
L a b d a j á t é k 
A labdához sokféle 

életbölcselet kötődik. A 
magam részéről legjob-
ban abban a tőmondat-
igazságban hízom, mi-
szerint „a labda kerek", 
mert megerősíti a hit-
ben, hogy a legbaljó-
sabb helyzetben se érez-
zem magam esélytelen-
nek. 

Jókai Anna más ha-
sonlóságot fedezett fel 
az ember sorsa és a lab-
da között. Regényének 
középkorú hősnője, Me-
linda egy hirtelen moz-
dulattal szakít eddigi, 
megcsalatottságokkal és 
csalódásokkal terhes éle-
tével és nyugalmat ta-
lálni elvonul a főváros-
ból vidékre, egy műve-
lődési ház gondnoká-
nak. Keserű emlékeit és 
lelke békétlenségeit 

azonban itt sem tudja 
kiheverni, sőt újabb 
konfliktusok rakódnak 
rá a régiekre, mert ve-
zetőinél és munkatársai-
nál, sőt reális lehetősé-
geinél is igényesebb és 
tartalmasabb tevékeny-
ségre vágyik, s nem tud 
beletörődni a látszat-
eredményekbe, beleil-
leszkedni a csak statisz-
tikailag kimutatható té-
nyekbe. 

Bizonyos, hogy nyug-
hatatlansága, bármeny-
nyire is segítő és építő 
jellegű is, sok tekintet-
ben tulajdon élete rom-
bolásának, szétzilálásá-
nak okozója. Ennek a 
különös ellentmondás-
nak megelevenítésével a 
regény — és a Csukás 
István által belőle írt 
tévéfilm —, fejlődésünk 

valóságos tüneteit, az 
alakuló szocialista hu-
mánum problémáit ra-
gadja meg. Az áldozato-
kat teszi mérlegre, a 
„mit miért érdemes?" 
és a „ki mire rendelte-
tett?" kérdéseit. Érde-
kes színt kölcsönöz en-
nek a képnek, hogy ép-
pen egy meglehetősen 
homályban hagyott múl-
tú asszony helyzetének 
éles megvilágításában 
látjuk a kritikáját élet-
stílusoknak és felfogá-
soknak, valamint mód-
szereknek, melyek egy 
művelődési ház műkö-
désének és alkalma-
zotti közösségének tük-
rében mutatkoznak 
mag. 

Melinda tehát sem ön-
maga természete, sem a 
kor és az élet általános 

Dómján Edit ás Horváth József 



szabályai elől nem tud 
menekülni, mert — 
amint egy cinikus és 
kiégett kollegája meg-
állapítja: — „a labda 
mindenütt gömbölyű és 
nincsen sarka." 

Mihályfi Imre rende-
ző kitűnő érzékkel és 
nagy mesterségbeli tu-
dással emelte át a kép-
ernyőire a könyv lapjai-
ról a történet helyzeteit 
és alakjait, talán csak 
némi „ túlszemléltetett-
ség" zavart a Melinda 
körül bezáródott kör 
ábrázolásában, óhatat-
lanul sötétebbé teszi 
Melinda alakját a fil-
men, hogy az azóta el-
vesztett Dómján Edit 
alakításában lép elénk, 
de így is megérezni az 
ő mesteri interpretálá-
sában a visszás fájdal-
mat is, hogy Melindát 
sorsa még igazán tragi-
kus hősnővé sem hagy-
ja emelkedni. Dómján 
Edit játékában a ki-
szolgáltatott pletykaté-
ma és az aktív ember 
magatartása, az igazi 
líra és a halk irónia 
árnyaltan, finoman ke-
veredik el egymásban. 
Reményeinkkel társu-
lunk mellé, hogy mint a 
földrehullt labda, el-
esettségéből újra felug-
rik. 

Szoboszlay Sándor 
alakítása szinte felfede-: 
zósszámba megy filmen; 
a művészeti vezető fi-
gurájából megírt szöve-
génél is teljesebb jel-
lemképet formál. Hibát-
lanul eltalált és ragyo-
góan kidolgozott karak-
ter-alakítást nyújt Soós 
Edit, Horváth József, 
Pádua Ildikó és Rákosi 
Márta. Dinamikus, iga-
zán mai és életízű Lu-
kács Lóránt fényképe-
zése. 

SAS GYÖRGY 

Egy sorozat megmentése 
Érdekes lenne, ha némelyik sorozatműsora mellé af-

féle udvari történetírót szerződtetne a tévé. Valószínűleg 
többet tudnánk így a képernyőn látható illúzió erede-
téről. Talán még tanulhatnának is a tévékritikusok, bár 
a tevékenységükhöz ez nem feltétlenül szükséges, Je-
lenleg az is elég, ha véleményük van. Az meg kinek 
nincs a tévéről? Példaképem és tanítómesterem ebben 
a szakmában azt mondja: „Ha már a tévéműsor unal-
mas volt, legalább a kritika legyen szórakoztató." Ezt 
most csak mint műhelytitkot árultam el, mert a 
Kicsoda-Micsoda?, amiről éppen beszélni akarok, a kri-
mik után a legnépszerűbb. 

Történelmi dokumentumok hiányában egyszerű szem-
tanúként elmélkedek azon, hogy mivel magyarázható 
ennek az adásnak a mostanra elért biztonsága. Ml se-
gítette ahhoz, hogy átvészelje azokat a majdnem végle-
gesnek tűnő kudarcokat, amelyek más sorozatokat el-
buktattak vagy álcázott szünetjellé tettek? 

A Kicsoda-Micsoda? kezdetben, mint egy élsportoló, 
a kísérők tömegét cipelte magával. Volt háziasszonya, 
vezérlőpultja, állandóan változó játékvezetője, időnként 
meglepően tájékozaUan zsűrije. A Nagy Lehetőségek 
Korának nevezhetjük ezt az Időt. Ügy látszott, hogy 
mindenki sorra kerül benne, aki valamit számít Ma-
gyarországon. Mellékesen játékosok is voltak ott, ha 
maradt számukra néhány perc, játszottak ls; ha nem 
maradt, eljöhettek újra. Ekkoriban tulajdonképpen egy 
tévészatírát láthattunk arról, amit általában kontrasze-
lekciónak hívnak. 

Ennek ellenére, vagy talán éppen azért, mert a té-
vében lassan lehetetlenné vált, a Kicsoda-Mlcsodá-nak 
magyarított barkochbát az egész ország játszani kezdte. 
A közönség rendszeresen összemérte tudását a zsűrivel 
és a tévé által kiválasztott játékosokkal és rendszerint 
győzött. Létrejött a hatékony társadalmi ellenőrzés. A 
milliónyi szakértőt nem lehetett megtéveszteni. Ha a 
zsűri nem tudta, hogy ki irta a Szózatot, akkor az bi-
zony tudatlanságnak számított és nem az Irodalomtör-
ténet újszerűen egyéni felfogásának. Ha valaki három 
kérdés után eltalálta a közmondásban szereplő sánta 
kutyát, azt utolérték és rajtakapták. 

Ezután már könnyen felismerték az illetékesek, hogy 
a Kicsoda-Micsoda? műsorban meg kéne próbálkozni 
azzal, hogy arra alkalmas emberekkel Kicsoda-Micsodát 
játsszassanak. Mit mondhatunk még? A ragyogó öUet 
megmentette a műsort. 

Azóta minden rendben van. (Persze csajt a Kicsoda-
Micsoda? körül, pedig az ÖUet máshol ls alkalmazható.) 

A jelenlegi zsűrit nem akarom szembeállítani az elő-
zőekkel (biztos, hogy nem egyszer a rossz szervezés mi-
att szerepeltek képességeiken alul), de Lator László, Sas 
Elemér és Benyhe János egészen különleges egyéniségei 
a tévének. Szokatlan tulajdonságuk, hogy nem szere-
pelnek, hanem ellátják a feladatukat. Vagy ha jobban 
Illik erre az esetre: nem szerepelnek, hanem játszanak. 
Ha láthattuk ls őket korábban a tévében, igazán ebben a 
sorozatban lettek nemcsak ismertek, hanem rokonszen-
vesek a közönség számára. Bizonyára akad a több mil-
lió néző között néhány, aki nem sokat tud arról, hogy 
kicsodák-micsodák ők, amikor éppen nem Kicsoda-MI-
csodá-t játszanak. Ez is megérne egy műsort. 

CSASZAB ISTVÁN 


