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Szücs Péter
Vaj6 András
Kulcsár Györgyi
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Studió

Tartalom:
Filmriport 27 boldog munkásról, akik felnőtt fejjel szánták el
magukat az érettségi bizonyitvány megszerzésére. Az éttermi bankettasztal körül felelevenitik az elmult időszakot és sok mindenről szó esik. Valamennyien a salgótarjáni Kohászati Müvek
fizikai munkásai.
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27 boldog ember
forgatókönyv

Ezakanyag:
forgatókönyv:
ae::=zieztens:
dramaturg:
fővilágositó:
vágó:
felvételvezető:
gyártáEvezető:
operatőr:
rendező:

Pádár András
Lestár János'
Székely Ferenc
Mönich László
Tárkányi Eerenc
Nagy Anna
Kulcsár Györgyi
Szalay Béla
Drahos Kálmán
Lestár János

Készül a MAFl LM Hiradó és Dokumentumfilm
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Az ~retts~gi bizonyitvány ~tvételéké s z U'l t

kor f~nyk~nek mO"ltázsa a háttere
a film főcimének:
,~
-

27 BOLDOG

.

EMBER

Salp'ótarján korsze~ij,könnyed
vonalu énületeit,uj városrészeit

30 esztendő látszólag nem

Lát juk.

nagy idő

egy ország,vagy e~y város ~let~ben.

A szük Tarján patak völe;yé- Am,ha arra a 30 évre gondolunk
ben ea,ydara~ig fut,kacskarin~ózik amely a felszabadulástól napjainkig
a város,aztán felkapRszkodnak az

eltelt,azt kell látnunk,hoP:Y törté-

épületek a 13artlEa,ujvárosközpont

nelmUnkben soha ne~ volt még olyan

keletkezik.Nő,növekszik

~s szépül

három évtized,amely olyan mélyre ható

a hajdani egy fő utcás,füstös kis

és gyors litemü változást hozott volna

hányászváros.

az ország

életében,mint éppen ez a

korszak.
Mindenfelé a cselekvő ember

A Bólyai Gimnázium .•.•elétte

munkájánA~ a nyomát l~tni.Az ország

a mini Patwomkin lépcső.

1TJaiarcát
agyárakat
A Müvelődési Ház előtt
földet
álló felszabadulási emlékmüről
a városokat a birtokba vevő ember alakit·
hátrál a gép,bekerül a Somogyi
ja szüntelen.Ugyanakkor az uj arcu táj
kompozició mögött Szrogh György
a megváltozott történelem maga is forelegáns müvelődési háza.

málja formálóját: az embert.

Aztán ol~,lan
képek következnek

,
k
"
Az ember es a mun. a, az egyen es _

amelyek erőteljesen és ~eggyőzően a társadalom állandó és szoros kölcsönmutatJoa'ka változás,a fejlődés ±riR~i~
'It
Ok
hatasban él,alakul,va ,OZl~.
irányát,mértékét:
A harminc év változásai nyomot hag~
toronyház magasodik az ~gnek
l 'kben é s a szivekben,napról
tale az e_me~
J

körliJötte az aranymetszés 8Zahályanap~a alakitják az embert a megváltozott
aLap ján

tervezett ,épitett alacso-

nyabb épülettömbök,lakóházak.

,
k k
tt
életköriilme1'lye ozo ••••
ö

ö

I

-

-2-

Zene
A Siküveg gyár
v

az ..
blösUveggyár
gyárak

27 boldog ember lépte át egy reggelen

üz emek

müszakkezdéskor a Salgótarjáni Kohászai

közeledünk a Kohászati Üzemek

Üzemek kapu já

főbejáratához.

saokott gép mellé,a munkapadhoz:

Villan:vszerelők tevékenykednek

villanyszerelők

csillogva perdül a spén

esztergályosok

röppen a szikra

kovácsok

izzik a folyékony vas

öntők

karbantartók dolgoznak a gépen

lakatosok

fehér köpenyben müszerészek

müszerészek

t ,hr.g y

odaáll janak a meg-

Nem zsufolt,szük krecnik
ezek már,hanem világos,tágas
csarnoKok.A gépek meg benne
hatalmasak,gombnyomásra

mozdul-

nak és szinte mindent automaták
végeznek.
/GO 2. és a pácoló

képei/

Lorkó Győző,40 éves garázsmester
-

tE

si! IIt:!!" PIi

± II L b

Lorkó: /Szinkron felvételi
Elmonoja,hogy az ötvenes években
kezdett dolvozni ebhen az üzemben.
Ment is jól a mnnka,de egyszer csak
valami furcsa ürt,üreppéget érzett.
Bizony0s dolgokhoz nem tudott hozzászólni,bizonyos tárgyköröknél néma
maradt.Tanulni kell!Erre rájött.
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Lorkó: /Foly~./- Tanulni,de hogyan?
Lorkó Győző régebbi fényké-

lÜunka közben illlunkaután· Fáradtam?

peit látjuk

Es a család?A szombatok?Számtalan

fiatal munkás

dés ,akadály vetődött fel.A közös mü-

együtt a menyasszonyával

hely segitett,annak volt nagy jelentő-

aztán az esküvői kép

.
~ t· egesz
.
sege
.mer
napos mun k a u t'an nem

hazámenni,hanem

verselemzéssel,matekkel

Ő maga beszél

foglalkozni,az kemény dolog,ahhoz

A7,tán megint a családi kép.

egy ember kevés.

Itt már meglett férfi
Es mos+ itt van ő,derlisen,mosolygósan,ahoeyan viss7,aemlékszik
az érettségire való felkészülésre.
A felkészlilésre,amely azért
bővelkedett furcsa helyzetekben,
komikus epizódokban.
Felirat:
A
SALGÓBAN
.~~~~~--~~~~~

OSZTÁLYTALfiLKOZÓ

OSZTÁLYF6NÖK: P~TER TIBOR TtiRT~NELEMTANÁR
Jókedvü társa~ág til a hosszu
asztaloknál: mind a 27-en és a
tanárok persze meg az osztályfőnök.
Az U-alaku asntalsor mellett soksok nevetős,jólöltözött

ember.

Egyenlőre mindenki egyszerre
beszél.lgy együtt az osztály már
ré~en volt eg~5tt •..•több,mint
15 hete.Az érettségi bizonyitvány
osztáskor.Az asztalon most is tologai-ják efvmásnak a fényképeket .••

kér-
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A kamera is szerntie vr-e

CZr/"" -néhá.ny

fényképet. Az ep'yikre ráközelitiink.
Hollandi Lász16,villanyszere16,párttitkár.GÖmbölyü arcu mosolyg6s fiatalember.'4 éves,egy fiu ~s eey kislány
édesapja.Kedves,megnyer6 modoru,de
néha a tekintetében konok keménység
villan.

Hollandi Lász16:/Arr61 be,zél,hogy a
zÖ'TIea ll",uYJkásosztálynak"
15 évvel
eze16tt szerzett szakmunkás bizonyitványt.Nehéz volt megszokni a rendszeres tanulást,a rendszeres agymunkát.

Hollandi Lász16 a somosk6ujfalui
Elég nagymértékü volt a lemorzso16l~kásán beszél.Látjuk a környedás,hiszen 56-an kezdték a tanulást.
zetét,a kicsiket,feleséeét •••••
Az osztályban,ebb61 a gyárb61 27-en
látwuk őt a gyárban is
mar8.dtak,de azok aztán nagyon összetartottak.Havasi volt a legjobb tanu16 az oS7,tályban,nagyon sokuknak segitett,magyarázott.
Havasi György,nepyven éves,szerszámgyalus,egy kislánya van.
Őt a munkahelyén látogat juk meg.

e_

Havasi György,a
_4

kiváló tanul6
Havasi György:-/Elmondja,hogy

neki

végeredményben j61 is jött az,hogy
másoknak segitett,hiszen csak átismételte az anyagot ~s magyarázás
közhen ujabb és ujabb összefqggésekre jött rá.
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Ismé~ az oRztálytaláJkoz6n
.

vagvunk.
-_-,

Fokoz6dik a j6ke~v.
Amikor feligazmtunk az asztalr6l,akkor
éppen Havasi Uyörgy koccint osztály társaival.Bekancso16dik

a ka~era is az

á'l t aLáno s j6k~vhe,röP:7,itjtik
a sztori-

kat,amelyekb61

van ám b6ven.

Például itt vannak a tanárok.
Hiába voltak együtt tanoncok annak idején,
mégis up.y beirták a rossz ~eFyeket,mint
a pinty!Nem volt kegyelem!
Egymás szavába vágva kezdenek
beszélni a tanárokr61:
Péter Tibor osztályf6nökr6l
a történelem tanárr6l,aki most iskoLa Lsazza t

ő

Nap'ybáton\Toan

Kovács uvula matematika tanárr61
T6th ~erenc ~agyart tanitott és
egy'itt doLsozt ak a gyárban, mint ahogy
Venczel Ott6val is együtt dolp-oztak,
aki most matematikát és fizikát
tanit
Aztán a tanárok beszélnek a tanitványokr61
szorgalmukr6l
ki tartástikr6l
tudásszol11jukr6l
és az összetogásr6l,amely
nélkül nem született volna eredmény!
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Egy nd is van a "fiuk" között:az 5
neve Baksa Erzsébet,aki nemrégeh
sztilt,férje Deák

Imre.

Ők Endrefalván laknak,takaros családi házban.
Baksa .L:.rzs'betre
közelitünk,
aki beszélni kezd,de ekkor már az 5
lakásán vagyunk.

Baksa Erzséhet:jbeszél
nehéz éveir51 és arr61

a tanulás
a segitség-

rdl,qmelyet a gyár adott nekik,hogy
megkönnyitse helyzettiket.j
Közben a kamera szemlé15dik a
lakásban,Bmely megfele15en tükrözi n'aksa Erzsébet munká snő t ,vágyaival,törekvéseivel,izlé~~vel,megvál't ozo'

t életével egyiitt•
B6di Mihály 38 éves szerszámla-

katos dolgozik az eeyik ~épen.Két leány
apja.
B6di Mihály:j6 is a kedvezménnyel
folytatja,de hozzátesei,hogy

ez a

gyárnak is érdeke,mert sokat változtak
a munkafeltételek, teljesen megváltoztak a gépek.A régi képzettséggel,tudással már nem lehet jóban lenni ezekkel
a mi~dent tud6 gépekkel.Ö még arr61
is beszél,hogy két Lányának is segiteni akar,lépést akar velük tartani.
Ez is hajtotta őt az ér~~tségi felé.

-7Lorkó Győző ~arázsmester veszi át
a szót,vele a p'arázsban készitünk
felvételt:

Lorkó Gvőző:/Arról beszél,hogy hányan
gáncsoskodtak.Hogyan

akarták el-

venni - puszta irigységből-a

ked-

vtlket a tabulástól:mindenfélét

össze-

Azokat a f&nyképeket látjuk,amelyek
vissza beszéltek •..•hogy ez a három
akkor ké sziL tek, amikor átvették a
év nem elegendő arra,hogy kellő
"munkás-osztály" tagjai az érettmélységben sajátitsák el az anyaségi bizonyitványokat.
gOt777 •• hogy öreg fejjel mi az
isten csudájának kellett ebbe

bele-

fogniuk?Matek,meg verselemzés?Minek?
Ki fogják röhögni őket.Ilyesmiket
beszéltek.Az emberi rosszindulat
határtalan .•••
Nem is volt könnyü •..•a család ••••
Lorkó családja
a hétvégek,amelyeket

tanulással

hétvégi házak a Salgó vára a18tt
kellett eltölteni ••••a hobby-kert,
vasárnapi forgalom az atakon ••••

amelvet meg kellett

autók végtelen sorban

gyerekek,a feleség,akikkel azért

müve

Ln

í
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mégis CSAk illett foglalkozni.
és a f "nvké p ,a.rt1elyen
lJorkó
átveszi az ér~~tségi bizonyitványt.
Amikor feligazitunk,akkor már ujra
a I'Salgó"-ban vagyunk,az osztáy~találkozón.Egyre

emelkedik a hangu-

lat ••••és egyszerre csak valaki
mesélni kezdi ~aksa Erzsi sztoriját:a férje mózeskosárban hozta
az érettségi vizsgákra a kicsit,hogy
két tétel kidolgozása között ugvan

Tényleg nehéz volt ••••de megérte!
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szoptassa má~ meg ••..•.
Az osztály tagjai ~edig készsé-

Szinkronfelvétel

gesen előre engedték,hadd vi~sgá~zék elsőnek az Erzsi,hiszen neki
kicsinye van ••••
Harsány nevetés
~evet,nevet a társaság .•••
nevet
Tanner i~XER~ László motorjavitó
Valet József müvezető
SUmegi Géza
Havasi György szerszámgyalus,akitünő tanuló
Petrovich János anyaggazdálkodó
Kecslés Béla müszerész
Zólyomi István elektromtiszerész
Hollandi László vi'lanvszerelő
Kleinban Dezső csoportvezetó
Lorkó Győző garázsmester
A gép lassan járja körbe az asztalt.
Svenkelünk a társaságon:
nevet Bódi Mihály szerszámkovács
Oldal ·mre szerszámkovács
Kovács József lakatos
Smelkó Imre anyaggazdálkodó
Baksa Erzsébet

Nevetés halkul

Csikós Ervin mtiszerész
nevet az osztály,a 27 boldog ember ..•.•
Lassan távolndunk től"Uk.
v é g e

