
Gondolatok a boldogságról 
ELŐSZÓ EGY TV-SOROZATHOZ 

Hat részre tervezett 
riportsorozat három 
folytatását láthattuk a 
Magyar Televízió házi-
vetítőjében „Gondola-
tok a boldogságról" 
gyűjtőcímmel. Pálfalvi 
Nándor szerkesztő-ri-
porter, Farkas István és 
Fejér Tamás rendezők 

vállalkozása merészen 
tiszteletre méltó: olyan 
portréfilmek forgatására 
szövetkeztek, amelyek 
hősei — szándékosan 
nem használom a ri-
port-alany kifejezést — 
a legtitkosabb, legbizal-
masabb emberi állapot-
ról, a boldogságról haj-
landók vallani. Ha eh-
hez még azt is hozzá-
fűzzük, hogy a filmek 
hősei mai dolgozó em-
berek: egy karosszéria-
lakatos, egy vasutas 
család és egy mezőgaz-
dász, eleve attól kell 
tartanunk, hogy a kép-
ernyőre szabott tv-ri-
portok a műfaj frázis-
rendszerének törvényeit 
követik, mert hiszen az 
emberi boldogságról be-
szélni — vagy dadogni 
— nem tartozik a köny-
nyű feladatok közé. 

Különösképpen nem ak-
kor amikor a legtelje-
sebb őszinteségre van 
szükség, a meggyőzés 
érdekében. 

A sorozat alkotói 
kétségtelenül tisztában 
voltak e buktatókkal, a 
riportok minden kocká-
ján érezni lehet az 
egyszerűségre, a képi 

megfogalmazás szigorú 
szűkszavúságára utaló 
tudatos törekvést, mind-
ez azonban azzal a ve-
széllyel is jár, hogy a 
pózmentes „szereplés" 
helyét egyfajta statiku-
san merev és egyhangú 
ábrázolás foglalja el. A 
tv-riportok formanyel-
ve már évek óta kiala-
kult, a bosszantó azo-
nosságoktól kevés ri-

porterünk képes elru-
gaszkodni, egyre több 
a „kérdeztelek-felelj!" 
szerkezetű társasjáték, 
amelyet a kamera szol-
gai alázattal követ. E 
három riportban a ri-
porter láthatatlan, 
hangját is alig hallani 
s ez a tapintatos sze-
mélytelenség hozzá já-
rul ahhoz, hogy a film-
szalagra vett vallomá-
sok őszintén csendülje-
nek fel, valóban úgy 
érezzük, hogy ezek az 
emberek négyszemközt 
a nézővel bizalmasan 
feltárják boldogságuk 
titkait. Az ilyesfajta 
igényesebb riportok lát-
tán a nézőben gyakran 
felmerül az aggály, 
hogy betanult szöveget 
hall. 

A „Gondolatok a bol-
dogságról" azonban hű 
marad a címhez, inkább 
gondolatokat közvetít, 
mint szépen formált 
szófűzéseket, néha csak 
alájátszva a szöveget a 
képnek, mindössze a 
vasutasok című folyta-
tás másodszereplője, a 

vasúti pályán boldoguló 
ükunoka vallomásában 
érződik holmi keményen 
kimódolt „kinyilatkoz-
tatás", amelyet a fia-
tal vasúti tiszt egyetlen 
mosoly nélkül felmond. 
Ügy hat, mint amikor 
egy ünnepélyesen fe-

szes, beállított fénykép-
felvétel megszólal. A 
falun élő és Szolnokra 
bejáró karosszéria-laka-
tos portréjában sikerült 
szerencsés kézzel meg-
fogni és a néző elé ve-
títeni a közvetlenség 
varázsát, kellő egyen-
súlyban tartani a mun-
kahely és az otthon ké-
peit, megtoldva mind-
ezt egy kétperces rész-
lettel, amikor a lakatos 
a szerelőaknában egy 
iparitanulónak a mun-
ka fortélyait magyaráz-
za. Ha lehet költői egy-
szerűséggel és szépség-
gel mondani valamit eb-
ben a környezetben, ak-
kor ez a két perc egy 
kis remekmű. 

A „Vasutasok" című 
filmriport tulajdonkép-
pen egy szakmai nem-
zedékváltás drámája is 
lehetne, apa és fia vall 
ezeken a kockákon, mö-
göttük a már nem élő 
vasutas ősökkel. A két 
szereplő azonban külön-
böző súlycsoportot kép-
visel, emberi magatar-
tásuk és megszólalásuk, 
vallomásuk nyíltsága és 
melegsége között riasz-
tóan nagy a különbség. 
A fiú, mint előbb már 



említettük, egykedvű 
monológot ad elő hűvö-
sen és kiszámítottan, 
míg az apa csöndes mo-
solyaiban, tempós rá-
gyújtásában annyi jó-
ízű, bölcs emberség 
bujkál, hogy valósággal 
lesöpri a képernyőről a 
fiút. Ha csak az öreg 
mozdony-lakatos szólal 
meg, ha az alkotók 
nem erőltetik ezt a két-
szólamú párbeszédet, 
hiánytalan és hiteles él-
ményt kapunk. 

A harmadik riport egy 
mezőgazdászt mutat be. 
Ez a portré tanúskodik 
a leggondosabb szer-
kesztésről, a szöveg és 
a kép ritmusának zenei 
pontosságáról, mégis ez 
az a riport, amely a 
legkevésbé hatásos. A 
vallomástevő túlságosan 
lekerekített, lecsiszolt 
mondatokat használ, a 
kép azonnal rávált az 
alig megfogalmazott 
gondolat tárgyi bizonyí-
tékaira, a képek ily mó-
don illusztrációként 
úsznak be a képernyő-
re. Talán e film hősé-
nek vannak a legponto-
sabban megfogalmazott 
gondolatai a boldogság-
ról s ezt érezhették az 
alkotók, amikor sajátos 
elienpontozási módsze-
rükkel túlhangsúlyozták, 
agyonábrázolták a val-
lomást, kilúgozva őszin-
teségét. Ebből csak egy 
tanmese maradt, amely-
nek tanulságát akár egy 
közmondásban is el le-
hetne rejteni. Például 
ebben: „Ki korán kel, 
aranyat lel." 

BARÖT1 GÉZA 

Műsorajánlatok 
párizsi módra 

Divatot tanulni a franciákhoz járunk. És ha nem is 
utánozzuk őket, megcsodáljuk ötleteiket, ízlésüket. 

Hátha műsorajánlatukból is lehet tanulni? E célból 
vettem tüzetesebben szemügyre tévéújságjukat, a Télé 
7 Jours-t. (Képernyőn megjelenő műsorajánlatuk nincs; 
egyébként is kissé messze lenne a bekukkantáshoz.) 
Egyetlen betet vettem alapul, hogy megf igye l jem, mit 
és miért ajánlanak nézőik f igyelmébe. 

B i z o n y o s f i lmek és tévéjátékok szereplőinek felso-
rolása és tartalma után, megjegyzésként , a Műsorújság és 
a Katolikus Központ javaslatai olvashatók. A Télé 7 
Jours vé leménye áltlában a korbatárra vonatkozik; a 
Központ ezen túlmenően, szűkszavúan bár, de értékel. 

Az adott héten — június 2-től 8-ig — hét műsort ér-
tékeltek: hármat az egyes, hármat a kettes, egyet a 
hármas csatorna műsorából. Nézzük sorjában: Csapda 

Hamupipőkének (francia fi lm, 1965), Az aga testamen-
tuma (a gyengébbek kedvéért: A koppányi aga testa-
mentuma, magyar tévéfi lm, rendező Zsurzs Éva), Gőz-
hajóval a Missislpin (angol fi lm, feliratos, 1935), Egy 
„olyan" nőszemély (angol f i lm, 1959, főszerepben So-
phia Lorennel), Zsákbadugva (francia krimi, 1967), 
Csajkovszkij (szovjet), Antoine és Antoniette (francia 
film, 1947). 

A műsorújság és a Katolikus Központ javaslata há-
rom fi lm esetében megegyező: mindenkinek ajánlják 
az Antoine és Antoniette-et, csak felnőtteknek a Zsák-
badugva és az Egy „olyan" nőszemély című fi lmeket. 
A továbbiakban a Műsorújság képviseli a liberálisabb 
álláspontot: az újság a Csapda Hamupipőkének cimút 
a felnőtteknek és az i f júságnak ajánlja, a Központ 
csak felnőtteknek. A Gőzhajót az újság mindenkinek, 
a Központ viszont megjegyzi , hogy „nem kell felvenni 
a repertoárba", azaz nem fontos megnézni . Ugyanez a 
vé leménye a Központnak a Csajkovszkijról, amelyet a 
műsorújság a fe lnőtteknek és az i fjúságnak is javasol. 
Ugyancsak őnekik ajánlja az újság Az aga testamen-
tumát. amelyet a Központ kifejezetten n e m j a v a s o l 1 
Csak ezt az egyet lenegyet! 

Maga a műsorújság természetesen — feladatához hűen 
— tartalmazza a hét összes f i lmjének leírását. A többit 
mindenféle megjegyzés , ajánlat nélkül. Azon nem cso-
dálkozom, hogy A cirkusz csillagai, a Minden lében két 
kanál vagy a Különleges Ügyosztály — ebből kettő Is 
jutott erre a hétre — nem kap megjegyzést . De azon 
már igen, hogy a szigorú szemű Központnak semmi hoz-
záfűznivalója nincs a Közönséges hóhérok c ímű fran-
cia fi lmhez, amelyben egy pszichiáter a börtön beszé-
lőjében kihallgat egy asszonyt, aki szeretőjével együtt 
kínzott halálra egy tizenhét éves lányt, mert azt hitte 
róla, hogy az ördög hatalmában van!? Vagy a Tanú-
vallomások cimúhöz, amelyben szintén egy pszichiáter, 
ugyancsak egy börtönben vallat két testvért, hogy ki-
derítse melyik az őrült, és melyik az anyagyl lkos. 

Lehet, hogy a francia műsorajánlat „divatos" — meg-
kerüli kényes kérdésekben az állásfoglalást. De kl tudja, 
hogy a koppányi agától miért félti nézői morális ítélőké-
pességét, lelki nyugalmát. 

TORDAY ALtZ 


