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Ajánlom az oktatási tárca figyelmébe, hogy 
soron kívül és azonnali hatállyal utaljon ki pár 
liter petróleumot a Piatra Neamţ-i informa-
tikai gimnázium tanári bizottsága számára: 
ilyen fényes lámpásokat ugyanis nem szabad 
nafta nélkül hagyni. A tanügyi büdzsé szűkös 
voltára tekintettel cserében lemondhatnának 
esetleg katedráikról – higgyék el, mindenki így 
járna a legjobban. A kiutalt kőolajszármazék 
ettől még nem menne kárba – használhatnák 
a tisztelt pedagógusok a tekintélyükön esett folt 
eltávolítására. 

Történt, hogy erdélyi fotós, Egyed Ufó Zol-
tán internetes fotótanfolyamot hirdetett diákok 
számára, amelyre az említett gimnáziumból 
is beneveztek. Házi feladatként – kézenfekvő 
módon – az iskolai életről kellett képeket külde-
ni. Mivel normális tizenévestől az ember nem 
azt várná, hogy az iskolaelső bárgyú mosolyát 
és jutalomkönyveit örökítse meg a tanévzárón, 
a fotóművészettel ismerkedő aspiránsok nem is 

ezt tették: saját baráti körüket fotózgatták, az 
amúgy nem is rossz képeken pedig az látszik, 
amint tizenkettedikes diákok cigarettáznak a 
suli pincéjében, órák után a katedrán verik a 
kártyát, esetleg lendületesen beszélgetés közben 
udvarolnak a folyosón egy lánynak. Normális 
esetben az ilyen iskolán kívüli tevékenységet 
értékelni szokták. Ezt tették a Piatra Neamţ-i 
középiskolában is, és becsületükre váljék, szigo-
rú műkritikát alkalmaztak: érettségi előtt két 
hónappal kicsapták a fényképeket készítő di-
ákot, és vele együtt a fotókon szereplő öt társát 
is. Az indoklás szerint ugyanis előre megfontolt 
szándékkal ártottak az iskola imidzsének. Nos, 
a Piatra Neamţ-i informatikai gimi érdekében 
remélem, sikerült elvenni a kicsapott diákok 
kedvét a fotózástól, és úgy általában véve min-
den izgága, kreatív megmozdulástól. Mert 
mekkora szégyen lenne az iskolának, ha a fiata-
lok valamelyike tíz év múlva mondjuk World 
Press Photo-díjjal állítana haza. 
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A YouTube-on kelnek új életre  
a szovjet filmklasszikusok
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A kreativitás méltó büntetése

         villanás n Burus János Botond

Ma a többórás napsütés mellett esőre is lehet 
számítani. Az északi, északkeleti szél többfelé meg-
élénkül, északkeleten erős széllökések is lehetnek. 
Időjárásunk a légzési, valamint a keringési szervek be-
tegségeiben szenvedőket megviselheti, fejfájás, rossz 
közérzet léphet fel.
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Tucatjával teszi hozzáférhetővé az egykori 
szovjet filmklasszikusokat az azokat egy-
kor gyártó moszkvai filmvállat.

A Moszfilm és a közösségi videomegosztó 
közötti megállapodás értelmében kezdetnek öt-
ven legendás film kerül fel a portálra. A kezde-
ményezés nemcsak azért izgalmas, mert új életre 
kelti a porosodó filmtekercseket, hanem azért 
is, mert többségüket először láthatja a szélesebb 
külföldi közönség.

A produkciók felirattal láthatók a YouTube-
on, és a Moszfilm arra is ígéretet tett, hogy he-
tente öt újabb címmel bővíti a kínálatot, így év 
végére kétszáz műből álló katalógus áll a portál 
látogatóinak rendelkezésére. A jelenleg már meg-
tekinthető filmek között szerepel a Halló, itt Iván 
cár! című 1973-as vígjáték, valamint az 1969-es 
Beloje szolnce pusztyini, az első szovjet eastern, 
amit máig hagyományosan minden űrhajós 

megnéz a felszállás előtt. Az ínyencek a Volga-
Volga című harmincas évekbeli zenés vígjátékot 
is megnézhetik, amely a fáma szerint Sztálin ked-
vence volt. A filmbarátok számára azonban talán 
ismerősebben cseng majd Andrej Tarkovszkij 
mozijának címe, a Tükör, ami 1975-ben készült. 
Mint Karen Sahnazarov, a Moszfilm igazgatója 
leszögezte: a YouTube-megállapodással az volt a 
vállalat célja, hogy a felhasználók jó minőségű, 
legális videón nézhessék meg a filmeket, és elke-
rüljék a kalózkiadványokat. A Moszfilm történe-
te a Szovjetunió születése után, a húszas években 
kezdődött. Akkoriban a filmgyártás az állami 
Goszkino vállalat kezében összpontosult. Jelen-
legi nevét a vállalat 1935-ben vette fel, produkci-
ói elején a legendás szimbólummal, a Munkás és 
paraszt nő szobrával együtt fémjelzi filmjeit.

A Moszfilm alkotásai a www.youtube.com/
mosfilm címen tekinthetők meg.
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