
Az ötletnek szűk a 
méhe ahhoz, hogy élet-
revaló gondolatot ki-
hordhasson és világra-
hozzon. Az egy ötletből 
szervezett, afféle egysej-
tű művek akkor marad-
nak illendően arányo-
sak önmagukhoz, ha be-
érik magukkal s abból 
osztódnák, amijük van: 
abból az egy ötlet-sejt-
ből. Örökzöld művek 
egész sora — például az 
egykori francia vígjáté-
kok f a j t á j a — tenyészik 
így vígan a világban 
és senki nem kér számon 
tőlük magasabbrendű 
eszmei fejlettséget. A 
ba j akkor kezdődik, 
amikor egy amőba ge-
rinces utódban próbál 
folytatódni. 

Ilyesféle ba ja van 
Bárány Tamás Velünk 
kezdődik minden című 
művének, amely Ssmsei 
Jenő dramaturg bábás-

• kodásával gondolatokat 
kívánt szülni a maga 
többé-kevésbé épkézláb 
ötletéből a tévé képer-
nyőjén. Az ötlet-csíra 
annyi, hogy egy híg-vi-
dám fiatalember, leg-
alább egy víkend idejé-
re, megpróbál mély-ke-
serű kiábrándultnak, 
zsebében degesz biztosí-
tékokkal ágrólszakadt, 
szabad csavargónak, 
nagyonis megelégedett 
körülményei között 
örök elégedetlennek, be-
avatott létére kívülre-
kedtnek, villatulaj lété-
re villabetörőnek látsza-
ni. Ezt az ötletet lehet 
kedvesen, könnyű iró-
niával, helyzetkomiku-
mok egymásra halmo-
zásával, bonyodalmas 
fordulatokkal, lélegzet-
elállító ötletekkel to-
vábbszőni. Sokfélekép-
pen, csak társadalom-
bölcselő gondolatokkal 
nem. 

Itt mégis ez történik. 
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S mert ez, az ötlet le-
származott gondolatai 
kétfejű logikával — te-
hát voltaképpen fejet-
lenül — jönnek a világ-
ra, spirituszba való te-
remtményekként. Ép-
kézláb, bal-jobb végta-
gok helyett százfelé kap-
dosnak és rugdalóznak, 
öt-hat-hét fölös szá-
mú szemmel sem látnak 
jól, két-három szájukkal 
sem mondanak igazat, 
két-három szívükkel 
sem éreznek valamire-
valót. ö t le t és gondolat 
nehézéletű. összenőtt 

sziámi ikerként jött itt a 
világra, közös és mégis 
más pulzus-számú vér-
keringéssel, más-más 
nemű táplálékot egy 
emésztőrendszerbe gyö-
möszölve. Valójában hát 
életképtelenül — csak 
képernyőre képesen. 

öt le t és gondolat mes-
terségesen összekénysze-
rített együttéléséből 
mesterséges, ál-mély 
dialógusok fakadnak, 
kőtáblára vésendő mon-
datok, — ahol egy vicc 
többet mondana, — 
sarkigazságok, de csak 
az utcasarokról. Ez az 
emelkedett hanghordo-
zás valamely irodalmias 
ve retet ad a tévé-játék-
nak, amelyhez pedig az 
anekdota egyszerűsége 
és közvetlensége jobban 
illenék. Voltaképp csak-
is ez illenék hozzá. 

Nyilván ez a „vere-
tesség" vezette félre 
Gaál Albertet is, mikor 
rendezői eszközeivel na-
gyobb mondandóhoz 
gyürkőzött, mint amek-
kora ezé a történeté, ö 
is, az operatör Szilágyi 
Virgil is vas-súlyzók 
alatt roskadozik, mikor 
a hurkapálca ké t végére 
szerelt, fe l fú j t golyókat 
emel. S a gondolat erő-
feszítéseitől szakadnak 
meg a szereplők is, ami-
kor pedig valójában 
csak csevegnek. Bizo-
nyos, hogy a két tehet-
séges fiatal színész: 
Szegváry Menyhért és 
Szerencsi Éva, nem be-
szélve Bessenyei Ferenc-
ről, Békés Ritáról, Bits-
key Tiborról, őszintéb-
ben tudna szólni, őszin-
tébben tudná élni a ma-
ga szerepét, ha nem azt 
szólná s nem azt a f igu-
rát élné, amit ebben a 
tévé-játékban mondania 
és éreznie kéli. 
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