
Késő  őszi  esti  órán  
A  bűvész  előhúz  bordó  

szmokingja  zsebéből  egy  
tarka  muszlinkendőt,  
megmutatja  —  nem  csa-
lás,  nem  ámítás! — meg-
szólal  a  zene,  előkészít  a  
varázslatra,  a  bűvész  
magasba  repíti  a  kendőt,  
és  íme  —  sehol  a  kendő!  
galambok  szálldosnak  
helyette!  Molnár  Ferenc  
megmutat  egy  ötletet,  
néhány  pingpongcsata  
fnissességű  dialógus  kell  
csák  hozzá,  feldobja  a  
magasba,  int  a  varázs-
pálcájával— kis  hókusz-
pókusz,  többre  nincs  
szüksége  —  és  Norrison  
iparmágnás  egy  óra  alatt  
—  „Egy,  kettő,  három"  
—  grófot,  iparmágnást  
csinál  az  ügyefogyott  
Fusz  Tóni  taxisofőrből.  
Majd  miután  a  varázs-
lat,  —  szputnyik  tempó-
ban — sikerül,  meghajol,  
széttárja  a  két  karját;  
„íme,  ennyi  csak,  semmi  
más!".  De  ugyanakkor  
mégis  részesít  egy  kis  
melankóliában  —  mi-
lyen  könnyen  manipu-
lálhatni  az  embert!  

És  most  —  Dürren-
matt. 

Bűvész  ő  is.  De  rend-
kívül  agyafúrt  bűvész.  
Ügy  fog  neki  mutatvá-
nyainak  és  úgy  bonyo-
lítja  le  a  látványos ered-
ményig,  hogy  ránk  san-
dít:  „játékez,  produkció,  
de  azért  ez  álca  csak,  
nagyon  mélyeket  fogok  
önökkel  közölni,  ha  kí-
vánják  életről-halálról,  
ha  mást  kívánnak,  akkor  
például  a  kapitalista  
társadalom  viszolyogtató  
bűneiről,  a  művész  fele-
lősségéről  vagy  kiszol-
gáltatottságáról,  a  míto-
szok  ürességéről,  esetleg  

arról,  hogy  Shakespeare  
vagy  Strindberg  nem  
tudta  kifejezni,  mit  is  
ákar,  most  íme!  tessék-
lássák!  én  kifejezem,  
•már fel  is  dobtam  azt  a  
varázskendőt!".  És  min-
dig  sikerül  a  produkció.  
És  a  produkció  mindig  
látvány,  tűzijáték,  elkáp-
ráztat, szikrázó gyémánt-
nak  látjuk  azt,  ami  el-
pattanó  patronszikra  
Erre  azonban évtizedekig 
nem  igen  jöttek  rá.  Nem  
tagadom,  —  „dürren-
mattiánus"  voltam  én  is.  
Többet  gondoltam  írá-
saiba  bele  én  is,  s  azt  
sem  tagadom  —  kicsit  
fáj  egy  ekkora  bűvész-
nék  lassú,  fáradt  alko-
nya.  Nem  vagyok  egye-
dül. 

Ugyanakkor  —  korai  
tévéjátéka  elragadó  mu-
tatvány.  Mindent  tud  és  
mindent  elénk  tár,  ami  e  
nehezen  meghatározható  
műfajhoz szükséges. Kép-
ernyőben  gondolkodik  —  
nem véletlen,  hogy  sokak  
szerint  ő  találta  fel  az  
eszményi  tévéjátékot  —  
helyzetei  színpadon  üre-
sek  lennének,  ragyogó  
párbeszédei  —  mivel  
ironizálón  mélységeket  
kívánnak  kifejezni,  nem  
úgy  mint  Molnár  Ferenc  
—  éppígy  semmitmon-
dók.  A  képernyőn  azon-
ban  sajátos  életet  nyer  
minden,  alakjai  a  szűk-
re  szabott  időben  körül-
járhatók,  rendelkeznék  
mindazzal,  ami  egy  jel-
lemhez  —  vagy  figurá-
hoz  —  ebben  az  időtar-
tamban  szükséges.  Az  
ötlet  kitűnő  —  a  nyam-
vadt  kispolgári  magán-
nyomozó  rábizonyítja  a  
Nobel-díjas  íróra,  hogy  
tömeggyilkos.  Majd  ál-

dozat  desz  ő  is,  meghal  
ő  is,  önszántából.  Mert  
az  író  rábízza  a  halált  
hőseire,  nem  vet  kötelet  
a  nyakukba,  nem  süt  rá-
juk  pisztolyt.  Az  író  
ugyanis  rendelkezik  hő-
seivel  —  ez  persze  igaz  
is  —  de  kevésbé  igaz,  
hogy egy-egy valódi gyil-'  
kossággal  elősegíti  re-
génybeli  létezésüket,  s  
ami  ezzel  együtt jár: 
pusztulásukat.  Agatha  
Ohristie  lelkén  száz  meg  
száz  halott  száradt,  Dür-
renmattón  sem  kevés  —  
de  mindketten  élték  és  
élik  a  maguk  nyugodal-
mas  életét.  Mert  a  gyil-
kosság,  amit  papíron  kö-
vet  el  az  író,  nem  okoz  
lelkifurdalást.  Senkinek  
sem  szabad  mindent,  az  
író  sincs  felmentve  a  
felelősség  alól  —  s  itt  a  
baj,  mert  Dürrenmatt  
elmésen  az  ellenkezőjét  
szeretné  bizonyítani  Ko-
molyan-e?  játékból-e?  
Ez  nem  derül  ki.  S  ez  a  
gyanús. 

Kern  András  rendezte  
a  tévéjátékot.  Feszesre  
fogta,  egyetlen  iramban  
száguldtatta  az  esemé-
nyeket, nem kívánt  „mű-
vészkedni".  Vagyis:  azt  
adta  maradéktalanul,  
ami  a  mű  külsősége,  
vagyis  a  bűvészmutat-
ványt.  És ebben  a  törek-
vésében  bűvész  volt  ő  is,  
—  remekbe  sikerült  a  
mutatvány,  a  muszlin-
kendő  eltűnt,  galambok  
röppentek  helyette.  Segí-
tőtársai  —  kfit  emléke-
zetes  színészi  bűvész-
mutatvány,  s  mindkettő  
több,  mint  ami  szere-
pükben  rejlett.  Az  egyik  
—  Szabó  Sándor.  A  má-
sik  —  öze  Lajos.  
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