
B. N A Q Y LÁSZLÓ 
Ügy mondják, a kritikus: igazság-

tevő, szellemi mecénás, bíró és hó-
hér. Porba súj t vagy mennybe emel. 
Dehát, aki arra vetemedik, hogy va-
lamiféle „művet" próbál összehoz-
ni, tettét eleve a fővesztés kockáza-
tával követi el. 

Nem volt lelkiismeretesebb bí-
rám, igazságtevőm, mecénásom és 
hóhérom B. Nagy Lászlónál. Bár 
többször kellett pengeéles kritikusi 
bárdja alá hajolnom, mindig meg-
nyugvással vettem tudomásul — ha 
ez egyáltalán lehetséges —, hogy ál-
tala hullott porba a fejem. Fényes-
tisztára köszörült bárddal, egyetlen 
szakszerű mozdulattal, határozottan 
célbataláló suhintással végezte tisz-
tét. Nyers volt? Bántó? Fájdalmat 
okozott? Néha igen. De a tőle ka-
pott sebek is tisztábbak, mint azok, 
amelyeket csorba és koszos böllér-
bicskákkal ejtenek dillettáns moz-
dulataikkal olyanok, akik ítéletvég-
rehajtói tekintetüket nem a suhin-
tás pontosságára, hanem az aktust 
körülvevő kibicek, a barátok, ellen-
felek és ceremóniamesterek vélt 
vagy remélt szemvillanásaira füg-
gesztve, a mozdulatot többször is 
elhibázva teszik dolgukat. 

Amikor valami jót, valami igazat, 
valami szépet látott meg, éppcflyan 
tiszta és villámgyors mozdulattal 
emelte fel, ahogyan a hamisat, silá-
nyat, hazugot pöccintette félre. Va-
lamennyiünknek ezután is filmről 
filmre fejünket veszik majd, egek-
be emelnek vagy vállonveregetnek; 
— szorongva gondolok arra, hogy 
ezt a műveletet már nem ő fogja el-
végezni. 

• • * 

1946-ban ismertem meg a paraszt-
párti Sarló filmvállalatnál. Valami 
kisfilmhez kellett forgatókönyvet ír-
nunk, versenyben. Vetélytársam 
rosszul öltözött, nagyfogú, idétlen 
fiú volt. Jeles gimnáziumi magyar 
dolgozatokkal és önképzőköri sike-
rekkel a hátam mögött, nem érez-
tem kétséget az eredmény felől. Az-
tán B. Nagy felolvasott három gé-
pelt oldalt, s én kiálltam a verseny-
ből. Azt hittem, ezért a kudarcért 
majd a „hazulról hozott, polgári 

műveltségemmel" törleszthetek. A 
Royal Apollo mozi plakátja a Casa-
blancát hirdette. Michael Curtiz 
rendezte — betűztem fonetikusan a 
„műveletlen népfinek". Csodálkozva 
végigmért és halkan kijavított. Évek 
múltán jöttem rá — s nem is csak 
remek Faulkner-fordításaiból és élet-
műveket átvilágító irodalomtörténe-
ti tanulmányaiból —, hogy művelt-
sége és tájékozottsága is mennyivel 
mélyebb és átfogóbb a legtöbbünké-
nél. 

Mióta rendszeresen közölt film-
kritikát, mindig ott nyitottam ki az 
ÉS-t: írt-e B. Nagy a héten. Az ese-
tek 99 százalékában azt írta meg — 
jobban, összefogottabban, találóbb 
megfogalmazásban —, amit én is 
gondoltam a filmekről. Soha nem a 
saját műveltségét és imponáló jár-
tasságát fitogtatva, mindig tárgya 
lényegéről szólva, a látszólagos pon-
gyolaságig egyéni szóhasználattal, 
mégis mindig csillogó magyarsággal 
rögzítette hétről hétre a magyar 
filmtörténet fejezeteit. Mert azt ír-
ta folyamatosan; a pillanatnyi kons-
tellációkra, barátságokra és ellen-
szenvekre ügyet sem vetve. S ha 
most utólag végigolvassuk perc-szül-
te kritikáit, tudomásul kell ven-
nünk, milyen ritkán tévedett, ö t -
tíz éves távlatból könnyű megítélni 
és elrendezni az értékeket — B. 
Nagy az azonnali ítélkezés felelős-
ségét vállalta, s ítélt keményen, 
tisztán, következetesen. Tévedett is? 
Néhányszor. Én a tévedéseit is sze-
rettem. Mi volt a titka? Egyszerű-
nek hangzik, de talán a legtöbb, 
ami egy emberről elmondható: ér-
tett ahhoz, amit csinált. Pontosan 
tudta, mit csinál egy filmben a ren-
dező, az operatőr, a színész, a fővi-
lágosító. Szakember volt. Alighanem 
ezért lett a magyar filmszakma bel-
ső mértéke, jobbik lelkiismerete. 

• • * 
Néhányszor kíméletlenül levágott. 

Párszor megdicsért. Miközben új 
filmemmel küszködöm, gyakran gon-
dolok arra: kár, hogy nem mutat-
hatom meg B. Nagynak, szívesen 
hajtanám gyémántkemény bárdja 
alá a fejemet. MAKK KÁROLY 


