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Piisztri 6d6kei szerint becsiili Gaiil lstvdn miiv6szet6t
- ,4.z 1964 ben bemutatott "Sodr6sban" forgatasa sG
ren volt egy kis vitdnk bizonyos be6llitasokkal. O azt
akarta, hogy az 6n k6peim legyenek i6k, 6n pedig ar-
ra tiirekedtem, hogy az 6 filmje legyen j6. S ezt meg is
mondtuk egymdsnak elcvenitette fel er 6keit S:ira
Sendor - aki a koNzakos ielent6s6g{, sokszorosan di-
jazott film operat6re volt a pdszt6i Gadl Istv6n-film-
napokon, Ezzel az egyeden epizdddal is nagyon sokat
mondott el Gael Istvdnrdl, a kiiztiik l6vd ijnzetlen
szakmai kapcsolatr6l 6s 6szinte baretsegr6l.

-Ahhoz persze, hogy a nyilva-
nossAg el6tt fFa sz6 eshess6k
az 1933. augusztus 2trn sziile-
tett 6s k6t 6wel ezel6tt, 2002
szeptember 2trn elhun)'t Kos
suthiijas filnrendez6r6l, N6g
r6d megle 6s Piiszt6 diszpolgd
rdr6l, meg kellett tercmteni a ]e
het6s6get. Erre vallalkozott az e
h6ten tartott h6romnapos ren
dezGnysorozattal a lrircs 6nkor
mlinyzata, a Pdsztdi Mizeum 6s
a Gaiil Istvan Eglesiilet. Mint,6
naga is nem eg]szer megfogal
mazta, eg6sz 6let6re kihat6,
meglat6roz6 6lm6nyeket szer
zett gyermek 6s itfkora szin
helydn, a Matm 6s Cserhet hata
rol ta 'val l izsv0lSyben".
,...dkkor is, neg k"sbAb is, amL
kor visslt-vbszegondoltum effe
dvidekrc, ig/ 6rezten, hng/ a ttri
tdmdt neki brdom nhmsztani .l
Mtl2skr-le6 h6(sztiz mdtens nn-
ga&indb s e6ft engem nel'' lehet
Iegr'6ni, mett ezak d hegEk hi-
tuhil megturttnalL--" - ryilat
kozta monog6fu srnak, Zal.in
Yin.dneft, a "GaAl l$van knini
kija" ban. Ebb6l a kiinlvb6l id6
zetl tiibbsriir is Sitdk hre poL
gArmcstcr, uialvan ana, hogy
abb6l a 18. sTdzadi egykori ko
lostor ablakaib6l amely ma a

Pdszt6i Mrizeum otthona 6s a
fi lmmtv6sz e[il6k6re r€ndezett
kEpzdmtlfszeti kidllitdsnak is
helyet adott - csupa ol)€n hely-

zett a mizeum munkatdrsa,
Siaft Gabrtell?r, akik szellenise
ge kapcsol6{tik Ca6l lstvdn mun-
k{ss6gehoz, €gy+gy fih!6hez -
Kesefi KataLin m(r\t6szeltbrt6
n6sz aja otta az 6rdekl6d6k fi
g]€ln6be. EgFeszt hangsilyoz-
ta, hogy Car{l Istv6n szdmim a
tdbbi mf\€szed 6g - nindenek-
el6tt a zene 6ppfuy ihlet6 for-
nis rott mint a k6pi tijbbsz6la-
mfsdg. Saj6tos, risynond mtu6
szetkdzi nyelvet hasznelt, s
ugFncsak eglcdi m6don 6nel
mezte a k6p 6s mozB4s viszo-
ny6l Keser{ Kataiin sajdt ta-

vckr6l, Agota Maryil Bakd ILt
M, Csohdny Kdlmdn, L4vai
Ad1it1" Muanay Ak's, Pereli k*
zsu, Piisp\ki Islviry SuWkGdE
niefld Altal k6szitett alkotisok ne
hiny saj6tossrig6r6l is. Ebbol a
sorb(tl azdrt emelhetd ki
Csohiny K6lm6n, az 1980 ban
elhun,.t grafikusmfv€sz, mert
ugfancsal( eltepheteden szehk
kal kiitdddtt PAsztdhoz, anol em
l6kmfu eum,6rzi 6letm[\€t.

GadI Istvdn filmjeit a rcla elne-
vezett eml6ksmbaban wtitett6k.
Az els6 napon k6t jdt6kfitmjdt, a

"Keresztel6"-t es a "Holt vid6kl

kiizitns6g. Mindegyik alkalom-
mal szak6rt{i vend6gek mor lik
el gondolataikat 6s besz6lgettek
a reszttevihJl.el. Vinuz Terez
filneszt6ta sokmis t6ma mel-
left azt a ltrai hajlammalj6l iisz-
szefr$ Eletb6lcseleff humoft ele-
mezte, ami szinte minden GaAL
filmben tetten 6rhet6. Hangs'j-
llozta, hogy e mfivek manapsag
is konzeninek hatnak, 6ltal6nos
dflen}{ morland6t hordoznak
K6hallni Fercnx egykoi frlmfd
lgazgatS szednt Gail Istv6nnak
tuntaszdkus szeme volt, k6pes
volt az apn6sdgokban meglatni
6s tiikttztetnt az 61et l6nyeges
k6rd6seit MA)€n gondolkodott a
hagyoman)ok szerepen6l, izgatta
az iinnepek elg6piesed6s6nek, a
kijziissegek felbomlisanak fu lya-
mata. K6-halmi Ferenc azt java-
solta, hogy Gadl Istvin fllnjeit
nem sorozatban, han€m egy+gy
jelenetet l.iemel!€, alaposan kiir-
bej6na kell n6pszenisiteni. Ezt a
m6dsz.ert iavasolta az iskolai ok'
taLts sztm6m is. Artir,ftdrlfilln
kritjkus tiibbek kiiziitt azt tujt*
8ette, hogy nik6nt sikeriilt Cd.d
Istr'innak 6s tdlsainah megtthri
a korukra jellemz6 nanipt ativ
hagyomnnlt Feh€tett€, hogy a
nemzeti 6rt6kek1rcz, hagyomA-
nyokhoz, gydkereklrcz valii tuda-
tos mgaszkodiis, elkdt€l€zettsdg
ndla is kiegesziilt a nag).r'ildg
ban val6 gondolkod.is k6pesse
g6vel, ami olaszorszagi €s indiai
orientiicidjdban konkr€tan is tet
ten fuhetd. Kdsd Ier€nc fflmren
dez,6 felolmsta a Ga Isa6n ha
l6llit kijvetden "A hallgal{s
csiilrdj'e" cirnrnel papirra lrtett s
Fitnvil6g hasabjain negjelent
ir6sAi, amellet mint kor €s pe

lyaiirs, de els6sorban mint jd b&
nit fogalmazott meg. Az aiket sG
r6n is megemlitette azonos mfi
v6szi elhivatottsegukat, amely
nek a pontoss.ig, a hiteless6g, az
igazsi4g kinondesa a zsin6rm6r
t6ke. HanSsril)nzta, hog./ GaA
Istv6nnal( jelent6s szerepe voit a
magyar fitln nagykonivi \dlis6-
ban. Lniarer,(dmlyfot6tijrt6n6sz
azt feitegptte, hogy egyjd film m
l'6j6ban ijndll6 dll6kdp€k somza
h, s ez Gadl Isadn munldlra ls
jelle'J,zd'. h$i^df En pszjc,Jda
Er 6s Vttub[n6 Iudit zelrei szer
kesztd szakmai megkdz€lidsben
6rtelrnezte Ga6l Istv6n szem6lyi
s6g€t, nunkAsst&it.

A filrnnapokon tisztetetdt tette
a rctulezd learrya, GAI Riktt is-
Lapunk k6rd6s€re vahszolva
mondta el, hogy erdesapia szima
Ia P6sz!5 az 6rzelmi feltdlt&ids
szinlrclye volt, gyakmn jifitak ide
l6togat6ba, ami mindig egyiitf
j6rtszalonnasiit6sselis.K6szdni
a vdftsnal, hogy enn}'l figyelmet
fordit Galit Is&An tiiryyi hagyate
kimk 6s szelemi oritksdgenek
meg6rzesdre, 6pohsara. Az el6'b
bit a hvaly kialakitott emlekszo
ba, az ut6bbit az idei rendezvdny-
somzat is bizonftja. Ez sehol
mdshol nem k6pzelhetd el Ma
g)€Iorsziigoll Gadl R6ka nev sze
rint is kiemelte SisAk Imrc pol-
g6mestert, Shah Gabdella mfi'
\,6szetti:trlineszt es Shah Thnor
filnrcrdezdt, akik m6sok mel-
tett 6s nisokkal egyiittnrfkttdve

kiildniisen sokat tesz,nek e kul-
tusz 6ltet6se, egyiltaldn Gaal Ist-
v6n mfu6szet6nek megismertF
t6se 6rdek6ben.

csongt6dy g6ta

A K6uthdias filmrenez6 tiszteletae rendezett k6p!6mnv6seti ki6lliiest K6€r{ lhtalin mft€szstt0rt6n6s,z
nyitotta meg, Az emlilcz6k katzott vol SAm Sando{ snnt6n |(osuihdias flmmnvtv, Sisik h€ Pasdt
polg6rm6terc 6 shah Gabdelb, a li&t rende.6le ls.

r€ csaHdjuk szolgdlati lakrsa'
ra, a Szent ltr6rinc-templomra 6s
arra a llizra, a]Iol atyai mentora,
az utols6 ciszterci perjel, a zcDc-
tud6s Raj€{zky Benjenin lakot(

letni, amely kedves vol( Gaiii
Istvennak. A tiirlatot - amelyct
olyan alkot6k munk6ib6l rende-

pasztalatai 6s,Vernesk&1//slnin
megdllapitiisai ny0n6n azt is
elemezie, hogy mik6nt "jatszott"a tdj a Gadl filmekben, hog],an
azonosult ember 6s kiirn'€zete.
A sz,eptemher ltig l6that6 tfulat
megnit6beszed6ien term6sz€-
tesen sz6 esett a ki6llitott m{

€t a ftisodikon az "Isten teremt-
m6nyei" 6s a ,,Peer Cynt" cimri
t6v6fi1nj6l, a zAr6napon pedig
n6hAny kis 6s dokumentum-
fi1nj6t a,,P6lyamunl{sok'Lat,
az ,,0*tsvissza"-1, ,"Az 6jszaka ze
n6je" t, az "Etiid"+ 6s a "Keralaimozaik"{t - tekinthetle meg a


