
KELETI MÁRTON 
Amikor megismertem — 1951 ko-

ra ősze volt ez — a magyar film-
gyártás és filmművészet gyakori 
válságainak egyikéből igyekezett ki-
lábolni. Nem akármilyen volt ez a 
válság — majdnem leállt a Gyar-
mat utcai gyár, nem volt elfogadott 
forgatókönyv, és amelyiknek némi 
reménye volt az elfogadásra, azon 
még dolgoztak, újabb és újabb dra-
maturgiai tanácsok, se vége. se 
hossza minisztériumi tárgyalások 
után újra meg új ra a felismerhetet-
lenségig átírva mindent. Ekkoriban 
mind nehezebbek lettek az alkotói 
körülmények, és ugyanakkor mind 
komolyabbak a követelmények. 
Száz meg száz szűrőn ment át min-
den forgatókönyv, hogy aztán sem-
mi, vagy legalábbis nagyon kevés 
valósuljon meg a szorgalmas dra-
maturgia, a munkára váró rendezők 
vágyaiból. 

Ebben a hovatovább kísértetkas-
téllyá váló intézményben csak ott 
harsogott, lobogott az élet, ahol Ke-
leti Márton megjelent. És Keleti — 
ezt hamarosan tapasztalhattam — 
ott volt mindenütt, ágált lángvörö-
sen, verte az asztalt Egy tétlenség-
re ítélt tevékeny ember, egy kény-
szerrel leállított örökmozgó — hát 
hogyan nyugodhatott volna? 

Egyszer kint ült az udvaron, a 
nagy fa alatt. Pezsgett körülötte az 
élet. Kezembe nyomott egy forgató-
könyvet : 

— Olvasd el — mondta és furcsa-
mód rögtön tegezett, ami nem volt 
se azelőtt, se később a szokása. 

Elolvastam, épphogy végigszalad-
tam a se el nem fogadott, se el 
nem utasított, sokszor átírt forgató-
könyvön, a régi barát és munkatárs, 
Békeffi István művén, — máris 
szólt a telefon. Elmondtam, amit el-
mondhattam. Talán még le sem tet-
tem a kagylót, már nálam volt. így 
kapcsolódtam be az Erkel drama-
turgi, forgatókönyvírói munkájába. 
Nekem könnyebb dolgom volt, mint 
kollégáimnak, az én szemem még 
friss volt, s véletlenül akkoriban 
olvastam némi magyar zenetörténe-
tet is, úgyhogy volt fogalmam és 
egyben elképzelésem is, milyen le-
hetne egy látványos, zenés film 

Erkelről, a Hunyadi, a Bánk bán, 
a Himnusz zeneköltőjéről. Még ki 
sem fújhat tam magam, Keleti már 
sürgetett, unszolt, dicsért, hatalmas 
perpatvarokat produkált, levágta a 
telefonkagylót dühében, majd ú j ra 
felvette, sokszor az éjszaka kellős 
közepén, és tőlem is megkövetelte, 
hogy más se érdekeljen, mint a 
forgatókönyv sorsa, és megvalósí-
tása. 

így még ritkán kerültem valaki-
nek a hatása alá. Féltem is tőle, és 
csodáltam is. Egy ember, aki soha 
életében nem adta fel a harcot 
azért, amiben hitt, vagy amit na-
gyon akart. Akkor is, korábban is, 
később is, váratlan haláláig, tervek-
kel volt tele, egész írótábort gyűj-
tött maga köré, ritka emlékezőte-
hetséggel tudta valamennyi munká-
ba vett forgatókönyvének kialaku-
lását követni. Mindig pontos volt, 
mindig felkészült. Dolgozott és dol-
goztatott, valami csoda folytán egy-
szerre több helyen is tudott lenni. 
Ott ült az udvar nagy fá ja alatt, 
afféle fogadást tartott, de ugyanak-
kor fent verte az asztalt a minisz-
tériumban, tárgyalt egyik írójával a 
Muskátli presszóban, másikkal a 
lakásán, a harmadikkal miközben 
a Rózsadombon kutyáját, a Fiút, 
sétáltatta. Jó — vagy hasznosnak 
tetsző — ügyeihez pártfogókat ke-
resett, és mindig talált valakit, aki 
az ügyét a magáévá tette. Sőt olyan 
esetben, mint amikor magához Ré-
vai Józsefhez szaladt fel méltatlan-
kodva, egyben közüggyé is. 

Végre tető alatt volt az Erkel. 
Bánk bán, Hunyadi, Dózsa — és a 
Himnusz. Már neki lehetett látni a 
forgatásnak. S ekkor aggódó han-
gok hallatszottak, vagy inkább gyá-
vák — most, 1951-ben a Himnusz, 
az Isten áldd meg a magyart, a ré-
gen tépő balsors, a szebb jövő'. . .! 
Erkel — a Himnusz nélkül! Keleti, 
hóna alá csapva a forgatókönyvet, 
felsietett Révai Józsefhez. Nem vol-
tam vele, de később sokszor robog-
tam vele én is, más ügyekben. 

Révai megvárta, amíg lecsillapo-
dik. Majd körülbelül ezt jegyezte 
meg: 

— Erkel? A Himnusz nélkül? Ki 
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volt az a gyáva, aki magát le akar-
ta beszélni a Himnuszról? 

Így mondta-e vagy sem — 
mindég}'. Másnap megérkezett Ré-
vaitól a kézirat, tele Révai csalha-
tatlanul okos megjegyzéseivel. És 
természetesen — a Himnusszal. Ak-
kor már tél volt, karácsony, hóna-
pok óta jóformán állt a gyár. Mi-
csoda öröm, milyen közös öröm — 
akkor éreztem először, a legnagyobb 
öröm tán az, ha egy közös ügy si-
kerének örülhetünk —. Keleti Már-
ton győzött, élet költözött a jéghi-
deg hodályba, ismét világítottak a 
lámpák, készültek a díszletek: meg-
tört a jég, dolgozott a Hunnia, és 
hamarosan ú jabb forgatókönyvek 
kaptak pecsétet, ismét dolgozott 
Bán Frigyes, készült a Semmelweis, 
végre-valahára megkezdődhetett a 
Feltámadott a tenger forgatása, dol-
gozott Gertler Viktor, nekifoghatott 
a Rokonoknak Máriássy Félix. Egy-
szóval — és talán nem túlzással — 
azt is mondhatnám, a magyar film-
gyártásból akkor lett magyar film-
művészet 

Keleti nagyban rendezte az Er-
kelt, de még alig volt túl a harco-
kon, mór egy Liszt-film terve fog-
lalkoztatta. Muzsikusnak készült, ő 
rendezte Sztravinszkij játékát, az 
Egy katona történetét, úgy tudom, 
vezényelt is — ismerte és szerette 
a muzsikát, s nyilván ifjúkori becs-
vágyát szerette volna megvalósí-
tani, hogy Erkel élete után filmre 
varázsolja Liszt életét, majd Bartó-
két. Az Erkel elkészült, hosszú-
hosszú évek harcai után megvalósult 
a Liszt-film, csak a harmadik, a 
Bartók, marad most már megvaló-
sítatlan. Milyen nehéz feladatok! 
Ez a könnyű kezű, biztos hatás-ér -
zékű művész, furcsa módon soha-
sem a könnyűt szerette. Lehet, hogy 
elsősorban mint sikeres vígjátékok 
rendezője kap méltó helyet a ma-
gyar filmtörténetben, — de ezek a 
vígjátékok se voltak akkoriban 
könnyű munkák, ezer „felső szem-
pont" kötötte meg a kezét, pehely-
könnyű témákat egész vértes-had-
seregek ostromoltak meg különféle 
fórumokon, addig csavarva-gyötör-
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ve a dolgokat, amíg létrejött a 
kompromisszum egy igazán víg víg-
játék és egy némileg mulatságos 
oktató-film között De Keletinek 
csak az engedély kellett. És valódi 
vígjátékká bűvölte egy-egy ügyes 
fogással — ezekért a fogásokért ne-
vezték már életében Profinak, igazi 
professzionista filmművésznek — a 
kényszeredett forgatókönyvet és a kö-
zönség végignevette a Civil a pá-
lyán, az I f j ú szívvel, a Selejt bosz-
szúja és még annyi más nem ép-
pen vígjátékként jóváhagyott vígjá-
ték vetítését. 

Mint előtte is, utána is annyi 
munkájában, együtt próbáltuk meg-
valósítani a már-már kátyúba ju-
tott sztálinvárosi film tervét. Ha jól 
emlékszem — Palotai Borissal és 
részben Sándor Andrással — hu-
szonhárom változatot készítettünk, 
míg végre egy már-már tömeggyű-
lésnek nevezhető dramaturgi tanács 
elfogadta. Keleti nekikészült a for-
gatásnak. Menet közben írtuk a fil-
met, a műteremben, a sztálinvárosi 
cukrászdában, ú j és valóban igaz, 
emberi problémák kerültek a törté-
netbe. Gyűlt a leforgatott ú j és régi 

jelenetek filmszalagja, s kicsit ide-
gesek lettünk — még Keleti is —, 
mert elveszítettük a fonalat. De a 
„muszterek" kitűnőek voltak, sokat 
ígérőek. — 

Egy ilyen muszter-vetítés után 
láttam először és egyetlen egyszer 
bizonytalannak Keletit: 

— Hát ez van, — mondta. — De 
mi jön ki ebből, ha a filmet ösz-
sze vágom? 

összevágta, megszületett egyik 
legjobb, sokban úttörő filmje, egyik 
legnagyobb sikere — a Kiskrajcár. 

Élete utolsó pillanatáig dolgozott, 
úgy tudom negyvenegy nagy játék-
filmet forgatott — a negyvenkette-
dik lett volna a Csínom Palkó —, 
tizenhat televíziós filmet, négy kis-
filmet. Jó volt és értékes vala-
mennyi? Ekkora termésben persze 
hogy nem. Újított Keleti? Üj utat 
nyitott? Ezt majd a jövő deríti ki, 
én benne mindig egy Lubitsch-
típusú rendezőt láttam, ezt becsül-
tem. Rendezett, ágált, tanított a fő-
iskolán, átadva professzionista tu-
dását — és engedve, hogy a saját 
világukat fejezzék majd ki —, 
olyan tanítványainak, mint Mihályfi 
Imre, Gaál István, Kósa Ferenc, 
csak néhány a sok közül. Mindig 
izgatott, felhevült volt, mindig le-
csapott egy-egy „kényes" témára. 

Ez a harcias élet ért most hirte-
len véget, egy pillanat alatt, a 
nagy hangverseny-élmény, barátja, 
Cziffra György zongoraestje után, 
egy taxiban. Ez a mindenütt jelen-
levő, mindenütt küzdő, méltatlan-
kodó, verekedő ember most már 
nincs sehol — sem a műteremben, 
sem az írók lakásán, sem a presz-
szóban, sem műhelyvitákon, a gyár-
ban vagy a filmművészek szövetsé-
gében, sem a főiskolán. Ez a min-
dig vihart vető, tehát logikusan vi-
hart arató ember, művész, nem 
öregedett meg, ugrásra készen, csa-
tára, hadakozásra felkészülten érte 
a halál. És milyen kegyes volt hoz-
zá a sorsa, — egy pillanat, és el-
tűnt. Aki ismerte, becsülte, elkép-
zelhetetlennek tartotta volna így a 
gyászhírt: „Keleti Márton hosszas 
szenvedés után elhunyt." 

Az élet illett hozzá, nem a halál. 
Az élő Keleti Márton van közöt-
tünk most is. 

THURZÓ GÁBOR 


