
niatűrt  —  ezt  a  kedves,  
ártalmatlan,  levendula  
illatú,  ómódi  krimit  —  a  
tévé  megtalálta.  Téved-
hetetlen  ösztönnel  ráta-
lált  arra  a  kis  rózsaszín  
foltocskára,  aimit  a  vi-
lágháború,  a  fasizmus  és  
még  nagyon  sok  minden,  
ami  a  háború  után  kö-
vetkezett,  fakulttá  tett  
Kástner  pályájának  iro-
dalmi  térképén.  

Megtalálta  és  Málnay  
Levente  rendezésében,  
Bilicsi  Tivadar  utánoz-
hatatlan  bájú  kabinet-
alakításában  —  színes-
ben  —  felelevenítette.  
Azt  kell  mondanom,  tö-
kéletesen  restaurálta.  
Nem  másolatot  kaptunk,  
nem  bizony,  mint  a  té-
vében  a  szélhámos,  mű-
kincsrabló  banda,  ha-
nem  az  eredetit.  A  ma-
ga  korában  valódi  német  
kedélvességet:  a  családi  
kör  egyhangúságából  ki-
ruccanó  neves  berlini  
hentesmestert  (Bilicsi  
Tivadar),  korrekt,  tekin-
télyes  műgyűjtőt,  gyö-
nyörű  titkárnőt  (Almási  
Éva),  aki  a  Holbein-mi-
niatűr  eredetijével  és  
másolatával  úgy  bűvész-
kedik,  hogy  biztosító  
vállalati  igazgató  legyen  
a  talpán,  aki  a  műkin-
cset  megvédi.  

Jó  a  rendezés,  az  em-
lítetteken  kívül  kitűnőek  
a  többi  színészek  is  
(Körmendi  János,  Garas  
Dezső,  Balázsovits  La-
jos),  jó  író  jól  dramati-
zált  dialógusait  hallhat-
tuk  (Szántó  Erika  a  dra-
maturg)  —  mégsem  szó-
rakoztunk.  Az  ördög  
tudja,  mi  kell  a  mai  té-
vé-nézőnek?! 

Bár  a  Televízió  is  tud-
ná!  Akkor  talán  nem  az  
eltűnt  miniatűr  nyomá-
ba  szegődne,  és  nem  a  
harmincas  években  már  
hazugnak  ható  „kedé-

nes  évek  között  sok  
minden  történt  Kastner-
rel.  A  nácik  nemcsak  a  
könyveit  égették  el,  de  
kiégették  belőle  azt  a  
fajta  fanyar  kedélyessé-
get  is,  amivel  olykor  el-
szórakoztatta  —  nem  az  
ifjúságot  (a  gyerekeket  
komolyan  vette!)  —  ha-
nem  a  kiskorú  felnőtt  
közönséget.  Tragikomé-
diája,  a  Diktátorok  is-
kolája  sajnos  nem  jelent  
meg  magyarul,  Kástnert  
a  felnőtt  olvasók  vala-
hogy  ifjúságukkal  együtt  
még  életében  eltemet-
ték.  Az  a  gyanúm,  hogy  
igaztalanul. 

No  de,  azért  van  tele-
víziónk,  hogy  emlékezni  
tanítson!  Az  eltűnt  mi-

„Aki  nem  akar  halla-
ni,  olvasson"  —  ez  az  
írás  Erich  Kástner  késői  
művei  közül,  1971-ből  
való.  Sajnos  nem  isme-
rem,  csak  az  ironikus  
cím  ragadta  meg  a  fi-
gyelmemet,  amikor  utá-
nanéztem  a  nálunk  fő-
képpen  ifjúsági  íróként  
közkedvelt  — és  elköny-
velt  — német  lírikus  re-
gényíró  pályafutásának.  

Az  eltűnt  miniatűr  a  
harmincas  évek  közepén  
jelent  meg  Németország-
ban,  az  ötvenes  évek  vé-
gén  adták  ki  magyarul;  
a  szokványos  humorú  
vígjátéki  fordulatokkal  
élő  elbeszélések  közé  
sorolják  e  művét.  

A  harmincas  és  hetve-
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Almási  Éva  és  Balázsovits  Lajos  


