
VELETLENEK 
H Á R O M TÉVÉJÁTÉK 

ván az érzelmek divatos 
elsdvárosodását kívánta 
ábrázolni a hosszadal-
mas sztereotípiákkal, az 
egyre üresebben ismét-
lődő párbeszédekkel a 
férfi és a nő között. 
Csakhogy szinpad, film, 
tévé-játék különös terep 
ám: amit itt üresnek kí-
vánnak feltüntetni, azt 
alaposan meg kell töl-

teni, hogy üresnek has-
son. A kis nő túlnépese-
dett ágya így bizony 
eléggé lakatlan maradt 
s valódi párbeszédek, va-
lódi szituációk híján Al-
mási Éva, Sinkó László, 
majd Márton András já-
tékának sem sikerült ér-
telmesebb szaporodást 
előállítani benne. 

A bemutató közös cí-

s 
U ikerült a televízió-

nak olyan közlekedő-
edényt szerkesztenie éj-
szakai bemutató céljai-
ra, amelyben nem áll 
egy magasságban a szint. 
Minek a szintje? — nem 
is lehet voltaképp meg-
határozni. Csák annyit 
legföljebb, hogy túlnyo-
mórészt valamely híg 
anyagé, hogy ne nevez-
zem gorombán löttynek. 

„Véletlenek" gyűjtő-
címmel került egy mű-
sorba három különböző 
műfajú, rövid tévéjáték, 
amelyek közül főként az 
első, Rhys Adrián Eve-
lyn-je, tetszett rövidsé-
gében hosszúnak Mert 
elnézegeti ugyan az em-
ber éjszakának évadján, 
hogyan gyűjtögeti jeles 
máhszorgalommal egy 
nőcske az ágyába a fér-
fiakat, de ha a gyűjtö-
getés ennyire lelemény-
tellen, minit itt, akkor in-
kább előbb, mint utóbb, 
bele lehet unná a néze-
getésébe. A szerző nyil-



mét adó Véletlenek, Ja-
mes Saunders jelenete, 
legalább alaphelyzeté-
ben emlékeztetett némi 
groteszk játékra. Ki is 
lehetett volna belőle 
fejleszteni a groteszk 
nemesebb, ingerlőbb mű-
faját, ha a három tévé-
darab rendezője, Hajdu-
fy Miklós, nem szorítja 
a krimi felé a jelenet 
hangulatát és a színé-
szek játékát Holttestek 
jelenléte és revolverek 
használata a szmen 
ugyanis nem feltétlenül 
jeleint bűnügyet — lehet 
az rendőri esetnél több 
is, más is. Saunders szö-
vegéből és szituációibál 
•bízvást tó tudta volna 
bontani akár Gábor Mik-

lós alakítása, akár Bánki 
Zsuzsáé vagy Vass Éváé 
azt a groteszk játélkot 
ámire művecskéjét a 
szerző szánta s amivel 
ennek az éjszakai bemu-
tatónak némi gondolat-
keringést szerzett volna. 

Mert a harmadik já-
ték; Fhilipp Moeller je-
lenete, a Helené férje, 
már csak azzal is a tévé-
darabok tucatárui közé 
tartozik, hogy témáját, a 
trójai háborút tucat-
számra dolgozták már 
fel s kettőt-hármat kö-
züle csakugyan világiro-
dalma színvonalon. Ha 
valamivel, akkor a sem-
miiítmiowdásával tűnt ki 
ez a bőbeszédű játék a 
sóiból. Pedig öt szerep-

lője: Szemes Mari, Vá-
radi Hédi, Intoe László, 
Kömíves Sándor, Koncz 
Gábor, teljes színkészle-
tével próbálta a szürke-
ségét elfeledtetni. 

A Papp Zoltán fordí-
tásában elhangzott há-
rom tévéjátékot a hoz-
zájuk biggyesztett ma-
gyarázó szöveg a műsor-
újságban közös gondola-
ti nevezőre igyekezett 
hozni, mondván, hogy a 
Véletlenek nem vélet-
lenül ikerült egy műsor-
ba. De igen. Közös gon-
dolata kivált azért nem 
lehetett, mert legalább 
kettőnek belőlük sem-
miféle gondolata nem 
volt. 
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