
áll,  szembenéz  velünk.  
Ismét  fut,  a  korábbi  
helyszíneket  variálva.  
Szobában,  íróasztal  mel-
lett  ír  valamit  egy  papír-
lapra.  Olvas  egy  papír-
lapról.  Fut.  (Lásd  mint  
fent.)  Megy.  Sétál.  Egy  
fiúval  sétál.  Ugyanazzal  
hever  a  réten.  Majd  
bokrok  alatt.  Végül  ka-
tonaruhában  egy  ablak  
mellé  hátrál.  A  függönyt  
fú j ja  a  szél.  Ennyi.  

Esztergályos  Károlyt  
évekig  úgy  emlegette  a  
kritika,  mint  aki  kész-
sége  alapján  a  tv  egyik  
jelentős  rendezőegyéni-
sége  lehet.  Mostanában  
ugyanaz  a  kritika  rend-
szeresen  elmarasztalja.  
Mi  változott?  Éppen  az  
a  baj,  hogy  semmi.  A  
kritika,  mint  az  előbb  
mondtuk,  ugyanaz.  
Nagyjából  ugyanazok  is  
írják,  és  Esztergályos  is  
ugyanaz.  Csak  az  évek  

"teltek  el  közben  és  Esz-
tergályos  nem  készítette  
el  azokat  a  filmeket,  
amelyek  alapján  azt  
mondhatnánk,  hogy  en-
nek  nyomai  ott  voltak  
már  pályakezdő  munkái-
ban  is.  

Nem  egyetlen  a  tévé-
rendezők  között,  akinél  
a  készséget  nem  követte  
a  képesség,  a  szakma  
művészi  szintű  gyakorol-
ni  tudása.  Most_  kezd  
többeknél  visszaütni,  
hogy  a  tv  és  olykor  a  
kritika  is  eredménynek  
kiáltotta  ki  a  gyenge  
kísérleteket,  ezzel  meg-
tévesztve  a  közvéle-
ményt,  de  elsősorban  a  
rendezőket. 

Egyáltalán  nem  a  ke-
gyetlenség  mondatja  ezt  
velünk,  hanem  az  a  fel-
ismerés,  hogy  az  önérté-
kelésnek  ezen  a  zavarán  
túl  lehet  lépni,  másfelé  
keresve  az  utat.  
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Űjsághír  adta  tud-
tunkra,  hogy  Sallai  Imre  
születésének  80. évfordu-
lóján  tisztelegtek  emléke  
előtt  harcostársai,  mai  
tisztelői. . .  Tehát  jelen  
voltak  az  élő,  vele  együtt  
küzdő  pártmunkások,  
akik  még  hallhatták  
szenvedélyes  szavait,  is-
merhették  tevékenységé-
nek  titkait,  munkastüu-
sát,  harcos  hétköznap-
jait,  életének  nagy  pil-
lanatait,  s  azt  a  kivéte-
les  drámai  csúcspontot;  
a  statáriális  tárgyalás  
embert  próbáló,  lelket  
rendítő  próbatételét,  
amelyen  az  egész  ma-
gyarságnak,  sőt  a  világ-
nak  adott  példát  arról,  
hogy  az  eszmével  el jegy-
zett  pártmunkás  nem-
csak  dolgozni  tud,  har-
colni  képes,  de  méltó-
sággal  halni  is  felkészült.  
Akkor  is  megőrzi  embe-
ri,  erkölcsi  nagyságát,  ha  
a hétköznapok  harcaiban  
kell  önmagán  győzni,  ön-
fegyelemmel  és  lelki-
erővel,  de  az  osztálybí-
róság  pökhendi  fölénye  
sem  tudja  megalázni,  
mert  rendelkezik  annyi  
belső  tartással,  érzi  a  
mozgalom  erejét  és  ben-
ne  saját  szerepét,  és  
ezért  tud  halálával  is  
fényt  gyújtani  a  sötét  
világban.  Sok  mindent  
sejtetett  ebből  Hernádi  
Gyula  híres,  eredeti  lá-
tással  megírt  regénye,  
az  emlékezések  (Vadász  
Ferenc  írása  például),  de  
szinte  hihetetlen,  hogy  
a  Televízió,  Sólyom  And-
rás  szerkesztő-rendező  
nem  törekedett  többre,  
minthogy  egy  összefog-
laló  tanulmányt  doku-

meritumokkal,  képekkel,  
újságlapokkal  illusztrál-
va  adatott  elő  Sallai  Im-
réről.  A  történelmi  át-
tekintés  ízlésesen,  oko-
san  csoportosította  a  té-
nyeket,  de  Andorai  Pé-
ter  hiába  idézgette  az  
események  fordulatait,  
a  történelemtanításból  
nem  lett  művészi,  poli-
tikai  felismeréseket  adó  
élmény,  mert  a  doku-
mentumokat  nem  sike-
rült  aktivizálni,  az  em-
bert,  a  pártmunkást  pre-
mier  plánba  állítani.  
Miért?  Mert  hiányoztak  
a  képek,  a  szavak  mö-
gött  jelenlevő  emberek.  
A  tanúk,  a  kortársak,  a  
harcostársak,  akik  lát-
ták,  hallották  őt,  ha  
megjelentek  volna  a  
képernyőn  is,  .nemcsak  
a  koszorúzásnál,  bizo-
nyosan  nagyobb  hatás-
fokkal  tehették  volna  
élővé  a  nagy  lelket,  a  
pártmunkást,  a  monu-
mentális  jellemet,  
amelynek  lépteit,  jelen-
tőségét  nemcsak  csodál-
ni,  tisztelni  lehet,  ha-
nem  követni  is.  

Más  a  pártmunka  stí-
lusa  ma,  mint  volt  ak-
kor,  még  ezt  is  érdemes  
lett  volna  a  részletekkel  
érzékeltetni.  Így  lehetett  
volna  jelenidő  a  múlt  
idézéséből. 

Van,  volt  erre  már  sok  
példa  a  Televízió  gya-
korlatában  is.  Ne  hagy-
juk  elveszni  saját  mű-
vészi  eredményeinket.  
Ez  nemcsak  politikai  
haszonnal  járhat,  de  a  
művészi  kontinuitást  is  
b iz tos í t ja . . . 
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Vázlat 
az  emlékműhöz  


