
Ö R D Ö G Ű Z É S VAGY R Á G A L M A Z Á S ? 
Be kell vallanunk, hogy nem va-

gyunk hallgatói Dezséry László Hét-
végi jegyzeteinek. Sajnos, kinőttünk 
már abból a korból, amelyben az 
ördög kísértései annyira sűrűk és 
erősek, hogy Dezséry segítségével 
kell őt kiűzni magunkból. Eltávo-
vozik az már jószántából is. De mi-
vel ilyen az ördög természete: az 
egyik helyről ki, a másik helyre be 
—, mégsem hiábavaló Dezséry Lász-
ló ébersége. Ű mindenüvé utána 
megy, s felmutatja előtte rettenetes 
Hétvégi jegyzeteit, amitől az ördög 
menten továbbiszkod. Így bukkanha-
tott most fel a magyar filmművészet 
berkeiben — nyomában Dezséryvél 
és a Hétvégi jegyzettel. 

A várt hatás azonban ezúttal el-
maradt. A Sátán nyílván meghall-
gatta Dezsérynek a filmügyről szó-
ló előadását, talán a kéziratot is el-
olvasta, s így szólt magában: ezt az 
ördög sem érti. Sajnos, igaza volt. 
őszinte tiszteletet érzünk laptár-
sunk, a Film Színház Muzsika iránit, 
amelyik mégis megkísérelte, hogy vi-
tába szálljon Dezsáryvel. Nem volt 
könnyű dolga, mert Dezséry Hétvégi 
jegyzetében hol a Film Színház Mu-
zsikából idézett olyasmit, amit mi ír-
tunk, majd ugyancsak a Film Szín-
ház MuzeiJkábó1. olyasmit, amit ők 
írtak, majd a Filmvilágból olyasmit, 
amit nem írt senki . . . 

Laptársunk kritikai megjegyzései-
re Dezséry László most a Rádió és 
TV Újságban válaszolt. Itt közlünk 
egy figyelemre méltó részt a válasz-
ból: "A Film Színház Muzsika — 
titkársági tévedés folytán — előadá-
somnak nem azt a szövegét kapta 
meg, amely valóban elhangzott, ha-
nem egy előzetes munka-
példányt, amit az asztalomon 
találtak, . . . és amellyel kapcsolatban 
munkaközben egyéb meggondolá-
saim támadtak, teljesen átírtam és 
megrövidítettem... Valóban, min-
denki olyan munkamódszerrel dol-
gozik, amilyennel akar. (Az iskolá-
ban mi is készítettünk plszkozatot.) 
Élihez nem is lehetne szavunk. An-
nál inkább ahhoz hogy Dezséry ma 
már egész szokatlan módon megrá-
galmazta a Filmvilágot. Ezt irja a 
Rádió Újságban: „A Film Színház 

Muzsika így idéz tőlem: »A filmesek 
haragszanak arra, aki tőlük szocia-
lista kultúrpolitikát kíván.-" £>e én 
a Rádióban ezt mondtam: "A Film-
világ című lap vezércikke haragszik 
arra, aki szocialista kultúrpolitikát 
emleget.' 

Szóval, a mi vezércikkünk harag-
szik arra, aki szocialista kultúrpo-
litikát emleget. Igen súlyos megál-
lapítás. Legalábbis meg kellene erő-
síteni néhány kiegészítéssel. PéldáuL 
melyik vezércikkünk? Melyik részle-
te? Miben nyilvánul a haragunk? 
stb. Minderről azonban szó sem esik 
Dezsérynél. Ami nem is. csoda, hi-
szen ilyen vezércikkünk, sem ilyen-
hez hasonló vezércikkünk nincsen. 
A dolog örök rejtély maradt volna 
számunkra, ha nem kerül kezünkhs 
a Dezséry által »előzetes munkapél-
dánynak- nevezeti írás. Ebben 
ugyanis szószerlnt a következőket 
írja: "A vita során a filmesek az 
alkotói önállóságot és a kísérletezés 
szabadságát követelik. Lenézik, aki 
tőlük sztorit kíván. Haragsza-
nak arra, aki szocialista 
kultúrpolitikát emiege t..." 

Az »előze!es munkapéldányban-
tehát még a filmesek haragudtak 
arra, aki szocialista kultúrpolitikát 
emleget. Igaz, hogy ez ugyebár 
munkapéldány, s mint Dezséry írja: 
»munka közben egyéb meggondolá-
sai támadták, teljesen átírta .. 
Nem kutatjuk, milyen meggondolá-
sai támadtak Dezsérynek munka 
közben, hogy úgy döntött: mégis in-
kább mi haragudjunk a szocialista 
kultúrpolitikára, de meg kell jegyez-
nünk. hogy megállapítása a filme-
seikkel kapcsolatban legalább oiyan 
képtelen idétlenség mint a Filmvi-
lággal szemben. Keressünk rá ma-
gyarázatot? A legkézenfekvőbbnek 
az látszik hogy az annvi helvről 
kiűzött ördög most bosszúból, vagy 
hogy jobban elrejtőzhessék: a Hét-
végi jegyzetek alkotójának lelkét 
szállta meg. Ennek az ördögnek 
azonban van jó magyar neve is: saj-
tórágalmazásnak nevezik. S kiűzésé-
re megvannak nálunk a jól bevált 
szertartások. 

h. gy. 


