
Dráma — sűrű káromkodással?
Már meg sem rebben a szemünk, ha dokumentum- vagy egyéb filmekben el-
hangzik egy-egy nyomdafestéket nem tűrő fordulat, mivel a helyi szín (couleur
locale) — s ezt már az átlagnéző is megszokhatta — „igényli, szükségessé teszi".

A fenti szemléleten edzett fül és szem is megdöbben azonban az olyan
hangnem és hang hallatán, amely a ,,Helybenjárás"-ban érzékelhető. Még alig
felejthette a tévénéző az egyébként nagyon megdöbbentő környezetrajzot és az
ugyancsak riasztó pertraktálásl, április 15-én ,,. . . és Mészöly kapitány" címen
újabb és ugyancsak „erőteljes hangvételű" film következett. A bemondó figyel-
meztetett arra, hogy néhány „keményebb" fordulat is elhangzik majd az adás-
ban. Ennek ellenére újra megdöbbentem. Persze tudtam, hogy a labdarúgók
nem finom beszédmodorukról nevezetesek elsősorban, bár ilyet is ismertem
néhányat; tudom továbbá, hogy a küzdelem, az átlagosnál nagyobb erőfeszítés
nem arra készteti az átlagembert, hogy árnyaltan és sokszínűén fejezze ki gon-
dolatait, hangulatait, s a küzdelem hevében az idegek is feszülnek, mégis elké>-
pedtem a szövetségi kapitányunk nyomdafestéket nem tűrő s e nemben egyre
erősödő fordulatain.

László György szerkesztő-rendező a Rádió- és Televízióújságban más fog-
lalkozású emberek rendkívüli helyzetben tanúsított hasonló magatartására hi-
vatkozva igyekszik bizonyítani, hogy a magyar—norvég válogatott mérkőzés
szükségképpen ilyesmire ragadtatta a szövetségi kapitányt is: „Mindössze pár
vad szót ismételget. Ezekből a filmben is maradt néhány, mert nélkülük hihe-
tetlenné válna a munkánk, hiteltelenné maga a kapitány, s az egész este han-
gulata". (XXVII. évf. 15. sz, 8.)

Azt hiszem azonban, hogy a mértékkel megint baj lehetett, mert a nézők
igen sok elmarasztaló tartalmú levelet címezhettek a film alkotóinak a címére,
mert a szerkesztő-rendező a vasárnap reggeli adásban (Kossuth Rádió) ismét
megszólalt és újra elmondta az említett érveket, nevezetesen, hogy aki csak
a káromkodásokat vette észre, nem sokat értett meg Mészöly Kálmán emberi
drámájából.

Annak is joggal lehet kifogása a film pőre, nyers, helyenként durva nyel-
vezete ellen, aki esetleg maga is megküzdött néhány emberi drámát, megélt
halálfélelmet, kétségbeesést stb. is. Talán még akkor is jobban el lehetne fogadni
az ilyen, káromkodásnak sem nevezhető beszédmódot, ha a kép nem segítené
a nézőt annak megértésében, hogy mi mehet végbe egy nemzeti válogatottért
felelős ember lelkében. Minthogy azonban a kép is jelen van, ilyen sűrű károm-
kodás nélkül is nyomon lehet követni a lelki folyamatot. És a fesztelen beszéd-
mód Mészöly Kálmán abszolút magánügye. A Magyar Televízió számára azon-
ban nem lehet ilyen természetű az ilyen jelenség, mivel felelős az adások kivál-
totta hatásért, ebben az esetben ugyanis elősegíti a trágár beszéd nyílt színivé
válását, a durvaságot, amely egyre inkább életünk részévé válhat, válik nap-
jainkban.

Nem hiszem, hogy a művészet, a filmalkotás mesterségbeli fogásaihoz min-
denképpen hozzátartozik az ilyen közlés- és beszédmód. Az emberi dráma meg-
ragadásának igen sok és sokféle eszköze van ezenkívül, amely hathat a spor-
tért, a labdarúgásért lelkesedő százezrekre is, s ennek következtében többé, gaz-
dagabbá teszi valamennyiünket.

FARKAS FERENC

25


