
Lauterburg városparancsnoka 
Ezúttal — s valóban 

tisztelettel — hadd vi-
tatkozzam e néhány sor-
ban a nézővel, akinek 
szavait sokfelől hallhat-
ja a kritikus. A tévé 
műsora — társasági té-
ma. Sőt ideológiai, poli-
tikai magatartást vizs-
gáló viták tárgya. 

De a lényegre: Lau-
terburg városparancsno-
káról van szó. Erről a 
történelmi méretekben 
gondolkodó tiszta és 
okos emberről, aki ere-
dendően emberséges ter-
mészetét olyan magától-
értetődő egyszerűséggel, 
olyan harmonikusan éli 
a különös és ellentmon-
dásos helyzetben. Ta-
pasztalom, hogy a nézők 
egy része mégsem úgy 
fogadta őt, ahogy meg-
érdemelné. Vajon mi le-
het az oka annak, hogy 
ez a tiszta ember, aki a 
halál közelében küzdő 
frantkatona volt, aki 
már sokszorosan rászol-
gált a békés élet egysze-
rű szépségeire s aki a 
háború után másként, 
de ugyanazért a célért 
— az emberi élet lehe-
tőségeiért — vállalja a 
továbbszolgálatot: olyan 
kevéssé értették meg? 

Pedig Lubencov, Ka-
zakevics kisregényének 
(és az ebből írt tévéjá-
téknak) hőse, mint egy 
felszabadított német vá-
ros szovjet katonai pa-
rancsnoka éppen azokat 
az erényéket képviseli, 
amelyek olyan meggyő-
zően hatnak — általá-
ban — a nézőre, olyan ro-
konszenvet ébresztenek 
benne és az emberi azo-
nosulás lehetősége által 
annyira megkönnyítik a 
hős-képviselte gondola-

tok megértését, befoga-
dását. 

•Lubencov megértő, tü-
relmes, tele van biza-
lommal az emberek 
iránt, helyzetével soha 
vissza nem él — sem 
mint egy győztes hadse-
reg képviselője, sem 
mint hatalommal fölru-
házott ember. S amellett 
Lauterburg városa — 
kicsiben az egész —, 
egy olyan történelmi 
pillanat jelképe, amikor 
minden döntés a jövőt 
formálja. Lubencov vál-
lalja ezeket a döntése-
ket, s következetes ma-
rad akkor is, ha vissza-
élnek bizalmával, akkor 
is, ha karrieristák, perc-
emberkék a maguk útját 
akarják simábbá tenni 
az ő kárára. Sem közhe-
lyek, sem rágalom, sem 
a személyes érdekék 
meg nem ingatják. Még-
sem afféle mesebeli hős. 
ö t is megérinti a kétely, 
egy tilalmas szerelem 
szép ígérete — s a fá-
radtság. Képes kitartani 
— az emberi igazság 
hitével. 

Harsányt Gábor 

És nem jut el igazán 
nézőihez? Miért? Hát 
egy rosszul kivilágított 
jelenet, néhány túlérzel-
mes mondat, egy-két fö-
lösleges narrátor-szöveg, 
a fölösleges patetikus 
kísérőzene, egy bizony-
talanul kiválasztott szí-
nészarc ennyire éltakar-
ná a lényeget? 

Ügy látszik igen. Pe-
dig Bitskey Tibor igazán 
kitűnő s meggyőző cím-
szereplő, Tordy Géza, 
Harsányi Gábor, Bánky 
Zsuzsa nagyszerű part-
nerek. 

Talán az előadás mo-
dora fosztotta meg a né-
zőt az élménytől s az 
érzelmi azonosulás lehe-
tőségétől. így kapnak 
azután olyan nagy sze-
repet a produkciónak — 
kevéssé sikerült részle-
tei. Mert a részletek — 
az egészet építik. A 
megbontott egyensúly 
nem adhait teljes él-
ményt. 

S ha így van, akkor 
ez az elképzelt vita mé-
giscsak elmarad. 
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