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több mint 400 filmnek 
volt már szinkronrende-
zője. Most mégis egy, a 
Televízió Dokumentum-
film Osztályán készülő 
filmjéről kérdezzük. 
— 1961-ben „Lámpa-
gyújtás" címmel készí-
tettünk a filmgyárban 

dokumentumfilmet. 
Zemplén megye két 
szomszédos helységében, 
Pusztafalun és Füzéren 
forgattunk a villamosí-
tás idején. Találkoztunk 
iskolásgyerekekkel, rög-
zítettük reagálásaikat a 
róluk készült magnófel-
vételre, beszélgettünk a 
tanácselnökkel. . . meg-
ismertük a két kis falu 
életét. A film utolsó je-
lenetében a kisbíró köz-
zéteszi: kigyulladt a vil-
lany. 

— Mi adta az öteletet 
a mostani munkához? 
— Kíváncsiak voltunk, 
mi történt az elmúlt tíz-
egynéhány esztendőben, 
mi lett a film szereplői-
vel, milyen ú j problé-
mák jelentkeztek a két 
zempléni faluban. Érde-
kesnek látszott a gondo-
lat, de a valóság — mint 
annyiszor — még érde-
kesebbnek bizonyult. 

— Milyen változások-
kal találkoztak ezen a 
második forgatáson? 
— A villany nagy lö-
kést adott a falu fejlő-
désének. Visszahatott az 
anyagi helyzetre, a kul-
turális életre. (Szinte 
minden házban van te-
levízió.) De van a kér-
désnek egy másik olda-
la: amilyen mértékben 
szélesedett a látókör, 
annál inkább elviselhe-
tetlenebbé váltak a 
problémák: a szennye-

zett víz, a rossz utak. Az 
első látogatásunk gyer-
mekszereplői közül 
mindössze hárman ma-
radtak a faluban. A fel-
vételek idejére az or-
szág különböző részeiből 
hívtuk vissza őket. Kí-
váncsiak voltunk első-
sorban arra, mi történt 
velük azóta. A találko-
zón beszélnek magukról, 
és megindokolják, hogy 
miért nem akarnak a 
faluban maradni. Ennél 
a résznél kevesebb szen-
zációt találtunk. Az ér-
dekesebb, a mostani 
gyerekekkel való talál-
kozásunk volt. Iskolai 
dolgozatként kapták a 
feladatot, írják le, mi-
lyen elképzeléseik van-
nak a villany nélküli fa-
luról. Kiderült, ők ter-
mészetesnek vesznek 
mindent, ami a villamo-
sítással együtt járt. Nem 
tudják elképzelni, mi-
lyen lehetett nélküle. 
Terveikről kérdeztük 
őket: legtöbbjük értel-
miségi pályára készül. 
Egyikük sem akar a fa-
luban maradni. 

— Milyen rendezői el-
képzelései vannak a két 
különböző időben föl-
vett dokumentumfelvé-
teleknek az egy filmen 
belüli szintetizálására? • 

— Az új, a Lámpa-
fényben" című filmet a 
a régi felvétellel indít-
juk: amikor megkezd-
ték a villamosítási mun-
kákat a faluban. Utána 
pedig, minden egyes 
komplexumnál, vissza-
idézésként és kontraszt-
képpen, egy-egy snittet 
mutatunk az annak 
megfelelő régi képek-
ből. Mivel az 1961-es 
felvételeknek már arc-

hív értékük is van, mi-
nél többet igyekszünk 
azokból megmutatni. 

— Eddig csak a mos-
tani és a tíz év előtti 
fiatalokról beszélget-
tünk. Az idősebb gene-
ráció is bizonyára meg-
jelenik a filmen. 

— Drámai jelenetei a 
filmnek az öregekkel 
való találkozások. Az 
idős emberek egyedül 
maradnak a faluban. A 
tanácselnök elmondta, 
hogy régen a szocális 
otthon ismeretlen foga-
lom volt, most egyre in-
kább megvan . rá az 
igény. A fejlődés mellett 
ú j problémák és felada-
tok jelentkeznek. Azzal, 
hogy rengeteg új infor-
mációt kapnak, egyre 
inkább úgy érzik, hogy 
kicsi nekik a falu vilá-
ga. De mi lesz akkor az 
idősekkel, ki fog a falu-
ban dolgozni? A füzéri 
tsz zárszámadásán is 
forgattunk. Kiderült, 
hogy az eredmények az 
öregeknek köszönhetők. 

— Mi az oka annak, 
hogy az első filmet a 
filmgyárban, a mostanit 
pedig a Televízió Doku-
mentumfilm Osztályán 
készíti? 

— Az első film a 
„Lámpagyújtás" tízper-
ces volt. A tévében több 
idő áll rendelkezésre, 
mélyebbre lehet ásni, 
jobban ki lehet a témát 
bontani. Persze az sem 
közömbös, hogy hányan 
nézik meg a filmet. Meg 
aztán a moziban min-
denki a nagyfilmet vár-
ja, nem a dokumentum-
filmekért megy be a 
néző. 
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