
C I M B O R Á K 
N Á D I S Z É L B E N 

Homoki Nagy István 
legújabb filmje, a Cim-
borák — ú j műfaj . 
Több, mint természet-
film, de mégsem egészen 
mesefilm. Állatregény, 
amelynek hősei kutyák: 
Fickó, az aranyszínű 
hímvizsla és Pletyka, a 
fekete nősténytacskó. A 
kutyák a forgatókönyv 
előírásainak megfelelő-
en »-játsszák« végig a 
filmet. Azt mondottuk: 
nem egészen mesefilm. 
Azért nem az, mert nin-
csenek benne a tudomá-
nyos és biológiai való-
szerűség határát túllépő 
meseszerű elemek. A 
kutyákkal a Cimborák-
ban csupa olyasmi tör-
ténik, ami az életben is 
megtörténhetnék. Ez a 
tény teszi a filmet szin-
te egyedülállóvá az ál-
latfilmek között. 

A tízezer holdas kis-
balatoni ember nem 
lakta nádrengeteg fölött 
szálló postarepülőgép 
motorja kigyullad, s érté-
keit ejtőernyőn eresztik 
a földre. így, egy-egy 
kis faládikában ér par-
tot, illetve vizet, Fickó 
és Pletyka. Mi lesz a láp 
és mocsár ezer veszedel-
me között, fedél és éle-
lem nélkül, az eddig em-
berek között élt kutyák-
kal? Hogyan tudnak al-
kalmazkodni a nádas 
új világához? Erről be-
szél a film. 

Homoki, a természet-
búvár és az operatőr a 
nádas, számunkra ezer 
titkot rejtő hangulatát, 
színeit, illatát t á r j a fel 
— művészi & tudomá-
nyos bravúrral. Dolmá-
nyos varjak, kanalas gé-
mek, fekete Íbiszek, 

függő cinkék rebbennek 
riadtlan a különös jöve-
vények: Fickó és Plety-
ka, a láp és mocsár vi-
lágában ijesztően ható 
csaholására. Félvad bi-
valycsorda legelészik 
békésen, s hempereg a 
mocsá rban . . . A híná-
rok és moszat között 
biztos kézzel evező pá-
kász, mintha az idők 
végtelenjéből tűnt volna 
elő, hogy örökké a Kis-
balaton sejtelmes, csap-
dákat és csodákat rejtő 
vizein lesse madarával 
és kosarával a halakat. 
A halrabló kárókatonák, 
a kiskacsát elnyelő ha-
talmas harcsa, a fiókái 
csőrébe vizet freccsentő 
apamadár, s a filmnek 
még sok meghökkentő, 
a természetbal ellesett 
jelenete akkor is érde-
kesek, szépek, költőiek 
lennének, ha nem 
Pletyka és Fickó sorsá-
nak alakulását moti-
válnák. 

De minthogy éppen 
Pletyka és Fickó élete 
tart ja izgalomban a né-
zőt, olykor szinte siet-
tetni szeretnők az ope-
ratőr Homokit, ha 
hosszasabban időz egy-
egy, dramaturgiailag 
nem a cselekményt szol-
gáló, bár önmagában 
megragadó, festőien szép 
jelenetnél. A Gyöngyvi-
rágtól lombhullásig koc-
káin nyugodtabban és 
szívesebben merengett 
el a néző, mert abban 
a filmben nem volt cse-
lekmény, filmhős, aki-
nek a sorsa izgatta vol-
n a A Cimborákban 
azonban Homoki, a film-
író — habár még kicsit 
bátortalan, s a tudomá-

nyos valószerűség hatá-
rait nem eléggé kihasz-
náló — erős, győzedel-
meskedő vetélytársa Ho-
mokinak, a természet-
búvárnak, Az első, meg-
hökkentően izgalmas pil-
lanatoktól kezdve, ami-
kor Fickó a víz alá 
bukkanva a szájában 
hozza felszínre a Plety-
kát tartalmazó faládi-
kót, olyan feszült, nem 
lankadó érdeklődéssel 
kísérjük a két kutya sor-
sának alakulását, mint-
ha emberek lennének. 
Homoki, aki most elő-
ször mutatkozott be 
mint filmíró, kiváltkép-
pen akkor ragad meg 
bennünket, amikor a ná-
das sejtelmes világának 
sajátos szépségeit bemu-
tató képeit szervesen a 
cselekménybe illeszti. 
Ilyen például a tomboló, 
vörösen izzó nádi tűz, 
amely a kutyákat mene-
ikülésre készteti, hogy 
a végén a már égő ge-
rendáról, emeletnyi ma-
gasságból szinte műug-
rással vessék magukat a 
Balaton életmentő hul-
lámaiba. 

Homoki ú j filmje, 
Vincze Ottó nagyszerűen 
alkalmazkodó, a nádas 
hangjait utánzó zenéjé-
vel más, több, újabb az 
előzőeknél. Négy évig 
tartott, amíg elkészült 
Megérte a fáradságot. 
Nemcsak hazai, hanem 
minden bizonnyal nem-
zetközi viszonylatban is 
maradandó, a magyar 
filmművészet hírét, ne-
vét öregbítő alkotás. 

P. Zs. 


