
„Világ körüli útra megyek..." 
ÚTI EMLÉKEK 

Amióta a Filmvilág 
helyet adott a tévének, 
titokban váflitig remény-
kedem, hogy filmgyári 
kollégáinkhoz hasonló-
an egyszer minket is 
megkérdeznek a mi sa-
játos, másfajta mun-
kánkról, a televíziós 
képalkotás — igenis 
képalkotás — izgalmas 
A fűm — ideiglenes? — 
címe: 
Irta: 
Fényképezte: 
Készítette: 

folyamatáról. A napok-
ban egy üzenet várt a 
laptól, gondoltaim, na 
most, de nem. Arról van 
(szó, hogy ién a közel-
múltban karbeutaztam 
a földgolyót, egészen 
körbe, melléktermék-
ként fényképeztem is, 
hát erről kellene írni, 
ha vállalom. 

,A napsugár Diadala" 
Dr. Balogh János 
Rockeribaiuer Pál 
Halász Mihály 
A MAFILM a Magyar 
Televízió megbízásából 

Forgatási napok száma cca. 160 nap. 
Helyszínek: Ausztrália, Pápua New Guinea, Ta-
hiti, Hawaii, USA Califaima, Venezuela, Ecuador, 
Peru, Chile, Brazüia. 
Indulás: 1972. aug. 11. Ferihegy 
Érkezés: 1973. jam. 23. Ferihegy 
Utazó személyek száma: 3 
A felszerelés: cca. 200 kg, változóan 10—18 cso-
magban elosztva. 

Gyerekkoromban lát-
tam egy fényképet, va-
lami millenniumkörnyé-
ki folyóirat évkönyvében 
szürkült, míves keretek 
között. Hajófkürt fölül, 
karlát alul, a korlátot 
egyébként valószínűtle-
nül sápadtnak tűnő 
matrózsapkás kisfiú tá-
mogatja. Jobbról terme-
tes és öntudatos asz-
szany, darázsderék és 
taronyhaj, balról szigo-
rú, bajuszos férfi, slank, 
fekete, messzenéző. A 
kép aláírásából meg-
tudtam, hogy angol gró-
fi családot ábrázol, s 
ihogy a család egyetlen 
örököse — sápadt arc, 
matrózsapka — az orvo-
sok véleménye szerint 
vészes vérszegénységben 
szenved, hogy nincs már 
neki hátra fel éve sem. 
Végül, hogy atyja ez 
alatt a fél év alaitt kör-
beutazza vele a világot, 
lásson többet ez alatt a 

PApua-portrí 



rövid idő alatt a kis gró-
fi halálraítélt, mint más 
ember egész élete során. 
A halált nem nagyon 
értettem, de az utat a 
világ körül igen, irigyel-
tem tehát a kis grófot 
annak rendje és módja 
szerint és csak azért 
nem kívántam magam-
nak vészes vérszegény-
séget, mert nem voltam 
benne biztos, hogy az 
én apámnak volna-e te-
hetsége egy egész világ 

.körüli- útra fájdalomdíj-
ként. 

A régi kép teljes em-
lékpampájában tavaly 
jatt vissza Megtudtam, 
közölték, mondták, új-
ságolták, hogy VILÁG 
KÖRÜLI ÚTRA ME-
GYEK, szóval hogy el-

Indlán asszony 

Allce Sprlngben . . , 

indulok kelet felé és 
éppen az ellenkező 
irányból fogok vissza-
térni. Érinteni fogom 
ezen az útvonalon a vi-
lág százkét csodáját, he-
gyeket, völgyeket, vul-
kánt, gleccsert, vízesést, 
hágót, találkozni fogok 
olyan állatokkal, ame-
lyekről, bár szavahihető 
emberek tollából érte-
sültem, hogy vannak, 
Lelkem mélyén sohasem 
hittem, hogy egészen 
o l y a n o k . Elolvastam 
a forgatókönyvet, 
amelyből kiderült, hogy 
a természet nagyszerűen 
szervezett együttes, ter-
mészetesen a filmből is 
ennek kell majd kide-
rülnie. És váltig nem ér-
tettem, hogy hogyan is 



Pápua lány a porokat re-
pülőtéren 

kerülök én ebbe, én a 
hivő, aki picinyke kétel-
kedésed ellenére is iganit 
mondok a természet 
törvényeire és tulajdon-
képpen a jelenségek 
úgy helyezkednek el az 
agyamban, mint az ele-
mek a Mendelejev-
rendszerben, hogy ti. 
anút tudok, az a helyén 
van, amit nem, annak 
megvan a helye, szóval 
akkor jött elő a régi 

fénykép, a kis .gróf, 
vagy hogy nálam hibád-
zák az ár. Riadtan kezd-
tem kérdezgetni a bará-
taimat, hogy hogyan 
üthetném helyre ezt a 
disznóságot, hogy ti. 
csak azért, ment a szak-
mámat tudom, egyszer-
re hipp-hopp elrepülök 
kelet felé és visszajövök 
nyugatról, pensze min-
denki mondott valamit, 
de egyvalaki nagyon 
fontosat mondott, mert 
ő azt mondta: „Hozzál 
nekem ismerősöket". 



Az „ismerősök" több-
nyire természetesen az 
ember magánügye. Ope-
ratőr vagyok, és a fel-
adat sajnos nem mindig 
az, hogy ismerősöket 
zárjon az ember a ma-
sinájába. Az „ismerő-
sök" tehát az esetek 
többségében mellékter-
mék. Tíz ország ezen az 
úton. A filmekről nem 
tudok beszélni, mert 
nem tudom, milyen fil-
meket csináltunk, csak 
az „ismerősökről" tud-
nék, de ahhoz könyvet 
kellene írni, sok fény-
képpel, fényképeskony-
vet, portrékat és törté-
neteket, beletenni a ké-
peket a kamerámról, 
amely szinte értelmesen 
álldogál a három lábán, 
történeteket róluk és 
rólam, igaz története-
ket, vagy nem egé-
szen igazakat, amelye-
ket vagy elhisznek ne-
kem becsületszóra, vagy 
nem. 

Beszéltem Szuvanna 
Vong herceggel, Sanyi 
volt a tolmács, laoszi 
fiú, ide járt a Közgáz-

ra és mindjárt a lányok 
után érdeklődött; Pong 
nekem már mindig 
csak Majmocska marad, 
és tudom is, hogy miért 
neveztük el annak, tu-
dom, hogy miért szere-
tem a kis pápua Tuli-
pot, aki sírt, amikor el-
mentünk a faluból, és 
meg tudom mutatni a 
fényképet is, amelyet ő 
csinált a családjáról az 
új kunyhó előtt, én is 
rajta vagyok, a gép mö-
gött meg Tulip, aki 
mindenáron fényképész 
akar lenni. Meg tudom 
mutatni Kihidomegu 
falut Pápuában; a ka-
kasos embert, aki egy-
napi járóföldre jött ve-
lünk, hogy integethes-
sen, aimikor felszáll a 
Balusz (Balusz = ga-
lamb = repülőgép) a 
ferde hegyek közé ékelt 
kifutópályáról. Elme-
sélhetem, milyen érzés 
volt, amikor Brian, a 
waui légitaxi intézője 
az ottani Golf Club te-
raszán teljesen részegre 
itatott bennünket, mi-
közben égett körülöt-
tünk az erdő, és a klub 

André Brooke tahiti-1 festő 

jelvényével ékesítve tán-
torogtunk be négyen a 
kisgépbe a torokkaparó 
füstben. Ha valaki fi-
gyelmesen megnézd a 
kis fehér, oldaltámaszos 
csónakról készült fotog-
ráfiát, amelyet Tahitin 
vettem fel; meg a terí-
tett asztalt a laguna 
partján; a házat, és 
szemben a „másik szi-
get" képét; meg azt is, 
ami rólam készült ak-
kor, könnyűbúvár-fel-
szerelés, víz alatti kame-
ra; meg a képeket a 
koraUokról, és a bará-
tomról, ahogy a frissen 
lefejezett kókuszdió le-
vét issza, él fogja ne-
kem hinni, hogy tahitii 
segítőtársunk miért sze-
dett idegcsdllapítókat 
életében először, tán 
négy nappal azután, 
hogy a nyakába sza-
kadtunk. Barátunk, aki 
Gauguin óta a leghíre-
sebb tahitii festő, per-
sze véletlenül magyar. 
Arcával, ha valaki 
akarja, közelebbi isme-
retséget köthet, jó arc, 
sokat fényképeztem. <5, 
André Brooke, Benghr 
Danielsson és a lányok 
a kis ócska papeetei 
szállodában elmagya-
rázták nekem, így hát 
én is tovább tudom ma-
gyarázni, hogy mi is az 
a „Boldog Sziget", ahol 
az emberek egy kicsit 
gyanakodva néznek ar-
ra, aki siet, mert nem 
értik, hogy miért, és 
ahol azt bizonygatják 
az izgága európainak, 
hogy a szerelem arra 
való, hogy örömet sze-
rezzünk egymásnak, a 
turista mulatságos, mert 
mindent meg akar ven-
ni, a francia atomkísér-
letek színpompás gom-
ba alakú felhője gyö-
nyörködtetvén szép és 
egyáltalában nem rá-
dióaktív. 



Sok bennszülött és 
sok bennszülött magyar 
a világ minden tájáról, 
a patagómiai 'indián, aki 
biológiai valóságában 
nem létezik, mert kiir-
tották azok a fehérek, 
akik most úgy imádkoz-
nak a szobrához, mint 
nálunk Szent Antalhoz 
volt szokás; a negyedik 
generációs, fegyenciva-
dék ausztrál-angol a ki-
száradt sivatagi folyó 
medrében rendezett re-
gattájával; az abók, az 
őslakosok, akik hétköz-
nap heverik tele ugyan-
azt a kiszáradt folyó-
medret és Hámori Laci, 
aki felügyel rájuk, mert 
rendőr ott, Alice 
Springsben. 

Ha tehetnék egy kí-
sérletet, könyvvé szer-
keszteném mindezt, ami 
itt most nem is egészen 
logikus, nem is igazán 
jólfésült, ha könyvvé 
szerkeszthető, és az a 
könyv nem lesz igazán 
logikus és nem lesz egé-
szen jólfésült, akikor ta-
lán jó könyv lesz. Kí-
sérlet, hogy továbbad-
hassam ismerőseimet, 
úgy, ahogyan belemere-
vedtek a fényképbe és 
úgy ás, ahogyan tovább-
gondolom a fényképe-
ket. 

A képek valószínűleg 
nem jók. Talán tudtam 
volna jó fényképeket 
csinálni, ha akartam 
volna, de nem is akar-

tam, emlékeztetőül ké-
szültek és most itt fek-
szenek előttem, irdatlan 
sok kis képkocka és a 
történet dagad fölöttük, 
melléjük kellene írni, 
mert a képek és a tör-
ténetek két külön do-
log, elmesélni kép nél-
kül és nézni mondatok 
nélkül' nem lehet. La-
pozni szeretném őket, 
hogy ahol egyszer meg-
akad a lapok pergése, a 
képről rám néző szem 
mellett megtalálhassam 
a nyitját a tekintetnek, 
és bármikor visszala-
pozhassak. 

Valahogy így kellene 
megcsinálni egy ilyen 
könyvet. 

HALÁSZ MIHÁLY 

Indián asszony Rlolambában (A szerző felvételei) 


