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Egy mű harmadik éle-

tét éli ebben a televízi-
ós változatban, amelyet 
az elmúlt héten láthat-
tunk a képernyőn. Vá-
mos László a zárt szín-
házi kompozíció utón, a 
szabadtér szélesvásznú, 
panorámikus távlatú 
színrefogalmazása után 
most egészen új lehető-
séggel és feladattal bir-
kózott meg, a televízió 
kivételes színeket feltá-
ró és különleges előírá-
sokat az alkotóra kény-
szerítő módozataiban. A 
rendező dicséretére: 
mindhárom esetben 
megtalálta a műformá-
nak megfelelő kifejezési 
stílust, s a legutóbbi, a 
televíziós változat eseté-
ben ís szinte teljesen új-
jáalkotta a művet 

Ebben a televíziós 
változatban jelentős 
han gsúlyeltatódások ta-
núi lehettünk. Minde-
nekelőtt: megnőtt a szó, 
a nyelv kifejező ereje, 
jelentősége, a hangok, a 
monológok új erőre kap-
tok, premier-planba 
nemcsak az arcok belső 
hullámzásai, feszültségei 

kerültek, de minthogy a 
mozgások lehetősége, 
szerepe leszűkült össze-
fogottabb lett a je-
lenetek feszültsége is 
meghatványozódott, fel-
erősödött; ebben a zárt-
ságban szinte felizzottak 
a szavak, a mondatok, a 
gondolatok s a drámá-
nak legmélyebb dimen-
ziója került előtérbe. 
Azt éreztem ugyanis eb-
ben a televíziós adás-
ban, hogy Euripidész— 
Sartre—Illyés Gyula 
műve azért igazi ko-
runkhoz szóló adaptáció, 
mert azt is 'kifejezi a 
görögök győzelmében, 
hogy ez a katonai győ-
zelem teljesen értékte-
lenné vált, a diadal a 
legyőzötteket testileg, a 
győzteseket pedig morá-
lisan semmisíti meg. A 
zsákmányon osztozkodó 
görögök mámora ezért 
egy pillanatra sem lehet 
zavartalan, mert ez az 
őrült és elszabadult 
tombolás nemcsak Tró-
ját semmisíti meg, ha-
nem az emberséget is 
kürtja a görögségből, 
deformálja a lelkeket. A 

Sulyok Mária 

dráma tehát úgy ábrá-
zolja Trója pusztulásá-
nak utolsó stációját, 
hogy ezzel azt érzékel-
teti; ez a végjáték a gö-
rög világ romlásának 
kezdete. 

A nyelvi erő érvény-
rejutása; Illyés példásan 
tömör megfogalmazásai 
fontos kompozíciós ele-
mei ennek a játéknak. 
Csak így kaphat az áb-
rázolásban is erőt a 
cselekvések rendje, ez a 
lefelé vezető morális 
lépcsőrendszer, amely 
miközben egyre mé-
lyebbre visizi a görögö-
ket az embertélenség-
ben, mintegy az utolsó 
emberi tartalmaikat is 
kiárusítja. S ezzel szin-
te öngyilkos gesztussal 
élik fel, tépik szét 
mindazt a lelki fölényt, 
amellyel a háború so-
rán táplálkozni próbál-
tak. Vámos pontosan 
érzi, hogy ebben a szi-
gorú kompozíciós rend-
ben, melyben intézkedé-
sek, parancsok, ítéletek, 
temetések, csupa ke-
gyetlen akció sorjázik, 
szigorúan kell megkom-
ponálni a képi tartalmat 
és a történések tarta-
mát, hiszen minden 
„drámázás" csak melo-
dretmatikussá lazítaná 
ezt a költői kegyetlensé-
gű fogalmazást. Vámos 
számára külön érdekes 
lehetett a monológok új-
szerű hangszerelési le-
hetősége, ezek a jeges 
drámaiságot lehelő moz-
zanatok; Astyanax te-
metése, Hekabé halála, 
Kasszandra tragikus in-
dulatai és jóslatai. 
Mindebben a színészi 
játék visszafogottsága és 
ereje, komponáltsága és 



elementáris feszültsége 
nagyon jól érvényesül. 
Talán csak a hangerő, 
az érzelmi akcentusok 
aranyosabb elosztására 
kellett volna több gon-
dot fordítani. A szerep-
osztásban Vámos ú j szí-
neket is kipróbált, kö-
zöttük természetesen 
élen áll Hekabé szere-
pében Sulyok Mária, 
aki minden változatban 
ugyanazzal az erővel és 
mégis újszerű szuggesz-
tivitással tudta elzenge-
ni a fá jdalom, a meg-
rendülés nagy tirádáit. 
De az ú j szereplők is, 
mint például a Kasz-
szandrát alakító Szalay 
Edit szinte akarva-aka-
ratlanul felszívták ma-
gukba az előző változa-
tok eredményeit, de ú j 
színekkel is gazdagítot-
ták. í gy tudott megújul-
ni például Ruttkai Éva 
isi aki ezúttal Heléna 
szerepjátszásait, nagy 
pszádhődógLai mutatvá-
nyát fogaitnazta meg 
hatásosan, s ugyanúgy 
ú j vo l t Latinovits Zol-
tán Meneláosz je l lem-
rajza is — roppant in-
dulata csupa megszep-
pent gyáva önigazolás. 
A kórus mozgatása pon-
tosan végiggondolt, ta-
lán csak az istenek v i lá-
gának idézése vitaiható, 
Bessenyei Ferenc játé-
kában túlzottan is fé le l -
metes, Korompai Vali 
előadásában pedig kissé 
leányosam gyöngéd. 

Decsényi János Zené-
j e nagyszerű ki fe jezése 
érmék a szikár, kemény 
mondanivalónak, Jánosa 
La jos díszlete és Kocsis 
Sándor vezetőoperatőri 
munkája pedig azért f i -
gyelemreméltó, mert egy 
pillanatra sem kívánják 
önmagukra irányítaná a 
figyelmet... 

ILLÉS JENŐ 

A század gyalázata 
DOKUMENTUMFILM A TELEVÍZIÓBAN 

AZ AUSCHWITZI HALÁLTABORRÖL 

Az elborzasztis eszközei, amelyekkel élni a doku-
mentumfilmeknek módjuk volt, három évtized alatt el-
fogytak lassan. Ha mindent nem ls, de sok mindent 
láthatott a világ a náci haláltáborok iszonyatából, az 
ember érzelmi befogadóképessége aligha csigázható to-
vább — az érzelem elfáradással védekezik az elvisel-
hetetlen ellen. De az értelem felháborodása: a gondo-
lat, szinte határtalan teherbírású és működése sokszo-
rosra fokozható. Hozzá fordul, a gondolathoz, A szá-
zad gyalázata című, alig tlzenőtperces dokumentum-
film az auschwitzi haláltáborról, Kende Mária rende-
zésében. 

Haláltáborról? Alig. Néhány adat, néhány szám a 
Cyklon B mennyiségéről, emberi haj mázsálról, kemen-
cék teljesítőképességéről, foglyok állományáról. Né-
hány kép élőhalottákról és holtakról. Összesen alig 
egy perc csak a dokumentumfilm teljes Idejéből. A 
többi az életé, sőt, a balhatatlanságé. Egy másik 
Auschwitz vonul végig a filmen, már-már a halhatat-
lanság tábora. Egy haláltábor drótsövényeinek tövls-
koszorú-ssorításában a legyőzhetetlen életé, a megalá-
zottságban diadalmas foglyok életerejéé. A film a 
pusztítás színhelyén az alkotásról szól. 

Művekről szól, amelyek ott készültek maradék-
papíron, maradék-lrönnal, hulladék-anyagból, korhadt 
fából, gyökérből, kőtél darabkákból, ócskavasból, Ita-
lomból, ott készültek bizonyára maradék fizikai erő-
vel — de nem maradék-képzelettel, nem maradék ki-
fejező-igénnyel s a reménytelenségben is épen maradt 
játék-kedvvel. Zsengékről szól, amelyek kiforrott haty-
tyúdaloknak születtek, a találkozásról szól a művészet-
tel s ugyanakkor a búcsúzásról ls tőle. 

Fájdalmasan szép hattyúdalok? Nem, semmi bennük 
a művészet finom mérlegeléseiből, Bnsajnálatálból, de 
minden bennük van, ami keresetlenül, nyersen, vádló 
erővel kifejez egy végső helyzetet, jóvátehetetlent és 
megbocsáthatatlant. Ezeknek a kemény, elgyötört haty-
tyúdaloknak az összessége nem a fájdalmat ébreszti 
fel, hanem a gondolat nehéz bűntudatát: mit pusztított 
el önmagából az emberiség a század gyalázatos eszten-
deiben, mit pusztított el nem, nem végfii ls folyvást 
pótlódió vérben-húsban, hanem mit pusztított el meg-
ismételhetetlen látomásokban, eszmében, kifejezőerő-
ben, mit pusztított el e hattyúdalokat megelőző, soha 
létre nem jött életművekben. Felébreszti az értelem 
felháborodását, mit Sít meg aa emberiség önmagából, 
magzatkorában. 

Ez ennek a dokumentumfilmnek a sajátos ereje. Nem 
a létszámot kéri számon az ember lelkiismeretétől, ha-
nem a lélekszámot, a szó szellemi értelmében. Nem a 
beteljesedett halállal érvel, hanem a betöltetlen élet-
tel, nem az elkövetett gyilkosságok, hanem a be nem 
következett születések miatt emel vádat. 
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