
Z. szerkesztő első emlékezetes esete 
Elgondolom,  hogy  Z.  

szerkesztő  —  akinek  
emlékezetes  esetei  közül  
az  első  a  Magánnyomo-
zás  egy  öngyilkosság  
ügyében  címet  viselte  —  
mint  újságíró  bizonyára  
megérteié  kollégájának,  
e  sorok  érdemtelen  író-
jának  gondját.  Z.  szer-
kesztő  valószínűleg  ma-
ga  is  egy  lap  munkatár-
sa  (akárcsak  „szülőaty-
ja",  H.  Barta  Lajos),  en-
nél  fogva  tudja,  hogyan  
történik  az  ilyesmi  a  té-
vékritikával.  A  lap  erre  
illetékes  tagja  megbízza  
a  kiválasztott  bírálót  
(belső,  esetleg  külső  
munkatársat),  hogy  te-
kintse  meg  a  szóban  
forgó  opuszt  sajtóvetíté-
sen  vagy  a  televízió  
képernyőjén,  s  bírálatát  
megadott  határidőig  jut-
tassa  el  a  szerkesztőség-
hez.  A  dolog  a  jelen  
esetben  is  így  történt:  a  
lap  érdemes  munkatár-
sai,  H.  főszerkesztő  és  
P.  szerkesztő  megbíztak  

azzal  a  kitüntető  fel-
adattal,  hogy  kísérjem  
figyelemmel  Z.  szerkesz-
tő  eseteit,  s  a  látottak  
közben  támadt  gondola-
taimat  időnként  osszam  
meg  az  olvasóval  

Nos,  itt  van  mindjárt  
az  első  eset.  Kati,  egy  
szép  fiatal  lány  öngyil-
kosságot  követ  el.  Csa-
ládjának  tagjai  —  föl-
tehetőleg  a  láthatatlan  
Z.  szerkesztő  kérdéseire  
—  egyenként  elmondják  
a  tragikus  eset  körülmé-
nyeit.  Az  egymást  köve-
tő  öt  monológból  kide-
rült,  hogy  Kati  házassá-
ga  rosszul  sikerült,  de  
az  apja  nem  engedte,  
hogy  hat  hónapnál  előbb  
külön  költözzön  a férjé-
től,  mert  számító  módon  
csak  a  tehetős  asztalos  
pénze,  pontosabban  a  
válás  utáni  vagyonmeg-
osztásból  neki  jutó  tete-
mes  hányad  érdekelte.  
A  válás  után  pedig  új-
ra  a  saját  jelöltjét,  egy  
élemedett  korú  munka-
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társát  akarta  lányához  
kényszeríteni,  nem  tö-
rődve  azzal,  hogy  Kati  
egy  másik  fiút  szeret.  A  
legvégén  ez  a  fiú  is  
megszólal,  de  mindössze  
annyit  mond,  hogy  nem  
érti.  Ez  ugyan  kicsit  
meglepő,  hiszen  előtte  
már  értesültünk  arról,  
hogy  Kati  apja  többször  
kidobta  a  fiút,  a  két  
szerelmes  csak  titokban  
találkozhatott  egy  mosó-
konyhából  alakított  la-
kásban,  s  az  sem  való-
színű,  hogy  a  fiú  ne  tu-
dott  volna  a  vőlegény-
jelöltről . . .  De  ne  haso-
gassunk  szőrszálat,  a  
„nem  értem"  bizonyára  
a  nézőnek  szólt:  vegye  
észre,  hogy  még  mindig  
milyen  sokan  élnek  ön-
tudatlanul,  kiszolgálta-
tottan,  beszűkült  élet-
formában,  hamis  értéke-
ket  tisztelve,  valódi  ér-
dekeiket  föl  nem  ismer-
ve.  Igen,  így  van  (ez  
volt  az  első  gondolatom,  
lásd  H.  és  P.  szerkesztő  
kérését),  ilyen  esetekről  
mindannyian  tudunk,  
naponta  hallunk  róluk  
ismerőseinktől,  olvassuk  
az  újságban  stb.  Z.  szer-
kesztő  esete  köznapi  
eset,  a  hasonlóakkal,  
sajnos,  Dunát  lehet  re-
keszteni,  ha  nem  végző-
dik  is  mindegyik  öngyil-
kossággal.  Z.  szerkesztő  
följegyezte  ezt  az  egyet,  
kikérdezte  a  családtago-
kat,  gondosan  utánajárt  
mindennek,  aminek  
csak  tudott  —  ez  is  
rendben  van,  ő  megtet-
te  a  magáét.  

De  hogyan  lesz  ebből  
valamivel  több,  mint  
egy  „esettanulmány"?  
Konfliktus,  dráma,  ne-
tán  műalkotás?  Csak  
úgy  lehetett  volna,  ha  



H.  Barta  Lajos  nyers-
anyagnak  tekinti  Z.  
szerkesztő  esetét,  és  
megformálja.  Nem  fel-
tétlenül  tévéfilmmé.  
Meghagyhatta  volna  do-
kumentumjátéknak,  hi-
szen  láthatóan  ez  is  volt  
a  célja,  került  minden  
belemagyarázást,  túlírt-
ságot.  De  valamilyen  
drámai  anyagot  vagy  
akár  drámai  formát  mé-
giscsak  adnia  kellett  
volna  Szőnyi  G.  Sándor  
rendező  kezébe,  hogy  a  
művészi  általánosítás  
révén  túllépjen  a  Jogi  
esetek  típusú  (egyébként  
nagyon  jó  és  nagyon  
hasznos)  műsorok  „álva-
lódiságán".  A  monológ-
sorozat  mint  'kizárólagos  
drámai  forma  legföljebb  
a  riportszerűség  látsza-
tához  volt  elegendő.  S  
még  itt  is  lett  volna  egy  
esélye  (most  már  a  ren-
dezőnek)  a  műalkotásra:  
paradox  módon  azáltal,  
hogy  színészek  helyett  
natúrszereplőkkel  mon-
datja  el  a  monológokat,  
Dárday  István  vagy  
Tarr  Béla  „modorában".  
Szőnyi  G.  Sándor  azon-
ban  ragaszkodott  a  szí-
nészekhez.  Persze  végső  
fokon  ez  érthető:  a  nem  
színész  hitelességéhez  
legalább  szituáció  szük-
séges;  szürke  monológo-
kat  csak  jó  színészek  fo-
gadtathatnak  el.  

A  megoldás  egyedül  
az  lehetett,  hogy  a  szí-
nészek  játsszanak  (in-
kább  csak:  beszéljenek)  
úgy,  mintha  nem  színé-
szek  lennének.  Ez  töb-
bé-kevésbé  sikerült:  An-
dai  Györgyi,  Horváth  
József,  Oszter  Sándor  és  
a  többiek  is  manírok  
nélkül,  a  rögtönzöttség  
látszatát  keltve  monolo-
gizáltak  Ráday  Mihály  
operatőr  kényszerűen  
statikus  kamerája  előtt.  
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Tudósportré Szabó Árpádról 
Azt  vártam,  hogy  portréfilmet  kapunk,  amely-

ben  Szabó  Árpád  elmondja  élete  fontosabb  állo-
másait.  De  az  „én"  szó  el  sem  hangzott  az egész 
vetítés  alatt.  Pedig  Szabó  Árpád  nemcsak  tudós-
nak  jelentős,  hanem  embernek  is  igen  érdekes,  
példaadó  és  szuggesztív.  Tudjuk  róla,  hogy  45  
előtt  Debrecenben  a  fasizálódás  alatt  az  ellenál-
lás  fontos  személye  volt,  élete  kockáztatásával  
mentett  üldözött  baloldaliakat.  48-tól  meggyőző-
déses  kommunista  lett,  majd,  mikor  kiábrándult  
a  személyi  kultusz  embertelenségeiből,  levonta  
ennek  következtetéseit.  Személyére  vonatkozó  
kép  csak  egy  volt  a  filmben:  Szabó  munkáinak  
címjegyzéke:  Homeros  világa,  Az  argonauták  
mondái,  Athén  és  Perikies,  majd  ezek  közt  a  cí-
mek  közt  váratlanul  felbukkan  A  görög  matema-
tika  kezdetei  cím.  Ez  a  különös  címjegyzék  sokat  
mond,  vagy  legalább  sokat  sejttet.  Nyilvánvaló,  
hogy  e  könyvek  szerzőjének  életében  éles  fordu-
lat,  ha  nem  törés  rejlik.  S  bár  a  film  egy  szót  
sem  szólt  erről,  tudjuk,  hogy  Szabó  pályája  első  
felében  a  görög  irodalom  és élet  történetét  kutat-
ta,  majd,  egyszercsak,  hogy,  hogy  nem,  szakított  
ezzel  a  kutatási  területtel,  otthagyta  (?.')  az  egye-
temet,  a  matematikai  intézet  tagja  lett,  és  az  
ógörög  matematika  kezdeteivel  kezdett  foglalkoz-
ni.  Mit  tud  ott  csinálni  —  kérdezték  ismerősei.  
Kiderült,  hogy  most,  itt  találta  meg  igazi  ottho-
nát,  s  az  új  területen  még  értékesebbet  alkot,  
mint  költészettörténeti  kutatásaiban.  Ezt  az  ug-
rást  más  nem  tudta  volna  megtenni.  Hiszen  hol  
van  még  egy  olyan  tudós,  aki  otthon  van  az  ógö-
rög  nyelvben  és  világban,  s amellett  a  matemati-
kának  is  tudósa.  Szabó  Árpád  számára  azonban  
épp  most  nyílt  ki  az  igazán  eredeti  tudományos  
alkotások  lehetősége.  Olyan  eredményekre  jutott,  
hogy  munkáit  a  világ  minden  művelt  nyelvére  
lefordították,  s  ő,  mint  meghívott  előadó,  Ameri-
kától  Japánig,  Itálián,  Görögországon  át  bejárta  
a  világ  nagy  egyetemeit.  Ebben  persze  kivételes  
tudásán  s  mélyenjáró  elméjén  kívül  része  volt  
remek  előadókészségének  is.  Lényegretörő,  acél-
szerkezetű  mondatai  keményen  ropognak  hipno-
tikus  előadásában.  A  film  végén  szerencsére  el-
hangzott  egy  személyes  vonatkozású  mondat:  
Szabó  Árpád  azt  reméli,  hogy  jövőre  itthon  is  
hallhatjuk.  Vele  reménykedünk.  
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