
lyes"  Németországba  
vinne  minket,  ahol  a  já-
ték  csúcspontján,  egy  
villanásra  valami  horog-
keresztes  karszalagú  
rendőrféleség  is  felbuk-
kan.  Az  effélék  nem  
tudják  a  nézőt  igazi  jó-
kedvre  hangolni.  De  ami  
a  nagyobb  baj:  izgalmat  
sem  tudnak  kelteni.  Ne  
feledjük,  mi  már  a  mo-
dern  krimi  matematiká-
ján  nevelődtünk,  ahol  
nemcsak  mesterséges  —  
de  ha  jó  a  krimi  — mes-
teri  is  a  bonyolítás,  a  
feszültségteremtés.  Meg  
aztán  —  sajnos!  —  hul-
la  nélkül  se  megy  ma-
napság  az  ilyesmi.  

Az  eltűnt  miniatűrben  
senkiről  sem  derül  ki  
semmi:  a  bűnözők  csak-
ugyan  bűnözők,  a  „szél-
hámos-gyanús"  bájos  
titkárnő  valóban  becsü-
letes  és  ártatlan.  Vagy-
is,  a  jók  —  jók,  a  rosz-
szak  —  rosszak.  A  Bo-
leyn  Annát  ábrázoló  ko-
rabeli  miniatűr  a  hen-
tesmester  berlini  laká-
sának  faláról  a  Biztosító  
Társaság  álruhás,  meg-
nyerő  aligazgatójának  
zsenialitása  következté-
ben,  titokzatos  módon,  
visszakerül  a  páncél-
szekrénybe. 

Hol  van  itt  a  meglepe-
tés?  Hiszen  még  az  sem  
újdonság  —  megszok-
tuk!  —  hogy  a  tévé  egy  
színes  írói  arcmásból  
legjellegtelenebb,  leg-
szokványosabb  vonásai-
nak  miniatűrjét  nyújtja  
át  —  felnagyítva  —  a  
képernyőről  szombat  es-
ti  szórakozásul.  

Nincs  mit  tenni!  
Kénytelen  vagyok  —  
kissé  átigazítva  —  me-
gint  csak  Kastnert  idéz-
ni:  Aki  látni  akar  —  ne  
a  tévét  nézze  —  olvas-
son! 

MÁGORI  ERZSÉBET  

„Mire  a  levelek  
lehullanak..." 

Olvasom,  a  televízió  
étvágya  előbb-utóbb  ak-
korára  nő,  hogy  a  mű-
soridő  tetemes  részét  ki-
töltő  szórakoztató  tévé-
játékok  legtöbbjét  kom-
puterek  írják  majd.  Már  
a  jóindulatú  feltételezés  
is  a  jelenkori  produk-
ciók  beható  ismeretéről  
tanúskodik,  bár  nem  va-
lószínű,  hogy  tengeren-
túli  megfogalmazója  túl-
zottan  gyakori  élvezője  
lenne  a  Magyar  Televí-
zió  estéli  műsorainak.  
Pedig  gyakorta  dörzsöl-
hetné  elégedetten  a  ke-
zét,  még  akkor  is,  ha  
olykor  emlékezetkiha-
gvásos,  műszaki  hibás  
komputerre  gyanakodna.  
A  Szabó  György—Haj-
dúfy  Miklós  szerzőpáros  
tévéjátékában  valószínű-
leg  egyenesen  merész  
próféciája  idő  előtti  
megvalósulását  üdvözöl-
né. 

A  készítők  a  képzelet-
beli  komputeren  feltéte-
lezhetően  a  „történelmi  
játék"  feliratú  gombot  
nyomták  meg.  A  vég-
eredmény  láttán  utólag  
megpróbálhatjuk  kita-
lálni,  mit  tápláltak  be  
hajdanában  az  elektro-
nikus  agyba.  Először  is:  
feszült  történelmi  határ-
helyzeteket,  lehetőleg  a  
magyar  történelem  vala-
mely  közismert  drámai  
pillanatát.  Esetünkben  a  
gép  1918-at,  az  I.  világ-
háború  végnapjait,  az  
érlelődő,  forrongó  ma-
gyar  társadalmat  „dobta  
ki",  előzékenyen  alkal-
mazkodva  a  18-as  pol-
gári  forradalom  kerek  
számú  évfordulójához.  
A  játékidő  eldöntetett,  a  

játéktér  ugyancsak  pél-
daszerű :  világtól  elzárt  
irgalmaskórház,  valahol  
a  szerb  határszélen,  egy  
domb  tetején,  csöndes  
békességben  lebegve  a  
zajos  és  véres  világégés  
felett.  Kipróbált  hely-
zet,  kiváló  művek  szü-
lettek  már  róla,  a  Va-
rázshegytől  a  Herkules-
fürdői  emlék-ig.  A  konf-
liktust  helyzet  és  idő  
metszéspontja  adja  ki,  
automatikusan:  a  külvi-
lág  drasztikusan  betör  
az  azilum  nyugodt  életé-
be,  morális  és  politikai  
összeütközéseket  okoz-
va.  Szükségeltetik  még  
főhős,  aki  a  dilemmát  
személyében  hordja  ki,  
saját  létproblémájaként  
éli  át.  Esetünkben  ez  az  
illúzióiból  lassanként  
felocsúdó  kórházpa-
rancsnok,  a  Lukács  Sán-
dor  alakította  orvosszá-
zados.  Nem  hiányozhat  
továbbá  némi  —  jóllehet  
jelzésszerű  —  illő  politi-
kai  mondandó:  a  meg-
szállt  Szerbiában  ez  
csakis  a  nemzetiségi  el-
nyomás  lehet  Szüksé-
geltetik  ezenkívül  szere-
lem,  líra,  csipetnyi  szex,  
némi  magánélet,  heve-
nyészett  párbeszédek  az  
élet  értelméről,  s  néhány  
felbukkanó,  majd  csön-
desen  alámerülő  mellék-
szereplő.  Nem  árt,  ha  a  
cselekményt  kabarészá-
mok  szakítják  meg,  me-
lyekben  a  világ  helyze-
tét  ironikus  és  kesernyés  
Komédiás  magyarázza  
kétértelműén,  egy  kisvá-
rosi  orfeum  pódiumán.  
Ezt  legutóbb  a  Kabaré-
ban  szabadalmaztatták  
újfent,  ott  kitűnően  be-



Bordán  Irén  és  Lukács  Sándor  

vált;  nem  hiányozhat  
gépünk,  memória-egysé-
géből. 

A  többi  már  csak  pre-
cíz  adagolás  kérdése.  
Bordán  Irén  meztelensé-
ge  éppen  csaík  kivillan-
jon,  Kern  orfeum-betét-
jén  azonban  már  hosz-
szabban  is  elidőzhet  a  
kamera.  A  lövöldözés,  a  
vér  nem  érdemel  többet  
az  elviselhető  néhány  
percnél  —  ennyi  azon-
ban  feltétlenül  szüksé-
ges  —,  ugyanennyi  uta-
lás  elég  a  munkásmoz-
galomra,  vagy  az  érlelő-
dő  fehérterrorra  is.  Több  
szó  eshet  a  nemzetiségi  
ellentétek  árnyairól,  s  
maradhat  bőven  műsor-
idő  a  szerelmi  prakti-
kákra  is.  A  fényképezés  
és  a  rendezés  lehetőleg  
se  bántó  szakszerűtlen-
ségével,  se  túlzott  egyé-
nieskedéseivel  ne  izgassa  
a  néző  szemét.  Ne  csak  
a  felkínált  táplálék,  a  
tálalás  is  legyen  meg-
nyugtatóan  ismerős.  

A  színészek  közül  Lu-
kács  Sándor  érezte  meg  
a  legjobban  a  komputer-

esztétika  követelménye-
it.  Snájdig  katonatisztje  
szinte  kizárólag  csak  a  
saját  és  mások  alakítá-
saiból  ismert  sablonokat  
tárja  elénk.  Bár  a  darab  
vélhetően  az  ő  lelki  

megrázkódtatásairól 
szólna,  arca,  tartása  
mindvégig  olyan  merev  
és  rezzenéstelen  marad,  
ahogy  azt  a  Ludovikán  
előírták.  A  többi  szí-
nésszel  már  nincs  ilyen  
szerencséje  Hajdufy  
Miklós  rendezőnek.  Bor-
dán  Irén  és  Kern  And-
rás  például  kétségbe-
esett  erőfeszítéssel  pró-
bálnak  életet  lehelni  
szerepükbe.  Különösen  
Bánsági  Ildikó  renitens-
kedik  sokat.  Felépít  
magának  egy  érzéklete-
sen  cicás  és  élveteg  úri-
lány  figurát,  s  olyan  hi-
teles  szenvedéllyel  játsz-
sza  el,  hogy  neki  elhisz-
szük;  érti  miről  szól  a  
játék  és  ő  mit  keres  
benne. 

Talán  az  eddigiekből  
is  kiderül,  hogy  —  a  
játszók  szórványos  láza-
dozásait  leszámítva  —  

tökéletes  tévéjátékkal  
állunk  szemben.  A  tör-
ténet  logikájában  nagyí-
tóval  sem  találnánk  hi-
bát,  a  fényképezés  és  a  
rendezés  példaszerűen  
szakszerű  és  pontos,  a  
korhűség  megejtő.  Elő-
törő  hiányérzetünk  kom-
puter-szemszögből  hit-
vány  metafizikus  okos-
kodásnak  tűnhet.  Az  
olajozottan  mozgó  vi-
zuális  gépezet  láttán  il-
letlenség  feltenni  olyan  
„külső"  kérdéseket,  
hogy  miért  készítették  
alkotói  ezt  a  tévéjáté-
kot,  mi  volt  a  személyes  
mondanivalójuk  —  di-
vatos  szóval:  üzenetük  
—  a  századelej i  törté-
nettel  nekünk,  mai  né-
zőknek?  A  kiindulópont-
ként  feltételezett  alkotói  
technicitás  áldásos  vi-
szonyai  között  menthe-
tetlenül  ómódi  okvetet-
lenkedések  ezek.  Ha  
nagynéha  mégis  elő-
bukkannak,  azért  csak  a  
bíráló  csökönyössége  hi-
báztatható. 

BÁRON  GYÖRGY  


