
V A L L O M Á S A Z EMBERRŐL 
Miit szólt volna Tolsz-

toj, ha a Háború és bé-
ke megjelenése után azt 
kérdezik tőle, hogy 
miért ír? Szerintem azt, 
hogy: „mert én Tolsz-
toj vagyak". De való-
színűleg szívesein beszél-
ne arról, hogy „miért ír 
aiz ember", vagy hogy 
„miért érdemes írni az 
embernek." 

Erre az általánosabb 
miértre válaszolt június 
27-én a tévében Balczó 
András, Földi Imre, Ka-
muti Jenő, Varga János 
és Zsiivótzky Gyula. 
Sportáguk bajnokai 
mindannyian, világver-
senyek elsőségével büsz-
kélkedhetnek, de nem 
ezt teszik. „Nem a nye-
rés a fontos, hanem, 
hogy az ember végigjár-
jon egy utat" — mondja 
Balczó. Amit az útról 

elmondanak, művészi 
hitvallásnak is felfogha-
tó, de nem tudom, hány 
művészt sikerülne össze-
gyűjteni, hogy hasonló 
szerény vallomást hall-
junk. 

Ahhoz, hogy egy spor-
toló bajnok legyen, pár 
évtizeddel ezelőtt volt 
a szerencsés adottság, 
a tehetség. Ma már 
annyira közhelynek szá-
mít, hogy „a sport 
egész embert kíván", 
hogy legtöbbször csupán 
az anyagi függetlenséget 
ért jük alatta. Pedig a 
sport azon a fokon, 
ahogy a tévében látott 
öt ember űzi, nem fog-
lalkozás, hanem életmód. 
Földi Imre éjszaka is 
fölébred a fáradtságra. 
Mindennap huszonnégy 
óráig súlyemelő. 

Balczó András 

Miközben néztem 
őket, azon gondolkoz-
tam, hogy ők ennek a 
kornak az igazi művé-
szei. Nem csak a nép-
szerűségük miatt. A 
művészet eszköz volt, 
amivel az ember hatal-
mába akarta keríteni az 
ismeretlen és vele szem-
ben álló dolgokat. Ma 
már sokkal megfelelőbb 
eszköz erre a tudomány 
és a technika. Ami vi-
szont jelenlegi Ismeret-
lenként áll velünk szem-
ben, az maga az emberi 
természet. A legfonto-
sabb kérdés, hogy ura-
lomra (tehet-e szert az 
ember önmaga felett, 
hogy azzá teheti-e ma-
gát, amivé akarja. 

A sportverseny győz-
tese nem az ellenfeleit 
győzi le, hanem önma-
gát. Az eredmények má-



gáikus számadatai csak 
az amlberi természeten 
belüli értéket jelölik. A 
természet és a gépek 
világában. nem jelente-
nek semmit. De ezek az 
eredmények áhítatos 
tiszteletet váltanak ki a 
nézőből és megértetnék 
valamit a sportolóval. 
Ök öten a tévében tilta-
koztak az ellen', hogy 
személy szerint más fa j -
tát, különlegességet lás-
sanak bennük. A közös-
ség képviselőinek tar t-
ják magukat, akik meg-
bízatásuk szerint az em-
beri teljesítőképesség 
kutatói és felfedezői, — 
nemcsak a mozgás és a 
sportág, hanem az egyé-
niség művészei. 

Művészei. Űjra leír-
taim ezt a szót, pedig el-
lentmondás van benne 
itt. A művészet manap-
ság gyakran a széthul-
lást, az egyéniség fel-
bomlását mutatja. A ro-
mantika, a hit az ember 
erejében, sokkal inkább 
a sportpályákon érezhe-
tő, minit a könyvet ol-
vasva, a mozikban, szín-
házakban, kiállításokon. 

A „Miért?" című mű-
sor valószínűleg egy kis-
sé a készítői szándéka 
ellenére sikerült. Az 
olimpiai láng elindításáé-
nak színpadias jeleneté 
a film kezdetén elkülö-
nül a sportolók egysze-
rű, természetes modorá-
tól. Ugyanez mondható 
a meghívott sport-pszi-
chológus időnkénti kom-
mentárjaiméi. Ha a szak-
értő olyan kifejezése-
ket használ, mint: 
„igényszint, képesség-
szint, pozitív hozzáál-
lás", az egy ilyen doku-
mentum műsorban visz-
szatetszó és tudomá-
nyoskodó misztifikálása 
az igaza szakértők által 
elmondottaknak. 

CSÁSZÁR ISTVÁN 

Lyuk a lyukon 
E sorok írója, aki sohasem titkolta, hogy a magyar 

televíziózás legnagyobb alakjai közt tartja számon Ta-
kács Marit — most, hogy Mari a Lyuk az életrajzon 
című Gádor Béla szatíra tévé változata előtt megejtő 
kedvességgel exkuzálta a művet : elhatározta, hogy erős 
lesz lefegyverző mosolyával szemben. Egy tizenöt év 
előtt előadott szatírát (hazai közéletünkről) nem exkuzálnl 
kell, hanem átdolgozni. Itt, ahol mindent, amit csak 
lehetséges — átdolgoznak, s ahol lassanként az átdol-
gozói rang magasabb lesz mint az írói, s rövidesen ilyen 
színházi plakátra számithatunk: „Bánk bán — átdolgozta: 
Katona József — vajon miért tartották tiszteletben egy 
másfél évtized előtt időszerű szatíra kényszer-befejezé-
s é t . . . Mielőtt bosszankodásom tárgyára rátérnék, kö-
telességem megmondani , hogy a Lyuk az életrajzon aa 
utóbbi idők legfordulatosabb, legötletesebb s legfrisseb-
ben rendezett tévéjátéka volt. Valóságos színészi ve-
télkedő, melynek során a jól felépített jelenetekben olyan 
színészek „mérték össze" tudásukat, mint Felekl Kamill, 
Sinkovits Imre, Mészáros Agi, Somogyvári Rudolf, To-
manek Nándor, Máthé Erzsi, Horkai János, Nagy István, 
Petzkay Endre, Ronyec Mária, Miklóssy György, Tábori 
Nőra, Schubert Eva, Pásztor János, Pap János és még 
Orsolya Erzsi is. Soha nem vállaltam semmifé le zsttrl-
elnöki tisztet, mert minden ítélkezést kétes értékűnek 
tartok: ebben a remek vetélkedőben mégis Feleki Ka-
millra kell szavaznom. • Igaz, a darab is őrá épült. Jól 
tudom, a kisember lázadását már sokszor eljátszották 
színpadon. Feleki Kamill ls nem egyszer. Ihletének és 
művészi eszköztárának kifogyhatatlanságára vall, hogy 
mindig az az érzésűnk támad: most először játszik Ilyen 
figurát. Végigjárta a lázadáshoz vezető út — chaplini 
kálváriáját. Hol a véletlen, hol tulajdon féle lme, űgy-
buzgalma, mel lyel igazgatójának múltját fel akarta de-
ríteni —, hogy ünnepi beszédében e fe l tehetően dicső 
mplt minden részletét feltárhassa — vezették el ahhoz a 

f e l f e d e z é s h e z , hogy igazgatója csirkefogó. Maga az ün-
nepi beszéd: színészi remekelés — a fé le lem és igazság-
érzet küzdelme, mely az igazság győzelmével végződik. 
Sajnos e remeklést — a rossz dramaturgiai beidegzett-
ségek hibájából — nem tudjuk élvezni. Az ünnepi be-
széd előtt ugyanis megjelenik a színen a feltétlenül igaz-
ságos miniszterhelyettes, s hosszan elbeszélget (mi csak 
sejtjük, hogy miről) Vanek bácsival, azaz Feleki Ka-
mill-lal Ezeu után Vanek — ünnepi beszéde közben ész-
lelhető — lelki tusája nem kelt bennünk különösebb 
izgalmat, hiszen tudjuk már, hogy a „lyukas életrajzü" 
Igazgató leleplezésében maga mögött tudhatja az ál-
lamhatalmat. (Hacsak nem azért vergődik, mert a mi-
niszterhelyettes biztatása ellenére sem akarja leleplezni 
a kártevőt.) Birő Miklós képei kitűnően alkalmazkodnak 
a szatíra stílusához. A tehetséges rendezőt is szeretnénk 
megdicsérni, de az Rtv-újság gondosan eltitkolja a ne-
vét. Csak nem fedeztek fel egy lyukat az életrajzán? 

(Utóirat: Egy lelkiismeretes kollégámtól — aki mindég 
megnézi a végtelen főcím-listát — megtudtam, Nemere 
László a rendező.) HÁMOS GYÖRGY 


