
Feltételes  vallomás  
Kamondy  László  azok  

közé  tartozott  irodal-
munkban,  akiknek  mű-
veiben  elemi  erővel  je-
lent  meg  közelmúlt  éle-
tünk  számos  ellentmon-
dása,  a  megtett  út  min-
den  kacskaringója,  föl-
erősítve  —  súlyos,  sze-
mélyes  élményként  —  
azzal  a  felemás  életfor-
maváltással,  amelyet  
egy  vidéki,  falusi  fiú  
nagyvárosi  értelmiségivé  
alakulásának  korántsem  
egyszerű  folyamata  oko-
zott  számára.  Novellái-
ban,  drámáiban  kevés  
jelét  tapasztalhatjuk,  
hogy  a  korszak-ellenté-
teket  politikai  síkon  ér-
zékelte  volna,  armál  in-
kább  láthatjuk  —  írói  
módszerének,  stílusának  
olykor  meghökkentő  
váltásaiban  —  a  társa-
dalmi,  erkölcsi  és  mű-
vészeti  eszmények  el-
lentmondásos  változá-
sainak  nagy  tanulságú  
lenyomatát;  mert  ez  a  
„lenyomat"  egy  őszinte  
művészi  küzdelem  'hite-
les  erejével  hat  ránk,  s  
mert  végképp  hitelesíti  
a  tragikus  felhangokkal  
dúsuló  írói  pálya  végül  
is  valóban  tragikus  vég-
fordulata. 

Az  ötvenes  évek  szi-
lárd  alapokon  építkező,  
magabiztos  realista  no-
velláitól  ama  mind  ke-
serűbb  ízű  groteszkig,  
amellyel  Kamondy  már  
egyáltalában  nem  ko-
rábbi  magabiztosságával  
próbálkozott  utolsó  évei-
ben,  hanem  nagyon  is  
megszenvedve  a  művé-
szi-alkotói  bizonytalan-
ság  minden  keservét  —  
átmenetek  hosszú  sora  
található  túl  korán  lezá-
rult  életművében.  

Sajátságos  szerkezeti  

funkciója,  dramaturgiai  
jelentősége  van  például  
jónéhány  írásában  a  fel-
nőttek  játékának:  afféle  
szabadságos  határ hely-
zetékben  megnyilvánuló,  
önkényes,  szeszélyesnek  
tetsző  döntéseknek,  
amelyeik  mindig  a  jel-
lem  mélyebb  rétegeiről  
árulkodnak  hőseinél,  s  
mindig  azzal  a  veszély-
lyel  fenyegetik  őket  —  
és  környezetüket  —,  
hogy  komolyra,  sorsdön-
tőre  fordulnak.  A  játé-
kos  és  komoly  helyzetek  
váltakozásai  egyfajta  lí-
rai  „fellazítását"  ered-
ményezték  Kamondynál  
annak  a  szigorú,  kötött  
formájú  elbeszélő  prózá-
nak,  amely  írói  indulá-
ságára  volt  jellemző.  

Nem  tette  rosszul  a  
televízióban,  aki  Ka-
mondy  Lászlónak  éppen  
két  ilyen  típusú  novel-
láját  választotta  ki  meg-
filmesítésre.  Hogy  kit  il-
let  ezért  az  elismerés,  az  
már  nem  derül  ki  egy-
értelműen  a  tévé  kibo-
csátotta  információkból,  
mint  ahogy  azon  is  csak  
törhetjük  a  fejünket,  re-
ménytelenül,  hogy  vol-
taképpen  ki  is  írta  a  
Feltételes  vallomás  cím-
mel  műsorra  tűzött  rö-
vidjátékfilmek  forgató-
könyveit?  Mert  hogy  az  
íróként  föltüntetett  Ka-
mondy  László  nem,  az.  

több,  mint  valószínű:  ő  
novellának  írta  a  cím-
adó  történetet,  meg  az  
Ismerkedés  tükörben  cí-
mű  más ika t . . .  (Talán  
a  dramaturgként  meg-
nevezett  Jánosi  Antal  a  
forgatókönyvíró?)  A  té-
vé  titkolódzása  egyéb-
ként  még  furcsábbat  is  
eredményezett:  a  mű-
sorból  arról  értesülhe-
tett  az  ember,  hogy  egy  
tévéjátékot  fog  látni;  ez-
zel  szemben  látott  két  
szabályos  kisfilmet,  rö-
vidjátékfilmet.  Hát  már  
a  tévé  is  „szégyelli"  a  
kisjátékfilm  műfaját?  

A  két  novella:  négy  
szerep  —  egy-egy  férfi,  
egy-egy  nő  —,  a  többi-
ek :  voltaképp  csak  
„staffázs".  A  Feltételes  
vallomás  Pap  Éva  és  
Sinkó  Lászó,  az  Ismer-
kedés  tükörben  Su-
nyovszky  Szilvia  és  Buj-
tor  István  számára  kí-
nált  igazi  játéklehetősé-
get.  Igazit,  mert  mind-
két  novella  hangulat-  és  
ritmusváltásokra,  „dup-
lafenekű"  dialógusokra  
épül,  s  amellett  egyszerű  
vonalvezetésű  történet,  
világos  „szerzői  utasítá-
sokkal".  Könnyed  móká-
zásból  vált  át  szenvedé-
lyes  kitörésekbe,  szenve-
dő  ráismerésekből  csap  
át  színlelt  közönyösség-
be,  és  így  tovább  —  
olyasmiben  bővelkedik  


