
Ebben is nagy kül-
detést tölt 'be a televízió: 
a nemzeti önismeret 
ápolásában és gyarapí-
tásában. 

A történelmet pedig 
leginkább személyhez 
szóló és átélhető közvet-
lenséggel a kiemelkedő 
történelmi személyiségek 
testesítik meg. Ilyen tör-
ténelmi hős Zrínyi Mik-
lós is, a költő, a hadve-
zér, a politikus, akinek 
személyes tragédiájában 
korának, a tizenhetedik 
század derekának bo-
nyolult magyarországi 
politikai és hadászati 
erőviszonyai ütköztek 
meg és nyertek drámai 
kifejezést. Zrínyi tragé-
diájában a művészi sű-
rítést maga a sors vé-
gezte el. Ám hogy ez 
művé érjen, ahhoz ter-
mészetesen író is kel-
lett, aki ezt a sorsot tel-
jes összetettségében volt 
képes megragadni. 

Örsi Ferenc drámaírói 
munkájának, mellyel 
Zrínyit előttünk életre 
keltette, a legfőbb érde-
me az, hogy minden 
történelmi magyarázko-
dás nélkül, csupán a 
drámai helyzetteremtés 
módszerével ad a törté-
nelmi helyzetről éles 
keresztmetszetet, s az 
események ellentétes 
irányú mozgásában he-
lyes arányérzékkel talál-
ja meg az erőközpontot: 
Zrínyi rendíthetetlen 
alakját. Ha látszatra 
Zrínyi körül is történ-
nek az események — 
hiszen a drámai műben 
nem annyira tettei, mint 
inkább szilárd eszmei 
elkötelezettsége áll 
szemben a sodró ese-
ményekkel —, őbenne 
manifesztálódik mégis 
az adott idő nagy ellent-
mondása: a hazafiúi ön-
feláldozás és az idegen 

A múlt szuggesztiója 
érdekek előtti kénytelen 
meghajlás konfliktusa. 
Zrínyi, aki a török elle-
ni győzelmeivel a Habs-
burg uralom védőbás-
tyája is — holott a haza 
függetlenségét tekinti 
legelső katonai és poli-
tikai feladatának — a 
Habsburg-ház uralmi tö-
rekvéseinek ütőkártyája, 
ütközőpontja, s kiszol-
gáltatott áldozata lesz 
végül is. Eszköze és egy-
ben veszedelmes ellen-
sége a despotikus és ra-
vasz császári hatalom-
nak. 

Széles betekintést ad 
Örsi drámája a három 
részre szakadt ország 
politikai boszorkány-
konyháiba. Megfigyel-
het jük a bécsi udvar 
ideges taktikázását és 
hideg intrikáit. magá-
nak az uralkodónak, I. 
Lipótnak kihívóan gyá-
va és álszent viselkedé-
sét, Küprülü török 
nagyvezírnek és tanács-
adóinak mesterkedéseit, 
a magyar főuraknak az 
alkotmányjogba kapasz-
kodó akadékoskodásait, 
és a praktikák e szöve-
vényéből magas erköl-
csiséggel emelkedik ki a 
mindenek előtt a nép 
ügyét tekintő Zrínyi. 
Dicsőségét, győzelmeit 
Európa zengi, ezért nem 
tekinthet el a kamarilla 
attól, hogy őt bízza 

meg ünnepélyesen a 
már Bécset fenyegető 
török ellen hadbaszállt 
magyar seregek fővezér-
letével. Ám mihelyt 
módja nyílik rá, meg-
alázó körülményék közt 
fosztja meg Zrínyit 
(tisztségétől, lerombol-
tat ja várát és kínzó tét-
lenségre kárhoztatja. 

Zrínyi tragédiája el-
sősorban nem az orvul 
kitervelt és végrehajtott 
halál, hanem az a bé-
nító szorongatás, amely 
tiszta és becsületes ál-
lamférfiúi koncepcióját ( 
gyilkolja meg, s vele 
belsőleg érzett becsüle-
tét. Tragédiája, hogy a 
történelem kíméletlen 
viszonyai közt urát nem 
maga választhatja meg. 
Nean mintha nem akad-
na számára képességei-
hez felérő feladat. 
Igyekszik a török meg-
nyerni és az erdélyi va-
zallus trónba ültetni, a 
velenceiek pedig szíve-
sen adnák kezébe biro-
dalmuk védelmét a tö-
rök ellen, de Zrínyi hű-
sége népéhez és önma-
gához törhetetlen. 

Bessenyei Ferenc nem 
csak a főúr és a had-
vezér robusztus vonásait 
formálja meg Zrínyi 
alakjában, hanem a li-
terátus ember, a költő 
lelki ragyogását is. Bes-
senyeiben méltó meg-



személyesítőre talált 
Dózsa, Kossuth, Görgey, 
Széchenyi után Zrínyije 
is: beleillik e sorba. Szo-
morú, vívódó ez a sze-
rep, sötét, gyászos nyo-
mot hagy a néző lelké-
ben. S it t említeném 
meg a mű és a feldol-
gozás egyik ellentmon-
dását : a dekorativitás 
színessiége, barokkos 
zsúfoltsága, itt-ott rnár-
már operettes nagyvo-
nalúsága némiképp el-
lenkezésbe kerül a t ra-
gédiát sugárzó mondani-
valóval. Örsi dramatur-
giai szerkesztése és ki-
csit archaikusra hangolt 
nyelvezete ökonomikus, 
de itt-ott romantikus 
túlszínezésre hajlik. 

Nem vitás: teátrális 
mű ez, melyből a tele-
vízió szokás szerint 
„köztes" műfa j t alakí-
tott ki, a tévédráma 
•műfaját, amely jellegét 
tekintve a színház és a 
film között helyezkedik 
el. Ezen a tartományon 
belül Zsurzs Éva rende-
zőileg minden lehetősé-
get kiaknázott; a színé-
szi munka építése, veze-
tése, egységbe ková-
csolása is segített tiszta-
ságot és áttekinthetősé-
get teremteni a cselek-
ményfolyamba. Megva-
lósul a képernyőn a 
tóvoli idők mai „tévé-
szuggesztiója", de érez-
hetően hiányzik ebből 
az összképből az árnyak 
suhanása, a plebejus vi-
lág. 

A címszereplő mellett 
népes és rangos színész-
gárda szolgálja a nagy 
vállalkozás nívóját és 
erejét. Egészen kiváló 
Kálmán György Monte-
cuccolija, de Darvas Iván, 
Somogyvári Rudolf, Egri 
István, Ruttkai Éva és a 
többiek is értő, jeles já-
tékot produkálnak. 

SAS GYÖRGY 

Magyarázom az elragadtatásom 
Vajon elképzelhető-e a televízióban egy olyan 

sorozat, amely mindenki számára érthetően meg-
magyarázza az emberi nem és a társadalom fejlő-
déstörténetét Ádám és Évától nlapjainkig? Erre a 
gondolatra csak nevetni lehet. Belátta ezt a „Ma-
gyarázom magunkat" sorozat tehetséges alkotó 
gárdája: SZabó Sipos Tamás rendező, Kopátsy Sán-
dor szakértő, a két operatőr, Harsági István és Ba-
csó Zoltán, továbbá belátta a zeneszerző, Pethő 
Zsolt és az egész sorozat dramaturgja, Komlós Klá-
ri is. S miután belátták, hogy az ember keletkezé-
sét, az állatoktól elkülönülését, a létfenntartásért 
vívott harcot, a munkaeszközök kialakulását, a 
társadalomba szerveződést stb. tévésorozatba sűrí-
teni: egyszerűen nevetséges — csináltak egy „ne-
vetséges" sorozatot. Eddig csak három folytatását 
láttam a sorozatnak, de azt hiszem, rájöttem az 
alkotók titkára. Hogy egyetlen példát említsek 
csak: Válóban megdöbbentő, hogy az emberi le-
lemény már minden olyan katasztrófa ellen képes 
a védekezésre, mely nem az embertől származik 
(villám, árvíz, tűzvész, járvány), de tehetetlenül áll 
az olyan katasztrófákkal szemben, melyekkel az 
emberi lelemény fenyegeti az embert (atom). De 
ha a film arról szólna, hogy mindez mennyire 
megdöbbentő és elkeserítő: kevés újat modhat-
nfa. Ezért inkább arra tesz célzást, hogy ez az 
egész dolog milyen nevetséges. Szabó Sipos Tamás 
és társai, néhány remek sorozatuk tanulságaival 
megedződve egyre mélyebben hatolnak be az 
emberi magatartásformák, a társadalom és törté-
nelem rétegeibe. S addig hatolnak, hatolgatnak, 
amíg a jelenségek legmélyén, az ellentmondások és 
képtelenségek szövevényében fel nem fedezik a 
minden keserűségben — érzékeny ínnyel — érzé-
kelhető édességet: \a humort. Azt az igazit, mely 
nem a dolgok felszínén csillog, hanem a mélyén 
rejtőzik. S amelytől — ha villámlásnyi időre is — 
minden olyan világossá válik. Ezért várják a né-
zők meglepő érdeklődéssel ezt a nevető szeminá-
riumot, mely jelenleg (istennek hála) a legnépsze-
rűbb tévé-sorozat. A rajzfilm közlésmódja (az 
absztrakciók absztrakciója): e keserű vagy felsza-
badító nevetéssel ábrázolt, ,kicsinyített világ" 
megértetésének egyetlen ábrázolási módszere. A 
rajz tartalmas sűrítésében különben is minden 
ami komoly, gondterhelt, fájdalmas vagy akár tra-
gikus is: komikussá vagy trakomikussá válik. Ha 
az alkotók a jó rajzok sűrítő s nevettető természe-
téhez megtalálják a hozzájuk illő aforisztikus szö-
veget, filozófiát, s annyira elmélyednek mondani-
valójuk tudományos és ideológiai kérdéseiben, hogy 
rajzfilmben képesek kutatásaik végeredményét kö-
zölni — már csak két pompás „absztrakt hangra" 
Van szükségük (Avar István és Tomanek Nándor), 
hogy tévé-remek kerekedjék munkájukból. 

HÁMOS GYÖRGY 


