
Válás irodalmi módra 
A Galambos Lajos no-

vellájából készített té-
véfilm, az Orosz asz-
szony bemutatója egy-
ben bemutatója volt a 
dramaturgiai beavatko-
zás erejének és korlá-
tainak. Mondhatnánk, 
tudósítás a tévé-drama-
turgiai önbizalmának 
pillanatnyi állásáról. 

Erre természetesen 
csak az tehette alkal-
massá, hogy jól meg-
csinált tévéfilm volt. 
Esztergályos Károly né-
mi érzelmi visszafogott-
sággal, de tisztán és 
természetesen vitte kép-
ernyőre Tánya és Bandi 
történetét. Látványos 
eszközök kínálták ma-
gukat a szerelem kibon-
takozásának majd a 
harmónia elvesztésének 
ábrázolásában, a rende-
ző azonban biztos ér-
zékkel mindvégig meg-
tartotta módszerének az 
egyszerűséget. Az opera-
tőr (Bíró Miklós), a dísz-
let- és jelmeztervező 
(Nagy Vilmos és Mial-
kovszky Erzsébet) mun-
kája ezt az alapvető 
rendezői törekvést szol-
gálta; a tévéfilm egysé-
ges stílusa, a játék és a 
képi megjelenítés ter-
mészetessége és hangu-
lati egysége a kifejező-
eszközök biztonságos bir-
toklásáról tanúskodott 

Mégis, egy ponton túl 
a történet kezdte el-
veszteni hitelét, és a né-
ző egyre erösebb kétely-
lyel fogadta, amit az 
író és a rendező el 
akartak hitetni vele. Az 
ifjú házasok között ki-
robbant konfliktusig 
minden jól ment, s eb-
ben különösen nagy sze-
repe volt a határozott 
dramaturgiai beavatko-
zásnak. (Dramaturg Be-

nedek Katalin.) A kisre-
gény terjedelmű novella 
lassan bontakozó, ko-
mótos ritmusú esemé-
nyei közül a feldolgo-
zás 'kiszűrte az epikus 
részleteket, kiemelte a 
drámai szálat: a két 
fiatal kapcsolatának 
alakulását. A majd 
nyolcvan oldalnyi írás-
ból 50 perces tévéfilm 
készült. 

A tévé már túl van 
azon a koron, amikor a 
feldolgozók ájult tisz-
telettel vettek mindent 
celluloidszalagra, amit 
az író leírt, mert még 
nem ismerték saját mű-
fajukat. A tévé-drama-
turgia olyan mértékben 
válik önállóvá és lesz 
magabiztos lehetőségei-
nek kihasználásában, 
korlátainak felismerésé-
ben, amilyen mérték-
ben megismeri, tudja 
saját műfaját. Az ön-
állósulás kérdése külö-
nösen fontossá válik a 
képmagnó mind gyako-
ribb alkalmazásával. Az 
adaptálás mindaddig 
lent ragad az irodalom 
illusztrációjának szint-
jén, amíg a tévéfeldol-
gozók a kiszolgáló má-
sodrendű szerepét vál-
lalják és szolgai alázat-
tal blattolnak, ahelyett, 
hogy önálló szándékkal 
bíró alkotótársak lenné-
nek. Ezt a módszert 
nem menti a népművelő 
irodalom-népszerűsítő 

feladat emlegetése sem, 
mert az irodalomnak, 
de minden más művé-
szetnek nem szolgára, 
hanem értelmes társra 
van szüksége a népsze-
rűsítéshez. 

Az Orosz asszony ese-
tében a dramaturgiának 
volt bátorsága, hogy az 
irodalmi műből lenyesse 

azt, amire a tévéfilmnek 
nem volt szüksége, de 
már nem volt önbizal-
ma ahhoz, hogy ennél 
továbblépve érvényesít-
se a műfaj követelmé-
nyeit az eredeti művel 
szemben. Nem volt elég 
önálló ahhoz, hogy a 
jellemek és a szituációk 
árnyaltabb kidolgoztatá-
sával hitelesíttesse azt a 
konfliktust, aminek a 
kimódoltságát papíron 
az író rábeszélöképessé-
ge esetleg elfedheti, de 
a megjelenítés pőrén mu-
tatja az alkotói ön-
kényt. Tánya egy este 
elmegy vásárolni, és 
csak reggel tér haza. 
Mintha mi sem lenne 
ennél természetesebb, 
megmagyarázni sem 
tartja szükségesnek a 
dolgot, elég annyi, hogy 
az erdőben járt. (Éjjel? 
Ha még úgy szereti is a 
természetet, vajon mit 
lát belőle éjjel, hidegen, 
sötétben, botladozva?) 
Az amúgy is kissé fél-
tékeny férj aztán már 
nem is akarja hallani a 
magyarázatot. Ez a 
konfliktus. (!) Ez vezet 
végleges szakításukhoz. 
A néző eleinte türel-
metlenül berzenkedik a 
kierőszakolt szituáció 
ellen, és drukkol a fia-
taloknak, akiket az 
imént még Okos, őszin-
te, tiszta embereknek is-
mert meg, érthetetlen, 
hogy egy csapásra így 
megváltoztak volna . . . 
Aztán sajnálattal álla-
pítja meg, hogy Tánya 
és Bandi az alkotói — 
írói és adaptálói — ön-
kény áldozata lett. Kár 
értük. 
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