
 

BÉRES ISTVÁN 

A VONATOT 

LEDOBJUK, UGYE? 

Filmes emlékek, szemelvények 
Személyes visszaemlékezés 



9 

E M L É K E Z T E T Ő  

Kézdy-Kovács Zsolt egykori igazgató (1998) 
Andy Vajna egy ízben – még a kormánymegbízotti kinevezése előtt – azt 

ajánlotta neki, hogy rombolja le az elavult Róna utcai gyártelepet, és építsen 
helyére egy vadonatújat. „Semmiképpen sem. Nekem fáj a rombolás, fáj, ahogy 

odaveszett a kettes telep.” 
 
Banovich Tamás rendező, díszlettervező (1999) 
„Eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor a Róna utcai filmgyár maradéka, a 

hármas-négyes műterem is odaveszhet. Ha ez megtörténik, végleg elveszhet a 

filmgyár. S abban az országban, ahol ez megtörténhet, alighanem meghal a nem-

zeti filmgyártás is.” 
 
Elek Judit számos dokumentumfilm rendezője (2000) 
„Ha ki tudnánk alakítani egy olyan struktúrát, ahol az egymással kommuni-

káló emberek egy kicsiny, 10-15 fős csoportjai, alkotóműhelyei megbecsülést élvez-

nek, előbbre léphetnénk.” 
 
Illés György operatőr (2000) 
„Hosszú évek alatt hallatlanul magas színvonalú gárda jött létre a filmgyár-

ban. És nem csupán a művészeket értem ez alatt, itt a különös effektusokat létre-

hozó csapat, a díszletmunkások köre egyaránt a világ élvonalába tartozott.” 
 
Grunwalsky Ferenc az MMK kuratórium elnöke (2008) 
„Mi azt szeretnénk, hogy a Mafilm egy filmszakmai szakemberképző cent-

rummá váljon. Stratégiai cél az oktatás.” 
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E L Ő S Z Ó  

Valahogy úgy vagyok ezzel, mint az egyszeri táncos. 
Aki csak a kályhától tud elindulni. 
Amikor a magyar filmmel kapcsolatos kérdésekkel, eseményekkel találko-

zom mindig az első élmények, az 
„Egri csillagok” jönnek elő gondolataimban. 
A visszaemlékezést a kerek évfordulók is okozzák. 
Mindenekelőtt a Várkonyi Zoltán születésének 100. évfordulóján rende-

zett ünnepségek, a „Várkonyi napok”, valamint az „Egri csillagok” című film 
készítésének 45. évfordulójára való emlékezés, 2013-ban. 

A „Várkonyi napok” rendezvényein, 2012. május 11-13-án a Színművé-
szeti Egyetemen, valamint a Vígszínházban különböző előadások hangzot-
tak el a sokoldalú művészről. Nagyszerű színészeink, egykori művésztársai és 
tanítványai méltatták érdemeit. 

Az „Egri csillagok” évfordulójáról pedig a „Múlt-kor” című történelmi ma-
gazin 2013. száma emlékezett meg Várkonyi Zoltánról, „Eger hallhatatlan 

csillagai” cím alatt. 
Mindkét esemény révén született ez a visszaemlékezés. 
Számomra az „Egri csillagok” volt a belépő a magyar filmgyártás világába. 

Ekkor ismertem meg a filmgyártás menetét, sokoldalú, speciális hátterét. 
Legfontosabb fázisát, az alapos és a sokoldalú előkészítést! 
Az „Egri csillagok.” megfilmesítése nagy boldogsággal töltött el, főként 

azért, hogy ebben aktívan dolgozhattam. 
Mindez a történet fontos része lett felnőtt életemnek. 
A későbbiekben lehetővé vált, hogy számtalan magyar film készítésében, 

látványvilágának megteremtésében részt vegyek. Néhány év múlva ugyanis, 
katonai pályafutásom lezárult és a Mafilm díszletépítészetére kerültem. 

Nagyszerű kollektíva fogadott, ahol további ismereteket szereztem a filmi 
háttér munkálatokban. 
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Megismertem a filmgyári műtermeket, valamint azok korszerűsítésében 
és felújításában szakmai tevékenységet végezhettem. 

Sikeres időszak volt ez a pár évtized, amelyben virágzott a magyar film-
gyártás és jó érzés volt olyan kollégákkal együtt szolgálni művészeinket, a 
magyar filmet, akik imádták szakmájukat, akik a „kamera innenső oldalán” 
álltak. 

A filmgyártás háttérmunkásaira, a díszletépítészet, a jelmez, a technika, a 
berendezés szorgalmas munkásaira, valamint az operatőr munkáját segítő 
világosítókra gondolok elsősorban. 

A Mafilm Európa hírű filmgyár volt, ahol évente születtek nívós alkotá-
sok, a neves rendezők és operatőrök munkáiból. 

Külföldi produkciók kiszolgálása mellett, színvonalas televíziós játékfil-
mek is készültek, ami a fejlődést segítette. 

A sokoldalú filmes szakmát csak a gyakorlatban lehet elsajátítani, egymás-
tól ellesni, megtanulni. 

A Mafilm alkotóműhelyei, a Stúdiók és az ipari háttér bázisa, példás szer-
vezettségben fejlődött évről évre, filmről filmre. 

A filmgyárban családi légkör uralkodott. A szakmák és az emberek köl-
csönösen segítették egymás munkáját. 

Jellemző példa erre, hogy a „Viadukt” egyik jelentős forgatási jeleneténél, 
kilenc operatőr segítette a sikeres felvételt. 

Az operatőrök a világosítókat képezték, az építészek szakmai továbbkép-
zését pedig a díszlettervezők szorgalmazták. 

Példás volt a díszletépítők és a világosítók munkakapcsolata is, hiszen ezt 
kívánta a nehéz kábelek, lámpák biztonságos mozgatása és elhelyezése a 
világosító hidakon és másutt. 

A filmek szinte szünet nélkül készültek példás szervezésben a három te-
lephely műtermeiben és számos egyéb helyen. 

A Filmgyár önálló, nívós színtársulattal is rendelkezett, tagjai jól érezték 
magukat ebben a közegben. Foglalkoztatták őket. 

A filmgyártásunk a rendszerváltozás óta válságos helyzetbe került és ez 
helyzet a mai napig tart, amit szomorúan követek ebben a visszaemlékezés-
ben. 

Erről kíván szólni, ez a nosztalgikus, filmes „Retró”. 
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Várkonyi Zoltán. (1912.05.13-1979.04.10) 
Szentendrei Emlékoszlop Várkonyi utcában. 

 

Emlékoszlop avatásán Verebes István, Tahi Tóth László, 
Venczel Vera, Lukács Sándor és Halász Jutka. 


