
Elemér építőmester 
Élt egyszer régen, oda-

fönt északon, Ibsen Hen-
rik színdarabjában egy 
építőmester. Ügy hívták, 
hogy Soümess. Gazdag 
volt, önző és rideg. Már 
öregedett, és féltékeny 
volt a tehetséges fiata-
lokra. Ám egyszer egy 
fiatal lány, Wangel Hil-
da személyében eljött 
hozzá a bosszúálló ifjú-
ság. A sokait csalódott 
építőmester a szerelem 
hatalmának engedve új-
ra olyan nagynak és 
erősnek kezdte érezni 
magát, minit amilyennek 
a lány látta őt tíz évvel 
azelőtt: amikor ScAmess 
fölmászott a maga épí-
tette toronyba. Hilda a 
szárnyaló fiatalok ke-
gyetlenségével hajszolja 
ideálját. Azt követeli tő-
le, hogy ismételje meg 
az egykori nagy teljesít-
ményt. Az építőmester 
új tornyot emel, de ami-
kor fölmászik rá, hogy 
megkoszorúzza, lebukik 
a szimbólum tetejéről — 
és halálra zúzza magát. 

Élt egyszer napjaink-
ban, Budapesten egy 
másik építőmester, (ha 
jobban tetszik: építész-
mérnök) — Kolozsvári 
Gramdpierre Emil: A 
burok című regényében. 
Ügy hívták, hogy Ele-
mór. Gazdag volt (luxus-
lakás, autó, nyaraló), ön-
ző és nőtlen. Már örege-
dett, és csak kockázat-
mentes kapcsolatokat 
vállalt. Ám egyszer egy 
nála harminc évvel fia-
talabb lány, Orsós Ildi-
kó személyében eljött 
hozzá a bosszúálló ifjú-
ság. A nem sokat csaló-
dott építőmester a szere-
lem 'hatalmának enged-
ve féleségül vette a 

lányt. Ildikó a szárnyaló 
fiatalok kegyetlenségé-
vel hajszolja önmagát. A 
jólét nem vakítja el, ha-
nem továbbra is meg-
tartja állását, és esti 
egyetemre jár. Inkább 
nem megy európai 
autóstúrára, csak hogy 
a vizsgáit idejében lete-
hesse. Az építőmester 
mindezt nem érti, de be-
letörődik. Azután Ildikó 
egyszer csak beleszeret az 
egyetemi csoporttársába, 
és elmegy. Az építőmes-
ter pedig ott marad ösz-
szetörten a maga építet-
te torony romjai alatt. 

Mint látható, Solness 
építőmester és Elemér 
építőmester sorsában 
nagyon sok a közös vo-
nás. Bár az előbbi nyolc-
van évvel korábban élt, 
a nála évtizedekkel fia-
talabb lány iránt fellob-
banó szerelme ugyanúgy 
tönkretette, mint mai 
kor- és szaktársát. 
Ez tehát nem válto-
zott. Mi változott ak-
kor? Figyeljük meg: 
Solness építőmesterben 
az évek során az alkotó 
ember húnyt ki, és a ké-
sői szerélem hivatásának 
szenvedélyét ébreszti 

föl. Elemér építőmestert 
viszcmt sohasem látjuk 
dolgozni (kivéve egyszer, 
amikor aláír egy csomó 
iratot), öt minidig akikor 
látjuk, amikor kipiheni 
magát Azt tud juk, hogy 
hogyan piheni ki magát 
(horgászik), de azt nem,' 
hogy hogyan dolgozik. 
Hogy milyen építész. 
Hogy jó házakat ter-
vez-e vagy rosszaikat... 

Szerencsére, amennyit 
az építészek nyolcvan 
év alatt veszítettek hi-
vatásszeretetből, ugyan-
annyit nyerték a fiatal 
lányok. Ildikó már nem 
elégszik meg azzal, ami-
vel Hilda, ö nem az épí-
tőmesterét küldi a to-
ronyba, hanem maga 
mászik föl. Kilépett az 
ihlető múzsa passzív sze-
repköréből. Emancipáló-
dott. önálló ember lett, 
aki nem a másik ember 
álmát akarja valóra vál-
tani; mint Ifiida, hanem 
a sajátját. Legföljebb 
ugyanolyan kegyetlen üL 

Kolozsvári Gramd-
pierre Emiltől tehát 
megtudhattuk, hogy az 
elmúlt nyolcvan év alatt 
forradalmi változás kö-
vetkezett be az idősödő 



építészek és a fiatal lá-
nyok kapcsolatában. Ezt 
a kétségkívül megszívle-
lendő tanulságot a témá-
ban járatos író a rá jel-
lemző elegáns könnyed-
séggel, az iróndkus fö-
lény lenge bájával 

,iji/CKiidja el, körülbelül 
olyan rnélyértelműen, 
hogy azért az istenért, 
ne vegyük komolyan. A 
tévéváltozat társalkodói, 
Zsurzs Éva rendező, 
Mestyán Tibor operatőr 
és Sipos Tamás drama-
turg tehetségük és szak-
mai biztonságuk teljes 
fegyverzetében úgy ve-
zették föl, mintha Ibsent 
adnának elő és nem 
Gramdpierre-t. Nagyító-
val sem lehetne hibát 
találni a produkción — 
ha csak azt nem, hogy 
úgy tesz, mintha komoly 
és fontos dologról volna 
szó. 

Urbán Erika mint Il-
dikó csinos és szemte-
len; nincsenek még esz-
közei ahhoz (talán ez 
most nem baj), hogy el-
hitesse, valódivá hazud-
ja e gátlástalan kis nős-
tény önmegvalósító pó-
zait. Annál kimurikál-
tatob, minden porcikájá-
ban végiggondolt alakí-
tás Básti Lajosé. Mi ne-
ki, aki már Solnesst is 
játszotta, egy Elemér 
építőmester! Ugyan-
olyan tömör, ugyanolyan 
súlyos. A darab végén, 
egy drámaian tragikus-
ra visszhangasítoft kaca-
gás után úgy tesz, mint-
ha nem is harminc, ha-
nem legalább harmincöt 
évvel volna idősebb 
örökre távozó feleségé-
nél. Hát hiszen van is 
mit kipihennie. 

Az az érzésünk, hogy 
ezután még többet fog 
horgászni. 

KOLTAI TAMÁS 

FORRADALMAK 
KORA 

A „Forradalmak kora" második fele (Oj kiindu-
lás, A forradalom, És piros zászlókkal...) a ma-
gyarság nagy kollektív történelmi élményét hozza 
a képernyőre. Kossuth kora ez, s a nemzet teremtő 
aktivitásának kora E ez az a kor, midőn a kultúr-
história átcsapott történelembe: a kortársak, az utó-
kor alig hisz szemének. Költőkből, vezércikkírók-
ból, katonák, miniszterek, a hagyományos kortes-
kedéssel megválasztott, hagyományos szájhőskö-
désre kiszemelt követekből pedig egyik napról a 
másikra valódi államférfiak lettek, valódi alkot-
mányt, törvényeket fogalmaztak, s igazán megvál-
toztatták a tulajdonviszonyokat, a társadalmi ren-
det . . . De a kultúrhistória színpadáról a történe-
lemére átlépők keservesen fizetnek felemelkedé-
sükért: ezen a színen minden fegyver valódi, éle 
van s használják is. A képviselőjelölt Petőfit nem 
a Honderűben szurkálják meg, hanem valódi vas-
villával kergetik ki. Pedig egy fél lépéssel még 
elveitől is meghátrált, csakhogy e népet képvisel-
hesse! Negyvennyolc őszén elkerülte a statáriális 
bíróságot, de negyvenkilenc nyarán aligha kerülte 
volna el a börtönt s akasztófát, ha lovát eladni 
nem kénytelen, s így Segesvárnál el nem esik.. . 

E kor valamennyiünknek ismerős; véleményünk 
van személyekről, eseményekről. Széchenyi, Kos-
suth, Petőfi: három osztály, három program és 
sors. Hárman együtt a teljes igazság kimondói. 
Életükben azonban mindig vitatkoztak egymás-
sal, s kimondták egymásról keresetlenül... A TV 
kollektívája, a tehetséges Hanák Gábor rendező-
vel s a tudományos munkatársak: különösen 
Kosáry és az 5—6. részben bemutatkozó, eredeti és 
rokonszenves Lukácsy Sándor mindent megtesz, 
hogy meglássuk a teljes igazságot. Sajnáljuk, hogy 
közben a viták s a harcok valahogy elmosódnak, 
s így nemcsak az igazság kimondói válnak némi-
képpen fülkébe helyezett, körülj árhatatlian szob-
rokká, de maguk az igazságok is kissé unalma-
sakká válnak. 

Persze, csak viszonylag: ahhoz a dramaturgiához 
képest, amelyet az Élet szolgáltatott annak idején. 
Azért nagyon jó ez a sorozat, nagyon gyarapítja-
mélyíti a korszak közfelfogású képét. Nem pusztán 
az adatokat — inkább a történések mélyebb, tá-
volabbra ható értelmét. 
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