
TESTVÉRPÁR 
Tudományosan  igazolt  

tény,  hogy  az  ember  az  
egyetlen  olyan  lény  a  
Földön,  amely  tudatá-
ban  van  saját  halandó  
voltának.  S  ha  az  ember  
élete  során  csak  egyszer,  
egyetlen  percre  elgon-
dolkozik  azon,  hogy  hol,  
hogyan  és  mikor  követ-
kezik  be  a  számára  is  
elkerülhetetlen  elmúlás,  
akkor  a  maga  részéről  
bízvást  megfizetett  szür-
ke  agysejtjeiért.  

Az  igazság  pillanata  
ritkán  mentes  a  fájda-
lomtól;  annál  is  inkább,  
mert  a  valóságban  több-
nyire  nem  egyetlen  pil-
lanat  csupán.  Az  öreg-
kor  végén,  lét  és  nemlét  
határmezsgyéjén  egyre  
gyakrabban,  egyre  éle-
sebb  formában  vetődik  
fel  a  kérdések  kérdése;  
miért  élünk?  Miért  él-
tem  én,  —  az  egyén,  —  
mi  volt  létem  értelme,  
tartalma,  célja?  Mi  ma-
rad  utánam,  ha  elme-
gyek? 

Ezt  a  hallatlanul  iz-
galmas  kérdéskomplexu-
mot  teszi  vizsgálódásá-
nak  tárgyává  Téglásy  
Ferenc,  Szakonyi  Károly  
novellájából  készült,  
Szijj  Miklóssal  írt  Test-
vérpár  című  tévéjátéka.  
Az  eleséttségében  egy-
másra  utalt  két  öreg  ál-
landósult  marakodását  
valójában  a  nagy  kér-
désre  adandó  válasz  igé-
nye  motiválja.  Mielőtt  a  
semmibe  hullanak,  
görcsbe  merevedő  ujjak-
kal  kapaszkodnak  meg  a  
lét  peremén,  hogy  dü-
hödt  indulattal  kiáltsák  
oda  a  másiiknak,  a  világ-
nak;  „Azért  is  nekem  
volt  igazam!"  

Hogy  melyiküknek  
van  igaza  valójában?  

A  rendkívül  szerte-
ágazó,  sokrétegű  kérdés-
halmazra  hiteles  választ  
—  vagy  válaszokat  —  
adni  aligha  lehetséges.  
Egy  félórás  tévéfilm  
—  mint  amilyen  a  Test-
vérpár  —,  jószerével  
még  az  alapkérdés  tisz-
tázását,  a  konfliktus  
erővonalainak  pontosabb  
megvonását  is  alig  vál-
lalhatja.  Ha  mégis  meg-
teszi,  akkor  ez  csakis  bi-
zonyos  kompromisszu-
mok  árán  lehetséges.  

Le  kell  mondani  az  
árnyaltabb  jellemábrá-
zolásról,  helyette  csak  
vázlatosan  jelzett  figu-
rákat  „vállalhatnak"  az  
alkotók,  a  konfliktus  
elemeinek  erőteljesebb  
érvényre  juttatása  he-
lyett  csak  annak  lénye-
gére  tehetnek  utaláso-
kat. 

A  mű  egészén  valami  
suta,  kamaszos  báj  su-
gárzik  át;  a  dialógusok  
néha  döcögősek  egy  ki-
csit,  s  a  forgatókönyv  
néhány  gyenge  pontját  
Petur  Ilka  és  Kőmíves  
Sándor  szinészi  alakítá-
sa  sem  tudja  palástolni.  
Mégis  kiérezzük  belőle  a  
szándék  tisztességét,  a  
művészi-emberi  elköte-
lezettséget. 

A  Pécsi  Stúdió  —  a  
mű  „szülőszobája"  —  di-
cséretre  méltó  bátorság-
gal  vállalkozott  arra,  
hogy  korlátozott  lehető-
ségei  ellenére  belefogjon  
Szakonyi  Károly  novel-
lájának  filmrevitelébe.  
Az  a  bizonyos  kamaszos  
darabosság  azonban  job-
ban  érezhető  a  filmen,  
mintsem  hogy  a  néző  fi-
gyelme  elsiklana  fölötte.  
A  TV  hőskorának  azóta  
feledésbe  merült  stílus-
jegyei  helyenként  régi  
ismerősként  köszönnek  
vissza  a  képernyőről.  

S  ha  már  kamaszkor-
ról  esett  szó,  a  teljesség  
kedvéért  tegyük  hozzá  a  
hasonlathoz;  hiba  lenne  
megfeledkezni  arról,  
hogy  a  felnőtt  nagyok  is  
így  kezdték.  

Reméljük,  hogy  a  Pé-
csi  Stúdió  —  amelynek  
ez  az  első  önálló  műve  
—,  hamarosan  megör-
vendezteti  nézőit  „fel-
nőttesebb",  vagyis  ala-
posabban  kimunkált,  na-
gyobb  szakmai  rutinnal  
megvalósított  műveikkel  
is.  Az  indulásból  ítélve  
a  várakozás  korántsem  
reménytelen:  kíváncsian  
várjuk  a  folytatást.  
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Jelenet  a  filmből  


