
Róbert László véletlenei 
Lehet-e jellemző a 

véletlen? „A véletlen 
én vagyok!" válaszolhat-
ná Róbert László, meg-
kerülve a kérdést ezzel 
a témához illően átala-
kított szólással. Mert a 
siker reményében csak 
az indulhat riportfilmet 
készíteni egy ismeretlen 
faluba és ráadásul kül-
földön, aki hisz abban, 
hogy amit ő majd ész-
revesz, az, ha nem is 
jellemző, de érdekes 
lesz. 

Az ilyen vállalkozásra 
az irodaiamból klasszi-
kus példákat lehet idéz-
ni, Sterne Érzelmes uta-
zásától Csehov Szahalín-
jáig, Kosztolányi és 
Egon Erwin Kisch írá-
saiig. Szándékosan nem 
említem a nagy világjá-
rók útirajzait, mert más 
irányultságúak, bennük 
sz utazó személyisége 
rendszerint háttérben 
marad a tudományos 
felfedezés jelentősége 
mögött. 

Természetesen mun-
kaimódszer szempontjá-
ból óriási a különbség az 
írás és a tévéfilmkészí-
tés között. Az író kame-
rája a szem, ez az egé-
szen csodálatos techni-
kai találmány, ami a 
többi érzékszervvel 
együtt minden film- és 
hangszalag befűzés és 
gombnyomás nélkül ál-
landóan működik. A 
kész anyag összeállításá-
hoz már nem is kell 
más, csak megfelelően 
barázdált agyvélő és 
íráskészség. Ezzel szem-
ben a tévéfilm készítői-
nek, ezúttal Róbert 
Lászlónak és Edelényi 
János operatőrnek még 
egy úgynevezett hatodik 

érzékre is szükségük 
volt ahhoz, hogy meg-
sejtsék a pillanatot, ami-
kor be kell kapcsolni 
kezdetleges eszközeiket, 
a felvevögépet és a 
magnetofont. A kará-
csonykor bemutatott 
háromrészes Milyenek a 
franciák? című műsor 
és a korábban látott 
Olaszországról készült 
film azt bizonyítja, hogy 
egyrésizt a tévé méltó 
versenytársa lehet a 
betűnek, másrészt, hogy 
az irodalomhoz hason-
lóan alkalmas önmaga 
műfajainak létrehozásá-
ra. 

Róbert László filmjeit 
nézve azt látjuk, hogv 
az adott eszköznél lé-
nyegesebb szerepe van 
annak, aki használja. 
Az emberi személyisé-
gen keresztül, az eset-
legességekkel együtt 
közvetített világ mindig 
személyesebb, élinény-
szerűbb, tehát emberi-
leg befogadhatóbb lesz. 
mint az elméletek alap-
ján csoportosított té-
nyek, a statisztikák vi-
lága. Anélkül, hogy 
egyik a másikat kizárná. 

Milyenek a franciák? 
Emberek. Mondja Ró-
bert László. Franciaor-
szág más országokhoz 
hasonlóan elsősorban 
nem a műemlékek or-
szága, nem az európai 
kultúra múzeuma, ha-
nem egy meghatározott 
terület, ahol emberek 
élik a mindennapjaikat. 
A parasztok tehenet fej-
nek és kiöltözködnek, ha 
búcsú van, a tisztelendő 
űr gyermetegen belefe-
ledkezik a játékba, még 
a beszélgetés kedvéért is 
alig hagyja abba, Zeot-

ring márki családi ünne-
pet ül. 

Róbert László, aki 
foglalkozása szerint kül-
politikai tudósító, mint-
ha csak két tudósítás 
közötti magánszemlélő-
déseit osztaná meg ve-
lünk, amikor eszébe sem 
jut arról mesélni, hogy 
Franciaországban hány 
paraszt, hány tehénből, 
hány liter tejet fe j na-
ponta az Európai Közös 
Piac számára. Riporteri 
tulajdonságok helyett 
inkább az emberi rácso-
dálkozás képességével 
hat ránk. És ez a tulaj-
donság teszi lehetőve, 
hogy olyan filmet csinál-
jon, aimiit műfajilag a 
tévén belül nehéz meg-
határozni. Ne tévesszen 
meg senkit a foglalko-
zás, Róbert László író, 
vagy inkább irodalmár 
a szó legjobb értelmé-
ben, amikor ír nem tu-
dósít, nem tart élőadást, 
hanem mesél. A nyom-
tatásban megjelent írá-
sainak módszere az, 
amit sikerrel alkalmaz 
olyankor is, ha a cseve-
gést filmszalag rögzíti. 
De nagyon valószínű, 
hogy a témaválasztásba 
felvétel pillanatának el-
kapását, a vágást, a 
montírozást papíron ta-
nulta meg olyan fokon, 
hogy rögtönözni tudjon. 
Természetesen ezzel 
nem akarom az iroda-
lom elsőbbségét hirdet-
ni, csak azt, hogy nem 
az eszközök hozzák lét-
re az alkotást, hanem 
az ember, aki meg tudja 
választani a véletleneit. 
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