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Láng Vince ifjú sofőr 
a harmincas éveik köze-
pének Magyarországán. 
Naiv lelkületű, (minden-
ki számára) ártalmatlan 
emberke ő, aki önül, ha 
egy tányér meleg leves-
hez és — a gondjaira bí-
zott autók miatt — egy 
kanna benzinhez jut. 
Egyszer egy ármányos 
lelkületű, másik gépko-
csivezető (aki története-
sen éppen a hitleri Bi-
rodalom budapesti kö-
vetségének beosztottja) 
úgy leszorítja hősünket 
az úttestről, hogy kész a 
karambol. Láng Vince 
nem tehet mást, mint-
hogy elmegy szemetes-
kocsisnak. És kocsijáról 
előszöris kiderül, hogy 
az nem egyszerű lovas-
szekér, hanem Fortuna 
szekere. Ugyanis a trösz-

tökbe szerveződött gube-
rálók nagy pénzeket fi-
zetnek a rézért, a papí-
rért. És e Szerencse is-
tenasszonya által ke-
gyelt szemetes-székéren 
Vincénk még a munkás-
mozgalomba is belova-
gol. A kocsi ugyanis — 
egy Valkó nevű ál-ócs-
kás közbeiktatódásával 
— egy, a börtönből 
megszöktetett kommu-
nistát szál l í t . . . Láng 
Vince ékkor először is 
belemerül a szerélembe, 
amelynek tárgya — mit 
tesz isten?! —. Valkó 
leánya, akit élőbb kons-
pirációs okokból vesz fe-
leségül, hogy egyszer 
majd házaséletre lépjen 
vele. Aztán belemerül 
— nyakig — a szemét-
be is, hogy onnan kike-
rülve a történelem hul-

lámain evickéljen. Köz-
ben még arra is ügyel-
nie kell, hogy minden-
áron elkerülje a találko-
zást hasonmásával, egy 
magyar királyi detéktív-
vel. 

A sokrészes, új ma-
gyar tévé-sorozatot f i -
gyelve, egy rövid ideig 
még bizonyos — ha ez-
úttal nem is testi — ha-
sonlóságot kéli látnunk 
Vince és ama Josef 
Svejk nevű, Prágából 
származó regény- (ké-
sőbb film- sőt tévé-) hős 
között is. A harmadik 
folytatás közepe felé 
azonban már szinte bi-
zonyos, hogy Láng Vin-
ce és Svejk között nem-
csak az a különbség, 
hogy az utóbbi az első, 
az előbbi meg a máso-
dik világháborúba sod-
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ródott bele. Hanem — 
például — az is, hogy 
míg az egykori prágai 
kutyakereskedő azért 
tetette hülyének magát, 
hogy 'megőrizhesse élet-
mentő, népi raffináltsá-
gát, addig Vince bará-
tunkban gondos forga-
tókönyvírói okosság 
tartja épségben annyifé-
le valóságos és jelképes 
robbanás után, még a 
hetedik folytatásban is a 
naivitást. 

Nem oktalanság, azon-
ban az Egy óra múlba 
itt vagyok . . . stábjának 
okosságát —, amely úgy 
bugyolálja körül Vincét, 
mint a pólya az időjárás 
szeszélyének kitett, 
gyöngéd csecsemő-testet 
— két típusra bontani. 
Az egyik fajta okosság 
„egy az egyhez" az. Itt 
arról van szó, hogy meg 
kívánva ismertetni a 
fiatalabb (és talián szel-
lemileg sem eléggé fel-
nőtt) nézők széles köré-
vel egy sor, a tanórákon 
inkább csak elvontan 
megmagyarázható tör-
ténelmi eseményt, kivá-
lasztattak egy igencsak 
lassan öntudatra ébredő 
(tehát történelmileg reá-
lis) hőst. Egy sokunkban 
élő kétbalkezes Láng 
Vincét, hogy körülötte 
vonultassák fel a „Min-
dent vissza!" világának 
kellékeit, a második vi-
lágháború első időszaká-
nak tömegeket is elbó-
dítani képes „nemzeti" 
mámorát, majd a Horthy 
világ bomlási folyama-
tát. Egy sor telitalálatos 
részletre is bukkanha-
tunk az alapjában oko-
san elgondolt koncepci-
ón bélül. Hiteles, példá-
ul az a törekvés, hogy 
láttassák: az „urak" sem 
voltak mind egyformák, 
hogy volt köztük német-
ellenes, ós náci-ellenes 
is. (Meg azt is, hogy ez 

a két dolog sem volt 
egészen azonos.) És szel-
lemi felnőttségre nevelő 
tendencia annak megvi-
lágítása is, hogy bizony 
a szegényeket is kor-
rumpálhatta, megoszt-
hatta a kor igen ügyes 
szociális (és nacionalis-
ta) demagógiája. Például 
a szemét-telepi „bánya-
mester" — Molnár Tibor 
játssza, kitűnően — szin-
te már élő jelképe an-
nak a gondolatnak, hogy 
a közös nyomorúság ön-
magában még nem elég 
alap a közös küzdelem-
hez a jobb világért. 
Okosan, árnyaltan meg-
rajzolt figura — íróilag 
és színészileg is — az az 
öze Lajos által megsze-
mélyesített Késmárky 
Ödön is, a burzsoáziá-
nak az a harmincas évek 
végén felbukkant képvi-
selője, aki még a tőkés 
„szolidaritás" látszatát 
is felrúgja. És okos ötlet 
volt az elmúlt időkben 
jogos népszerűséget 
szerzett Harsányi Gábor 
sajátos tehetségét Láng 
Vincének odakölcsö-
nöani. 

Az azonban már nem 
igazi okosság, hogy Har-
sányi Gábort — akinek 
személyévél és ritka ké-
pességeivél különben is 
visszaélnek már egy ki-
csit az utolsó időkben — 
olyan helyzetekbe is be-
lékényszerítették a soro-
zat alkotói, ahol nem-
igen lehet művészileg 
helytállni, csak bohóc-
kodni. Harsányi hatáso-
san tud kitölteni min-
denfajta dramaturgiai 
hézagot — az erre való 
alapozást raffinériának 
neveznénk! — ám ezek a 
módszerek végülis csak 
mulattatják a nem elég-
gé igényes nézőt (tehát 
azt, akihez az ilyenfajta 
sorozatok szólnak), el-
vonva a figyelmét a lé-

nyegről és raffinéria — 
többek között a minden 
magyar csendőrnél, sőt 
német gestapósnál bru-
tálásabbnak bemutatott 
szerb királyi tisztek sze-
repeltetése is. Mert ha 
igaz is, hogy a Drávai 
Mihájloviics féle „csetni-
kek" történelmi szerepe 
legalábbis felemás, a 
például Garics János és 
Basilides Zoltán által 
megszemélyesített szerb 
tisztek olyan szörnyű-
séges, vad hóhérként 
lépnek fel, hogy a törté-
nelmileg nem eléggé in-
formált néző mindenki-
nek drukkol, aki ki 
akarja irtani őket. (Csu-
pán „apróság", hogy az 
emberszemekből készí-
tett „osztrigá"-t, amely 
köztudomásúlag a cset-
nikek ellen is harcoló 
usztasák nevéhez fűző-
dik — Mihájlovicséknak 
„ajándékozza" a stáb). 
Hatást, hatást, hatást 
akartak elérni minden-
áron, pedig kevesebb 
geg, kevesebb cselek-
mény több lett volna. 

„Egy óra múlva itt 
vagyok. . . " Egy-egy 
folytatás végén ezt 
mondja Láng Vince, 
hogy aztán hetekre, hó-
napokra eltűnjön a va-
lóságos és jelképes süly-
lyesztőkben. Jó lett vol-
na, ha az alapjaiban 
helyes szándékú, s szá-
mos tanulságos részletet 
is felmutató, általában 
igen kiválóan fényképe-
zett (Kocsis Sándor) té-
vésorozat nem egy kép-
sora előtt az író, a ren-
dező, a dramaturg (sa-
többi) egy-egy óra hala-
dékot adott volna magá-
nak. Hogy aztán egy óra 
múlva kicsit több igény-
nyel térjenek vissza 
munkájukhoz. 
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