
Zsigmondi  Boris  
A  Televízió  képzőmű-

vészeti  osztályán,  Zsig-
mondi  Boriska  asztalán,  
harmadik  hete  felbon-
tatlanok  a  levelek,  kiál-
lítási  meghívók.  Azon  a  
forgatáson,  amelynek  
még  minden  részletét  
előkészítette  —  Illés  Ár-
pád  festőművésznél  —  
már  nem  tudott  meg-
jelenni.  A  kórházból  
üzent:  kérjenek  elnézést  
a  művésztől,  a  forgatást  
néhány  héttel  későbbre  
kell  halasztania.  

A  valóság  kegyetlen.  
1978.  március  2-án  Bo-
riska  szíve  megállt.  

Jellegzetesen  huszadik  
századi  művészpályát  
járt,  élt  meg.  Az  avant-
garde  mozgalmakban  a  
harmincas  években  szo-
cio-fotóival  vett  részt.  
Az  évtized  végén  emig-
rálni  kényszerült.  Ang-
liába  került.  Itt  ezekben  
az  években  virágzott  az  
angol  dokumentumfil-
mesek  klasszikus  szovjet  
filmekből  sarjadt  isko-
lája.  Zsigmondi  Boris  
úgy  döntött,  fényképező  
kameráját  filmkészítő  
masinára  cseréli.  A  fel-
szabadulás  után  kész  
filmtervekkel  érkezik  
haza.  A  volt  fotográfust  
vonzza  a  képzőművészet.  
Fáradhatatlan  energiával  
próbál  a  film  segítségé-
vel  változtatni  a  meg-
csontosodott,  konzervatív  
képzőművészeti  közízlé-
sen. 

Nem  Zsigmondi  Bori-
son  múlott,  hogy  leg-
aktívabb  éveiből  tíz  nem  
teremhetett  gyümölcsö-
ket.  A  hatvanas  évek  
elején  kezdhetett  el  újra  
dolgozni.  Az  akkor  pár  
éve  működő  Televízió-
ban  a  Képzőművészeti  

Osztály  egyik  megala-
pítója  lett.  Eleinte  élő  
adásokat  csinált.  Ezek  
elröppentek,  nyomuk  
nem  maradt  —  legfel-
jebb  azoknak  a  száz-
ezreknek  a  tudatában,  
akik  a  műsorok  hatására  
másképp  léptek  be  a  ki-
állítótermekbe,  múzeu-
mokba. 

Televíziós  munkája  
közben  sokszor  falakba  
ütközött.  1963-ban  mun-

katársa  voltam  a  Láto-
más  a  valóságról  című  
filmje  forgatásán.  Olyan  
festőkről  —  a  szentend-
rei  iskola  legjobbjairól:  
Vajda  Lajosról,  Korniss  
Dezsőről,  Bálint  Endré-
ről,  Szántó  Piroskáról  —  
készült  a  film,  akiknek  
képei  akkor  nemigen  ke-
rültek  a  kiállítóterem  
falaira  és  természetesen  
a  képernyőre  sem.  Zsig-
mondi  Boriskát  mindez  
nem  érdekelte.  Hitt  ben-
nük.  Hasonló  körülmé-
nyek  között  készült  el  
portréfilmje  Kassák  La-
josról  (Kassák  személyes  

közreműködésével).  Éve-
kig  „dobozban"  volt  —  
ma  már  alig  értjük:  mi-
ért?  Sohasem  a  kiállító-
termek  fennhangon  ün-
nepelt,  napi  sikereket  
arató  művészéit  kereste.  
Saját  véleménye  volt  
stílusról,  művészetről,  
társadalomról.  Nem  vé-
letlen,  hogy  ő  az  első,  
aki  a  miskolci  filmfesz-
tiválon  képzőművészeti  
filmmel  nagydíjat  nyert.  
Somogyi  József.  Szántó  
Kovács  Jánosról  készült  
szobrának  különös  fo-
gadtatásáról  szólt  a  film,  
a  közönség  ellenérzéséről  
a  művel  szemben  —  
ennek  dokumentarista  
feldolgozásával  Zsigmon-
di  Boris  szembesített  
bennünket  a  képzőmű-
vészeti  közízlés  még  
mindig  riasztó  elmara-
dottságával. 

Legtermékenyebb  idő-
szaka  az  utolsó  tíz  év  
volt.  A  magyar  képző-
művészet  olyan  arckép-
csarnokát  készítette  el  —  
nagyrészt  már  színes  fil-
men,  amelynek  puszta  
felsorolása  is  tiszteletet  
érdemel:  Barcsay  Je-
nő,  Bokros-Birman  De-
zső,  Czimra  Gyula,  Czó-
b el  Béla,  Ferenczy  
Béni,  Gádor  István,  
Goldmann  György,  Gu-
lácsy  Lajos,  Egry  József.  
Kondor  Béla,  Paizs-Goe-
bel  Jenő,  Pór  Bertalan,  
Schaár  Erzsébet,  Szántó  
Piroska,  Schéner  Mihály,  
Vajda  Lajos,  Vilt  Tibor...  

Egy  munkatársunk  a  
múlt  héten  —  nem  is-
merve  a  történteket  —  
jegyzetekkel  fölvértezve  
nyitott  be  szobánkba:  
„Boriska  hol  van?".  
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