
Színészsorsok idézése 
Nagy vállalkozás a 

televízió Színészmú-
zeum sorozata. Bános 
Tibor merészségét csak 
az értheti meg, aki ma-
ga is szerkesztett már 
hasonló sorozatot, hi-
szen a színész tüzei az 
est fényeinek kihunytá-
val elhamvadnak, a kri-
tikusok jelzői, a kortár-
sak emlékezései legfel-
jebb egy kis sugarat 
tudnak felmutatni abból 
a fényözönből, amit a 
színész színpadi jelenlé-
te, sorsának átélhető kö-
zelsége jelentett. 

Iszonyú alkut kötött a 
színész az idővel, diva-
tosnak kell lennie, mert 

, így tud aktuálisan meg-
szólalná, a korstílusnak 
megfelelően létezni, de 
divatosnak lenni azt je-
lenti, hogy eleve a mu-
landósággal jegyezte el 
magát. Ilymódon min-
den színészi alkotás re-
ménytelen per és vég-
zetes megalkuvás az 
idővel, a színész művé-
szete szinte fátumsze-
rűen múlandó. 

Mi teszi mégis érde-
kessé olykor megrendí-
tővé az ilyen emlékidé-
zéseket, mint amilyen e 
sorozat nyitó estje volt? 
Maga az a csoda, hogy 
a véglegesen eltávozott 
féltámasztható. Van eb-
ben valami kísértetiesen 
megdöbbentő, drámaian 
sokkoló erejű ható-
anyag, még akkor is, ha 
az amit látunk nem 
mindig jellemző, legfel-
jebb egy széljegyzet, 
egy fél jelző erejéig le-
het érvényes a színész 
művészetére. Amit Já-
vor Pálból ezen az es-
tén láttunk, így volt 
fájdalmas, a torzó mi-

voltában volt drámai, 
mert olykor-olykor a 
sablonszituációkon is 
átsütött az az emberi-
színészi erő, amelyről 
kortársai, pályatársai 
oly meggyőző szavakat 
mondtak. 

De hol van mindez a 
teljességhez? Alig, vagy 
csak keveset ért meg 
Jávor életútjából, aki 
egy ilyen műsort meg-
tekint, nemcsak azért, 
mert adataiban sok a 
pontatlanság, s pályaké-
pében kevés az eredeti 
megfogalmazás, de za-
varó volt már az is, 
hogy Jávorról szólván 
megjelent a képernyőn 
egy fiatalember, Farády 
István, aki mint egy élő 
magnetofon fölmondta 
mindazokat a szövege-
ket, amelyeket a szájába 

adtak. Azt hiszem, talán 
hitelesebb lett volna az 
egész műsor, ha megszó-
laltak volna azok az 
írók, újságírók, akik va-
lóban végigkísérték Já-
vor pályáját és hiteles 
tanúként akár végigkon-
ferálták volna a műsort 
vagy hitelesítették vol-
na a narrátor szövegeit. 
Gondolok például Mát-
rai Betegh Bélára, Gyár-
fás Miklósra, Thúrzó 
Gáborra, Békeffy Ist-
vánra, de a névsort le-
hetne folytatni, s akkor 
az anekdoták által oly 
sokszor ködbevont Já-
vor Pál kiléphetett vol-
na a legendák bozótjá-
ból, s legalább halála 
után képviselhette volna 
egyéniségének és művé-
szetének kval i tása i t . . . 

ILLÉS JENŐ 

Súlyos betegség után szeptember t izenharmadikán el-
hunyt Vilcsek Anna, úiságiró, krit ikus, a Magyar Nem-
zet belső munkatársa . Kulturális életünk ismét szegé-
nyebb lett egy értékes munkatárssal , aki tevékenysé-
gét immár hosszú esztendők őta a televízió bírálatának, 
népszerűsítésének, tömegkapcsolatai elmélyítésének 
szentelte. Az elsők között volt, aki felismerte korunk 
e fontos és jellegzetes intézményének beláthatatlan sze-
repét, és vállalta annak írásos szolgálatát, főfeladatának 
érezve, hogy észrevételeivel, tanácsaival, értékeléseivel 
segítsen annak szocialista arculata, eszmei-szakmai 
színvonala elmélyítésében, művészi-esztétikai lehetősé-
gei kibontakoztatásában. Nemcsak kri t ikusa, szenvedé-
lyes hive, megszállottja volt a televíziózásnak, aki elvi 
Igényességét, az első lépéseit tevő intézmény problé-
máinak-nehézségeinek megértésével párosította; nem-
csak a kívülálló kritikai szigorával, de a küzdőtárs 
együttérzésével serkentve hibái, fogyatékosságai kiküszö-
bölésére, eredményei szüntelen továbbfejlesztésére. Az-
zal a sokoldalú és fogékony kulturális érdeklődéssel, 
amelyet a fi lmkritikusi tevékenység megelőző szaka-
szának esztendeiben mélyült el az audiovizuális kultú-
ra és formanyelv beható ismeretévé. 

Távozásával nemcsak kritikai életünk lett szegényebb, 
de egy kitűnő kollegát, egy mélyérzésű, Igaz embert is 
elvesztettünk. 
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