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TESZT. 
Nézzük a kirakatot. És nem 

tudjuk, hogy bentről, az üveg mö-
gül minket is néz a kamera. Ellesi 
fintoraink, homlokráncolásunk és 
szájpittyesztésünk, amint a cipő 
fazonját, a könyv címét, az ékszer 
árát szemléljük tűnődve. Szó, ami 
szó, nem vagyunk valami vonzók, 
amikor kirakatot bámulunk. Le-
meztelenedik az arcunk. Míg gon-
dolataink a bolt árukínálata és a 
magunk vásárlási lehetőségei 
egyeztetésével foglalkoznak, voná-
saink elernyednek, testtartásunk, 
arc izmaink szabadjára eresztve — 
csak a szem jár élénken a tárgya-
kon. 

Sára Sándor pesti kirakatnézők-
ről készített tesztjének fő tanulsága 
azonban nem az, hogy a meglesett 
ember megmosolyogtató látvány, 
különösen ha árut szemlél, amit 
megvenni kínálnak. Hanem az, 
hogy nemigen van lényeges — nem 
pont ide való, és csúnya szakszóval: 
szignifikáns — különbség, ha cipő-
fazont, ha könyvcímet és ha ékszer-
árat nézünk. 

A rendező kicsit eljátszott a gon-
dolattal, hogy az utca embere rea-
gálását a cipőboltban bizony gyako-
ri 5—600 forinton felüli árak láttán, 
a még mindig elég alacsony árak-
kal dicsekvő könyvesbolt előtt de-
rűsebben pislogókat, s végül a 15—25 
ezer forintos ékszereken inkább tű-
nődő, mint dühös nézelődőket fel-
vonultatva, a fogyasztás és az árak 
némely létező, de mostanában néha 
túldramatizált visszásságaira irá-
nyítsa a figyelmet. A felvett anyag 
azonban nem adott alkalmat éles 
szembeállításra. Ami kitűnt, az 
többé-kevésbé különben sejthető 
volt: hogy a direkt vásárlási gond 
szembetűnőbb jelei a cipőboltnál 
leshetők el; a könyveket nézi a 
legtöbb szemüveges — és a legtöbb 
kamasz; s az ékszerek láttán női 
arcokon úgy fut át sejtelmes vá-
gyak rezdülése, hogy az olykor a 
gyanútlan mellettük álló férfipart-
ner megcsalásával egyenlő. Ennyit 
árul el a rejtett kamera tesztje a 

kirakatok más-más nézőtáboráról, a 
kirakatnézés boltonként eltérő jel-
legéről. Sok ez? Kevés? Ez a meg-
kapó kisfilm végülis egyszerű, tisz-
ta látlelet arról, hogyan nézünk mi, 
pestiek, mi, emberek kirakatot: 
milyen önfeledten ... 

FÜREDI ANNABAL. 
De jó lett volna azt láthatni, hogy 

a füredi Annabál valóban nem más 
ma már, mint némi emlékezés arra 
a régi Annabálra, amikor néhai 
Horváth uram leánya névünnepét 
tette ürügyül, hogy füredi házuknál 
a kor haladói összejöhessenek, és 
ennek örvén derűs, jó hangulatú 
mai táncmulatság; de semmiben 
nem hasonló a magyar múlt, saj-
nos, sokkal jellemzőbb, kivagyi és 
urimuris báljaira. 

Csakhogy ezekkel a magyar ha-
gyományokkal vigyázni kelL Mert 
nehéz csak nyitótáncul a palotást 
átvenni, öltözetül a szmokingot, a 
vitézkötést, de ami alatta volt, azt 
nem: az urambátyámos, hajbókolós, 
magyarkodó mentalitást nem. Az a 
tavalyi füredi Annabál, amit Koltai 
Lajos kamerája, Szomjas György 
filmje bemutat, furcsa keverék. 
Amerikából, von Haus aus persze 
jól eleresztett, másodgenerációs 
magyar leányzó által nézve: vala-
mi a Hazából, a régi, kedves, kul-
turált, lovagias Magyarországból, 
ahol oly jó évente pár hetet üdülni, 
magyar fiúk udvarlását élvezni, 
Annabálon aranyalmát kapni. Az 
én gyanakvóbb, itthon ismerősebb 
szememnek viszont túlzott a felhaj-
tás, a rendezői nagyotakarás; a me-
gye és a város tanács vezetőjének, 
mint fővédnöknek és védnöknek (?) 
nem áll jól az úri vármegyétől, az 
úri báloktól örökölt szerepkör (ami, 
félreértés ne essék, a javukra szól); 
s a nemcsak nyugaton viszolyogta-
tó, nálunk sem sokkal jobb leány-
vásár, a szépségkirálynő-választás 
elveszi az időt attól, ami a bált 
bállá teszi: a mulatságtól, a tánc-
tó l . . . 

Egy farsangi napon írom e soro-
kat, amikor éppen tapasztalható: 



bár sok a bál, a hazai farsang seny-
ved, halódik szinte. Senki nem tilt-
ja, sőt, inkább szervezni szeretnék. 
De a régi formák és a mai szórako-
zási igények nemigen illenek össze. 
Nyáron sem, a füredi Annabálon 
sem. Hiába a sokezer jegyigénylő 
évről évre. A nagyvilágit csak meg-
célozó, de el nem érő, provinciális 
rendezés erőfeszítései, sok cifra sal-
lang, sok sznob feltűnésvógy, ruha-
mutogatás, legújebbkori úrhatnám-
ság — és kevés igazi báli mulatság. 

sokszínű föld. 
Megérdemelte Magyar József, sok 

„vazsi" buzgalmáért, hogy megren-
dezze ezt a színes jutalom játékot 
Vas megyéről. Megérdemelte, és ké-
peit szépen csinálta meg. Tájak és 
falvak és városok, színek és épüle-
tek, hangulatok és a lokálpatrióta 
hév érzékeltetése — ezekből állt 
össze a film, amelynek jó felvételei 
is a rendezőt dicsérik. A maga ke-
zelte kamera szerelmes indulattal 
pásztázta, simogatta, leste meg, tár-
ta elénk a nyugat-dunántúli vidé-
ket, Celldömölk modern belvárosát, 
Kőszeg ékszerkirakatba való mű-
emlékeit, a sokáig elhanyagolt, 
büszke Szombathely rómaikori és 
legújabbkori szépségeit — s a táj 
tavaszi derűjét, téli csendjét. De . . . 

Nem Sinkovits Imre ellen mon-
dom, hogy őt kár volt beerőszakol-
ni ebbe a filmbe. Pontosabban, az ő 
szájába adott, vele még el is játsza-
tott, érzelmes és bőbeszédű szöve-
get. Ami rátelepszik a képi anyag-
ra, és nem ráhangol, hanem kizök-
kent: Vas megye helyett az útirajz-
film rossz hagyományai közé visz. 
Mintha a szöveg nélküli, és az 
agyonbeszélt tájfilm között nem 
lenne középút: célszerű, szerény, 
halk, éppen csak eligazító szöveg. 
Színész és szövegmondásbeli modo-
rosság nélkül. 

KST VAROS EOT NAP. 

Rég láttam ilyen iskolapéldáját 
annak, amikor az anyag fellázad, és 
szétrúgja a szolid rendezői elképze-
lést. Mely pedig igazán helyénvaló-
nak látszhatott Két város, egy nap 
a mai Szovjetunióból? Végy két 
végletet és állítsd egymás mellé, 
vágd össze váltogatva. 

Az egyik Bratszk, a szibériai cso-
da, a hatalmas duzzasztó és erőmű 
maga, és a hozzá épült város. Min-
den új, monumentális, minden száz-
ezer voltos, minden tiszta színekben 
ragyog az északi táj, a tajga ro-
mantikus foglalatában. A másik: az 
ősi Khwarizm, tegnapi-mai nevén 
Khiva vagy Hiva. Sokszázéves kul-
túrák műemlékeinek páratlan 
együttese; ma 15—20 ezer lakosú, 
puszták és gyapotföldek ölelte, po-
ros kisváros Üzbegisztánban. 

Kolonits Ilona új filmje, melyet 
Szabó Árpád fényképezett meghök-
kentő módon két részre esik szét — 
hiába vált a kép percenként ide és 
oda. Az egyik rész, a Khivát bemu-
tató: forró és eleven, lüktető, mint 
a hozzá talált nyugtalanító, sok ütő-
hangszerrel felzengő keleti zene. A 
középázsiai kultúra és történelem 
olyan csodái villannak elénk, hogy 
a lélegzetünk elakad. És e műemlé-
kek körül csodálatos arcélű üzbég 
parasztok szamaragolnak, gyerekek 
gurulnak a sivatagból beömlő utca-
porban, a piac és a szőnyeggyártó 
nagyüzem ugyanolyan színgazdag, 
és a homokdűnéken tevéket és a 
ma sivatagi hajóit, az óriási gyapot-
kombájnokat ugyanaz a fényglória 
emeli szinte mesebelivé. 

A bratszki rész viszont hideg, jól 
kiexponált színes anziksz Szibéria hí-
res energetikai bázisáról. És nem ar-
ról van szó, hogy a keleties kisváros 
eleve érdekesebb, mint a szibériai 
centrálé. Egyetlen bratszki képsor, 
a végtelen tutajokat terelő hajók, a 
gigantikus faúsztatás a folyón pon-
tosan úgy érzékelteti a bratszki, a 
szibériai élet pátoszát, ahogyan a 
khivai felvételek a középázsiai múlt 
és jelen izgalmas színességét, az ősi 
horezmi föld mai életének hangula-
tát. Khivában persze szembeötlőbb 
az érdekes, a karakterisztikus, a ka-
merának való. De azért Bratszkban 
sem kellett volna megállni minden 
szabványnál: erőmű-vezérlőterem, 
kismamák gyerekkocsival, marcona 
munkásarcok... Vagy ha másra itt 
nem telt, akkor inkább kétszer tíz 
percet külön. Hogy ne legyen ilyen 
szembeötlő minden percenkénti 
képváltósnál: Bratszkot csak meglá-
togatni sikerült, de Khivát megta-
lálni. 
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