
SVÁJC - svájci szemmel 
Walhter Mathias Dig-

gelmann neve eddig 
sem volt ismeretlen ná-
lunk. Első elbeszélése a 
Nagyvilágban tűnt fel, 
1966-ban, a következő 
esztendőben Budapesten 
is járt, majd megjelent 
nagysikerű dokumen-
tum-regénye, A hagya-
ték, amely a svájci tőke 
és a fasizmus kapcsola-
tát, az antikommuniz-
mus és antifasizmus in-
dulatait és „érveit" lep-
lezi le, mondván, hogy 
„Bár ez a történet 
Svájcban játszódik le, 
nem akar vád lenni a 
svájciak ellen, de épp 
oly kevéssé mentege-
tése azoknak a néme-
teknek, akik tömeggyil-
kosságok elkövetői vol-
tak." Elkötelezett író. 
Ezt bizonyítja másik, je-
lentős sikerű bűnügyi-
lélektani-társadalmi re-
génye, a Világkönyvtár-
ban megjelent Ketten a 
tavon is. 

Most, mint „szülőföld-
jének" bemutatója, (bár 
Zürichben jött a világ-
ra, Lausanne-hoz köti 
sorsa,) jelentkezik té-
vénk riportfilmjén. El-
kötelezetten. A havasok, 
a tehenek, a csokoládé 
svájci szabvány „dísz-
leteitől" már első mon-
dataival elhatárolja ma-
gát, jól tudván, hogy a 
„magyart" illető köz-

helyhatározmányok: a 
puszta — fokos — gu-
lyás trió is csak a va-
lóságot elfedő, hamis 
kellék. 

Életének terepe: Lau-
sanne. Innen gyűjti 
adatait a „másik" Svájc-
ról, az író fokozott lel-
küsmereti érzékenysé-
gével, a nyomozó szo-
ciológus szívósságával, a 
társadalmi valóság fel-
mutatásának erkölcsi 
kényszerével és a segí-
tés, a változtatni aka-
rás szándékával 

Megküzdve a „csak 
nem nyilatkozni" ala-
muszi óvatosságaival, 
Betti asszonyt arról 
faggatja, mit jelent el-
váltként élni a megme-
revedett formák hipok-
ritái között. Dániel, a 
raktáros a drogokról és 
a felbomló családról, 
munkájáról és kilátás-
talanságáról szól. Egy 
maszek garázstulaj do-
nos, a munkásból lett 
munkaadó, kicsiny biro-
dalmának törékeny bás-
tyáin belül azt bizony-
gatja, „hogyha az em-
ber munkaadó, nem 
kell egyben kapitalistá-
nak is lennie." Választ 
keres arra a problémá-
ra, hogy miért került 
válságba a svájci óra-
ipar 1700 üzeme, bele-
néz egy leányanya be-
vásárló kosarába, bé-

rekről és árakról fag-
gatózik. A lausannei 
egyetem falai alatt azt 
közli, hogy Svájcban a 
munkáscsaládok gyer-
mekeinek osupán öt 
százaléka kerül maga-
sabb iskolákba, a város 
legnagyobb építkezését 
felkeresve pedig 800 
ezer vendégmunkás éle-
tét érezteti meg, akik 
körül felizzott az idegen-
gyűlölet, mert „melóso-
kat akartunk hozatni és 
emberek érkeztek . . ." 

A film adat- és gon-
dolatgazdagsága elsősor-
ban Diggelmann érde-
me. A szívé és az ér-
telemé, amely a szocia-
lizmus, sőt a kommu-
nizmus igenléséig viszi 
el a „svájci lázadót". 

A magyar tévéseket, 
a riport készítőit: An-
dor Tamást, Radványi 
Dezsőt és Szemes Ma-
riannt a lehetőség fel-
ismerése és hibátlan 
megvalósítása egyaránt 
dicséri. Diggelmann, a 
szó klasszikus jelentésé-
ben, igazi televíziós-
személyiség. Megejtő 
természetességgel mozog 
a kamera előtt, riporte-
ri kérdései egyszerűek 
és oélbataMlók. Munká-
jánák legfőbb jegye a 
belső meggyőződésből 
fakadó, szuggesztív biz-
tonság. 

A kamera 'képsorai 
ezt a cicomátlan, lényeg-
re törő stílust adják. 
Ily módon egy ritka 
harmóniájú alkotás jött 
létre. A legtöbbet adja, 
amire egy riportfilm 
képes: segít megérteni a 
valóságot. De elgondol-
koztató példa, minta is 
lehet. Vajon, ilyen fel-
fedező utakra nem 
akadna-e közelebbi-tá-
volabbi külföldön a 
Diggelmann erényeivel, 
s lehetőségeivel rendel-
kező író-riporter? 
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