
Mennyből egy angyal 

Hubay  Miklós  hatva-
nadik  születésnapját  a  
Televízió  unalmas  szó-
noklatok  helyett  a  szer-
ző  két  mulatságos  .ko-
médiájával  ünnepelte  
meg.  Mindkét  játék  öt-
letes,  szellemes  és  való-
ban  alkalmas  arra,  hogy  
a  drámairót,  mint  a  
dramaturgiai  sakkjáték  
nagymesterét  jellemez-
ze  és  méltassa.  

Hubay  tévéjátékai  a  
naiv  és  rafinált  nézőhöz,  
az  egész  „elektronikus  
faluhoz"  (Mc  Luhan  ne-
vezi  így  a  sokrétű  tévé-
közönséget)  egyaránt  
szólnak.  Az  előbbit  az  
ötletek  villódzása,  a  kép-
ernyőn  megelevenedő  
mese  fordulatossága,  te-
litalálatai  ragadják  ma-
gukkal,  az  utóbbi  a  dra-
maturgiai  gépezet  mű-
ködésének  pontosságá-
ban,  gördülékenységé-
ben,  a  bravúros  írói  
technikában  leli  örömét.  

A  Mennyből  egy  an-
gyal  üde,  izgalmas,  re-
mekül  exponált  és  lírai-
an  feloldott,  ironikus-
tragikus  komédia.  A  ka-
masz  arkangyal  (Felföl-
dy  László)  nem  az égből,  
hanem  egy  lakótelepi  
bérház  hatodik  emeleti  
nyitott  ablakán  át  repül  
be,  hogy  megmentse,  el-
bűvölje  és  női  élethiva-
tására  emlékeztesse  a  
szomszédos  lakásban  te-
lefonon  'hisztérikusan  
sikoltozó,  öngyilkosság-
gal  fenyegetődző  fiatal-
asszonyt.  (Béres  Ilona  
értően  ironikus  alakítá-
sa.)  A  falak,  mint  köz-
tudomású,  a  házgyári  la-
kásokban  vékonyak,  a  
semmittevő  nők  —  kü-
lönösen  ha  brutális  fér-

jük  rájuk  zárja  lakásuk  
ajtaját  —  köztudomású-
an  boldogtalanok  és  csak 
akkor  nem  unatkoznak,  
ha  a  kellő  pillanatban  
megjelenik  életükben,  és  
otthonukban  valaki,  áki  
értelmet  és  izgalmat  
csempész  sivár  magá-
nyosságukba.  Hübay  
szerelmes  kamaszfiúja  
valóban  „angyali"  tisz-
taságú, és különös  akció-
ja  drámailag  teljesen  —  
talán  túlságosan  is  —  
indokolt:  anyja  öngyil-
kossága,  hallgatag  fiúi  
magánya  pontosan  rímel  
a  szomszéd  lakásban  ön-
gyilkossággal  kacérkodó,  
őrjöngő  fiatal  nő  hangos  
kétségbeesésére.  Az  utol-
só  pillanatban  'betoppa-
nó  'férj  (Szilágyi  Tibor  
kemény  figurája)  végle-
tesen  ellenszenves:  kö-
zönséges,  kegyetlen,  ön-
ző,  durva.  Amikor  pa-
rancsára  a  fiú  visszafelé  
is megteszi  az  életveszé-
lyes  párkánysétát  — sze-
rencsére  nem  látjuk  a  

nyaktörő  mutatványt  —  
minket  is  bezár  a szerző, 
a  feszülten  figyelő  'há-
zaspárral  együtt,  a  szo-
bába  és  a  krimiszerű  iz-
galomba,  hogy  az  asz-
szonnyal  együtt  meg-
könnyebbülten  lélegez-
zünk fel,  amikor  a szom-
széd  lakásban  végül  fel-
hangzik  a  megmenekülé-
sét  jelző,  ismerős  édes-
bús  dallam,  a  lemezját-
szón. 

Hubay  a  fiúval  és  a  
„párkánymotívummal" 

krimi-mozzanatokat 
csempész  a  bájos  törté-
netbe.  Ez  önmagában  
nem  volna  baj,  ha  az  
író  — akár  hősei  —  nem  
esne saját  ötleteinek iver-
mébe.  De  Hubay  nem  
krimit  írt  és  a  jól  szer-
kesztett  játékban  nem  a  
krimik  hideg  matemati-
kája,  hanem  az  írói  fi-
gurákban  láthatatlanul  
elrejtett  dramaturgiai  
gépezet  szívhangoknak  
álcázott  kis  óraműve ke-
tyeg.  A  hibátlanul  létre-

Kozák  András  és  Galambos  Erzsi  



hozott  feszültségi  ponto-
kon  a  drámai  gépezetnek  
ez  a  túl  sima,  túl  olajo-
zott  működése  —  oly-
kor  —  kijózanítólag  hat  
a  nézőre. Az  ötletek  dra-
maturgiája  ugyanis  nem  
engedi,  hogy  a  szereplők  
saját  ellentmondásos  
életüket  éljék,  a  figurák  
azért  nem  mozognak  
szabadon,  mert  valami-
féle  dramaturgiai  kény-
szerzubbonyba  bújtatta  
őket  a  szerző.  

Hubay  nem mindig  fi-
gyel  saját  teremtményei-
re.  Különösen  áll  ez  a  
második  bemutatott  já-
tékra.  Az  Antipygmalion  
fiatal  szobrásza  (Kozák  
András)  saját  hazug mű-
vészi  álmainak  foglya.  
Elvált  felesége  (Galam-
bos  Erzsi)  az  aszkétikus,  
az  igazi  művészet  önként  
vállalt  fogságából  a  siker  
és  megalkuvás  kelepcé-
jébe  csalja.  A  hús-vér  
modellt  a  váratlanul  be-
toppanó  feleség  félté-
keny,  józanul  kutató  te-
kintete  elől  a  szobrász  
úgy  burkolja  leplekbe,  
mintha  nem  is  élő  női  
test,  hanem  holt  szobor  
állna  a  műterem  —  és  
a  dráma  —  középpont-
jában. 

A  játék  itt  is telve  van  
—  illetve  volna  —  rej-
tett  izgalommal  (külö-
nösen  Galambos  Erzsi  
virtuóz,  sokszínű  alakí-
tása  jóvoltából)  ha  nem  
következne  be  az  a  ren-
dezői  stílustörés,  hogy  az  
élő  modell  a  szobrász  
megdöbbenésére,  a  szá-
mító  csalafinta  feleség  
kényszerű  „leleplezése"  
folytán  szemünk  láttára  
élettelen  és  ormótlan  
gipszszoborrá  változik.  
A  csoda  varázslata  he-
lyett  egy  naturalisztikus,  
visszataszító  szoborfigu-
ra  áll  előttünk  a  realis-
ta  aprólékossággal  ábrá-
zolt  környezetben.  így  a  

szolborral  együtt  a  szob-
rász  is  lelepleződik:  a  
vaskos  látvány  azt  su-
gallja, hogy  ennek a  mű-
vésznek  a  kezében  min-
den  élő  ember  holt  
anyaggá  válik.  

A  néző  zavarba  jön.  
Kicsoda  voltaiképpen  ez  
a  „fanatikus"  művész?  
A  szobrász  alakja  a  szo-
bor  bemutatása  által  
visszamenőleg  is  érdék-
telenné  válik.  

Az  Antipygmalionban  
tehát  az  embertelen  
művész  vegytiszta  kép-
letét  kapjuk.  Azét  az  al-
kotóét,  akinek  a környe-
zete  kizárólag  eszközzé  
válik.  Csakhogy  ezúttal  
a  matematikai  absztrak-
cióba  —  főleg  a  rendező  
Zsurzs  Éva,  de  talán  
részben  a  szerző  hibájá-
ból  is —  számítási  hibák  
csúsztak.  A  szobrász  nem  
fanatikus  művész  (Ko-
zák  András  természetes  
alakítása  is  kétségekben  
hagy  efelől),  hanem  
olyan  valaki,  aki  ugyan-
úgy  kihasználja  ügyes  
reklámfogásókkal  műve-
it  áruba  bocsájtó,  őt  me-
nedzselő  feleségét,  mint  
ahogyan  cserben  hagyja,  
elárulja,  mozdulatlanul  
álló,  művészi  álmait  né-
mán szolgáló,  később  kö-
vémeredt  modell-szerel-
mét  is.  Amíg  az  első  já-
ték  végkifejletében  a  
drámai  feszültség  izgal-
ma  a  tetőfokra  hágott,  
addig  a  másodikban  a  
csoda  látványa  kiábrán-
dulást  és  csalódást  okoz.  

Megint  csak  az  tör-
tént,  hogy  Hubay  egy  
remek  ötlet  nyomába  
szegődve,  száguldó  dra-
maturgiai  gépezetével  
elgázolta  és  cserben-
hagyta  saját  drámai  „ál-
dozatait". 

őszintén  sajnáljuk  
őket.  Kár  értük.  

MÁGORI  ERZSÉBET  

A  CÍMLAPON:  
Kovács  Nóra  a  L e g a t  o  
című  új  magyar  film  
egyik  női  főszereplője.  
Rendező:  Gaál  István.  
(Domonkos  Sándor  fel-
vétele) 

XXI.  évf.  9.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  l-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal :  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
st  dij  >/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat.  H—1389  
Budapest.  Postafiók  149.  

78.2517 
Egyetemi Nyomda 
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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Idegenek Szakonyi  Károly  novelláiból  Málnay  
Levente  rendez  tévéjátékot;  Békés  
Rita,  Bordán  Irén,  Kozák  András,  
Almási  Éva  és  Horváth  Sándor  fő-
szereplésével.  Operatőr:  Illés  János.  

Békés  Rita,  Bordán  Irén,  Kozák  András,  Almási  Eva  és  Kozák  László  
(Kende  Tamás  felvételei)  
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