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Ösöreg parasztember 
verset mond. Az 1932-es 
pacsai vásárt idézi, 
amelyen a parasztok le-
foglalt állataival a vég-
rehaj tó is megjelent. A 
tömeg rátámadt, de a 
csendőrpuska gyorsan 
rendet teremtett. Két 
ember holtan maradt a 
piactéren. Ettől lett hí-
res a pacsai vásár. 

A történelmi informá-
ciókon túl, amelyeket a 
negyven évvel ezelőtti 
eseményekről kapunk, 
Mertz Nándor dokumen-
tumfilmje, az Igen hí-
res vásár, a harmincas 
évek világába vezet és 
megfogalmazza a téma 
aktuális mondanivaló-
ját is. 

Lassan váltakozó ké-
pekkel indít. Ennek a 
lassúságnak azonban 
funkciója van: a zárkó-
zott, kevésbeszédű pa-
rasztemberek — szem-
tanúk — részletesen, 
pontosan akar ják re-
konstruálni az esemé-
nyeket. „Eljátsszák" ú j -
ra-meg ú j r a a vásár hi-
teles történetét, mutat-
ják ki hol állt, mit csi-
nált, mit látott a sortűz 
eldördülésének pillana-
tában. Az előadás meg-
megszakad : korabeli 
fényképfelvételeket, par-
lamenti jegyzőkönyve-
ket látunk. „Az eset 
rendkívül sajnálatos — 
Keresztes-Fischer bel-
ügyminiszter urat hall-
juk —, de a csendőrség 
a legtapintatosabb ma-
gatar tá ' ' tanúsította." 
Aztán ismét emberek, 
helyszínek, és a gazdag 
dokumentumanyag álló-

képei idézik „a tapinta-
tos csendőrök őrizte régi 
jó világot". A fényképe-
zés a témához simuló, 
az emlékezéstől és a 
gyűlölettől megélénkülő 
parasztarcokra figyelő, 
érzékeny gépmozgás. Ed-
dig e vállalkozás a do-
kumentumfilm történel-
met visszatükröző lehe-
tőségeit vi l lantja fel. Ki-
tűnő munka maradna 
akkor is, ha tömör fo-
galmazásával, jól meg-
komponált anyagával 
csak a harmincas évek 
rajzát adná. Ritka az a 
rendező, aki nem reked 
meg egy-egy történelmi 
esemény, kor — legjobb 
esetben hiteles — ábrá-
zolásánál. Mertz Nán-
dor a kevesek közé tar -
tozott, a téma aktuali-
tását kereste, választ ar-
ra a kérdésre, hogy mit 
jelent — jelent-e vala-
mit — a ma embere 
számára a múlt. Pa-
rasztasszonyokat kérdez, 

parasztasszonyokat, 
akik már nem akarnak 
a régi dolgokról beszél-
ni. A f e k e t e ' fejkendős 
asszonyok képeivel kez-
dődik a film legizgal-
masabb jelenetsora, 
amelyben a rendező a 
paraszti világ különböző 
típusait áll í t ja elérek. 
Megszólaltat egy szem-
tanút, aki azt állítja, 
hogy a csendőröknek 
igazuk volt, amikor lőt-
tek, mert ők a végre-
haj tót védték. „A kato-
nának pedig — mond-
ja — a parancsot telje-
síteni kell." Ez az em-
ber, ott, akkor Pacsán 
— noha az ő jószágát is 
elhajtották, mégsem ér-

tette meg, hogyan emel-
het kezet egy paraszt az 
úrra. Ma sem érti. Mint-
ha meg sem mozdult 
volna körülötte a világ. 

„Nem volt értéke a 
proletárnak — egy má-
sik szemtanú szavai —. 
Ösztönösen a szegénysé-
güket, vagy a kiszipo-
lyozottságukat akarták 
megbosszulni, a lelkük-
ben volt az elkeseredés, 
az, hogy ez így nem 
megy tovább." 

A két öregember — a 
fi lmben! — nem csap 
össze nyílt vitában. Az 
ellenpontozásos szer-
kesztés nyomán mégis 
két szemléletmód drá-
mai összecsapásának va-
gyunk tanúi. 

A kiindulópont egy 
történelmi esemény volt, 
de a képsorok a tegnapi 
és a mai paraszti világ-
ra is fényt vetnek. A 
„hallgatag" öregasszo-
nyok és a csendőröknek 
igazat adó parasztember 
bizonyítja, hogy a tár-
sadalmi erőviszonyok 
megváltozását nem min-
dig követi szemléletbeli 
váltás. Ez az a plusz, 
amelyet Mertz Nándor 
adott: figyelmeztető je-
let a mában élő embe-
rek tegnapi tudatáról. 

A pacsai sortűzről ké-
szített film harminc 
perce a rendező tehetsé-
gét, tudását, igényessé-
gét, valóságfeltáró szen-
vedélyét bizonyította. 
Szomorú, hogy róla már 
csak múlt időben beszél-
hetünk. 

LABÁNYI ÁGNES 



Sulyok Mária Ráday Imre és Sinkó László 

Laszlo. Operator: Czabarka György (A film május 19-en kerül kepernyore) 

Bara Margit és Básti Lajos 
(Csikesz Gyula felvételei) 

Ezzel a címmel készített tévéfilmet Aszlányi Ká-
roly regényéből Mamcserov Frigyes. Főszereplők: 
Ráday Imre, Básti Lajos, Sulyok Mária, Sinkó SÖTÉT KAMRA 




