
Közepes kudarc 
Egy olyan tévésoro-

zatról, mint a Pirx ka-
landjai, nagyon könnyű 
és nagyon nehéz írni. 
Könnyű, mert az első 
mondatban ki lehet je-
lenteni róla, hogy nem 
sikerült; és nehéz, mert 
a tévékritikus, minden 
ellenkező híreszteléssel 
szemben nem csipkelőd-
ni szeretne, nem kézle-
gyintéssel elintézni, ha-
nem éppen ellenkezőleg, 
felfedezni és lelkesedni. 

A Pirxnek viszont 
annyi hibája van, hogy 
a szándékon kívül, ami 
létrehozta, nyugodtan a 
teljes hozzá nem értés, 
vagyis a dilettantizmus 
körébe sorolható. 

Az egész azokra a ré-
gi filmszkeccsekre emlé-
keztet, amelyeknek 
szerzői nem tudtak 
mást, mint megmutatni 
egy ú j technikai eszköz, 
a filmkamera lehetősé-
geit. Mentségükre szol-
gálhat, hogy ők nem is 
akartak mást. 

Rajnai András és tár-
sa, Kazán István mást 
akartak. Szándékuk sze-
rint el is készítették az 
első magyar tudomá-
nyos-fantasztikus tévé-
sorozatot, a műfajnak 
megfelelően igénybe 
véve a legkorszerűbb 
eszközt, az elektronikát, 
vagy inkább az elektro-
nika trükkjeit. 

És ez az első tévedé-
sük. Körülbelül úgy tet-
tek, mint az a tudomá-
nyos-fantasztikus író, 
aki titánötvözetre nyo-
matná a műveit olyan 
betűkkel, amik csak ult-
raibolya fényben látha-
tók. Tudtommal ilyen 
szerző még nem akadt, 
ugyanis az effa j ta eljá-

rás ellenkezne a műfa j 
követelményeivel. A tu-

dományos-fantasztikus 
irodalom éppen a ha-
gyományos közlést akar-
ja továbbéltetni, ú j ra-
éleszteni akkor, amikor 
az „egyszerű" irodalom 
ú j formái még, vagy 
már nem elégítik ki az 
olvasót. Ilyen hagyomá-
nyos forma az olvasmá-
nyosított filozófiai esz-
szé, az intellektuális ka-
landregény, de ugyan-
így, mint másik véglet, 
a szentimentális giccs, a 
reakciós ponyva, a fé-
lelmetes detektívregény 
és pornográfia. Nem vi-
tás, hogy Stanislaw Lem 
művei az első csoportba 
tartoznak. A fantaszti-
kum számára csak 
ürügy, hogy elmondhas-
sa következtetéseit és 
kétségeit korunk embe-
rének és a technika fej-
lődésének a viszonyáról. 

Érdekes módon Raj-
nai Andrásék filmsoro-
zatában is a gondolat és 
a technika ütközik össze 
egy olyan párviadalban, 
amelynek a végén csak 
vesztesek maradnak a 
porondon. A gyermeteg 
marklinjátékoknak, a 
sztanialpapírból készí-
tett varietédíszleteknek 
a világa olyan szánal-
mas jövő képét idézi, 
amiben legfeljebb egy 
olyan bohózat játszód-
hat, ami az emberiség-
nek azt a hanyatlását, 
végletes elbutulását jel-
képezheti, amiért élni 
sem érdemes, mert ah-
hoz képest még Madách 
félállattá vált eszkimói 
is reményt jelentenek. 
Eddigi ismereteink sze-
rint ugyanis a félállat-
ból még lehet ember, de 

a gépnél is ostobább 
emberből legfeljebb 
csak gép. 

A másik hiba, hogy a 
sorozat észrevehetően az 
Orion űrhajó mintájára 
készült. Kérdés, hogy ez 
az újdonsága miatt so-
kak által nézett film 
mennyire alkalmas ar -
ra, hogy nálunk minta 
legyen. Már abban is 
bosszantó volt, hogy a 
maiaknál ostobább em-
bereket vetít egy, a 
mostaninál technikailag 
sokkal fejlettebb világ-
ba. Pirxnek és társai-
nak legfőbb hibája, 
hogy ha egy jelenlegi 
magyar üzem dolgozói 
lennének, napokon be-
lül fegyelmi úton elbo-
csátanák őket. 

Azt hiszem, még a né-
zőknél is kínosabb le-
hetett a színészek szá-
mára öt folytatáson ke-
resztül ebben a légüres 
térben mozogni, jelle-
mek nélkül és emberi-
leg átélhetetlen álcse-
lekmények között. A fő-
iskolai helyzetgyakor-
latok több lehetőséget 
adhattak a szerepfor-
málásra, mint Stanislaw 
Lem gondolatilag érde-
kes és izgalmas hősei-
nek a képernyőn semmi-
vé váló figurái. Nem 
maradt számukra más 
lehetőség, mint a maní-
ros szerepfelmondás. 

Ha azt mondjuk, hogy 
a közönség számára egy 
látványos kudarc ér any-
nyit (legalább), mint 
egy közepes siker, ak-
kor hozzátehetjük, hogy 
a Pirx kalandjai kudarc 
volt, de a legkevésbé 
sem látványos. 
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