
BOLDIZSÁR IVÁN — ILLÉS SÁNDOR - RÉVÉSZ GYÖRGY: 

PESTEN T Ö R T É N T . . . 
RÉSZLET E IRODALMI FORGATÓKÖNYVBÖL 

A »Pesten történt« műfaja bűnügyi filmvígjáték, em-
beri mondanivalóval. Alább a film bevezető képeinek 
irodalmi forgatókönyv-részletét közöljük. A »Pesten 
történt" rendezője Révész György, az ••Éjfélkor* ren-
dezője, a forgatás március hónapban kezdődik. 

Egy öreg tanár, akit senki sem szeret: álmodik. Azt álmodja, hogy min-
denki szereti. Azután felébred. 

1. kép: Az Álmos vezér fiúgimnáziwm folyosóján 
A néző még nem tudja, hol van, legfeljebb sejti, mert a címfeliratok 

alatt -belépett egy vastag falú, öreg -iskolaépületbe, elhaladt a pedellusi fülke 
előtt, látta, persze csak elmosódottan az iskola kihalt folyosóit, az osztály-
termek -ajtajait, szinte félt, hogy ú j ra Ibe kell ülnie valamelyik padiba, de 
nem, továbbmegy egy különös zene ritmusára, egy különösen öltözött férfi-
val. Ez a férfi f rakkban siet az iskolai folyosón és mire eltűnik az utolsó 
címfelirat is, felismerjük. 

A néző szája mindjárt nevetésre húzódik tőle. Megismeri Lat-abár Kál-
mánt. E Mm írói nem rejtik véka alá, sőt elörébocsátják, hogy a főszerep 
elképzelése és az egész filím írása közben Latabár Kálmánra gondoltak. 

La-tabár — azaz dr. Tőrös Antal gimnáziumi matematika tanár — most 
benyit egy ajtón, amelyen ez a felírás olvasható: 

Természetrajzi szertár. ~ 

2. kép: Természetrajzi szertárban 
A tanár frakkban, hóna alatt tartott k-ürtőkaiappal lép a természetrajzi 

szertárba. Nem is lép, -hanem egy különös, andalító dallamú, de -gyors, szin-
kópás ütemű zene ritmusára lejt, táncol és lebeg boldog és átszellemült áb-
rázattal. , 

A szertár bejáratánál egy kitömött barnamedve á l l A tanár ménét köz-
ben- kezet fog veié, cilinderét a mackó fejébe nyomja, azután, szinte a leve-
gőben úszva ér el a szertár túlsó végéig. Itt egy létra tetején áll a természet-
rajz tanárnő, és tollseprővel tisztogatja a kitömött madarakét. Milyen- fur-
csa: a tanárnő menyasszonyi ruhában van, hosszú, fehér -tüllfátyla beborítja 
a létra egyik szárát. 

Meglátja a tanárt, ki tár ja feléje a karját , a -tollseprőt leejti, -a tanár föl-
kapja és nagy gpandezzával, kissé félltérdre ereszkedve nyújt ja fel neki. 
Lám, az udvariasság meghozza jutalmát: mire a tanárnő kézbe fogja, rózsa-
csokorrá változott a -tollseprő. 

A tanárnő kitárt karokkal leugrik, valósággal Qeiebeg a létra tetejéről, 
a tanár elkapja és két karjában, mint a húszas évek mozáhősei arájukat, 
viszi, viszi az a j tó félé. A kitömött medve udvariasan kinyitja előttük az 
a j t ó t . . . 

3. kép: Iskolai folyosó 
A tanár most az iskolai folyosón megy végig, 

könnyű, játékos lépésekkel, mintha felhőn járna. 
Most már utcai ruha van rajta, hóna alatt osztály-
könyv. Amerre végigmegy, a tanulók arca felderül, 
mosolyogva néznek rá, egy kisdiák odalép melléje 
és megfogja a kezét. Egy darabon a tanár és a tanuló 



úgy megy egymás mellett, összefonott kisujja!, kar ju-
kat lóbálva, minit a szerelmespárok a falusi korzón. 

Szemben velük négyes sorokban jönnek a diá-
kok, tapsolnak, amikor a tanárt meglátják és egyi-
kük táblát emel magasra, ezzel a felírással: 

"Éljen Tőrös tanár úr!" 
A tanár megindult arccal bólogat. A folyosó fa-

lán lóg egy nagyméretű festmény reprodukciója, a 
tanár ránéz, a festmény megelevenedik és kilép belőle a tanárnő. A tanár a 
bűvészek »-voila!"-mozdulatával mutat a felvonulókra és a táblára: látja, 
mennyire szeretnek engem a diákjaim? 

A tanárnő a kar já t nyújt ja , elindulnak, megint frakkban .van a tanár, 
menyasszonyi ruhában a tanárnő. A Mendelssohn-nászinduló kissé vidámra 
torzított hangjainál lépnek be egy osztály aj taján, amelyen jól látható: IliI/b. 

4. kép: A Ill/b. tanteremben 
A tanár, istnfet utcai ruhában, a tábla előtt áll. A táblán hosszú mate-

matikai képlet, amelyet villáimsebesen ír a tanár. Egy sor végén megáll, 
megfordul az osztály felé. 

De milyen különös osztály ez! A padokban csupa meglett ember, felnőtt 
férfi ül, bajuszosak, (pápaszemesek, kövérek, soványak, .gyomorbajos arcúak. 
Amikor a tanár feléjük fordul, egyszerre felállnak és karjukat fölemelve, le-
engedve és a "Royal-íbútor olcsó, jó« közismert dallamára énekélni kez-
denék: 

Három igaz szó 
Tőrös tanár jó 
Tőrös tanár nagyszerű 
Csak egy kicsit szigorú 
Az életben élünk mi, 
Hálásaik vagyunk neki!... 

A tanár meghajlással köszöni meg a volt diákok üdvözletét, visszafor-
dul a táblához és jól látható, nagy betűkkel felírja: 

a2 = a2 
a2.a3, 

majd félhúzza a dupla táblát, és e mozdulattal már változik is a kép: az ut-
fcán vagyunk. 

5. kép: Utcán és autóbuszon 
A tanár a kezdeti vidám, gyors ritmusú, jellegzetes zene hangjaira lép-

ked az iskola előtti téren. A sarkon .bekanyarodik egy autóbusz, meglátja a 
tanárt, odafordul melléje, lassít, megáll, az ajtók kinyílnak, a tanár felszáll. 

Az utasok a .tiszteletére mind felállnak és hellyel kínálják. A tanár 
előremegy az első ülésig, leül ós íme, a tanárnő ül mellette. Jön a kalauznő. 
kéri a jegyet, a. tanár fölnéz rá; az te a tanárnő. A tanár ezen csöppet sem 
csodálkozik, átadja néki a forintot, mire a kalauznő a busz mélyéről két, 
előbb látott diákot varázsol elő és a tanár ölébe 
ülteti. 

A busz az a kisebbik pesti autóbuszfajta, amely-
ben együtt van a vezetőülés az utasok helyével. A 
vezető most hátrafordul, meglátja a tanárt, faképnél 
hagyja a kormánykereket, odaül a tanár mellé, ba-
rátságosan hátbavágja és beszélgetni kezd vele. A 
busz közben vezető nélkül vidáman megy tovább. 



6. kép: A tanár háza előtt és háza udvarán, folyosóin. 

A tanár a buszon megérkezik a háza elé. A kapu 
előtt gyerekek játszanak. Egy Labda a .tanár lába elé 
esik, fölkapja és szelíden visszadobja egy kisfiúnak. 
Odébb ugróiskolát rajzoltak az aszfaltra és abban 
ugrálnak. Intenek a tanárnak, az fél lábon elkezd 
ugrálni a kockákban. Amikor a végén dupla lábbal 
megfordul, megint f rakk terem rajta, visszafelé ug-
ráltában, a f rakk két szárnyát óvatosán fölemeli és 

mire befejezte az ugrálást, a gyermekek ujjongása közben ott áll a tanárnő 
menyasszonyi ruhában. 

Kart kariba öltve (bevonulnak a iház kapuján, ismét a nászinduló furán 
félrehangolt dallamára. A kapualj ,végén már annyian veszik körül őket 
mosolygó, barátságos arccal, hogy a tanár nem tud tovább menni. Ismét 
ölbékapja a tanárnőt és lassan a magasba emelkedve, mint eleven helikop-
ter száll föl véle, föl, föl, el az első emelet mellett, a lakók mindenütt inte-
getnek, a másodiknál gyereksereg kendőt lobogtat. így érkeznek fel az ud-
varon repülve a harmadik emeletre, a tanár lakása elé. 

Az előszoba-ajtón hatalmas aranybetükkel ismét tábla: 

Éljen szeretett lakótársunk, 

dr. Tőrös Antal tanár! 

Az aj tó előtt ott áll az •udvarias szertári miedve, megint ki tár ja előttük 
az ajtót, a tanár beviszi a (tanárnőt, óvatosan leülteti a díványra, átkarolja 
a nyakát és ebben a pillanatban a folyosó felől éktelen gyermekzsivajjál fel-
hangzik: 

— Hej mambó ... mambó itaüano ... 

7. kép: Tőrös tanár szobája és a folyosó 
Az énekhanghoz lábak ütemes kopogása is hallatszik. Hiszen ez egy 

mamiból A néző Tőrös tanár úr ra l együtt riad fel arra, hogy az eddig látott 
képsor álom volt csupán. A néző hamarabb jön erre rá, mint a tanár úr, aki 
kábán mered maga elé, párnáját ölelve, mintha még mindig a menyasszonyt 
tartaná karjai között. Felül az ágyban, maga elé bámul. A folyosó felől egy 
csomó gyerekhang énekli: 

— Hej ma/mbó ... 
A tanár kiugrik az ágyból, kinyitja az ablakot. 

Kilátunk á lakóház folyosójára, ahol egy csoport gye-
rek lábát ütemesen a gang kövezetéhez csapkodva, 
teli torokból énekli: 

— Hej mambó... mambó italiarw ... 
így1 ugrándozva közelednek a tanár ablaka felé. 

Ahogy megpillantják az ablakban álló tanárt, meg-
torpannak, ijedten elhallgatnák és riadtan surrannak 
el előtte. Tőrös elégedetten bólint. Alig érnek azon-
ban túl raj ta, ismét teljes erővel csapják lábukat a 
földhöz és így zendítenek rá újból: 

— Hej mambó... 
Mi több, az egyik pöttöm kölyök a nyelvét is ki-

ölti a tanár úrra. Tőrös magából kikelve rázza az 
öklét utánuk. 


