
A televízió különös 
varázsló. Bűvös szer-
szám. Kegyetlen szelle-
mi ítélőszék és nagysze-
rű alkalom arra, hogy 
az embert újra és újra 
felidézhessük. 

Mert az a furcsa eb-
ben a „gépezetben", 
hogy ennek a különös 
masinériának, amelyet 
különböző nívójú embe-
rek, áramkörök, frek-
venciák, technikai szö-
vevények működtetnek, 
egyre inkább és egyre 
gyakrabban meglepődve 
tapasztalom, minősítő, 
értékjelző, érzékelő, spe-
ciális mérőműszerei 
vannak. 

Honnan veszem mind-
ezt? Onnan, hogy ha ez 
a kivételes emberi hang, 
a vox humana megszó-
lal, akkor a kamera 
csupa figyelem lesz, az 
egész gépezet elfelejti, 
hogy önmagát produkál-
ja és maga is beáll a 
hallgatók, a figyelők, az 
értők közé és azon cso-
dálkozik, amin lehet, 
amin érdemes. 

Amikor Kallós Zoltán, 
ez a derék kolozsvári 
tudós férfiú ballada-
gyűjtő útjairól mesélt, 
akkor a tévé volt olyan 
bölcs, hogy még a körí-
tést is úgy tervezte meg, 
hogy az igazi középpont 
el ne vesszen, a sok fé-
nyességben, színék ka-
valkádjában Kallós Zol-
tán személyiségének szí-
nei el ne sikkadjanak. 

Nem mindig és nem 
törvényszerűen történik 
így. Volt olyan néprajzi 
film is, amely eljátsza-
dozott a tárgyak motí-
vumaival, kiemelte, 
megpörgette, ragyogtat-
ta, félbontotta, összerak-
ta a kompozíciókat, 
mint valami furcsa cso-
dabogarat, mozogtak a 
kancsók, a hímzések, rá-
tétek, vésetek — min-

A személyiség a képernyőn 
den mozgott, de bennünk 
nem mozdult meg sem-
mi. A művészettel való 
játékok lefokozták a 
művészetet 

S most nemrégiben 
megjelent a képernyőn 
egy ember, egy népmű-
vész. Egy citerakészítő. 
Ügy hívják, hogy Budai 
Sándor. Szeged mellől, 
Sándor-faivá ról lépett a 
kamerák élé és megjele-
nése azonnal meghatott: 
személyisége hitelesítet-
te művészetét, a citera 
hangja színt, jelentősé-
get kapott — az emberi 
szótól. Az emberi sors 
magárt a művészi tevé-
kenységet is minősítette, 
a tárgyak, a motívumok, 
a citerák, a muzeális 
értékű festmények, 
mánd-mínd attól váltak 
jelentőssé, hogy Budai 
Sándor számára ezek 
nem tárgyak, nem kellé-
kek, hanem létének, em-

bereégének részei. Egy 
velük, ő maga él ben-
nük. 

Azt már nem is kell 
bizonyítanom ezek után, 
hogy a személyiség su-
gárzása, az igazi ember-
ség jelenléte még jel-
lemző attribútumaitól 
megfosztva is érvényre 
juthat Sőt Átforrósítja 
még a riport szükség-
képpen pyhangú szer-
kezetét is, lapos, egy-
hangú dramatizációját 
szinte eltünteti. 

így lett Somogyi Jó-
zsef szobrászművész 
számára az őszinteség 

szuggesztivttásának, 
mondhatni az őszinteség 
diadalának fóruma az a 
nyilatkozat, amelyben a 
benne felfakadó bizony-
talanságok, tétovaságok 
is csak mondanivalói-
nak meggondolatlatlan-
ságát jellemezték. Félel-
meinek megi-dézésével 

Szent-Györgyi Albert 



bizonyította bátorságát. 
A fiatalokhoz való von-
zódásával fejezte ki, 
hogy nemcsak tanári kö-
telességet jelent számá-
ra a tanítás; szellemét, 
sőt jellemét iskolázza 
az iskola. Somogyi nem 
szellemiségének ered-
ményeit közölte velünk, 
hanem küzdelmeit, 
gyötrelmeit, kudarcait 
járta körül. Nem azért, 
hogy tetszelegjen ben-
nük, hanem hogy ezzel 
tudja érzékeltetni meg-
küzdött diadalainak 
szépségét, benső örömét 
is. S a jellem értéke: 
ezzel azt is megszólal-
tatta: minden benső 
örömmel legfeljebb 
újabb küzdéshez váltott 
jogot. 

S aztán Szent-Györgyi 
Albert, amikor gondol-
kodói, tudósi létének tit-
kaiba engedett bepillan-
tást, valami egészen 
megindító, szinte költői 
titkot árult el a mai em-
berről. A tudósi aszke-
tizmus belső feszültsé-
geit és harmóniáit, a 
szellem működtetésének 
mechanizmusát szinte 
egy detektívregény iz-
galmával tudta átélihe-
tővé tenni. 

De nem akarom vég 
nélkül sorolni mondan-
dómat. Hiszen csak 
egy régi félismerést 
akartam újra megismé-
telni. Szophoklész drá-
májában, az Antigoné-
ban mondja a kar: 
Sok van, mi csodálatos 
De az embernél nincs 
semmi csodálatosabb. 

Mintegy 2500 évvel 
ezelőtt mondta ezt a gö-
rög drámaköltő. Ügy 
látszik, a Televízió, ha 
ad magára, előreléphet, 
egészen Szophoklész fel-
ismeréséig juttathat 
bennünket. . . 

ILLÉS JENŐ 

A POZITÍV HŐS NEHÉZSÉGEI 
őszinte rokonszenvvel figyelem a Nyitott könyv erő-

feszítéseit. Ez a rendkívül hasznos sorozat mindég ké-
pes a megújulásra. Kénytelen lg rá, t nemcsak azért, 
hogy elkerülje a formai megmerevülés veszélyét, de 
azért ls, mert a propagált művek más és más Jellegű 
megoldásokra kényszerítik. Már régen belátta, hogy a 
művet védő s a művet kifogásoló kritikus vitája — kö-
zépütt a szerzővel — nem sok szellemi Izgalmat kelt, s 
eredménye előre látható. Legutóbbi adásában — Dar-
vas József Törőkverő című nevezetes regényének az 
Olcsó Könyvtár sorozatban való megjelenése alkalmá-
ból — a krónikaszerű ismertetés formáját választotta. 
Az érdekes formában — melyet Halász Mihály opera-
tőri Ihlete tett Izgalmassá — a kamera szüntelenül Hu-
nyadi Jánosra szegeződött, s csak az idők futottak el 
alatta. Elete fontos fordulóihoz korabeli metszetek és 
korhű zene teremtettek érzelmi díszletet. Wegenast Ró-
bert „valódi" díszletet már sokkal színpadlasabbak vol-
tak, Csengey Emőke pedig a Jelmezek tervezésénél 
(vagy a háromrészes Zrínyi produkció jelmezeinek köl-
csönkérésénél) bebizonyította, hogy kitűnő Ismerője a 
XV. századbeli főurak divatjának. Kár, hogy a rendező, 
Horváth Z. Gergely nem figyelmeztette arra: felesleges 
a nagyuraknak minden helyzetben (a feleségüknek ud-
varolva, a hadisátorban üldögélve) tökéletes „dísz-
magyart" viselniük. Mint nemrég a Zrínyiben ls lát-
hattuk: rendkívül nehéz a „valódi embernek" kibogoz-
nia magát a sűrű sújtásokból. A ruha túlságoian deter-
minálja viselkedésűket. Az intrlkus figurák még úgy-
ábogy elviselik, de a pozitív hős gyakran kerül ellent-
mondásba a ruhájával. Máskülönben is nehéz a hely-
zete — szlnészileg: a sokkal árnyaltabban, kétszfnűb-
ben, tehát színesebben megformálható lntrlkus figurák-
kal szemben. Bessenyei színész erejével és szuggesztivi-
tása val, zrínyi Miklósként klverekedte magát ebből a 
dramaturgiai csapdából, de a Hunyadit alakító Vajda 
László már alig hasonlított Darvas József Hunyadi 
Jankójához. Igaz, kitűnő színészek voltak az ellenfelel, 
többek közt Győri Emil, Madaras József, Reviczky Gá-
bor, Szalay Edit, Koltay János, Holl István. S vesztére 
még a szövetségese te Nagy Attila volt, aki remek Ka-
pisztrán portrét formált. Már-már kétségbe vontam, 
hogy ez a folyvást duzzogó, sértődős, siránkozó ember 
valóban megnyeri-e majd a nándorfehérvári csatát. 
Szerencsére megnyerte, sőt utána, a halálos ágyon, még 
szép színészi teljesítményt te nyújtott. Talán mert Ing-
ben volt végre, • nem mentében. De végűi te mindent 
a „helyére tett" — a ez a legfontosabb ebben, a nem 
drámának készült sorozatban — Darvas József csendes 
vallomása következetes és tiszteletre méltó művészi hit-
vallásáról, a Hunyadi regény témájának a a maga Ifjú-
ságának és sorsának összefonódásáról. Megint nagyon 
tájékozott, okos és tapintatos kérdezőnek bizonyult 
Szabó B. István. (Akárcsak a Kertész Akos műsorban.) 
Kettejük beszélgetése nyomán egyszerre összeálltak a 
regénytöredékek, felsejlett mögöttük a történelmet álló 
történelmi regény, sőt tudatunkban már Hunyadi te 
kezdett hasonlítani — levetve Jelmezeit — regényben 
másához. Katkó István, a fogékony író-szerkesztő pedig 
talán elgondolkozik azon, hogy az ilyen típusú regény-
Ismertetéseknél nem hatna-e újszerűbben s mondani-
valóra koncentráló (nágyon szép zzöveget hallottunk) t 
a külsőségeket levető vagy legalább te egyszerűsítő elő-
adásmód. 
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