
Díszletek, kellékek, maszkok 
Olykor szinte lehetet-

len önmegtartóztatást 
kíván a kötelező sza-
bály, mely szerint a kri-
tikusnak arról kell ír-
nia, ami van, s nem ar-
ról, ami nincs egy pro-
dukcióban. 

Mennyi mindent le-
hetne elmondani a Ri-
deg Sándor születésének 
évfordulójára készült 
összeállításról, ha nem 
éppen az marad ki a 
Péklegények, költők, 
huszárok címmel sugár-
zott műsorból, amiről 
érdemes lenne írni: Ri-
deg Sándor varázsos vi-
lága. A megejtő köny-
nyedség, ahogyan a tör-
ténetekben a valóság 
legvaskosabb realitása 
összeolvad a népmesék 
tündéri irrealitásával. A 
béreslegényből lett író 
nyelvének és képzeleté-
nek gazdagsága. Fordu-
latos stílusa. Szellemes 
jellemábrázolása. A 
pusztai szegény emberek 
furfangos észjárását őr-
ző humora. Mindig kéz-
nél levő iróniája. Igaz-

ságtevő hőseinek s a 
mesék mindig győzedel-
meskedő legkisebb fiú-
jának vérbeli rokonsá-
ga. Mindaz, ami élveze-
tes olvasmánnyá teszi 
Rideg Sándor fordulatos 
történetekbe ágyazott 
példabeszédeit. 

De éppen ebből volt 
kevés a tévé-feldolgo-
zásban. 

Akkor miért a felso-
rolás? Mert a jószerivel 
csupán címszavakba sű-
rített „hiánylista" is su-
gallja, hogy egy jobban 
átgondolt és egységes 
dramaturgiai koncepció 
az irodalmi értékekből 
sokat átmenthetett vol-
na a képernyőre. 

Rideg Sándor művei 
tálcán kínálják az akár-
hány novellát és re-
gényrészletet is össze-
tartó, a töredékekben is 
az egységes írói világot 
megidézni képes drama-
turgiai „fogást": a me-
sélésnek, mint cselek-
vésnek; a mesélő em-
bernek, mint cselekvő 
hősnek a középpontba 

állítását. Ez a megoldás, 
mint egy a lehetségesek 
közül, még azt a szabad-
ságot is megadta volna 
a feldolgozóknak (ren-
dező: Gaál Albert, dra-
maturg: Katkó István), 
hogy merész invenció-
val az egész életműből 
merítsenek motívumo-
kat az írói világ megte-
remtéséhez a képer-
nyőn. És nem melléke-
sen: élni hagyják a le-
fegyverzően eleven stí-
lust. 

A lényeget átmentő 
koncepció helyébe ba-
bonák léptek. Az egyik 
— a könnyű befoga-
dás kedvéért simára 
csiszolni ami érdes 
— egy szerelmes fűzfa-
poéta hopponmaradásá-
nak vérszegény történe-
tévé sápasztotta a felé-
nél abbahagy ott Lelkek 
szakadékai között cimű 
elbeszélést. (Ez volt A 
tízpengős költő.) A ket-
téoperálás még érthető; 
egész tévéjátéknyi ese-
ményt sűrít a folytatás; 
de miért kellett plasztb 



kai műtéttel eltüntetni 
az írás szellemi arcula-
tát meghatározó mar-
káns vonást, a novellá-
ban megfogalmazott írói 
hitvallást? Egy másik 
babonának A tükrösszí-
vú huszár is majdnem 
áldozatul esett E babo-
na szerint ami képer-
nyőre kerül, azt párbe-
szédesíteni kell, attól 
lesz a tévéjáték. A nép-
színműves „mozgalmas-
ságtól", a szekérderék-
nyi kellék-kukoricától, 
a besuszterolt közbeszó-
lásoktól ugyan nem lett 
„valódi" tévéjáték ez a 
— lényegét szerencsére 
megőrző — népmesei 
szépségű erkölcsi példa-
beszéd. A betolakodó 
külsőségek hatására 
mégis megtört az egyet-
len nagy ívű monológ 
nyelvi és gondolati 
szépségének varázsa. 

S ha a külsőségeknél 
tartunk. A műsor köz-
ben a vásári fotográfu-
sok régi trükkje jutha-
tott eszünkbe. A meg-
szólalásig élethűre pin-
gált jelenet; a delik-
vensnek csak az ábráza-
tát kell valamelyik dél-
ceg figura fejénél levő 
lyukon kidugnia, s már 
kész is a fotográfia. Mi 
kedvelt színészeinket 
láttuk kinézni a lyukon. 
Sőt, Ok mozogtak is, és 
a helyzethez illően ké-
peket vágtak. A meg-
szólalásig élethűre pin-
gált és ragasztott kulisz-
szaégbolt alatt, sok ösz-
szezsúfolt kellék között. 

Mint Cibula mester 
kemencéjében a sületlen 
tészta (a Sámsonból va-
ló részletben), úgv da-
gadt, áradt gáttalanul 
az újabban ismét feltű-
nő parttalan naturaliz-
mus. 

BÁRSONY ÉVA 

Ismertetem 
a tényállást 

A krimi érdekessége, izgalma látszólag abból ered, bogy 
egy agyafúrt nyomozó keres egy majdnem ugyanolyan 
agyafúrt gyilkost, az olvasó — fUm esetében a nézd — 
pedig lélegzetvisszafojtva ngyell ennek az egyformán 
körmönfont Rossznak és Jónak a párharcát. Látszólag; 
mert ezt a romantikus elméletet sok más elmélethez ha-
sonlóan avulttá tette a közönség műveltségének az utób-
bi évtizedekben bekövetkezett gazdagodása. Szerencsére 
a küzdelem ettől még küzdelem maradt, csak a színtere 
változott. A mai közönség jól tudja, hogy a krimit a 
szerző kitalálja és bűntársai segítségével elköveti papíron 
vagy filmen, tehát vele keU mérkőzni. Jogi kifejezéssel 
élve ö az értelmi szerző; a nyomozás befejezése után ö 
lesz az elsőrendű vádlott. 

A krimiben sokan a keresztrejtvény irodalmi megfelelő-
jét látják. Valóban, mint a gyakorlott keresxtrejtvény-
f ej tők bizonyíthatják, a megfejtés annál könnyebb, men-
nél Inkább ismerjük a keresztrejtvénykészítő lelkivilágát, 
képzettségét, szokásait sót, az erkölcseit. A keresztrejt-
vény aszerint nehéz vagy könnyű, ahogyan meghatároz-
zák a beírandó szót. Például az, hogy PKK előfordulhat 
a következő módokon: ártatlanul, „ő süti a kenyeret"; 
ravaszul, „van sütnivalója!"; zárkózottan, „Iparos"; ka-
cifántosán, ,3a megfordítom, dísze a falnak"; bárgyún, 
„Kópék, de csak a végén!"; misztikusan, „ . . . a minden-
napi kenyerünket add meg nékünk ma . . . " ; játékosan, 
„sok, P!"; tisztességtelenül, „kétszázlakosú település 
Hátsó-Indiában Mahatma Pékhlrl (1672—1905) népénekes 
szülőhelye, 192C-ban Shankarl városkához csatolták". 
Visszatérve a krimihez, a legnehezebb dolga a sorozatok 
szerzőinek van, ők tulajdonképpen notórius bűnözők, 
akiknek egy idő után már Ismerjük a módszerelt, tudjuk, 
hogy kik a kedvenc áldozataik, milyen eszközökkel gyil-
kolnak, hová rejtik a hullát. A sorozatszerzők is ér-
áik, hogy szorul a hurok, ezért egyre nagyobb baklövé-
seket követnek el és a teljes lebukás előtt már csak az 
irhájukat mentik. 

A ml tévénk, számolva közönsége „bűnüldöző zseniali-
tásával", mindent megtett annak érdekében, hogy az 
X=kutya című krimije sikerüljön. Mindenekelőtt nem 
sorozat, csak egy a kevés közül. „Vidám bűnügyi társas-
játék", ezt a műfaji megjelölést adták a történetnek. 
Nézzük meg, hogy a tévéjáték mennyiben nevezhető vi-
dámnak, és mennyiben társasjátéknak. Boldizsár Miklós 
aki az X**kutya forgatókönyvét írta <a műsorújság óva-
tos fogalmazásában: „televízlóra alkalmazta") a vígjáté-
kok párbeszédeiből összeszedte mindazt, amin nevetni 
szoktak, a helyzetkomikumnak olyan mindig alkalmazható 
ötleteit, mint több szereplő négykézláb mászkálás*, Ina-
sok zárkózott merevsége és hallgatózása, de van menet-
rendszerű „szerelmi vonal" Is. Mindez valóban mulatsá-
gos társasjáték? A tévé társasága nem csak azokból 
áll, akik a képernyőn, hanem azokból Is, akik előtte 
vannak. Igazi játék az, ami minden résztvevő számára 
követhető. Ebben az esetben a képernyőn működő nyo-
mozók sokat rágódtak számunkra az első pillanatra vilá-
gos kérdéseken, máskor viszont — észrevéve a lemara-
dást — csak úgy hirtelen rájöttek, nem logikával, ha-
nem „intuícióval", éppen a legérdekesebb összefüggé-
sekre. 

Teljes „felmentés" ebben a bűnügyi társasjátékban 
mégis csak a színészeknek jár. A Balázs Péter—Ernyel 
Béla kettős „vitte" a darabot. Torday Teri talán pályája 
csúcsára érne, ha egyszer eljátszana egy csúnya és lel-
ketlen nőt. Nem hiszem, hogy valamikor ls kap rá le-
hetőséget. 
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