
A Háda Sanyi szeme

Mielõtt elolvassák ezt az írást, el kell mondanom, hogy a Háda Sanyival több képzõmûvészrõl forgattunk együtt portréfilmet, jártunk Romániá-

ban, az ott élõ németeknél is, egy napon születtünk, azonnal felismerem a TV-ben, ha olyan filmet látok, amit õ forgatott, összetéveszthetetlen,

saját stílusa miatt. Már nem dohányzik és tudom, hogy nem lassú, hanem igényes. Ezért tudtam és szerettem vele dolgozni.

Lehetett 36 fok árnyékban, amikor Dunabogdányban for-
gattunk, Hock Ferenc festõmûvész mûtermében. A szûkebb
stáb, Markó Judit rendezõ, Háda Sándor operatõr és jóma-
gam, a mûvészrõl készült portréfilm szerkesztõje már so-
kadszor megbeszéltünk mindent, kiválogattuk a mûvésszel
közösen a legizgalmasabb, legszebb képanyagot, beszélget-
tünk, hogy minél jobban megismerjük gondolatait, vélemé-
nyét, életét, képei születésének körülményeit. Szóval, már
otthonosan mozogtunk a mûteremben, a házban, ahol a
mûvész felnõtt és dolgozott.

A „mûszak” éppen azt próbálta ki, hogyan lehetne a mû-
terem óriás ablakain át beömlõ, gyönyörû fényt megszün-
tetni. Én, abszolút „külsõsként” meg éppen arra gondol-

tam, hogy milyen bolond egy szakma ez, amely persze fény
nélkül moccanni sem tud, tehát hatalmas lámpákat állítot-
tak fel. Mindig a Sanyit figyeltem, számomra õ volt a biztos
pont ebben a kábelekkel teli, mindent felforgató munká-
ban. Hamar megértettem ugyanis, hogy ha az operatõr ka-
merája nem azt látja, amit én szerkesztõként elképzelek, ak-
kor egyszerûen nincs film. Vagy az nem az a film, amire én
gondolok. Ilyen egyszerû vagy bonyolult a tévézés. Együtt
rezdült minden gondolatunk, akárcsak a rendezõnõével, aki
viszont mindenkire figyelt, kamerára, mûvészre, rám,
„összefogott” mindent.

A Háda Sanyi nagyon lassú volt – szerintem. Én szeretek
mindent gyorsan csinálni, intenzíven, alaposan, felkészül-

Barátság 10. évfolyam 4003

Együtt
Velünk élõ kisebbségek

Az „Együtt” címû mûsor – ko-
rábbi elõdei, mint nemzetisé-
gi különkiadások és fórumok,
valamint az „Akkord” címû
mûsor után – 1998 februárja
óta jelentkezik.

A mûsor a magyarországi
kisebbségi közélet, a hétköz-
napok, a kultúra valamint a
sokszínû és értékes mûvészet,
az irodalom és képzõmûvé-
szet, a hagyományok és nép-
rajzi értékek bemutatására hi-
vatott.

Lehetõség és egyben fórum
arra, hogy a nemzetiségi szer-
kesztõségek az alapfeladatai-
kon – a heti magazin mûsoro-
kon felül – közös dolgainkról, az aktuális kisebbségpolitikai
kérdésekrõl, településekrõl, ünnepekrõl és évfordulókról,
emberekrõl és értékekrõl értékfeltáró és értékmentõ, egy-
ben dokumentáló képet adjanak. (A Barátság jubileumáról is az

Együtt stábja készített mûsort. A szerk.)

Az „Együtt” mûsorait nyolc hazai kisebbségi televíziós
mûhely felváltva készíti Pécsett, Szegeden, Budapesten és Szom-

bathelyen havonta két-három alkalommal általában 26, néha
52 percben.

A mûsor nem titkolt célja, hogy segítsük egymás jobb
megismerését, hiszen a több száz éves együttélés gazdagí-
totta a magyar kultúrát, és mindezeket közvetítse a kölcsö-
nösség, a tolerancia jegyében és ma az európai integrációs
folyamatban is.

Az „Együtt” címû mûsort közösen készítik a nemzetiségi
rovatok televíziós munkatársai, akik szaktudásukkal, speci-
ális ismereteikkel, nyelvtudásukkal, sajátos elkötelezettsé-
gükkel és évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek.

Az Együtt – a velünk
élõ hazai tizenhárom ha-
zai kisebbség értékeit
közvetíti, mutatja be és
szólni szeretne a társada-
lom egészéhez, vala-
mennyi tévénézõhöz.

Mûfaját tekintve gya-
koriak a tematikus mûso-
rok, illetve a hazai ki-
sebbségi közélet aktuális
nemzetiségpolitikai kér-
déseit illetõen a stúdió-
beszélgetések. A mûso-
rok nyelve szabadon vá-
lasztott, részint anyanyel-
ven, részint magyarul, il-
letve szinkronizált és fel-

iratos változatban készülnek.
Az „Együtt” címû mûsor pillanatnyilag az egyetlen televí-

ziós mûsorsáv, egyben lehetõség az említett közös doku-
mentatív értékõrzõ funkcióra a nyolc kisebbségi televíziós
szerkesztõségek, a roma, a német, a horvát, a szlovák,
szerb, román és a szlovén, valamint a Rondó mûsorait ké-
szítõ munkatársak számára.

Az Együtt mûsorai már szép sikereket értek el a különbö-
zõ szakmai megmérettetéseken, a hazai és nemzetközi tele-
víziós fesztiválokon is, így a Kamera Hungarián – a Magyar
Televíziós Mûsorok Fesztiválján, Berlinben a CIVIS EUROPE

televíziós díj kategóriájában, a „Szülõföldem szép határa…”

Nemzetközi Kisebbségi Televíziós Fesztiválon és a Magyar-
országi Nemzetiségi Filmfesztiválon is. Ez a „kincsesbánya”
tartogat még sok témát és feladatot mindannyiunk számá-
ra, a jövõben is.

Stangl Márta
felelõs szerkesztõ



ten, de aztán gyorsan! Hát, ez az,
ami itt nem ment. A stáb min-
den tagjának voltak feladatai és
azokat el kellett végezni. Nehe-
zen, de beláttam. Õ a munkafo-
lyamatnak szinte minden stádiu-
mát ellenõrizte. Világosítóként
dolgozott korábban, eszmélet-
len, mit tudott a lámpákkal mû-
velni! Sohasem volt elégedett,
mondjuk így, nagyon ritkán. In-
kább csak beleegyezett, hogy jó
lesz, amikor már sokadszorra
sem lett jobb.

Úristen, csak múltak a fél-
órák, órák, sehol semmi. Illetve
hát óriási kábelkötegek gurul-
tak, a fiúk rohantak, kapcsoló ki,
be, villany el, nem találtam ma-
gamnak „normális” embert, aki-
vel beszélhettem volna: mind-
járt, mindjárt, volt a válasz, ha bármit kérdezni akartam.
Aztán nehezen, de megszoktam, hogy ezek nem igazán a
szerkesztõ percei, hacsak nem ehhez is értõ szakember.
És közben kapkodva a cigaretta…

Na, figyelem a Háda Sanyit, mint egy karmester, elemé-
ben van, végre felkerül egy festmény is a festõállványra,
próbálgatják, a rendezõnõ is „nyakig” benne, csapatmunka
a javából, nézem én, félig még kívülrõl, alakul, amit megbe-
széltünk. Kezdek megnyugodni, és beletörõdni, végül is
pontosan az történik, amit akartunk, amit akarok, csak ép-
pen most nem tudok semmit tenni. Sanyi a kamera mögül
nézi már az eseményeket, már csak a szeme él, ami egybe-
nõtt a kamerával, nem is tudom, mit lát anélkül? És ma-
gyaráz, kér, integet, most, most, na, ezt hozd vissza, ez volt
a jó, de hol van az már? Kezdõdik minden elölrõl.

Úristen, mire forgatunk, a Sanyi kész lesz! Hát ezt nem
lehet bírni, gondolom magamban és izgulok is. Õ is csak
ember… Végre elindul valami, a rendezõnõ a monitort nézi
folyamatosan, én is odaülök, lássam legalább, hogy mi tör-
ténik, most már a kamera szemével. Peregnek az esemé-
nyek, Háda Sanyi elemében, ezt le sem lehet írni, új kép, új
motívumok, új Háda, kívül-belül változik, ahogyan a képek
követik egymást. Aztán szünet. Leenged. Cigaretta. Szinte
nem merek hozzászólni. Nézem a szemét, tiszta vörös.

– Sanyi, látsz még?
– Most pihentetem a szemem – és kesernyésen moso-

lyog.
Eldobja a csikket, megy vissza, folytatódik a munka, a

„küzdelem”.
Álljunk meg, valami nem stimmel. Ehhez a képhez egé-

szen más fények kellenek! – hallom.
Jaj ne, odanézek, téli kép az állványon, a Sanyi ideges.

Kint tombol a nyár, a filmben a képek köré-közé valami téli
hangulatot kell varázsolnia. Amíg a lámpákat próbálgatják,
látom kupaktanács a technikussal. – Majd utána – mondja
és folytatódnak a téli képek.

Miközben gyönyörködöm a monitoron és az állványon lát-
ható képekben, el is felejtkezem arról, mit érezhet a mûvész e
felfordulás láttán? Keresem a szememmel a Hock Ferit. Mo-
solyogva nézi és tûri a nyüzsgést, jól felforgattuk a mûtermét,
ahogy így körülnézek, de ezt elõre megbeszéltük vele. Úgy lá-
tom, õt nem is igen zavarja, õ is gyönyörködik a monitoron

látható képi feldolgozásokban,
ahogyan a Sanyi belemegy a rész-
letekbe, szétforgácsolja, széttúrja,
lecsupaszítja a képet, részeire, da-
rabjaira szedi kamerájával, olyan
dolgokat lát, amit senki más, csak
a mûvész tud. Figyelem, vissza-
néz, rám kacsint, megnyugszom,
tetszik neki a Sanyi munkája. Õk
„beszélgetnek”, ilyen egyszavas
mondatok, megjegyzések, észre-
vételek, kérdések és válaszok ezek.
Erre mondják, hogy fél szavakból
is értik egymást.

Szünet. Cigaretta. Sanyi elro-
han. Körbenézek, csak én lát-
tam? Senki nem szól semmit,
mindenki teszi a maga dolgát.
Hallom, ahogy felbúg a motor,
Sanyi a kamerával és a techni-
kussal el. A ház asszonya saját

készítésû, hûs bodzaszörpöt kínál körbe. Kint vagyunk a
kertben, nem mintha ott hûvösebb lenne, de mégis „kint”
vagyunk. Elmenõben aggodalmasan néz be a feldúlt mûte-
rembe…

Lassan múlnak a percek, eszünk is valamit, végre velem
is szóba állnak, na szóval, mirõl is fogok akkor beszélni a
festõvel? Üljünk le, mondja a rendezõnõ, a mûvész is oda-
húzza a székét, kis kupaktanács. Felkészületlenül ér az ér-
deklõdése, egy másik világban, a Háda Sanyi világában
próbáltam már órák óta eligazodni. Rengeteg mindent fe-
deztem fel a kamerája segítségével, ami sok új gondolatot
indított el bennem is. Ezt el is mondom, látom, a rendezõ-
nõ mosolyogva nyugtázza. Hát igen, ezek az átkozottan
hosszú beállítások, ez az õrült sok kábel, meg a lámpák –
szinte mindig belebotlom egyiknek a lábába, amitõl ügyet-
lennek érzem magam –, s közben én is dolgoztam, csak
nem vettem észre. Figyeltem, tanultam és megláttam azt,
ami nélkül nincs film és amit nyilván nekem magamnak
kellett felfedeznem, hiszen mondták õk, hogy csapat, meg
együtt, meg minden…

Autózúgás, megáll az autó a ház elõtt, jön a Háda Sanyi:
mint egy gyõztes hadvezér a kamerájával és valami huncut,
önelégült mosollyal az arcán „jelenti”, készek a téli képek!
Na, erre még egyszer iszunk egy lehûtött bodzaszörpöt,
közrefogjuk, de nem mesél, mindjárt megmutatja a moni-
toron, mondja és megállíthatatlanul megy vissza a mûte-
rembe. Mi is utána, körbeálljuk a kis monitort: és tényleg,
havas sziklát sejtetõ, gyönyörû képek – a rekkenõ hõség-
ben. Hát még ha ilyen meg olyan kamerája lenne, hallom a
„szakembereket”, ahogy összesúgnak mögötte.

Persze a nézõk sohasem tudják, meg õket nem is érdekli,
hogyan születtek a téli képekhez a megfelelõ „vágóképek” a
dunabogdányi nyárban? Lettek, mert a Háda Sanyi szeme
ezt látta és a kamerája pedig felvette. Ilyen egyszerû. Ilyen
egyszerû? Mindenki boldog, õ elégedett, megnyugodott.
Összenézünk, már olyan a szeme, hogy attól félek, ma nem
tudjuk folytatni a forgatást. De õ mosolyog.

– Most pihenek egy kicsit – szól oda nekem. Látta az ar-
comon az ijedtséget? Meglehet. Cigaretta, csöndes beszél-
getés, nyugalom.

Pihen a Háda Sanyi szeme.
Mayer Éva
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