
Francia tanya 
Egyszerűbb históriát, 

mint amit Szakonyi Ká-
roly elmond a Francia 
tanya című tévé-film-
ben, elképzelni is alig 
lehet. De a közlés egy-
szerűsége itt — mint a 
jó művek egész sorában 
— csak segíti a közlendő 
mélyebb és árnyaltabb 
felfogását. Az egyórás 
film egyötödében békés, 
bukolikus nyugalmú, 
csaknem azt mondhatni, 
idilli jeleneteket látunk: 
mintha empire hangula-
tú bájos, szerelmi ro-
máncot lengene be a 
klasszikus francia ter-
mészetimádat lágy de-
rűje. 

Pedig közben tudjuk 
és látjuk, hogy e finom 
és jóságos mosolyok vi-
lága a háborús sebek és 
méltatlanságok keserű 
fájdalmát takargatja be. 
Méghozzá ez a kép nem 
is a múlt századi hábo-
rúk valamelyikéből va-
ló, hanem a legutóbbi-
ból és az eddigi legke-
gyetlenebből. 1944 vé-
gén, a háborúvesztés 
pánikjában a fasiszták 
nyugatra hurcolták a 
magyar leventék, a ti-
zennyolc évüket még el 
nem ért fiúk ezreit. Ezek 
egy csoportja francia fo-
golytáborokba került, s 
onnan a lakosság házkö-
rüli munkákra „kiigé-
nyelhette" őket. Ez lett 
a jóképű, rokonszenves 
Svecz levente sorsa is. 

Amikor a háborús-öz-
vegy fiatalasszony és 

anyósa, az emelkedett 
lelkű matróna a trappo-
ló fogaton szinte szó 
nélkül tanyájukra viszik 
Sveczet, már megértjük, 
hogy nem annyira mun-
káskézre van itt szük-
ség, mint inkább férfi-
ra. Valóban. Ám nem-
csak a fiatal özvegy fo-
gadja be szerelmeseként 
az életébe a magyar fiút, 
hanem az idős hölgy is 
annyira megszereti, hogy 
egész vagyonát és a ta-
nyát is rá akarja testál-
ni. Ehhez örökbe foga-
dási szerződést kellene 
kötniök, de a fiú, aki ed-
dig a pontig elfogadott 
jósorsától minden ke-
gyet, amit elfogadhatott, 
ezt a hatalmas és meg-
vesztegető szerencsét 
már elhárítja magától. 
— Miért kellene engem 
örökbefogadni, van ne-
kem otthon anyám — 
mondja. Az elutasítás 
közvetlen rugója, hogy 
várja már a szökésre al-
kalmas pillanatot. Mi 
űzi innen el? Honvágy? 
A bajtársai iránti hűség 
és a sorsukban való osz-
tozni akarás? A megvá-
sárolhatatlanság önérze-
te? Az élet felcserélhe-
tetlenségének tudata? 
Vagy mindez együtt? 
Valójában egyre megy. 
Svecz nem cserél szívet, 
sem hazát, kilép az em-
pire-keretből, vállalja a 
szökés kockázatos ka-
landját, otthagyja a jó-
ság puha fészkét, mert 
a jóság sem jogosíthat 

fel senkit egy élet, egy 
személyiség — habár a 
leggyengédebb — körül-
sáncolására sem. 

Radó Gyula diploma-
filmjét rendezte meg eb-
ben a műben. Mindeddig 
s már hosszú évek óta 
aktuális riportműsorokat 
rendezett. Ezen a mun-
káján máris meglátszik, 
milyen vágyakozás élt 
benne az artisztikus és 
míves kifejezés iránt. De 
nemcsak vágy — tehet-
ség is. Elsősorban poé-
tikus hangulatteremtő 
ereje ragadott meg és a 
stíluseszközök biztos íz-
lésre valló használata, 
habár egyelőre itt-ott 
még a tempó rovására. 
A Francia tanya nagy 
reményekre jogosító be-
mutatkozása Nemescsói 
Tamás operatőrnek is, 
aki szintén vizsgafel-
adatául ezt a filmet vá-
lasztotta. Igen érzékle-
tes a film képi megfor-
málása és fény-árny el-
osztása A színészek pu-
ritán játékukkal az érzé-
sek belső érlelődését is 
híven ábrázolták, elsőül 
Drahota Andrea, ám ve-
le csaknem egyenértékű-
en Kiss István is a két 
egymásra találó ember 
szerepében, öröm volt 
látni a matrónaszerep-
ben a már keveset lát-
ható Makay Margitot, 
mert ezúttal is a színé-
szi kulturáltság magas 
fokáról tett tanúságot 
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