a 
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lábszár vastagságú szalámi sokféle minőségben, sajtok és 
édességek. Volt ott minden, mit szem-száj kíván. Szívük 
repesett örömükben jó étvágyunk láttán. Filmeseket nem, csak 
kedves háziállatokat lehet ilyen vidám szívvel etetni.

Én Bakoséknál laktam, akkoriban a falu egyik legrangosabb 
házában. Lakótársam Dulovits Jenő volt, az operatőr. Szőts 
szeretett amatőrökkel dolgozni. Dulovits annak számított 
a Xlmnél, de művésze, tudósa volt a fényképezésnek, 
gépkonstruktőr, mechanikus. Legnagyobb hatást akkor 
tett rám, mikor az orrom előtt apró darabokra szedett egy 
felvevőgépet, sőt össze is rakta. Valamilyen változtatást hajtott 
végre a belsejében, mert a következő különleges feladathoz arra 
volt szükség. Az ilyet neveztem szívesen tudós embernek, aki a 
csodával határos dolgokat mível. Időnkint teljesen váratlanul 
elalélt. Olyankor egy kockacukrot kellett a szájába nyomnom, 
és néhány perc múlva, mintha mi sem történt volna, folytattuk 
a mindig magvas társalgásunkat. A szakmájáról alig beszélt, 
kicsikét mégis megtanultam a szemével látni, és ez jó volt.

Volt a gróféknak egy juhászuk, és nyájuk. Mi pedig 
mentünk a nyáj után, szép számú, szelíd sereg, eszközökkel 
és kellékekkel. Meg-megtelepedtünk a szép dombokon, és 
forgattunk. Persze nem mindig, csak ha minden összejött 
számtalan szerencsés véletlen találkozásából. Jó háttér, pazar 
világítás, bárányfelhők az égen, a jámbor állatok megfelelő 
széledése a földön, művészeink diszponáltsága. Sem légi harc, 
sem a szőnyegbombázók vonulása északnak. Volt úgy, hogy 
még a Rókarántóról nézvén, a messze távolban, a Badacsony 
alatt vezető síneken vonatnak kellett robogni, sőt füstölnie 
is, sőt fütyülnie is. És hozzá a fentiekből sem hiányozhatott 
semmi. Nem volt az, mint a sietős Xlmeseknél, hogy „ez van, 
ezt kell szeretni”. Mert Szellay Alíz szövege így szólt: „Ott 
megy majd a maga vonatja is.” Ez pedig nem ért semmit vonat 
nélkül. Nekünk volt időnk. Minden perc, mit elszalasztottunk, 
tiszta nyereség volt.

Szegény művésznőnk pedig ismételhetett és ismételhetett. 
Senki nem talált már játékában hibát, sem szavaiban, sem 
mozdulataiban, csupán a rendező, mindég a könnyekig.

Megtanultam szép lábak lépteit a parti iszapban, szúrós 
nádtorzsák között. A láb legyen félénk a sár hűvösségétől is, a 

voltunk még attól is, hogy az iszapból a tiszta vízbe lépjenek 
a lábak, a lábak!

Jött a forró nyár, és jött szeptember és korai hűvössége. 
A Balatonban már reumától kellett tartanunk. Akkor 
felvonultunk a tihanyi Felső-tóhoz, annak még melegebb a 
vize ősszel is.

De most kicsit előreszaladtam ezekkel a léptekkel. Hiszen 
addig még igen sok történt, mert azért nemcsak a léptekkel 
foglalkoztunk, meg a vonattal. A forgatókönyv egyre fogyott, 
vészesen fogyott. Nékem átírnom kellett, hozzáírnom kellett, 
újraírnom kellett. És jöttek maguktól termett motívumok, 
például Dulovits remeke: reggeli harmatos pókhálón keresztül 
fényképezett egy csókjelenetet. Míg a pók végzett a hálóba 
akadt léggyel, addig a festőművész is legyőzte a pásztorlány 
szelíd ellenállását.

Több százan vagy talán ezren is voltak az amerikai 
bombázók egy-egy kötelékben. Rettenetes moraj, rettenetes 
erő. Német és magyar vadászok nem is gondolhattak arra, 
hogy a légierődök és kísérő vadászgépek ilyen tömegét 
megtámadják. Csak szálldostak utánuk vagy mélyen alattuk, s 
ha meghibásodásból elmaradt egy, arra rácsaptak, volt úgy, le 
is lőtték. Ilyen eseménynek nem is egyszer voltunk szemtanúi. 

Mi indíthatta embereinket arra, hogy mint sárkányt eresztő 
gyerekek, rohanjanak a harcoló gépek irányába? És most kiért 
aggódjanak, akik szaladnak? Különösen ha az elmaradott 
gépnek segítségére jött egy-egy angol vadász. Az amerikai gépek 
mennek irtózatos erőfölényükkel véget vetni a háborúnak. 
De mennek rádönteni a házakat a Pesten maradottakra, az 
anyákra, testvérekre, gyermekekre. Itt felettünk pedig egy vagy 
két magyar pilóta élete a kockán.

Eh, jobb azzal törődni, vajon lesz-e még idő a művésznő 
meztelen fürdőzésére, vagy sikerül addig húzni-halasztani, míg 
túllép rajtunk a front. 

Abban mindenki megegyezett, hogy itt harcok nem lesznek, 
a Balaton két végén majd előtörnek a szovjet csapatok, és egy 
szép reggel már oda tartozunk. Szőts, míg a többiek futottak az 
égve lehulló gép után, csak mondta, mondta, hogy a magyar 
Xlmművészetnek új és nagy korszaka következik az eljövendő 
felszabadulás után. A Xlmtörténet legnagyobb alkotásai a 
Szovjetunióban teremtek. A Xlmművészet megszabadul a 
proXt mocskos nyűgétől. A Xlmnek nem lesz többé szüksége 
rá, hogy a legalantasabb ösztönöket elégítse ki. És így tovább. 
Olyan ékesszólással ecsetelte szakmája gyönyörű jövőjét; mi 
már úgy álmodtuk a nagy békét, hogy leszáll majd a szigligeti 

torzsáktól is, de ne úgy, mint egy kisasszonyé, hanem, ahogy 
egy pásztorlány meztelen lába kényeskedik. Legyen kecses 
a lábszár mozdulata, de táruljanak szét az ujjacskák, hogy 
felcsücsörödjék közöttük az iszap. Nagy mutatvány, ha sikerül, 
mert a lábszárinak rettenetesen szenvednek.

Ezek a lépések vezettek volna a nagy jelenethez, mikor is 
nádszálak karéjában, a hanyatló nap ellenfényében, loccsanó 
víz gyöngyei közt meztelen fürdik a pásztorlány. De hol 
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bárányos dombokra ejtőernyőn Pudovkin és Eizenstein, vagy 
éppen angyalszárnyon. Vigyáznak ránk, hogy nyájunk el ne 
széledjen, kanyargó vonatunk füstje és füttye ki ne apadjon. 
Szellay Alízt megtanítják, hogyan kell a lábszárainak feszülése 
nélkül széttárni ujjacskáit a zöld iszapnak. Végül oltalmuk alatt 
megvalósulhat a művésznő nagy aktjelenete is ellenfényben, 
mégpedig úgy, hogy profán tekintetek ne illessék. Ha másképp 
nem, géppisztolyos katonák sorfala mögött.

Ám ebben az ügyben elébb még történt egy és más. Mert a 
bekerítésünk egyre késett. Tudvalevő, hogy ősszel is, a Balaton 
vonulatában is milyen sokáig állt a harc. Mikor pedig az alább 
következő akciónkhoz hozzákezdtünk, még kellemes meleg 
nyár volt.

Az ember elszemtelenedik. Nem mondom ezt egyenesen 
káros tulajdonságnak, sőt a fejlődés szempontjából éppen 
hasznos is lehet. Amiről most írni akarok, az mégis, enyhén 
szólva, visszatetsző volt a számomra. Körülöttünk lángol a 
világ. A férXak, ha valamirevalók, valahol, valamelyik oldalon, 
önkéntesen vagy kényszeredetten harcolnak, nélkülöznek, 
véreznek. Harcolnak a fejünk fölött is. Acélfelhő viszi az 
égen, cepeli a hátán százezrek halálát, városok pusztulását. 
Ugyanakkor a Szőts meg ez a kedves vállalkozó pár Eldorádót 
teremt Szigligeten egy-két tucat férX számára. Étel-ital, 
kényelmes szállás, munka helyett játék. Természetes volna, 
hogy reggelenkint térden állva adjanak hálát istenüknek, aki így 
kivételez velük. De nem, hanem még nyafognak nekem, hogy 
az ördögbe is, mért nincs ebben a Xlmben néhány Xatal nő? 
Van a Szellay, aztán mintha elvágták volna. Csak a birkák, csak 
a vén juhász, vén kocsmáros, öreg mostoha meg a pásztorlány 
gatyás papája, de még egy statisztalány sem. Olyan itt az élet, 
mintha kolostor udvarán kertészkednénk.

A helybeli lányok is csak vigyáztak a hírükre, mert hátha 
mégis hazajön a kedvesük a csatából. Egyszóval valami 
megoldást kellett keresnünk. Összevágott ez az igény a rendező 
művészi koncepciójával. Nevezetesen, hogy nagyon szerette 
a határozott, sőt a drasztikus ellenpontokat. Nos, hogyan 
lesz igazán érzékelhető a pásztorlány testének karcsúsága, 
mozdulatainak Xnomsága, szűzies mellének hetykesége az 
ellenfényben, egész lényének szemérmessége, a nádas rejtett 
zugának intim csendje? Akkor, ha a gép egy másik mezítelen 
csoportról vág ide. Domború hátú, dudamellű, lágy hasú, 
testes nők lubickolnak, rücsejkednek, röhicsélnek, sikoltoznak, 
locsipocsiznak, sőt víz alá nyomják egymást. Jöhet némi pajzán 
szöveg is... A mondatok egymást fedik. Ez már az író dolga.

Nosza, megírtam gyorsan a jelenetet. Osztatlan tetszést 
aratott. A harmadik vagy negyedik felolvasásban a rendező 
hibátlannak találta. Most tehát itt volt a feladat. Előkeríteni 
a megfelelő nőszemélyeket. Abban állapodtunk meg, hogy 
ezen nők előállításában segítségére leszek a gyártásvezetőnek. 
Egyrészt, mert nékem leginkább fogalmam kell legyen 
róla, milyen testeket képzeltünk oda, másrészt én ismerem 
legjobban a megyét. A közlekedési nehézségek miatt nem 
jöhetett számításba a legtermészetesebb megoldás, hogy Pestről 
rendeljük meg a hölgyeket a Xlmgyár szakembereitől. Mert ha 
még megérkeznek is, mi lesz, ha itt ragadnak?

A producer lelkesült a feladatért, szívesen vette saját kezébe 
az ügyet, sőt a kedves Sárika is boldogan velünk tartott. Ilyen 
elszántságot nem is vártam tőle, de mi az, hogy elszántság? 
Szívvel-lélekkel benne volt a hajszában. Pedig leginkább csak a 
gépkocsivezető szerepét tölthette be. Maga a lényegi rész szinte 
teljesen férXmunkának bizonyult. Nem volt könnyű dolgunk. 
A mi rendezőnk szemét nem lehetett akármivel kiszúrni. 

Jó húsban levő, sőt kövér nők akadtak bőségesen. Ami azt 
bizonyította, hogy ezen a tájon a háború utolsó hónapjaiban 
sem volt éhség és nélkülözés. Sőt liszt, cukor, zsír nagy 
mennyiségben halmozódott fel éppen a sanyarú időktől való 
félelemben. Tudvalevő, hogy ezek a szénhidrátfélék hizlalják 
legjobban az embert. Sok-sok férXmunka szakadt ez idő tájt 
az asszonyok vállára, de sok gond is, és kínjukban ezek nem 
a cigarettát rágták akkor még, mint a férXak, hanem ettek, 
eszegettek inkább, ami szintén megnyugtatja az idegeket.

De mi hasznunk volt ebből? Mi csak azok közül 
válogathattunk, akik hajlandók voltak levetkőzni, és a 
felvevőgép előtt meztelen hancúrozni. És itt az ellentmondás: 
azok voltak a kövérek, akiknek volt bőven mit a tejbe aprítani, 
az olyanok pedig nem voltak hajlandók nekünk a pénzünkért 
meztelenkedni. A rendezőnek még az sem volt mindegy, 
hogyan kövérek, mert nyeszlett váll és lógó mell szóba sem 
jöhetett. Az, hogy hasra kövérek, az semmi. A víz nagy, kerek 
dombokat fogjon körül. Nemhogy csak lapos mell, és minden, 
ami szép nagy, a víz alatt van. A cigányasszonyokkal szemben 
előítéletei voltak, szerinte azok vagy soványak, vagy a hasukon 
a mellük.

Próbálkoztunk a bordélyházakban Pápától Keszthelyig. 
Ez sem volt célravezető, mert ha akadt is közöttük jóltáplált, 
szereplésüket a tulajdonos hozzájárulásához kötötték. A 
tulajdonos pedig csillagászati összegeket jelölt meg, vagy 
egyszerűen szóba sem állt velünk.

Hetekig tartó szívós munka után jöttünk csak rá, hogy 
egyedül a pincérek segíthetnek. Azok pedig folyton az 
önérzetünkbe gázoltak.

– Ugyan, magunk között vagyunk, hagyjuk ezt a dajkamesét 
a moziról. Ezeket a nőket meg kell jól Xzetni, és kész!

Végül is megtörtént az előzetes tárgyalás néhány nővel. 
Bosszantó volt, hogy azok sem hittek a Xlmben. Olyasmivel 
jöttek, hogy minek azért Szigligetbe menni. Tudnak ők itt is 
jó helyet. Azon vettük észre magunkat, hogy presztízskérdést 
csinálunk a tisztes szándékunkból. A nagyobb hitelesség 
kedvéért bevetettük Sárikát is, mint tárgyalópartnert. De mi 
lett abból!

– Édes ténsasszony! Fölösleges az áltatás. Ne játssza meg 
nekünk magát. Ismeri a Balognét Devecserből? Nahát, ha 
ismeri, ha nem, az is van ilyen fazonú nő, mint maga, sőt ha 
az ékszereit veszem, még különb is. Mégsem szégyenli, hogy a 
német tiszteknek dolgozik.

Egyszóval nehéz kenyér volt ez.
Kibéreltünk egy házat, amelyet inkább csak nyaralásra 

használtak. Abban a gyermekes hitben cselekedtük ezt, hogy 
majd itt gyűjtögetjük a testes lányokat, míg kellő számban 
lesznek. Addig is tisztes napidíjat kapnak. Gondtalanságukban 
nyilván szépen megférnek egymás mellett. Hát ebben is 
tévedtünk. Nem volt ezeknek a nőknek sem türelmük elég, 
sem bizalmuk bennünk. Sem lelkesülésük a Xlmművészetért. 
Katonakötelesek sem voltak. Próbáljon valaki élő lepkéket 
gyűjteni szivarosdobozba. Míg egyet bedug, kettő kirepül.

Mindenesetre a stáb élete hangulatosabb lett. Megszűnt a 
sok panasz, hogy csak a sok étel-ital és semmi más. A lányok 
kedves ajándékokra, sőt mellékkeresetre tettek szert. Mégiscsak 
jelentkezett az összeférhetetlenség, majd egyszerre a rátartiság, 
hogy nem ezért jöttek ide. Mondjuk meg azonnal, mikor lesz a 
jelenésük a Xlmben. Hiába magyaráztuk, hogy a számszerűség 
döntően fontos. 

Egyik-másik Xatalember pedig túlzásba vitte. Egy este 
például arra járván, látom, hogy egyik, nem is valami alacsony 
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beosztású munkatársunk futja körül azt a bizonyos házat. 
Sántikálva, szegény, egy régi gránátszilánk miatt.

– Megkergültél?
– Szó sincs róla, öregem. Egy tapasztalt tartalékos 

századostól tanultam, hogy a Xzikai fáradtság meglepően növeli 
a férXúi potenciát. Percek alatt regenerál. És milyen igaza van. 
Tizennyolc hónapos frontszolgálatom alatt én megtanultam, 
hogy ha egyszer alkalom adódik, azt ki kell használni, mert 
mikor lesz az megint, és lesz-e még az életben? Mert meddig 
tart az élet?

Hát tessék ilyen bölcseleti talapzaton csatát nyerni, és 
tisztességgel befejezni egy teljes odaadást követelő, sokrétű 
művészeti alkotást! Ezért járunk mi városról városra, 
örömtanyáról örömtanyára, kocsmáról kocsmára, költséget, 
fáradságot nem kímélve, tűrve a megaláztatást és félreértést?

Az egészben csak Sárikát csodáltam. Sárika nagyszerű 
volt. Más nő tombolna, toporzékolna, verné a sarkát a 
földhöz: „Megőrültem én, hogy kurvákat gyűjtök egy csomó 
léhűtőnek?” És ilyen hisztériás jeleneteket rendezne, de ő nem. 
Szeretettel gondozta őket, és azok úgy tekintettek rá, mint a 
drága édesanyjukra. Micsoda lélek volt ebben a soványka kis 
üzletasszonyban!

„Mindenekfelett őrizzétek meg a szíveteket, mert ebből 
származik minden jó.”

Ez a bibliai idézet is szerepelt a Xlmben. Már nem 
vagyok benne bizonyos, Gárdonyi emelte-e ki, vagy csak a 
forgatókönyvben volt. Szőts arra az elhatározásra jutott, hogy 
ezt a szövegrészt fényképezzük közelről: inzertben. Így kerüljön 
a vászonra, mert fontos. Ez esetben természetesen meg kellett 
pontos helyét határozni a Szentírásban, továbbá megállapítani, 
hogy szóról szóra így hangzik-e Káldi György fordításában? 
Elsétáltam a tördemici paphoz, aki rangja szerint pápai 
kamarás volt. A kamarás úr készséggel segített. Modern ember 
volt, nem aggságoskodott, hogy profán célokra használjuk a 
szent szöveget. Sőt mint kiderült, a maga módján festőművész 
is volt. Elbeszélgettünk vele a képi látásmódról. Sőt bemutatta 
praktikus találmányát, mely festőnek, Xlmoperatőrnek nagy 
hasznára válhat. Szinte csodáltam, és ő maga is csodálta, hogy 
eddig nem találták fel. Egy gyufás skatulya belső tolórészének 
a fenekét kinyomjuk. Kapunk egy szabályos téglalap alakú 
keretet. A legideálisabb képformát. Nem kell más, csak ezt a 
keretet egy-vagy kétarasznyira a szemünk elé tartjuk, aszerint, 
hogy mekkora darabot akarunk befogni a tájból, és már megvan 
a kép, csak le kell festeni vagy le kell fotografálni. Az ember így 
a lényegesre koncentrál, nem vonják el a Xgyelmét a kívüleső 
részletek. Megköszöntem, és ígéretet tettem, hogy elterjesztem 
a Xlmszakmában. Eszébe sem jutott, hogy találmányát 
szabadalmaztassa. Mindent csak a művészetért.

Szőtsnek természetesen nem volt jó akárhogyan a fenti 
szöveg. Meg kellett rajzoltatnunk valaki művésszel, aki 
felhasználja hozzá a Szentírás egy régi kiadásának archaikus 
betűtípusát. Mi sem lett volna kézenfekvőbb, mint ha egyszer 
az illető pap maga is festőművész, hát kérjük fel. De nem, neki 
most meg hivatásos kellett. Mert ugye, vagy pápai kamarás 
valaki, vagy festőművész. Véletlen akadt hivatásos is, Rezes 
Molnár személyében, aki Szigligeten lakott takaros kis házában.

Szerencsére nem Sárikával voltam ott nála. Még csak az 
kellett volna szegénykének a lelkes ügybuzgalmához. Miután 
a művész elfogadta a megbízást, tudtunkra adta, hogy az 
egész hercehurca a testes nőkkel fölösleges volt. Neki kellett 
volna idejében szólnunk. Hát, mint gondolunk, honnét 
veszi ő a modelljeit? Azokat a szép pirospozsgásokat? Igenis, 
találhatók a Balaton-felvidéken szép, tömör, népi szépségek, 

akik megnyerhetők a célnak, csak tudni kell a nyelvükön. 
És természetesen tudni kell, hol keressük őket. Mi pedig 
szaladgálunk rosszhírű lotyók után. Sőt még tovább is ment. 
Arra kértem, inkább hallgasson. Most már úgyis mindegy. 
Aki lelkesen dolgozik, annak maradjon meg a hite, hogy nem 
hiába. Szőtsnek sem szóltunk a testes paraszti szépségekről: ne 
üssön ez is szeget a fejébe. Csakhogy...

Csakhogy időközben elmúlt Szent István napja, és jött a 
hűvös eső. Két asszonynap között is csak a hideg szél. A mi 
lányaink, az a kettő, aki éppen készenlétben volt, egy reggel 
lesétált a Balatonra lábmosás végett. Kijelentették, hogy a 
kórság, aki belemegy ilyenkor a Balatonba. Azt nekik nem 
győzzük megXzetni. Tudják ők már, meddig tart ennek a 
rendezőnek egy felvétel. Ott dermedhetnek a jéghideg vízben 
reggeltől estélig. Fölfáznak alulról, ami asszonyok számára a 
legrosszabb. Nekik ugyan nem kell sem reuma a térdükbe, sem 
petefészek-gyulladás. Úgy eltűntek még aznap, mint a kámfor.

Ekkortájt szálltunk ki először a tihanyi Felső-tóra. Mert 
Egyed Lenkének hátra volt még a kenderáztató jelenete egy 
szintén éltes férXszínésszel. Hát tőlük aztán nem kívánhatták, 
hogy a Balaton hideg vizében tipródjanak óraszám.

Egy este üldögéltem ott a Sport szálló teraszán. A vendéglő 
már bezárt, de a székek ott maradtak az asztalokon felhalmozva. 
Leemeltem magamnak egyet, és gyönyörködtem a tájban a 
holdvilág és egy távoli Sztálin-gyertya fényénél. Repülőgépek 
hirtelenkedtek a víz fölött. Nyilván kerestek valamit. Majd 
elhalt a morajuk, de a kivilágítás még tartott egy darabig. 
Hátam mögött, két asztallal arrébb, helyet foglalt Szőts István 
és Baránszky-Jób László. Véletlen találkoztunk össze Tihanyban 
Baránszky-Jóbbal. Úgy látszik, ráért, mert Xgyelemmel kísérte 
munkálkodásunkat. Mint a beszélgetésükből kiderült, Szőts 
levetítette neki a kész felvételeket, s a forgatókönyvet is 
átlapozta. A kiváló tudós és esztéta megállapította, hogy egyes 
jelenetek valóban művésziek, sőt van közöttük páratlanul szép, 
nem is egy. De az egészről nem volt valami jó véleménnyel. 
Magamban tökéletesen osztottam nézetét, és Szőtsöt is 
kétségek fogták el. Ez már látszott rajta napok óta. Ezúttal 
Baránszkynak kiöntötte a szívét. – Itt valójában mindenki csak 
hülyéskedik. Fegyelmet tartani lehetetlen. Többek között az író 
sem áll a helyzet magaslatán. Lehet, hogy be is vásárolt vele, 
mikor éppen őt kérte fel. Lehet, hogy nincs is érzéke a Xlmhez.

Szerencsére takartak engem az asztalra felrakott székek, a 
Sztálin-gyertya is rég kialudt. Nagyon kellemetlen lett volna, ha 
észrevesznek. Amit pedig később a politikáról és hadihelyzetről 
beszélgettek, azt kész veszedelem volt hallgatni. Elvégre a 
Tihanyi-félsziget akkor még a tengelyhatalmakhoz tartozott.

Most itt lett volna az alkalom a pásztorlány nagy vízijelenetére 
is. De hol voltak már hozzá szép kövér lányaink? Rezes Molnár 
leszállította az idézetet. Meg is csináltuk az inzertet, de a dundi 
szépségekről hallgatott. Szalmaláng volt az is.

Szerintem utolsó alkalom volt ez a nagy eseményre, de 
maradt csak Egyed Lenkéék alakítása a kenderrel és még 
néhány apróság a Felső-tavon. Mondom, szerintem az utolsó 
alkalom, de a rendező bízott még a vénasszonyok nyarában. 
Egyik este, hosszas megbeszélésre hívott, amelynek az lett az 
eredménye, hogy írjam át még egyszer az egész forgatókönyvet, 
használjam fel az eddig legjobban sikerült felvételeket, azonkívül 
változtathatok, amennyit akarok, bátran, mindent a legjobb 
belátásom szerint. Időnk van, pénzünk van. Ha minden kötél 
szakad, ott van még Hévíz is. Ügyes trükkel abból Balaton 
lesz. Hévízen sok a menekült, és olyan még nem volt, hogy 
Hévíz szűkölködjék testes asszonyokban. Arra is gondolt a 
Szőts, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassam, távol 
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a forgatagtól. Felvezetett a Badacsony sziklazsákjai tövébe, a 
Rodostó turistaházba, melynél nyugalmasabb és pompásabb 
helyet nem is álmodhattam. Elhelyezett ott írógépemmel és 
minden csomagommal együtt a produkció költségére.

Történt ez valamikor október közepén. Onnét tudom az 
időpontot, hogy nem sokkal érkezésem után, egy napsütéses 
délelőtt ősz öregember állított be a turistaház magyarosan 
berendezett ebédlőjébe. Kampós bottal jött, foldozott 
csizmában, szűk nadrág a csizmaszárban, és toldott-foldott 
kincstári zubbony. Fehér haj, fehér bajusz, nagyon, nagyon 
öreg volt. Kisgyermek koromban láttam még negyvennyolcas 
honvédet. Az volt ilyen. Megállt a vénember a terem közepén, 
és így szólt:

– Emberek! Vége a háborúnak. Horthy kiegyezett a cárral.
Ettől fogva, heteken keresztül, alig fordult meg idegen a 

házban. Négyen voltunk bentlakók. Három lány meg én. 
Három közül egyik, a feltűnően szép arcú Marika a turistaház 
gondnoka, szakácsa, beszerzője, csaposa, mindenese. A másik 
kettőről hamarosan megtudtam, hogy bujdosó zsidólányok, de 
tudtam, hogy ezt nem szabad tudnom. A két lány is tudta, hogy 
tudom, de azt is tudta, hogy tudom, hogy nem szabad tudnom. 
Így jól megvoltunk mi négyen. Marika ellátott bennünket 
minden jóval, ők ketten meg főképp azzal foglalkoztak, hogy 
díszítették Marikát. Régi ruhadarabjait átformálták, turbánt 
kötöttek a fejére, mert szerintük az nagyon jól állt az arcához. 
Láthatóan szórakoztatta a két pesti lányt, hogy ebből a szépséges 
vadócból elegáns dámát formálnak.

Marikának, azt hiszem, soha nem jutott volna eszébe, hogy 
én őt vegyem feleségül, ha nincsenek hárman. Ám ez a helyzet 
a női lélek természete szerint vetélkedésre késztet. A másik két 
lánnyal több közös témám volt, jobban szót értettem velük. 
Időnk is több volt. Nem siettem nagyon a forgatókönyvvel, 
nékik pedig nem volt más dolguk, csak tölteni és sürgetni 
az időt. Marika hát mérlegre tette üde szépségét. Meg kell 
jegyeznem, ebben a két lány is segítségére volt. Mosogatás után 
a szemöldökét igazgatták, haját fésülték.

A Xlmezőkkel csak hézagos kapcsolatot tartottam. Időnkint 
elvittem Szigligetre Szőtsnek egy fél marék forgatókönyvet. 
Mintha megfogyatkozott volna a stáb. Tátogató sem volt 
már annyi, mint a munkánk elején. A falu napirendre tért 
felettünk, mintha itt öröktől fogva és örökké Xlmeznének. A 
juhász viszont azt mondta, hogy a birkák idegesek. Ez rám úgy 
hatott, mint valami vészjel. Ha már a birkák is türelmetlenek?

Az emberi türelemnek viszont nincs határa, a gyermeki 
naivitásnak, a jóhiszeműségnek sem. Ezt akkor tapasztaltam, 
mikor minden jel az ellenkezőjére mutatott.

Körülbelül halottak napján vagy akkortájt, feljött pazar 
kilátású teraszunkra a kamarás úr. Festőszerszámait egy rózsás 
arcú, gömbölyded leány cepelte. A mester és tanítványa. 
Olyanok voltak, ahogy munkához készülődtek. Előkerült a 
feneketlen gyufaskatulya. Marika forró teával kiszolgálta őket. 
Ez volt a kamarás úr örök itala. Természetesen odamentem 
és üdvözöltem, mint régi ismerőse. Bevallotta, nem csupán 
a megfestendő téma miatt jött, hanem hírét vette, hogy itt 
vagyok. Sőt hírét vette annak is, hogy a Xlmesek telt idomú, 
szép lányokat keresnek. Azért hozta magával ezt a sötétbarnát. 
Régi vágya, hogy színésznő lehessen. Neki nincsenek előítéletei 
a pályával szemben. Ez a kislány nagyszerűen rajzol, de a 
művészet egy, és elhihető, hogy tehetségét annak egy másik 
ágában még jobban érvényesítheti. Aggálya csak egy volt eddig. 
Nevezetesen a lányka rendkívüli dundisága. De most meglepve 
látja, milyen keresett éppen ez a típus.

A rémület fogott el. Miképp törjem meg e szent ember hitét 
a művészetben?

– Beszéljen vele a Xlmművészetről – kért a jóindulatú 
lelkiatya –, hátha szót értenek.

Nem tehettem mást, félrevonultam a lánnyal egy fenyő alatti 
padra, és minden ékesszólásommal a lelkére beszéltem, hogy 
ne, csak azt ne, az istenért! Mindez nem ment könnyen, de 
ez, hogy olyan sokáig üldögéltünk a fenyő alatt, megpecsételte 
a sorsomat. Marika és a két pesti lány közös frontot alkottak 
ettől fogva ellenem. Az események hihetetlenül felgyorsultak, 
és Mikuláskor házasságot kötöttem a turistaház Xatal 
gondnoknőjével.

A nagy sietségben nem volt alkalmam Xgyelemmel 
kísérni, hogyan oszlott fel a hét hónap alatt jóban-rosszban 
összekovácsolódott Xlmező közösség. Később annyit 
megtudtam, hogy a hangos kocsi egy pajtában áll valahol, 
nagy biztonságban, mert rá is dűlt a pajta. A teherautó, mely 
a rettenetes súlyú aggregátort szállította, valahol Szepezdnél, 
a mélyen fekvő vasúti sínekre zúdított véletlenül egy fontos 
német katonai járművet. A sofőrnek sikerült az erdők felé 
futva elmenekülni, mielőtt közlekedésrendészeti kihágásért 
megbüntették volna.

A barátságos két pesti lány elkészítette volna a menyasszonyi 
ruhát is, amilyen ügyesek voltak, de erre nem került sor. A 
tördemici főjegyző combközépig felrepedt nadrágban adott 
össze bennünket, mert útban hazafelé Tapolcáról, ahol a 
felesége éppen második leányát szülte, a légnyomás letaszította 
a motorkerékpárjáról.

(Jelenkor, 1977. 3. sz.)
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