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Mottó: „A csodákat azonnal szállítjuk
A lehetetlenre kicsit várni kell. "

(Korda Sándor)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nemcsak Párizsban vannak csodák, hanem

Pusztaszenttornyán, Felsőrácegrespusztán, Bihar-
ugrán, Pusztatúrpásztón is.

„Paris az én Bakonyom" — kiáltja Ady, Párizs
viszonyítási pontja Illyés Gyulának, József Attilá-
nak is.

De mi van vidéken?
Pusztaszentgyörgyi birtokán a paraszt őserőben

hívő Justh Zsigmond olyan szabadtéri színházat
csinál, ahol Shakespeare-t játszanak. Felsőrácegres-
pusztán, egy uradalmi pusztán születik meg Illyés
Gyula, a Puszták népe költője, Petőfi leghívebb és
legsikeresebb hazai és külhoni népszerűsítője.
Biharugra fia Szabó Pál: a „szép szegénység"
írója még Japánban is ismert lesz a Lakodalom,
keresztelő, Bölcső regényéből készült Talpalatnyi

| föld című film révén. És egy zsidó családban -
Pusztatúrpásztón! - látta meg a napvilágot
Kellner Sándor László: 1893. szeptember 16-án.

Mondják, a szerkesztő nem hitte el, hogy Korda Sándor Pusztatúrpásztón született.
Túrkevére hamisította a tényt. Nem hitte el, hogy „ Valaki az értől indul el/S bejut a szent,
nagy Óceánba."

De persze, hogy Túrkeve is tud csodákkal szolgálni! Egy Finta Sándor nevű kisbojtárra
Ecsegpusztán talált rá a kitűnő néprajztudós Hermán Ottó. A nagybátyjánál csikóskodó
tizenkét éves fiucska tehetségét ő ismerte fel, s szerez neki ösztöndíjat.

1938-ban New Yorkban elkészíti az amerikai függetlenségi háború legendás magyar hu-
szár ezredesének, a karcagujszállási Agbúra Fábricy Kováts Mihálynak híres domborművét.

Ez a vidék.

A közölt szöveg elhangzott a túrkevei Finta Múzeumban 2008. június 21-én a Múzeumok Éjszakája alkalmából rendezett
kiállításon és filmbemutatón. A bemutatott filmek: Korda Sándor: Lady Hamilton valamint Galambos Lajos- Kovács István:
Isten őszi csillaga. A szervezők így tisztelegtek és emlékeztek Korda Sándor filmrendezőre, valamint a második film
nagykunsági statisztáira és szereplőire. A filmtörténeti kiállítást is ezért mutatták be.
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Még remélhetően sokáig fogja majd ontani a tehetségeket. Addig bizonyosan, amíg
olyan példák élnek közöttünk, mint a karcagi Györfi Sándor, jelen Magyarországának
egyik legnagyobb szobrásza, aki lélekkel, tartással, egyenesen azt mondja: „Én tanyasi
ember vagyok. Kunlaposon születtem. Karcag az én Párizsom."

A kisiskolás Kellner Sándor nagy zsenialitással talál rá egész életére szóló jeligéjére:
„Sursum corda!" Fel a szivekkel! Ezzel a misében szereplő higgyetek, bízzatok, ne csüg-
gedjetek jelentésű jelszóval hódítják meg a Kordák - Sándor, Zoltán és Vince - az egész
világot.

Kellner Sándor tizenhat éves korától kezdve használja a Korda művésznevet. 1909:
párizsi tudósítója a Független Magyarországnak. 1914: Budapesten megalapítja a Corvin
Stúdiót. Sikereit látva lesznek a testvérei is Kordák. Példás, ahogyan szeretik, segítik egy-
mást. Összetartanak. Zoltán lesz a Corvin első asszisztense, Sándor 1919-ben direktóriumi
tag, ezért menekülnie kell. De 1923-ban már saját vállalata van Németországban, s 1926-
ban már Hollywoodban dolgozik. 1930: visszatér Európába. 1932: megalapítja a London
Filmvállalatot. Producerként nagyon nagy gondot fordít a filmjei pompázatosságára. Az
angol filmipar legmarkánsabb alakja, felvirágoztatója lesz. Főleg a kosztümös filmeket
kedveli. Ilyen a VIII. Henrik magánélete (1933), a Rembrandt (1936). Díszlettervezője az
öccse, a festőnek készült Vince. Ő tervezi A bagdadi tolvaj (1940) és A dzsungel könyve
(1942) látványait is. Vince lesz 1939-ben a London Film művészeti igazgatója.

Sándort filmrendezői érdemeiért 1942-ben lovaggá ütötték. Sir Alexender Korda 1956-
ban halt meg. Az Értől indult el, és befutott a szent, nagy Óceánba.

Rembrandt című filmje a legkiválóbb Korda-szinvonalat képviseli. Egy érdekes, zseni-
ális művészről vall, aki gondokkal, kétségekkel birkózik mozgalmas életútján. Rajzain,
festményein gazdagon sugárzik, áramlik át az érzelmi élet. De a mester nagy tékozló. Nem
tud bánni a pénzzel. A nagy realista, a rézkarc páratlan mestere végül nagy nyomorban hal
meg. A meg nem alkuvó művész sorsa - ilyennek mutatják be a Korda testvérek - a ma-
gány, az ismeretlenség homálya lesz. Az empátiára, az érzelmekre ható filmben a Rembrandt-
ot alakító Charles Laughton játéka ragyogó, különösen az öreg ember meghasonulásának
megformálása.

Nem véletlenül írta a 9. század végétől 600 éven át formázódott Ezeregy éj szaka mesé-
déről Szerb Antal: „Olvasván felér egy egzotikus utazással." Hatása lenyűgöző Európára
is. A bagdadi tolvaj forgatókönyvét e hatalmas motívumkincs bűvöletében írta Biró Lajos.
Zenéjét Rózsa Miklós szerezte. A látványtervező Korda Vince. Asszisztens: Korda Zoltán.

Díszleteiért Korda Vince Oszkár-díjat kapott.
A jók és a gonosz küzdelme zajlik a filmben.
A Jaffar varázslata által megvakult Ahmed királyfi mosolygós arcú vak koldusként

meséli el, hogy hatalmának semmi sem szabott határt, de hiába volt 365 felesége, unat-
kozott. Hiába fogalmazódott meg benne a cél: „boldogságot adni népemnek"; „köztem és
a népem közt ott állt a negyvezírem" - mondja, - aki a „csattogó ostor, görnyesztő iga, sújtó
kard" eszközeivel kormányoz. A népét megismerni vágyó, az utca forgatagába vegyülő
Ahmedről elterjeszti, hogy bolond, és börtönbe veti. Ahol azonban találkozik a nép ravasz,
leleményes fiával, Abuval, a kis suhanc bagdadi tolvajjal, aki még börtönük kulcsát is el
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tudta lopni. A bolond és a tolvaj így menekülnek meg a lefejezéstől. így kezdődik el
kalandos útjuk, amely mindkettőjük boldogságához vezet el.

Mindkettőjük vágya: megismerni a világot. Szereznek egy csónakot, amelyen üldözőik
elől Bászrába menekülnek. Bászra piacán Abu ügyessége és ravaszsága jóvoltából mézes
lepényt esznek, majd meglesik a kíséretével palotájából elefánt hátán kivonuló hercegnőt.
Ahmed azonnal beleszeret a Napnál is ragyogóbb szépségbe. Abu leleményével a palota
kertjében találkoznak. „Egy dzsinn van a tóban" - veszik észre a hercegnő udvarlányai. A
hercegnő kíváncsian szalad oda. Ahmed leugrik a fáról, és elmondja szerelmes szavait. „A
rabod vagyok", „Számomra nincs más szépség a világon, csak a tied." Távoztában meg-
ígéri, hogy újra eljön.

Bászrába látogat Jaffar. Egy csodás játék lovat hoz ajándékba a szultánnak, akit látha-
tóan csak a játékai érdekelnek, nem a népe. A szultán a repülő ló hátán körbelovagol a vá-
ros fölött. Bármit megadna érte, csak az övé lehessen. Jaffar a lányát kéri cserébe. A her-
cegnő félelmében, hogy ne legyen Jaffaré, lóháton kimenekül a városból. Az őrök a szultán
és Jaffar elé tuszkolják a kertben elfogott Ahmedet és Abut. A gonosz Jaffar varázslattal
elveszi a tronbitalóra támadó Ahmed szeme világát, Abut pedig kutyává változtatja.

Ahmed koldusként kéregét az utcán. „Adjatok, szánjatok meg Allah nevében." Nincs
egyebe a reménynél. „Meg kell találnom, akit szeretek, akit elvesztettem." Hűséges kutyája
felismeri a hamis pénzt.

Jaffar palotájában álomba ájultán fekszik a hercegnő, folyton a kedves dzsinnt emlegeti.
Egy híres orvos kijelenti, hogy csak a vak koldus tudja meggyógyítani, csak az ő szavaira
ébred fel, mert őt szereti. Ahmed szavaira csakugyan felébred. Boldogan ölelik meg egy-
mást. Jaffar parancsára azonban Ahmedet elkergetik, aki a kutyáját otthagyja szerelme-
sénél, hogy védje őt.

Jaffar hajón utazik. Bűvös erejével elcsábíthatná a hercegnőt, de ennél többet akar: a
szerelmét. A kutya életét mentve a tengerbe ugrik. Jaffar megzsarolja a lányt. „Abban a
pillanatban, hogy a karjaimba zárlak, látni fog."

Valóban. Ahmed lát, a kutya visszaváltozik Abuvá. Lelkesülten ismerik fel egymást.
Ahmed fájdalmasan sóhajt fel: „Minek látok, ha őt nem láthatom." Abu azonban rögvest
csónakot kerít, és a hercegnő kimentésére indulnak. Közeledőikre hiába örül meg a her-
cegnő, a gonosz Jaffar vihart támaszt, és szabadítok hajótörést szenvednek. A remény-
veszettt hercegnő arra kéri Jaffart, hogy vigye haza az apjához. Jaffar egy új játékkal
„kedveskedik" a szultánnak, egy indiai táncosnőt megtestesítő ezüstbajadérral megöleti a
szultánt.

A hajótörés után egy ideig Abu sorsát követi a film. Abu most kap csak igazán kulcs-
szerepet. A tengerpart homokjában talált palackból véletlenül kiszabadítja az óriás dzsinnt,
aki ahelyett, hogy hálás lenne, halálra akarja taposni. Az életéért könyörgő Abunak ravasz
mentő kérdése támad. Hogy lehet az, hogy egy ilyen óriás dzsinn belefért egy ilyen kis
palackba. Nem hiszi el, ez csak egy rossz álom, amit most lát. Bizonyítsa be, hogy belefér
a palackba. A buta dzsinn lépre megy. Hamarosan könyörög a szabadulásáért. Ha Abu
kiengedi, akkor három kívánságát teljesíti. Áll az alku. Az első kívánság elhamarkodottan,
mohón hangzik. Frissen sült kolbászt ehessen serpenyőből. Miután jóllakott, Abu azzal
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dicsekszik, hogy ő micsoda nagy tolvaj, nincs az a valami, amit ő el ne tudna lopni. A
dzsinn próbát tesz vele. Elrepül Abuval oda, ahonnan ellophatja a Mindent Látó Szemet.
Miután a dzsinn nagy ámulatára ellopta a Mindent Látó Szemet, elhangzik második
kívánsága. Vigye a dzsinn Ahmedhez, az urához. Abu a kietlen, sziklás hegyen átadja
Ahmednek a Mindent Látó Szemet, amelyben Ahmed észreveszi a hercegnőt, amint éppen
a két rózsa fölé hajol. Aki abba beleszagol, az mindent elfelejt. Ahmednek látnia kell,
amint a hercegnő azt „vallja" Jaffarnak: „Téged szeretlek." Ahmed kétségbeesik. Dühösen
kiabál Abura, aki csak segíteni akart neki. „Bárcsak Bagdadban lehetnék" - sóhajtja
Ahmed fájdalmasan. „Legyél" — ejti ki a száján önkéntelenül a harmadik kívánságot
hűséges szolgája és barátja. Ahmed abban a pillanatban eltűnik a szeme elől. Boldogan
kacag fel dzsinn, hogy most már végképp szabad lett, és csufondárosan elszáll a távolba.
Most Abun a sor kétségbeesni. Mérgesen csapja a kőhöz a Mindent Látó Szemet.

Ahmed az őrökkel vív a bagdadi palotában, hogy kimentse a hercegnőt. Jaffar tömlöcbe
vetteti a szerelmeseket. A szerelmesek egymással szemben függnek a falakon, súlyos lán-
cokban kikötve, mégis boldogan sóhajtoznak egymáshoz. „Végre együtt vagyunk." „Nem
kell a távolléttől szenvedni."

Abu előtt a zord sziklák leomlanak, a mesék országába kerül. Meseország uralkodója
hálás lesz, nekiajándékozza az igazságtalanságot célba vevő íjat és nyilat. Abunak nincs
maradása. Ellopja a csodás repülő szőnyeget, és rajta hamarjában Bagdadban terem. Éppen
jókor. Nyilával lelövi a hóhért, aki már felemelte a kardját, hogy lefejezze Ahmedet. Meg-
menti a szerelmeseket. A tömeg is rászabadul a katonákra, hisz eljött az a szabadító, akiről
a népi történetmondók annyit meséltek, aki „párjább a párjánál".

Jaffar a csodalovára pattan, hogy elmeneküljön, de Abu nyila homlokon találja a gonosz
zsarnokot. Halála után Ahmedet és a hercegnőt, a férjet és feleséget ünnepli a felszabadult
nép.

Abu, a kis bagdadi tolvaj azonban nem marad velük. Szőnyegén világgá száll, hogy egy
kis kalandban legyen része.

E mesefilm szépsége nem fakult az idők során. Ma is látványos, fordulatos, tanulságos
a nézőknek. Hinni kell a hűségben, az álmok szépségében. Sursum corda!

A II. világháború kitörésekor Korda Sándor úgy érezte, hogy hálával tartozik az őt
befogadó országnak. Ezért Az oroszlánnak szárnya van címmel egy népszerűsítő filmet
készített a brit légierőről. Ez Churchillnek annyira megtetszett, hogy megkérte Kordát,
költözzön Hollywoodba, és ott készítsen el egy olyan kódolt filmet, amelyből egyértel-
műen megtudhatja a világ, mi az angol álláspont.

Korda Sándor Laurence Olivier és Vivien Leigh főszereplésével rövid időn belül „szál-
lította" a Lady Hamiltont (1941). Párizsban egy idős hölgy meséli el az 1800-as években
házasságtörő szerelmének tragikus történetét Nelson admirálissal, aki Nápolyba érkezett,
hogy Napóleon ellen kérje a sgítséget.

A film különlegessége az, hogy maga Churchill is „beszállt" a politikai siker érdekében.
Ő írta ugyanis azt a beszédet, amellyel Nelson elutasítja Napóleon békeajánlatát: „Napóleon
nem lehet a világ ura addig, ameddig szét nem zúz bennünket. És higgyék el uraim, hogy
a világ ura akar lenni. Diktátorokkal nem lehet békét kötni, a diktátorokat el kell pusztítani."
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Ez a film világszerte hatalmas sikert aratott. Ez volt az első külföldi film, amelyet a
Szovjetunióban is bemutattak Az egyik kópiát maga Churchill vitte Moszkvába, Sztálinnak.
És 1942-ben elsősorban ezért a filmjéért - és Churchill javaslatára! - avatták lovaggá
Korda Sándort.

Galambos Lajos Isten őszi csillaga című regénye 1962-ben jelent meg. Még abban az
évben József Attila-díjat kapott érte az író, és még abban az évben filmre vitte a regényt
Kovács András: Galambos forgatókönyve alapján.

Galambos szegényparaszti családból származott. Irodalmunkban Móricz illetve a népi
írók hagyományához állt közel. A paraszti világ bomlását romantikus nagyításokkal,
naturalisztikus nyerseséggel festette. Kiemelte kedvelt hősei megszállottságát, naiv, tiszta
hitét.

Galambos Lajost Váci Mihállyal együtt az 1956 utáni konszolidáció, a Kádár-rendszer,
az aczéli kultúrpolitika karolta fel. Úgy mutatta be őket, mint a szocialista realizmus új-
szerű alkotóit. Szegeden az Új írás író-olvasó találkozóján úgy értékelték őket, mint a
Móricz - Ady páros korszerű megfelelőit.

Kovács András Györffy-kollégista volt. Híressé a Nehéz emberek (1964) és a Hideg napok
(1966) című filmjei tették. Kedvelte az erkölcsi problémákat.

Sokan gondolták az 1960-as években - még a népi írók, Németh László és Szabó Pál is —,
hogy a szocializmus sikere hit kérdése. Galambos és Kovács filmjében is éppen azt látjuk,
hogy a fő baj az volt: a kubikosok nem hittek eléggé a rizsben. Ennek kiemelése érdekében
a film elhagyja a főhős regénybeli „gyávaságát", szövevényes belső vívódását.

Galambosnak a móriczi írástechnika volt a modellje, ezért a regény tehetséges, álmodó
hőse az 1945 utáni változó világban móriczosan sodródik az eseményekkel, különböző
szálakhoz kötődik, különböző emberekhez, érdekekhez. A regénybeli Bordács László
mezőmérnök még hasonlít Kopjáss Istvánra: a régi és az új küzdelmében időnként össze-
kuszálódnak benne a dolgok. A filmbeli Bordács azonban - némi hezitálás után - jóval
határozottabban áll ki nagyra törő álma, a rizstermelés sikeres meghonosítása és a 15 volt
kubikos boldoggá tétele mellett.

A filmet a mi környékünkön, Karcagon, Kisújszálláson, Túrkevén forgatták. A kor
legkiválóbb színészei közül válogatott a rendező. Bordácsot Avar István alakítja, Király
Sándort Páger Antal. A Körhinta híressége, Törőcsik Mari hitelesen mutatja be a szerelmes
lánykát, Király Arankát. Oltányi Öcsi Pálos György, Csiszlár Béla Bessenyei Ferenc, Oskó
Görbe János, a felesége Horváth Teri. A kisebb szerepekben is jók a színészek. Patonai
Illés Sinkovits Imre, a polgármester Ascher Oszkár, a főgépész Bánhidi László stb. Avar
Istvánt 1963-ban Jászai Mari-díjjal jutalmazták.

A film szövegmondása rendkívül karakteres, jellemhordozó. Mindig árulkodik a meg-
szólalóról. Figyeljük csak ilyen szempontból a filmet!

A film az előre hozott vég jelenetével kezdődik. „Már a kezünkben volt a pénz" - ordítja
Oskó, és a gáton nekimennek az öklök Bordácsnak.
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Az alföldi kisvárosban kubikosok tolják a talicskát. Földet követelnek a főtéren. A pol-
gármester tehetetlen. A kommunista Patonai Illés kijelenti neki: „Földet kell nekik adni,
más megoldás nincs, a százholdasokéból".

1947-et írunk. Már két éve túl vagyunk a földosztáson, de innen az őszi választáson.
Király Sándor előtt Bordács apja volt a kubikosok bandavezére, ezért - származásánál
fogva - Bordács tiszteli Királyt. Segítene rajtuk: „Valami föld csak akad. A csatornazugban,
a ti földetek mellett, éppen megfelel nekik." A főmérnök csodálkozó ellenvetésére elköveti
a „tragikus vétséget", a hübriszt. A sértett gőg beszél belőle, amikor kijelenti: „Puszta, de
még senkié, és az a fontos. Föld, fold. Két évvel ezelőtt volt a földosztás, nem tegnap." Jó
szándékát, szakmai gőgjét (ő tudja, hogy a vakszik a rizstermelésre elsőrangúan alkalmas)
majd sokszor ellene fordítják (a kubikosok, Oltányi Öcsi, Király stb.). A város urai leple-
zetlenül örvendeznek ezen a Kopjáss-szerű, „a kecske is jóllakjon, a káposzta is megma-
radjon" megoldáson. Oltányi Öcsi állást igér, elkelne egy népi káder. „Zseni vagy öregem.
Jobban sikerült, mint gondoltuk." Használhatónak gondolják Bordácsot.

Figyeljük meg, mennyire összetett, kontrasztos az a jelenet, amikor másnap reggel az
Oltányi tanyára mulatni tartó hintók megállnak a határban a kétségbeesett kubikuscsalá-
dok előtt! Oltányi kárörvendőn, cinikusan ékelődik: „No, emberek, megvan a föld, hát mégis
érdemes volt." Oskó lázit: „Szétlőni az egész úri bandát!" Király szemrehányó: „Ha már
nem kell a kubikmunka, arra gondoltunk, búza lenne jó." A főmérnök kajánkodik: „Föld."
Aranka lelkesedik: „Mérnök úr, én csak mondom nekik, hogy jó ez, ez a legjobb. Szóljon
mérnök úr, mondja nekik, milyen jó ez!" A főmérnök sürget: „Mérjem emberek, vagy ne?"
Király még bízik Bordácsban: „Mit tegyünk? Közülünk csak te tanultál." „Rizs, rizs" -
suttogja vagy inkább motyogja Bordács, és őt is viszi a hintó a tanyára, mulatni.

Az Isten őszi csillaga hangvétele helyenként a Talpalatnyi földet (1948) idézi. Ilyen pél-
dául a szegénység, az „élni kell" motívum következetes kibontása. Nagyon nagy próba előtt
állnak, visszatérően ezt hangsúlyozza Király is, amikor Bordács kiszámolja a kubikosok
gyűlésén a lehetőséget: „Ki se lehet mondani, mennyi a haszon." Király gondterhelt: „Hogy
azt a rizst komolyan gondoltad-e, azért vagyunk itten. Nekem a 15 család mind a vállamon",
„Szántani kell, befektetés kell, parasztok se vagyunk, kubikosok vagyunk," „Ez szép, de
élni kell ám addig."

Bordács és Aranka szerelme hihetően bontakozik ki a férfi kíváncsiskodó érdeklődé-
sétől és a nő kedves feleselésétől kezdve az egyre komolyodó vallomásokig, az egymás
iránti elkötelezettségig. „Tudsz te főzni?" „Megnyalhatná a tíz ujját." „Mit főztél?"
„Találja ki." „Honnan?" „A szememből." - „Minek ez?" „Enni. Répalevél. Kívánja tán?"
„Gyerekkoromban én is." „Nehéz világba értünk." - „Meg tudja különböztetni a kakasláb-
füvet a rizstől?" „Meg." „Hogyan?" „A kakaslábfű pirosabb." ,3izony isten, pirosabb." -
„Mondd azt, hogy Laci bácsi. Kétszer olyan idős vagyok. Mondjad, Laci bácsi." „Nem.
Hát hogy mondhatnám, mikor maga nekem nem bácsi." - „Egyetlen értelmes dolog, amit
csináltam az életemben, ez a rizs." „Itt akarok maradni veled. Te vagy köztünk a
legerősebb." „Mindig csak magát akartam." Ez a szerelmi megjelenítés azonban
korántsem éri el Bán Frigyes Talpalatnyi földjének vagy Fábri Zoltán Körhintájának
(1955) a magaslatát. Góz Jóska és Juhos Marika vagy Biró Máté és Pataki Mari, azaz a
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szegények szerelmének tisztaságát, elsöprő erejét meg sem közelíti Bordács és Aranka
szerelme. Szerelmük felejthetetlen próbatétele az a jelenet, amikor az ócskapiacozás után
az üzemanyagra beadják a pénzt Oskónak, ki-ki amennyit tud. Többen itt akarják hagyni
a bandát. Király védi Bordácsot: „Minket Bordács Jankó sose csapott be, majd a fia fog
becsapni?" Az egyik lázadó kubikos soha nem hallott éllel fogalmaz: „Tán nem ő volt
rajta, hogy ezt a földet adják ki nekünk. Tömjük be a szájukat valamivel, ezt mondta.
Nyalta a városi urak talpát, hogy zsíros állást kapjon értünk! Ez a lelketeket adja el két
fillérért!" Király tudni akarja az igazat: „Mondd meg nekik, hogy te nem csináltál ilyet!",
„Igazat mondott (...) vagy hazudott?" A halotti csöndben Bordács úgy gondolja, hogy
többet ér a hasznos hazugság, mint a haszontalan igazság, és azt mondja, amit mind-
annyian várni szeretnének: „Hazudott". Felejthetetlen pillanatokat látunk a filmen. Páger
Antal kitartó, szúrós tekintete égető - sötét, baljós előjel: Király gyanakvó lesz. Törőcsik
Mari tekintete várakozó, a rajta megjelenő enyhe mosoly az örömet jelzi: a meg-
könnyebültség, az elégedettség, a boldog elégtétel jele. Arankának nem kellett csalódnia a
szerelmében.

A régi és az új küzdelmében sok-sok buktatója van a kubikosok és Bordács sikerének.
A jómódú Csiszlár Béla szeretné behálózni magának és a lányának, Lulunak Bordácsot:
,Azért szeretlek, mert alulról jöttél, akárcsak én." Kijön Oltányi Öcsiék újságjában, hogy
a havidíjas mezőmémök a csajkarendszer prófétája. Oltányiék azt szeretnék, ha magukra
hagyná a rizseseket: „Már csak az hiányzik, hogy te is közöttük légy," „Adunk neked
annyi helyet a lapban, amennyit csak akarsz. Mondd el ezt, hogy mért kellett a földeket
kiosztani. A főmérnöki állás üres. Nekünk szükségünk van egy olyan emberre, mint te
vagy." Bordács válasza elutasító, mert tudja a helyét: „Nektek nem mérnök kell, hanem
szolga." Ekkorra már - Patai Illéssel való eszmecseréjéből tudjuk - megvilágosodott előtte
hivatása, megbölcsül: „Az emberre rárakódnak az évek, és egyszer csak észreveszi, hogy
nem csinált semmit." A városházán azonban Oltányi leleplezi a kubikosok, Királyék előtt.
A főmérnök szükségből 10 holdat Oltányiékéből mért ki a rizseseknek, most azt követel-
nék vissza. Bordács az éhezők érdekeit védi: „Három ezer forint, ha ezt lefizetitek, beszél-
hetünk a föld visszaadásáról." Oltányi megalázza Bordácsot: „Egy nagy nulla voltál. Fel
akartalak emelni, és egy nagy nulla maradtál (...) Talán azzal tett jót, hogy megjelölte
maguknak azt a vacak földet?" Király a kapott pénz egy részéből lakomát rendez a
családoknak. „Eszik a közös." Már-már helyrehozhatatlan, feszült szóváltás következik be
Király és Bordács között: „Leköpték a húsunkat." - ,$ratyizzon csak velük". - , Az istenit,
te pofázol, te találtad ki nekünk az egészet. Te választottad ki a legrosszabb földet. Vigyázz,
tizenöt családért felelsz!" Bordácsot mint tékozló fiút fogadja az úri kompánia. Oltányi a
bárban gátlástalanul dicsérgeti: „Rendben van. El van simítva, el van temetve. Ki leszel
nevezve. Háromezret odahajítasz a kutyáknak. Nem sumákolunk. Élünk. Huszáros vágás
volt, el van ismerve! Éljen az ország legkiválóbb mezőmérnöke!" Bordács részegen mondja
a dizőznek: „Megnősülök. Elveszem Csiszlár Lulut." A dizőz csípősen jegyzi meg: „Te
mégsem vagy igazán tehetséges." Megint az Oltányitanyára hajtatnak a murizók. Oltányi
megállítja a hintót: „Csak megnézzük a rizsedet. Innen húztunk ki, a sárból, a békák
közül!" Bordács kiszáll a hintóból. A főgépész egyszerű, de őszinte hite a rizsben vissza-
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hozza közéjük. Aranka ereje is megkapó. Patonai Illés segítségével minden jóra fordulhat.
Patonai figyelmezteti: „Vigyázz, el ne szakadjon a húr!" Bordács csaknem lelkiismeret-
furdalással mondja: „Ezek tették a dolgukat, mikor egyedül hagytam is." Patonai óva inti:
„Butaság a mi legjobb ellenségünk." Oskó a nélkülözésben megtört kubikosok egy részének
nevében már elárvereztetné a rizst. A város urai csak töredékét Ígérik annak, amit ér. Meg-
érkezik Bordács, aki másfél milliót garantál, mert délután a Terményforgalmi már lekötötte az
egészet. Lesz üzemanyag is, hogy újra indítsák az öntözést, hogy ne rohadjon meg a rizs.
Bordács pisztollyal kergeti el a mohó urakat, Oltányiékat és Csiszlárt. Oskó még megfe-
nyegeti: „Megállj, te ezt nem úszód meg szárazon!", majd a hintók után rohan. Bordács
elégedetten, fiityörészve ballaghat hazafelé a gáton, amikor Oskóék rárontanak és agyonverik.

A film úgy zárul, hogy nem tudni, megáll-e majd a lábán a rizsesek bandája. Vajon a
„veresen világító" Isten őszi csillaga kinek hozza majd el a gazdag betakarítást, a felül
levőknek vagy az alul levőknek?

Az 1990-es rendszerváltással (vagy rendszerváltoztatással?) az idő mára már sajnos
túlhaladta - sok más egyébbel együtt - a rizstermelést is a környékünkön. 1990 óta újból
drasztikusan alakult át a társadalom szerkezete. A globális és lokális világ viszonya még
bonyolultabb, még ellentmondásosabb lett. Nemzeti érdekeink kevésbé érvényesülnek,
mint ígérték a rendszerváltozáskor. Ennek pontos művészi felismerése és ábrázolása még
várat magára. De talán éppen ezért gondolkoztathat el bennünket Galambos Lajos és
Kovács István filmje, mert az „elvégeztetett, de semmi se tisztáztatott" Katona József-es,
Móricz Zsigmond-os problémafelvetése mintha mára is igaz lenne. A nép ma is el van
nyomva.

* • •

Egy plakátkiállítás mindig a jelképek erdeje. Amit itt láthatunk, az a dicséretes válogatás
és összeállítás eredménye. Ablakot nyit a múltunkra. Ezért tanulságos. Mit láthatunk
benne? Hogy mennyi akadályon, lépcsőn, buktatókon hajtottuk már át magunkat, amíg ide
elérkeztünk. Most, hogy itt vagyunk, gondoljuk el, vajon még mennyi és milyen plakát
következhet ezentúl. Pilinszky János nagyon eredeti, nagyon kifejező metaforikus sora int
bennünket. „Plakátmagányban ázó éjjelek." Eső veri, hó, szél tépi, nap égeti, fagy szívja-
szaggatja a plakátot. Ki van téve a változásoknak, az elemeknek a plakát. A plakát, aki
propagál és befolyásol. A plakát, aki propagált és befolyásolt. Ha ránézek egy plakátra,
akkor magamat láthatom benne. Mit formált, deformált rajtam ez a plakát? A plakát tehát
mi vagyunk. Jól írta tehát Pilinszky János 1956-ban a Négy sorosában: a történelmünkre
utalnak a plakátok. A mi életünk van a vásznon.
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Részletek a kiállításból
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