
RÚBERT LASZLÚ újságíró, a Magyar Rádió és Televízió nemzetközi hírű ri
portere. 1926-ban sziuetett Pécsett; a Széchenyi István reálgimnáziumban érett
ségizik A pesti bölcsészkar magyar-francia szakán folytat tanulmányokat és az if
júsági mozgalomban tevékenykedik 1949-ig. A Rajk-pert kövt'tőc>n egy ideig segéd
munkás, majd a Magyar Rádió, illetve a Népszava főmunkatársa. A 60-as és
70-es években a Magyar Rádió és Telcví~ió római és pál'izs! tud6sítója. E/sd
jelentős riportfilmjeit Vietnamban és Laoszban forgatja (1968-71), ezt követik
a Milyenek az olaszok? (1969) és Milyenek a franciák? (1971) cimú nemzeti ka
raktert vizsgál6, az önismeret tipikus jegyeit felderítő "film-tesztjei", valamint
a Graham Greene "Csendes amerikai" című regényének motívumait követő riport
film (1975). A Móra Ferenc Kiadó Kozmosz-.~orozatában lát napt-ilágot Whisky
bombával (1971) címú riportkönyve, 1977-ben jelenik meg ugyanott újabb kötete,
a Hotel Majestic. Jelenleg a Magyar Hiradó és Dokumentumfilm Stúdió köteléké
ben dolgozik. A közeljövőben mutatja be a televízió az 1976-os Eucharisztikus
Világkongresszus idején Amerikában' készített háromrészes filmriportját az ame
rikai vallásos gondolkodásról, az egyházak helyzetéről és az egyházaknak a társa-

• dalom kisközösségeihez való kapcsolatáról.

Munkáit nagyfokú közéleti töltés és felelős társadalmi elkötelezettség jellemzi.
Választott témáit tárgyszerűen, etikai és politikai é'TZrkenységgel dolgozza föl,
m6dszere a társadalmi mikrorealizmus. Arra keres egyenes t'álaszt: milyen az
egyes ember vagy egyes rétegek, csoportok t'iszonya a különböző társadalm.akban
egymásh,oz és a nagy egészhez; hogyan ítélnek meg országos horderejű történése
ket, vagy a saját, mindennapi életilket befolyásoló tényezőket, s'milyen döntésekre
képesek önmagukért és a társadalomért. Róbert Lá.szló a párbeszéd közvetítője

írásban, hangban, képben: azt kutatja, miképp egyeztethetik össze közös érdekeiket
áz eltérő világnézetű emberek; hogyan boldogulnak egyetértésben a hivők és
a nem hivők, amikor az élet és a világ megannyi kérdésére szükségszerúen közös
válaszokat kell adniok.

Nagy figyelmet keltett legutóbb országszerte Tisztelendók (1977) címú 6trészes
dokumentumfilmje a televízióban. Radevszki Teodor és Halász Mihály operatdr
társaságában azt vizsgálta, hogyan él tovább a még Gramsci és Togl.iatti által
elindított párbeszéd a mai, feszültségekkel terhes Itáliában. ..A film címe ugyan
önmagáért beszél - írja egyik jegyzetében -, de számunkra mégsem csupán
a hivatalos papi megsz6lítást jelenti. Ki akartuk vele fejezni a sz6 etimo16giáját
is. Csaknem kizárólag olyan papok sz6lalnak meg a filmekben, akik hívők és
nem hivők számára egyaránt tisztelendők. Tiszteletet érdemelnek," A befejező (V.)
rész epizódokat villantott ~öl egy kiadós beszélgetés ből, melyet hosszúsága miatt
-' tekintettel II músoridőre - szükségszerúen rövid it eni kellett. Igy viszont a
beszélgetésben érezhető volt némi szakadozottság, az összefüggéseket itt-ott csak
nehezen tudta követni a nézd. Talán C'z okból kérték 0lvas6ink lcözül sokan,
hogy ezt a keresztényeknek különösen érdekes vitát vagy elhangzott formájában,
:'agy ha lehet, teljes egészében közöljük. Most eleget teszünk olvasóink kiván
.ágának, közvetftjüka beszélget.és teljes anyagát, mely - véleményünk szerint
- a magyar kereszténység és katolicizmus számára is elgondolkoztató és tanulságos,
jóllehet a párbeszéd jellegzetesen olasz útjár61 tudósít.

A dialógus résztvevői: Don Michele jezsuita munkáspap, építőipaTi segédmun
kás; a Nápoly melletti Pomigliano d'Arco kommunista járás i párttitkára (l. férfi);
Emma asszony, kommunista községi kultúrtanácsnok; a városi párttitkár, aki tíz
ét't,el ezelőtt még kereszténydemokrata volt (2. férfi); Emma férje, foglalkozásárC&
nézve bíró, gyakorló katolikus (3. férfi); R6bert László riporter (R. L.) és mások.
Színhely: Pomigliano d'Arc." Nápoly egyik külvárosa.
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