
Milyen lett volna 
Csáth Géza a televízió-
ban Illés Endre nélkül? 
Tűnődtem még a Kréta-
rajz Csáth Gézáról cí-
mű műsor felemás hatá-
sa alatt. 

Alig több egy árnynál, 
aki rövid időre vissza-
tért a halandóságból. Il-
lés Endre krétája erő-
sebb nyomot vésett az 
emlékezetbe, mint Csáth 
Géza tolla; a rajz izgal-
masabb lett, iniiret ami-
lyennek a tévére vitt 
novellák a modellt mu-
tatták. 

Áz oknyomozás feles-
legesnek tűnik. A no-
vellák megválasztásá-
nak egyenetlenségén 
billent meg az egyen-
súly. De mégis, csak ez 
lenne a magyarázat ? 
Vagy talán az is, hogy 
Csáth Géza igazi nagy 
megrendítő műve — a 
sorsa; és Élés Endre ezt 
a művet rendkívüli írói 
beleérző képességgél 
bontotta ki élőttünk, lét-
rehozva egy önálló alko-
tást? 

Csáth Géza az életben 
akarta megélni a halha-
tatlanságot. Az ő szavai-
val: megrabolta az örök-
létet „vitéz és nemes 
kockázattal", a morfi-
ummal. Az öröklétből a 
fiatalon szétroncsolódott 
élet tragédiája lett, és 
annak a lehetőségnek a 
szétfoszlása, hogy kísér-
letnél többet tudjon ten-
ni az fról halhatatlansá-
gért. A „kísérlet": az a 
néhány novella, amiben 
a felelem, a téboly, a 
rettenet, a sötét ösztö-
nök torz ördögpofái el-
szabadulnak a lélek 
bugyraiból; az a né-
hány, ami sejteni enge-
di, hogy szerzőjének bir-
tokában volt egy egysze-
ri, mással össze nem té-
veszthető teljes írói vi-

IRODALOMÓRA FELNŐTTEKNEK 
Lág megteremtésének a 
lehetősége. 

A lidérces éjszakai 
küzdelem az irtóztató 
szőrös békával, az anya-
gyilkos fiúk, az állatok 
után legszebb pajásukat 
felakasztó gyerekek, az 
idősebb testvérnek a kis-
öccse megfojtásához ve-
zető tébolyult látomásai. 
A lélek torzulásának 
borzongató esetei. 

Polanská kamerájára 
való történetek. 

Méltánylandó dolog 
a tévénéző kímélete. De 
mintha ez a kímélet oly-
kor elérné azt a fokot, 
amivél a serdületleneket 
szokás óvni. Mert nem 
tudok jobb kifejezést ta-
lálni, minthogy szellemi 
serdületleneknek tekin-
tik a nézőt akkor, ami-
kor mondjuk egy írót 
bemutató műsorban a 
„kímélő menü" élve sze-
rint egy nehéz fajsúlyú 

mű mellé gyorsan oda-
kerül valami az igényte-
lenebbek közül. Mintha 
a néző felfogóképessége 
nem győzne egy teljes 
műsort úgy, hogy mind-
végig igénybe veszik az 
agyát. (Elegánsabban: az 
intellektusát) 

Most is valami hason-
ló történt A Krétarajz 
esetében ez kiét okból 
érthetetlen. Egyrészt, 
mert Élés Endre szelle-
mileg teljesen felnőttnek 
tekinti közönségét Ügy 
beszél hozzá, hogy nem 
fényez, nem simít. Sőt 
meditálni is mer élőt-
tünk kategorikus kinyi-
lafkozások helyett rész-
vétélre késztetve hall-
gatóit. Másrészt: amikor 
egy író élesztése, az iro-
dalmi köztudatba oltá-
sa lehet a cél, akkor 
jobb nem ölyan írást fel-
idézni, ami révén akár 
halott is maradhatna, 
célravezetőbb azt meg-



mutatni életművéből; 
aminek érdemes élnie. 

A három bemutatott 
Csáth-novella közül az 
Apa és fiú volt az, amely 
alkalmasan képviselte 
az író sajátos szemlélet-
és ábrázolásmódját, kü-
lönös Világát, hangjának 
egyéniségét. A feldolgo-
zás példája annak, ho-
gyan lehet egy novellát 
áttenni képernyőre úgy, 
hogy ne puszta „cselek-
mény-kivonat" legyen 
belőle, de mégis megfe-
leljen a tévé történés-
igényének. Nagyon jó 
dramaturgiai beavatko-
zással az egy feszültségi 
szinten tartott novellából 
egyre növekvő feszült-
ségű kis tévéjáték lett, 
s a jó jelenetfelépítésnek 
köszönhetően a feldolgo-
zás éppen ezzel adta 
vissza híven az eredeti 
írás megdöbbentő-meg-
hökkentő hangulatát. 
(Annyi „léblattólt" no-
vella után felüdülés 
egy tartalmában és szel-
lemében hű, de a tévé-
hez is megfelelően iga-
zodó merész adaptáció.) 
Lengyel György szépen 
építette fel a játékot, 
finoman érzékeltette az 
anatómiai intézet közö-
nyös, személytelen han-
gulatának és a fiú hul-
lámzó érzéseinek kettős-
ségét. Rendezői szemét 
dicséri, hogy az apja 
csontvázával találkozó 
fiú szerepére Horesnyi 
Lászlót választotta. Fél-
fedezhettük magunknak 
ezt a remek színészt, aki 
mindent el tudott mon-
dani arcával, mozdulatá-
val a fiúban feltörő 
megrendülésről, fájda-
lomról, csodálkozásról, 
irtózatról, szeretetről. Ez 
a fiatalember ritka te-
hetséggel képes a leg-
összetettebb lelkiállapo-
tok kifejezésére. 

BÁRSONY EVA 

v4z írók és a rágás 
Kritikusi eredményeim között tartom számon, 

hogy a N yitott könyv hasznos munkát végző, 
tehetséges feltalálóit sikerült meggyőznöm arról: 
vállalják bátran egy-egy arra méltó könyv nép-
szerűsítésének feladatát. Ne rendezzenek — amúgy 
is előrelátható eredményű — vitát a könyvről, mely 
vitában a „szigorú" kritikusnak meg kell majd 
hajolnia a „megértő" kritikus véleménye előtt. Hi-
szen ezért van a műsor. Most — a Goda Gábor: 
Egy naplopó naplója című könyvének bemutatása 
után — már arra gondolok: részt kell-e vennie 
egyáltalán az írónak könyve bemutatásán. Goda 
Gábor, azonkívül, hogy kitűnő író — szellemes, 
okos, élvezetes televíziós egyéniség is. De mind e 
képességek birtokában sem tud mit kezdeni a ka-
mera előtt, amikor Hegedűs Géza lelkes szavakkal 
méltatja képességeit. Helyeslően bólogasson? — 
nem teheti. Tagadóan rázza a fejét? — azt sem 
teheti. Nincs más hátra: maga elé kell merednie, 
mintha nem is hallaná, milyen szép, okos és találó 
dolgokat mond róla közszeretetnek és köztiszte-
letnek örvendő bemutatója. Kénytelen a nagy 
nyilvánosság előtt úgy tenni, mintha egy csöppet 
sem érdekelné őt Hegedűs Géza véleménye. Az-
után ő kap szót: hadd beszéljen magáról és a 
könyvéről. De mivel őt sem azért szólították a 
kamera elé, hogy önkritikát gyakoroljon: el-
mondja magáról és művéről — szellemesen, iróni-
kusan és bájjal — de lényegében ugyanazt, amit 
Hegedűs Géza már elmondott. Ezután kerül sor a 
mű néhány részletének bemutatására. De mivel 
a mű hőse egy író (semmi kétség: maga a szerző), 
akit Sinkovits Imre alakit azzal a belső fénnyel, s 
szemébe gyűjtött gúnyoros gondolatokkal, melyek 
a szerző írásművészetét jellemzik — a néző ez-
úttal, rövid időn belül, harmadszor kap képet az 
íróról. Egyszer Hegedűs Gézától, másodszor Goda 
Gábor révén, harmadszor a regényíró hőse jóvol-
tából. S erről nem az író tehet: a képernyő 
kényszere s tréfája ez, mely még mindig meg-
lepheti a legfelkészültebb alkotókat is. S ugyanez 
vonatkozik egy nagy regény részleteinek kiváloga-
tására is. Talán fel sem tűnt a szerkesztőknek, 
hogy e három részből a következők derülnek ki: 
1. A regényíró hőse, noha nem tud sakkozni: meg-
mattolja a sakkmestert. 2, Noha nem tud hor-
gászni: valamennyi horgásztársát lefőzve — ő fogja 
ki a legeslegnagyobb halat. 3. Noha nem tud... — 
egy gyönyörű szép fiatal lány surran be hozzá éj-
szakára. Itt ugyan nyitva marad a kérdés, mert 
vágás következik, s már csak a reggelit láthatjuk. 
Azokkal az írótársaimmal együtt vallom, akikhez 
— hatvanadik életévüket betöltve — egyre-másra 
surrannak be (műveikben) a gyönyörű fiatal lá-
nyok: nagyszerű találmány ez a vágás. 
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