
L Á Z A D Ó K 
A műsor szerkezete 

jobb volt, mint a szer-
kezet működése. 

Szabó' István négy, 
éles fogazású novellája 
a forgatókönyvíró Ju-
hász István és a drama-
turg Jánosi Antal precí-
ziós megmunkálásában 
úgy állt össze, úgy illesz-
kedett egymásba, hogy a 
négy cselekmény bár 
irányában, hangjában-
hangulatóban különbö-
zött, együttesük mégis 
összefüggő és pontos 
drámai időt mutatott. 
Azt a pillanatot, ami-
kor a paraszti sors, az 
emberi élet döntő fordu-
lathoz ér, s a válaszútra 
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jutott férfi, asszony, 
gyermek vagy lázadással 
tör igazságosabb, szaba-
dabb, méltóbb életforma 
félé, vagy tragikusan el-
bukik. Esetleg szívszorí-
tóan csak megreked a 
holtponton. A szűksza-
vúan is nagyszabású 
mondandót, a kicsire 
metszett életképekben 
is teljes konfliktust meg-
fogalmazó novellák, 
ezek az apró remekek, a 
„Tigrisies könyv", a „Va-
csora", a „Készülődés" 
és a „Siratódal", olyan 

megkampanáltsógban 
követték egymást, hogy 
erejük és szépségük, lí-
raiságűk és drámaisáigűk 

tván, Molnár Tibor és Heged 

egységes és emelkedő 
ívét vont a képernyőre, 
sokféle alaphelyzetből, 
változatos környezet-
rajzból és sokféle hang-
vétellel közeledve a lá-
zadás pillanatához vagy 
a tragédia beteljesedésé-
hez. 

Illetve az ív emelked-
hetett volna — a novel-
lákban megvolt hozzá a 
feszítő erő — ha Hor-
váth Tibor, a rendező, 
nem egy kissé fáradtan, 
jórészt a rendezői rutin 
túlgyakorolt mozdulatá-
val nyúl az anyaghoz. 
Szabó István minid a 
négy novellája nemcsak 
hogy megérte volna a 
* 

Is Ágnes Szllárdl István, Molnár Tibor és Hegedűs Ágnes 



rendezői képzelet na-
gyobb erőfeszítését, a le-
letérést a bejárt utakról, 
hanem művészi színvo-
naluk egyenesen su-
gallt is a szokványtól el-
térő rendezői megoldá-
sokat, beállításokat. Su-
gallta az odaadóbb és 
bensőségesebb művészi 
kidolgozást, a drámai 
hangsúlyoknak a rende-
zői közhelyekkél szakító, 
ha nem is mindenáron 
új, de másszerű, meg-
lepőbb, árnyalatos keze-
lését. Az irodalmilag 
nagy értékű novellák 
nem egy részlete így az 
átlagos tévé-riportok 
eszközeivel került kép-
ernyőre — a pontos, 

időtálló írói-dramatikai 
szerkezet nagyon is eset-
leges, hozzávetőleges, 
múlandó rendezői időt 
mutatott. Csak az utolsó 
novella, a „Siratódal", 
jelezte a figyelmesebb 
rendezői készenlétet le-
galább annyiban, hogy 
Horváth Tibor nem en-
gedett a novella műsor-
újságban megjelent, té-
ves dramaturgi magya-
rázatának. Jánosi Antal 
itt azt állítja, hogy ez az 
elbeszélés az alkotás, a 
munka himnusz-szár-
nyalású dicsérete. Nos, 
Horváth Tibor rendezé-
se a kenyérsütő asszo-
nyoknak ezt a szépséges, 
de szívszaggatóan értel-

metlen tevékenységét 
annak értelmezi, ami: 
fájdalmasan hiábavaló 
lázadásnak a múltért, 
megrekedésnek egy, 
meglehet, romantikusan 
és nosztalgikusán szép 
zsákutcában, ahonnan 
nincs kiút. 

Szabó István novellái-
nak tévé-változatában 
különösen, kiemelkedő 
színészi alakítást Hor-
váth Sándortól, Molnár 
Tibortól, egy-egy villa-
násra Hegedűs Ágnestől 
és Bakó Máriától, Páger 
Antaltól, Csíkos Gábor-
tól és Patkós Irmától 
,láthatott a néző. 
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