
A film MŰFORDÍTÓI 
Pereg a film: Szállnak 

a darvak. . . s a szinkron-
gyárt stúdiójában Cser-
nus Mariann és Buss 
Gyula figyelik a színé-
szek játékát. Néhány 
perc az egész, azután a 
tekercset újravetítik, 
most már szöveg nélkül. 
Beteszik harmadszorira, 
s akkor, először hangza-
nak fél a szovjet film 
magyar szavad: 

—• Gyere a Metróba... 
— kérleli Márk (Buss 
Gyula) Veronikáit (Cser-
nus Mairianint). 

— Nem. megyek. 
— Ne bolondozz, men-

jünk ... 
— Te félsz? 
— Féltélek... + és a 

fiú hangja átforrósodik. 
Ez a film legizgalma-

sabb jelenete. Kinn zúg-
nak a szirénák, légiiriadó 
van, amely ellen csak a 
Metró nyújt biztos me-
nedéket. De Veronika, 
aki szüléit elvesztette, 
kétségbeejtő közönyében 
nem akar lemenni. Bo-
risz, akit a világon min-
denikinéi jobban szeret, 
távol, a fronton, semmi 
hír róla. S most itt, 
egyedül van a lakásban 
Máikkal, aki szereti őt. 
Nemcsak a legizgalma-
sabb, a legdöntőbb jele-
nete ez a filmnek. Itt 
botlik el Veronika. A pá-
nik rémületes perceiben, 
a kicsapódó ablakok és 
a lehulló bombák fülsi-
ketítő zajában elveszti 
önuralmát, s nem tud el-
lenállni Márk szenvedé-

lyes szavainak, .perzselő 
vágyának. 

Talán tizedszerre hang-
zik el ugyanez á pár-
beszéd, míg végre Kiss 
József, a Szállnak a dar-
vak szinkron-rendezője 
azt mondja: fel lehet 
venni. 

És Buss Gyula tizen-
egyedszer is .belesuttogja 
a mikrofonba: Szeretlek, 
Csernus Mariann tizen-
egyedszerre is átéli a vé-
dekezés eszeveszett per-
ceit. S míg Veronika a 
vásznon aroulütii Már-
kot, Csernus Mariann 
szinte öntudatlanul végzi 
ugyanazokat a mozdula-
tokat a sötét stúdióban, 
miközben kiáltja: nem, 
nem! 

Különös, rendkívüli 
türelmet, pontos munkát 
igénylő művészet a 
szinkronizálás. 

A munka a szövegírás-
sal kezdődik. Somító Éva, 
a Szállnak a darvak ma-
gyar szövegének írója 
kis, fekete fügönnyel el-
sötétített szobájában a 
négyzetméternél alig na-
gyobb vászonra tízszer, 
tizenötször levetíttette 
magának a filmet, mi-
előtt munkához kezdett. 
Mikor már úgy érezte, 
hogy alaposan ismeri a 
film mánden kockáját, 
részekre bontotta. Ne-
gyed!-, félmondatonként 
vetíttette le magának 
újra és ú j r a a fi lm ré-
szecskéit, s közben ke-
reste az orosz szöveget 
leghűbben tükröző ma-

gyar fordítást Magyar 
szavakat, amelyeket ki-
ejtve, a szájmozgás azo-
nos a filmbeli szereplőé-
vel, és amelyeknek idő-
tartama ugyanolyan, 
mint az orosz szövegé. 
Nelhezebb, nagyobb 
nyelvismeretet, több tü-
relmet igénylő munka, 
mint a műfordítás. 

Vannak filmek, ame-
lyeknek szövege semati-
kus, érdektelen. Ilyenkor 
a szövegíró változtathat 
valamit. A Szállnak a 
darvak szövege olyan 
tömör és költőien, szép, 
hogy Somló Éva egyetlen 
feladatot tűzött ki magá-
nak: ihű maradni az ere-
detihez. 

Van egy jelenet a 
fiimiben, ezzel vesződött 
legtovább: egy kisgyer-
mek sir, s egyszerre há-
rom nő is beszél hozzá, 
csitítgatja. Nehéz volt 
külön-külön mindegyik-
nek a szájmozgását meg-
figyelni . . . Általában 
úgy dolgozott, hogy mi-
közben a hangtalanul 
pergő filmkockákat néz-
te, hangosan mondta ki 
a magyar szöveg szavait, 
így próbálgatta, ízlel-
gette, melyik kifejezés a 
legtalálóbb. Egy hónapot 
vett igénybe a Szállnak 
a darvak szövegének el-
készítése. 

Miközben a szöveg ké-
szült, Kiss Józsefi a 
szinkron rendezője már 
munkához látott, ö is 
töhbször végignézte a fil-
met, aztán, először csak 



Márk megragadja! Veroni-
kát . . . "szeretlek . . 

A fi lmen Márk Veronikát ostromolja. De Veronika — 
Csernus Mariann kétségbeesetten védekezik: Nem! Nem! 

magában, kezdte keresni 
hozzá a megfelelő ma-
gyar szereplőket. Nem az 
a döntő ilyenkor, hogy a 
magyar színész 'hangja 
hasonlítson a szovjet szí-
nészéhez. Sokkal fonto-
sabb a szovjet szereplők 
egyéniségével megegyező 
magyar színészegyénisé-
get megkeresni. Nem-
csak a szem, a hang is 
tükre a- léleknek. És ha-
sonló egyéniségű színész, 
hasonló hangon is tud 
beszélni. Döntő a szin-
kronizálásnál a színészi 
munka. Nem utánzókész-
ségről, nem rutinról van 
szó. Az a szinkronszinész 
dolgozik jól, aki beleéli 
magát a szerepbe, s úgy 
ad ja vissza hangban is 
ajzt, amit a filmen lá-
tunk. Talán még nehe-
zebb itt az ástéHés, mint 
eredeti filmfelvételnél, 
vagy színpadon, hiszen itt 
állandóan figyelni kell a 
vásznon pergő filmre is. 
A színésznek, ha nem is 
utánoz, alkalmazkodnia 
kell egy másik színész 
játékstílusához. Mint a 

szövegnél, a hangnál is 
elvben mód nyílik arra, 
hogy a szánkronszínész 
mélyebb, átéltebb játé-
kot nyújtson, ha szük-
ség van rá. A Szállnak 
a darvak esetében azon-
ban ez fel sem vetődött. 
Csernus Mariann, Buss 
Gyula, Bicskei Tibor, Mo-
nyai Lajos és a többiek 
teljes egyetértésben Kiss 
József rendezői utasítá-
saival- minden igyekeze-
tükkel azon vannak, 
hogy hangjukkal, játé-
kukkal méltóak lehesse-
nek a ifilm szovjet sze-
replőihez. 

Fojtott, nehéz a levegő 
a »légmen-tesen-« zárt 
stúdióban. Csernus Ma-
riann — Veronika most 
egyedül van. A film 
egyik legfiknszerűbb je-
lenetét próbálja. Borisz 
már a gyülekezőhelyre 
ért, ahonnan a frontra 
indul, s a lány kétségbe-
esetten szalad utána az 
emberrengetegben, hogy 
még egyszer lássa, még 
egy utolsó istenhozzádot 
mondjon, vagy legalább 

intsen neki. Nem sokkal 
ezután veszti majd el Ve-
ronika szüleit, dobja a 
rémület Márk karjai-ba, 
hogy -aztán Márkkal és 
Borisz szüleivel együtt 
Szibériába -menekülje-
nek. Es Veronika soha 
többé nem látja Borászt, 
de vár ja őt éveken át. 
Egészen addig az utolsó, 
megrendítő pillanatig, 
amíg a háború végén vi-
rágözönben hazatérő 
győztes katonáktól meg-
tudja): az, akit minden-
kinél jobban- szeretett, 
nem jön vissza többé. 
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