
Terjedelmére kisre-
gény: négy-öt nyomta-
tott ív, feszültségében 
novella a nemrég meg-
halt Bibó Lajos műve, 
a harmincas években 
játszódó elbeszélés, A 
láp. Ezek a dráma és 
epika határán álló írá-
sok kínálkoznak a leg-
alkalmasabban rövid 
tévé-filmre: leíró rész-
leteiket, környezetüket, 
atmoszférájukat szíve-
sen megfogalmazza a 
kép, a szituációt, a 
konfliktust, a közöttük 
viselkedő emberi jelle-
met pedig a szöveg és a 
színészi játék. Valósá-
gos kis televíziós re-
mekelések születhetnek 
az ilyen művekből — 
születtek is már — ha 
az író, az átdolgozó, 
esetleg a dramaturg 
megtalálja, s jól vá-
lasztja ki az epikus és 
a drámai szféra csomó-
pontjait, képben, szö-
vegben, helyzetben ki-
fejezi az alapmű fe-
szültségeit. 

Nem tudni, A láp 
esetében az író volt-e a 
hibás, vagy a tévé-vál-
tozat megmunkálója, 
netán megmunkálói, 
hogy az elbeszélésből 
nem remeklés született, 
hanem szinte az ellen-
kezője. Nehezen vagy 
sehogysem összeálló lo-
gikai és hangulati kap-
csolások zavarták meg 
az alapjában erős drá-
mai menetű történetet, 
egy láp lecsapolására 
vállalkozó férfi harcát 
egyrészt a természeti 
erőkkel, másrészt azok-
nak az embereknek az 
értetlenségével, akikért 
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a harcra vállalkozott. 
Az ő ütközéseinek irá-
nya s a vele-körülötte-
ellene-érte dolgozó föld-
munkások szándékainak 
erővonalai szinte pilla-
natról pillanatra vál-
toztak a filmen, már-
már áttekinthetetlenné, 
követhetetlenné téve az 
egész drámai frontot, 
összekuszálva az egyes 
figurák cselekvési cél-
ját s ezzel zavarba ejt-
ve a nézőt; voltaképp 
kinek az oldalára is áll-
jon, ha a figuráknak 
ennyire nincs úgyszól-
ván semmilyen oldaluk? 
Ha egy tévéjátékban 
ennyire szeszélyesen 
változik a benne élők 
igaza, hovatovább a 
történet keveredik abba 
a gyanúba, hogy az iga-
zat kifelejtették belőle. 
Azt az igazat, amely 
pedig az alapnovellá-
ban kétségtelenül kife-
jezésre jutott. 

Hogy az elbeszélés nem-
csak milyen tartalmi 
következetlenségekkel, 
végiggondolatlanul vál-
tozott tévé-filmmé, ha-
nem mennyire meg-
munkálatlanul is került 
képernyőre, arról a 
szövegkönyv egyes ré-
szei tesznek terhelő ta-
núvallomást. Azt a fa j -
ta „irodalmias" modort, 
ahogyan itt némely ku-
bikos megfogalmazta a 
maga mondókáját /nem-
hogy beszélt szövegben 
nem lehet elviselni, de 
nyomtatásban is alig-
alig. Legalább ezek a 
holt tekercsek keltek 
volna életre, ha már a 
novella drámaisága 
élettelen maradt. 

A rendező Szőnyi G. 
Sándor, az operatőr 
Mestyán Tibor segítsé-
gével a televízió-válto-
zat egy-egy részletében 
mégis tudott a hitele-
sen túl bizonyos feszült 
légkört is teremteni — 
munkájuk azonban nem 
tudta megmenteni az 
elveszejtett novella s a 
benne lappangó dráma 
egészét. A figurák illo-
gikussá bomlott cselek-
véseire egységes színé-
szi alakítások sem épül-
hettek — a szándékok 
és a jellemek ingo"vá-
nyán több sikerrel Sin-
kovits Imre, Császár 
Angéla, Rajz János, 
Ambrus András, keve-
sebbel Koncz Gábor és 
Horváth Sándor lábalt 
át. A tévéjáték drama-
turgja Semsei Jenő volt. 
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