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A készülő film címe: SZINOPSZIS

 

 A film egy vidéki kisvárosban és Budapesten játszódik, napjainkban.


A vidéki város ütött-kopott színháza a csőd szélére kerül. A színészek idegesek, fizetésük késik, ráadásul még az, az évi színházi előadások repertoárja sem állt még össze. Mást akar játszatni az idősödő Sárdy Jóska (60) - ő a rendező -, mást akar játszatni a szépasszony, Bokor Piri (45) - ő a művészeti vezető -, és mást akar látni a város polgármestere, a pökhendi Derdák Lajos (50) valamint képviselő testülete, akik az egész színház fenntartását finanszírozzák. 

A színházi szakemberek számára az tűnik a legjobb megoldásnak, ha a színház házi szerzőjének, a tehetséges vendégírónak, Borfalvy Attilának (28) darabját tűzik műsorra. (Borfalvy, Bokor Piri szeretője.) A darab jó, a színészek lelkesen próbálnak, amikor Sárdy Jóskát behivatják a polgármesteri hivatalba: Derdák közli a rendezővel, csak akkor folyósítják a színház fenntartására szánt pénzt, ha azt a darabot mutatják be, amit a polgármester felesége írt - egy átmulatott, kótyagos éjszaka után. 

A rendező és a művészeti vezető is átolvassa a darabot, melynek címe: Puszika. A Puszika bűn rossz, ráadásul több darabból van összeollózva. 

Bokor természetesen kiáll szerelme műve mellett, és hallani sem akar arról, hogy a polgármesterné darabját tűzzék műsorra. 

A rendezőt viszont az elmaradt bérükért ostromolják a színészek. 

Sárdy a nehéz helyzetben úgy dönt, hogy leveszi a műsorról Borfalvy darabját, és próbálni kezdik a Derdákné féle művet. Borfalvynak úgy adja elő a dolgot, mintha ebben a döntésében Bokor is benne lenne. 

Borfalvy természetesen felelősségre vonja szerelmét. Összevesznek, Borfalvy elkeseredésében összecsomagol, és felutazik Budapestre, a lakásába. 

A színészek az új darabot próbálják. A polgármester sűrűn látogatja a próbákat, és mindennel elégedett. A színészek a szemébe mosolyognak - hisz megkapták elmaradt bérüket -, a háta mögött, pedig a pokolba kívánják feleségével és a rájuk kényszerített színdarabbal együtt.

Közben Budapesten Borfalvy a kocsmákat járja. Találkozik régi barátjával Topor Dezsővel (38), a munkanélküli színésszel. Elmeséli neki bánatát, hogy hogyan járt a darabjával a vidéki színházban. Topor, Borfalvyt beleviszi a mellőzött színészekből és színésznőkből álló társaságba. Semmi másról nem szól az életük, mint kölcsönkérésből és a kölcsönkért pénz elmulatásából. 

A színházban a próbák végén jár a darab, nemsokára bemutató lesz. A rendező biztos benne, hogy csúfos bukás lesz a vége.  

Borfalvy lakásán folyik a mulatság. Hajnalban az író számítógépe elé ül, és dolgozik. Topor is felébred, és az író mögé állva olvassa a művet. Amikor Borfalvy elmegy zuhanyozni, Topor egyedül marad. Megcsörren Borfalvy telefonja. Topor veszi föl. 

Bokor telefonál, és békülni akar szerelmével, Borfalvyval. Bokor, aki azelőtt Topor szerelme is volt, elmeséli Topornak, hogy a polgármesterné darabjának egy hét múlva lesz a bemutatója.
A telefonbeszélgetés után Topornak ördögi ötlete támad, kinyomtatja a szinopszist, zsebre vágja és elsiet. 

A kisváros a színházi bemutató lázában ég. A feleségére büszke polgármester mindenkit meghív a bemutatóra. Régi barátját, Körösi Ottót is, aki mellesleg a Kulturális Miniszter. 

Topor összegyűjti színész barátait. Amikor összejön a válogatott kompánia, akkor kiossza nekik a Borfalvy által megírt szinopszist. Az alig három oldalas mű nagy tetszést arat, és eldöntik, ha törik, ha szakad, bemutatják. 

Topor felhívja telefonon Bokort és megpróbálja rávenni, hogy csalja le a Puszika bemutatójára Borfalvyt, mert nagy meglepetésben lesz az írónak része. 

Borfalvy ha nehezen is, de rááll a dologra, és a bemutató előtti este leutazik vidékre. Egy fergeteges éjszakán kibékülnek Bokorral, és másnap együtt készülnek a Puszika bemutatójára.

Közben Topor és két társa betör a filmgyár raktárába, és eltulajdonítanak két hatalmas ládát. 

Lassan gyülekeznek a nézők a színház előtt. Megérkezik Körösi is, akit a város elitje fogad. A polgármester, az egyház vezetői, az orvos, az állatorvos, az iskolaigazgató és a képviselő testület tagjai. 

Budapestről elindul két mikrobusz. Az egyiken Topor és fiú barátai fekete nadrágban, fekete pulóverben, a másikon a barátnők, és néhány férfi színházi estélyiben, öltönyben. 
Amikor a város határába érnek, a fiúk busza megáll, és behúzódik egy földútra. A másik busz nem messze a színháztól parkol le. Az estélyis lányok és öltönyös fiúk elvegyülnek a színházlátogatók között. Bemennek a nézőtérre, és különböző helyeken foglalnak helyet. Borfalvy és Bokor is a nézőtéren van.

Elkezdődik a Puszika. Az első felvonás vontatott, unalmas. A nézők fészkelődnek, ásítoznak. 

A szünetben az egyik pestről jött lány mobiltelefonján jelt ad a város határában várakozó társainak. A busz elindul a város felé.

Az állatorvos rosszul érzi magát, és beül a színház WC-jébe. 

Elkezdődik a második felvonás. 

Kivágódnak az ajtók, és álarcos fegyveresek jelennek meg a nézőtéren. Egyikőjük a levegőbe lő. A nézőtéren többen rosszul lesznek. Az álarcosok közlik a jelenlévőkkel, 
hogy ők most túszok, és ha kedves az életük akkor nyugton maradnak. Fegyvereikkel tartják sakkban a nézőtéren ülőket. 
Az egyik pestről jött öltönyös férfi felpattan és elindul az egyik fegyveres felé. Partnernője vissza akarja őt rántani, de a fegyveres lelövi a férfit. Ekkor a nő őrjöngve a holttestre veti magát, de ő is lövést kap.

A fegyverropogást hallva az állatorvos előjön a WC-ből. De mielőtt kilépne az ajtón, észrevesz egy álarcos fegyverest az egyik ajtóban. Előtte vérbe fagyva fekszik egy öltönyös férfi.
Az állatorvos előveszi a mobiltelefonját és feltárcsázza a rendőrséget.

Bent a színházban a nézők rettegnek. Az egyik álarcos lerángatja székéről az egyik pesti férfit és lelövi. 

Szirénázó rendőrautók és kommandósok érkeznek a színház elé.  A kommandósok villámgyorsan körbeveszik az épületet. Vezetőjük megtudja, hogy a miniszter is a túszok között van. A rendőrkapitány szócsövön szól a terroristákhoz. 

A miniszter felemelt kezekkel lép az egyik fegyveres elé és könyörög, hogy engedjék őket szabadon. A fegyveres vadul visszalöki őt a székébe. Az egyik pestről jött nő sikítva veti magát az álarcosra, de őt is lelövik.

Kint az utcán a kommandósok az ajtók berobbantásához készülődnek. 

Egy kommandós a tetőn keresztül bejut az épületbe, és rádió-adóvevőjén keresztül tájékoztatja parancsnokát a bent történtekről. 

Odabent két fegyveres körbeveszi a polgármestert, és a színpadra kísérik. Derdák az életéért könyörög. Közben egy másik fegyveres pisztolya csövét nyomja a megrémült Borfalvy halántékához és őt is a színpadra kényszeríti.

Odakint a kommandósok vezetőjük parancsára várnak.

Az összes fegyveres felmegy a színpadra. 
Vezetőjük leveszi fejéről a kámzsát. Topor az. Rövid beszédet tart. Elmondja, hogy most a nézők a Terroristák című készülő színdarabból láttak részleteket, melyet a kiváló színműíró, Borfalvy Attila írt. 

Közben a halottak is felélednek és csatlakoznak társaikhoz. 

Még fel sem ocsúdnak a nézők, amikor a kommandósok berobbantják a bejárati ajtókat, és mindenkit agyonlőnek a színpadon. 
      


