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NYÁRON EGY8ZERÜ filmet csinálni - mondta az okos filmrendező a még 
okosabb filmgyári igazgatónak, akit mér kivert a veríték a harmino-
fokos kánikulában. - Végy egy olyan vezető színészt, aki véletlenül 
nem hakaizik, nem tölti Rómában a nyarát, és még vállalja is; végy 
hozzá egy-két /hár...négy.../ uj arcot, mert az sose árt; maradj itt 
Pesten, mert akkor lemegy a stáb utaztatási gondja; legyen benne a 
tévé és a rádió, hadd keressenek kispénzű riportereink is, elvégre 
testvérszakma; ősinélj sztárt egy illatszerbolt tanulólányából\ az 
antihőst is játssza civil, de minimum főiskolás, az kerül a legkeve-
sebbe... /Az okos filmrendező jól tudta, hogy a nagyon okos igazgató 
nagy-nagy bajban van. Az ezévi keretből alig maradt valami, ugyanis 
a pénz nagy része ráment a DEZ ÓDQR reklámra és a SZEGÉNYLEGÉNYEK meg-
segítésére. Most tehát meg kell osinálni A FILMET, ami /l/i vissza-
hozza a kiadást; /2/: ha lehet, busás hasznot hajt a jövő évre is./ 
A nagyon okos igazgató arca földerült. - NYÁR A HEGYEN? - kérdezte. 
-Orszoba éjjel! - felelte sértetten a filmrendező. - Hegyibeszéd az 
ifjúságnakI - tódította az igazgató. - Nincs lakás, ágybérlet van a 
báty szoba-komfortjában! - csillant fel a filmrendező. - Sógornő só-
gorral csalja a férjet! - lelkesült az igazgató. - Fiu gyári munkás, 
zülllk! - hadarta a filmrendező. - Nősül érdekből, disszidálási kísér-
let! - csettintett az igazgató. - Elkapják, leültetik,. kiszabadul! -
szavalta a filmrendező. - Újra gyár, újra meló, megjavul! - hadonászta 
az igazgató. - Szociológiai fölmérés, racionalizálás, egyetemisták 
kontra munkásfiatalok! - éljenezett a filmrendező. - Szerelem! - só-
hajtotta az igazgató. - Lány apja Fiu igazgatója, zür a gyárban, ott-
hon, mindenütt! - kiabálta a filmrendező. - Lány Fiúval el, messze, 
sógorékhoz , kacsalábonforgóba! - dübörögte az igazgató. - Lény egye-
temre naponta, fiu sertéshizlaldát nyit, ihajla! - rikkantotta a film-
rendező. - Lány gyereket vár, szülők érte, haza, Tátrába! - csapott 
az asztalra az igazgató. - Fiuij életet kezd, el, majd most, halak, 
tátognak, megveszi, Dunába, hajnal, Erzsébet hid, rózsaszín, premier 
plán, Perspektíva!!! - rebegte elhalón a filmrendező. És megtörölte a 
homlokát. 
A történet további részleteinek nincs semmi jelentőségük. A forgató-
könyvet még rögtön megírták, legépeltették, beköttették, leadták. Csak 
éppen cimet felejtettek el adni neki. Még szerencse, hogy a felülvizs-
gáló és jóváhagyó szervek az üresen hagyott helyre, a legelső lap te-
tejére irták a bírálatot, nevezetesen azt a szót, amely már rég be-
vett és egyértelműen ismert a szakmai gyakorlatban; azt a szót, amely 
jelzi, hogy a forgatókönyv nem éri meg a további vesződést. 

KITÖRÖLÉS. Ez állt ott. 

Az okosabbnál okosabb filmesek okosságukon kivül még egy említésre 
méltó tulajdonsággal rendelkeztek. Érzékenyek voltak. Érzékeny lel-
küket joggal sértette tehát a szó közepén álló két betűs a forgató-
könyvben ugyanis gyilkosságról nem is esett szó. 
Kihagyták hát a két zavaró betűt, és Így szülejtett тек a oimt - - -


