
KÖRÜLMÉNYEK 
Egy apasági kereset 

ma már nem megy rit-
kaságszámba a képer-
nyőn. Jól emlékezhe-
tünk: a Jogi esetek cí-
mű műsorsorozat egész 
példatárát vonultatta fel 
az idevonatkozó perira-
toknak. A m az élet ki-
fogyhatatlain a lelemé-
nyékből, s nemcsak a 
bírósági irattárak akta-
halimazait, hanem az 
irodalom tómalehetősé-
geit is szüntelenül gya-
rapítja. 

Császár István egy 
különlegesen problema-
tikus esetet emelt át a 
törvényszéki tárgyalóte-
rem szűkebb légteréből 
az erkölcsi és lelkiisme-
reti megítélés bonyolult 
szféráiba. Egyszersmind 
némi tápot adott az el-
mélkedéshez a dolgok 

változandósága felől. A 
tények makacsak, szok-
tuk mondani, a tételes 
jog nemkülönben. Ha-
nem vannak bennünk 
gyökeres érzelmi átala-
kulásra késztető igen 
érzékeny morális ref-
lexek, melyeknek mű-
ködése józanéi kisza-
bott normáinkkal alig 
mérhető. Császár István, 
miközben a külső körül-
ményeket, azok fordula-
tait, fejleményeit vizs-
gálta — és művének is 
a Körülmények rímet 
adta —, tulajdonképpen 
e belső világ sajátos 
emberi természetű meg-
mozdulásairól tett tanú-
vallomást. 

Szepes Géza, a tévé-
film főhőse, tisztességes 
fiatalember. Egy nap 
beidézik: apasági kere-
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settel támadta meg egy 
lány, bizonyos Tóth 
Mária, akit nem is is-
imer. De ezt senki el 
nem hiszi neki. A bíró-
ság sem. Ami valame-
lyest érthető, hiszen 
annyi ügyet tárgyalnak, 
ahol a férfi, lányanyá-
vá tett szerelmi part-
nerének terhelő vallo-
másával szemben, egy-
szerűen mindent leta-
gad. Most azonban Gé-
za is és a lány is na-
gyon csúnya és lelkiis-
meretlen csalás áldoza-
ta lett. Valaki Szepes 
Gézának adta ki magát, 
a lányt elcsábította, s 
aztán éLtűnt. A valósá-
got Tóth Mária is csak 
a tárgyaláson tudja 
meg, amikor szembeta-
lálkozik a soha nem lá-
tott Gézával. Kétségbe-
esett, szorult helyzeté-
ben azonban — „felis-
meri" benne csábítóját. 

A drámának ebben a 
kulcsfontosságú mozza-
natában éreztem kisik-
lást; ezt a kegyetlen 
manővert nem találtam 
eléggé bizonyítottnak. 
Nem jogi értelemben, 
habár így is sántított 
kicsit, csupán — ha a 
csupán kötőszót szabad 
ehelyütt alkalmazná — 
konfliktusalkotó súlyát 
tekintve. Elvégre az a 
lelki és erkölcsi csapda, 
amelybe Tóth Mánia 
szorult—a vétlen meg-
tévesztettből vétkes 
megtévesztő vált —, 
még Géza igaztalan el-
marasztalásánál is bor-
zongatóbb. Nem lehet 
elég filmen ezt a „drá-
mai pólust" hisztérikus 
sírógörccsel elintézni, 
mert ezáltal a másik 
„pólus", vagyis Géza 
drámája és a kettő köz-



ti feszültségív töltése 
gyengül. 

Ha azonban: e l foga-
dom, hogy a férfilél/kü-
lethez közelebb álló 
Császár Istvánt elsősor-
ban Géza sorsa érdekli, 
akkor joggal állapítha-
tom meg : e sors érzelmi 
ecsetelése és motivációi 
tartaimasan töltötték ki 
a játékidőt. Érzékletesen 
sikerűit azt a fiatalem-
bert jellemezni, aki, 
minthogy sorsa elől 
nem .tud menekülni, 
más utat választ, önma-
ga elől menekül. A m i -
kor azonban élete ismét 
egyensúlyba kerülne, s 
igazsága is jog szerinti 
elismerésre talál, egy-
szeriben megváltoznak 
helyzetének erkölcsi és 
érzelmi összetevői. Gé-
za eddigi harcával 
homlokegyenest ellenté-
tes elhatározásra jut: 
önként és tisztességből 
vál lal ja most már nem-
csak egy, hanem két 
ember vétkének követ-
kezményét. Ha n e m ezt 
tenné, élete és lelki bé-
ké j e bizonyára ismét 
csorbát szenvedne. 

Horváth Tibor rende-
zésének érderr^ei közé 
első helyen az sorolha-
tó, hogy nem vál t a 
cselekmény levezetése 
képlertszerűvé. Géza 
lépteinek nyomon köve-
tése belső fiigyeimet 
árult el : a rendezés eg-
zakt világossága egy ben 
érzelmi rendeltetésű is 
volt, mert Géza le lkiv i-
lágának rendezettsége 
mellett szélt, ami na-
gyobb erő a megtévesz-
tések és tévedések ide-
ig-óráig tartó áldatlan 
uralmánál. Maros Gá-
bor játéka is ezt a gon-
dolatot érvényesítette; 
a lakját a keresetíenség 
és egyszerűség rokon-
szenvessé tette. 

SAS GYÖRGY 

Mindenki lehet 
Hofi 

Hofi Géza leleplezte magát a tévében, most már min-
den trükkje Ismert, bárki utánozhatja. Illetve nem utá-
nozhatja, mert az utánzás éppen nem tartozik a trükk-
jei közé. Ahogy ő maga elmondta az Otszemközt cimű 
Vitray műsorban, 0 legfeljebb mellesleg csinálja azt, 
amit más nála jobban tud csinálni. Tehát énekel, szí-
nészkedik, parodizál, de csak annyira, amennyire el-
engedhetetlenül szükséges, mert ezekkel á képességei-
vel nem lehet versenyképes, sem eredeti Megfigyelte 
viszont, hogy egy mindenki másból biányzó készséggel 
rendelkezik: gondos felkészülés után Hofi Géza tud 
lenni. Ezek után úgy döntött, hogy Hofi lesz. Az ered-
mény Ismeretes. 

De lássunk azért világosan, Hofi kizárólag a bekép-
zeltségének ék a körmönfontságának köszönheti sike-
rét. Mint a legtöbb ember, ki akar válni s többi közül, 
de ravasz logikával észrevette, hogy mindenki más szin-
tén ki akar válni és klzáróiág azért, hogy 6 még job-
ban kiváljon, direkt nem válik ki. Megmarad egyszerű 
Hoflnak. Természetesen ez a képtelen feltűnöskOdése 
nem sokáig maradt rejtve és hamarosan szerződtet-
ték a Mikroszkóp Színpadhoz és meghívták a tévébe Is. 
Az a gyanúm, hogy sokan azért szeretik, mert azt hi-
szik, hogy csak tetteti magát Hofinak; hogy baráti 
körben egészen másként viselkedik, mint a nézők előtt; 
hogy nyilvánosság előtt mindig mást mond, mint amit 
gondol. Hont mutatványnak tartják, mert lehetetlenség 
valódinak hinni. Szatíra-Íróknak való elképzelési mi 
lenne, ha Hofi nem a színpadot választja, hanem pél-
dául felverekszl magát osztályvezetőnek egy közepes 
iparvállalathoz és ebben a minőségében beszél a ter-
melési értekezleten vagy válaszol a tévé-riporternek, 
így magunk elé képzelve, magyarázatot találunk a si-
kerére. Hon a megelevenedett népt hős, a suszterinas, 
aki mindenki helyett kiáltja, hogy meztelen a király. 
O a Shakespeare drámák udvari bolondjának mai utó-
da. Műfaja a természetes észjárás. Vagy egyszerűen a 
természetesség Hiánycikkek terjesztésével foglalkozik, 
mintha közönséges kútvizzel, erdei levegővel és füst-
nélküli napfénnyel házalna. 

Egyre többet írnak róla. Többek között azért is, mert 
róla lehet. Nem kevesen akadnak nálunk, akik hitel-
rontásnak tartják, ha valaki elmondja, hogy kicsodák. 
És tulajdonképpen igazuk is van. Ok abból élnek, 
hogy eladják magukat valaminek. A közönségük nem 
őket szereti és érti, hanem azt, aminek mutatják ma-
gukat. Egyéniségük varázsát kínos erőlködéssel tükör 
előtt tanulják. Számukra as őszinte vélemény merény-
let a másnapi ebédjük és a gyerekük új télikabátja el-
len, nem csoda, hogy Igaznak azt tartják, ami csak 
látszik annak. Az olyan emberek viszont, mint Hofi, 
őrülnek, ha leleplezik őket, sőt maguk törekednek a 
lelepleződésre. '41 

Persze, ahogy már emiitettem, kizárólag beképzelt-
ségből viselkednek Így; fölénnyel nézik a mi szerény 
világunkat, amelyben mindenki színészkedik és külön-
böző olyan tevékenységet parodizál vagy csak utánoz, 
amihez legfeljebb átlagos szinten ért, ahelyett, hogy aa 
összes lehetséges tevékenységet önmagával töltené meg. 
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