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FELSZÁLLOTT A  PÁVA  
A  hosszú,  izgalmas,  

nemesen  szórakoztató  
műsorfolyam  egyelőre  
lezárult,  legalábbis  a  te-
levízió  képernyőjén.  A  
műsor  szerkesztői,  ren-
dezője,  Lengyelfi  Mik-
lós  és  Kenyeres  Gábor;  
a  két  műsorvezető,  Kud-
lik  Júlia  és  Antal  Imre  
ma  már  új  feladatokkal  
foglalkozik,  de  gondo-
lom,  még  ma  is  érzik,  
nem  felejtik  azt  a  rend-
kívüli  érdeklődést,  tisz-
teletet,  amely  feléjük  
áradt,  amely  a  szerkesz-
tőket,  műsorvezetőket  
és  zsűritagokat  egyaránt  
megérintett,  csakúgy,  
mint  a  nézőket,  a  műsor  

hűséges  szavazóit,  és  ki-
tartó  szemlélőit.  Remél-
ni,  hinni,  sőt  követelni  
szeretnők,  hogy  az  ün-
nepélyes  díjkiosztás  pil-
lanata  ne  legyen  befeje-
zése  ennék  a  csodálatos  

népmozgalomnak,  leg-
feljebb  útjelzője,  mér-
földköve.  Hiszen  hónap-
ról  hónapra  szeraet-szí-
vet  gyönyörködtető  lát-
vány  volt  ez  a  versen-
gés,  az  élményt  még  a  
pontozások,  indokolások,  
elemzések,  az  okos,  vagy  
olykor  okoskodó  értéke-
lések  sem  tudták  megza-
varni,  kedvünket  szegni;  
minden  adásnap  újra  és  
ú j ra  odakényszerítetit  
bennünket  a  képernyő  
elé,  és  élveztük  a  kü-
lönböző  vidékek,  tájegy-
ségek,  etnikai  csoportok  
műsorának  bemutatását,  
amelyben  nemcsak  jel-
legzetes  táncalik,  dalaik,  
szokásaik  elevenedtek  
meg,  hanem  fiiimre  véve  
életre  kelt  az  a  társadal-
mi  háttér  is,  amely  ih-
letője,  fenntartója,  őrző-
je  a  nemzedékek  által  
egymásra  hagyományo-

zott  kultúrkincsek,  
megannyi  népszokásnak,  
élő  vagy  életre  támasz-
tott  hagyománynak.  

Ne  áltassuk  magun-
kat:  a  tévé  inspirációja,  
a  szereplés  hívása  nél-
kül  a  versengés  keltette  
szervezkedés  nem  lehe-
tett  volna  ilyen  széles  
körű.  Nem  nőhetett  vol-
na  fel  ilyen  naggyá  ez  a  
kulturális  népimozgalom,  
amely  úgy  tudta  aktuá-
lissá,  maá  produktummá  
tenni  a  múlt  művészi,  
társadalmi,  hangulati  
színeit,  hogy  egyszerre  
lett  élménylünkké  az  el-
tűnt  idő,  és  a  ma  élők  
játékos  'kedve.  Az  elő-
adók,  a  szereplők  fiata-
los  'hagyományőrzésében  
nemcsak  az  ódon  szép-
ségek,  az  ősi  értékek  
ízeit,  színeit  élvezhettük,  
hanem  a  résztvevők  fel-
fedező  öröme  is  az  or-
szág  közkincsévé  lett,  az  
idős  énekmondák,  tán-
cosok  megindítóan  ben-
sőséges,  kulturált  elő-
adásmóídja  éppúgy,  mint  
a  fiatalok,  vagy  éppen  a  
legifjabbak  tiszta,  szép  
előadásmódja.  Mert  az  
volt  a  különösen  megra-
gadó  ebben  a  produk-
ciószülte  műsorfolyam-
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ban,  hogy  a  produkció  
elvesztette  művi  jelle-
gét,  még  a  tévé  képer-
nyőjén  sem  csupán  a  
szépen  szerkesztett,  
kompozíciós  erőt  hordo-
zó  műsorok  hatottak,  
hanem  életté  lett,  ami  
hajdan  is  élő  volt,  a  
megformál tság  legfel-
jebb  erősítette,  kiemelte  
a  játékok,  dalok  termé-
szetes  színeit.  Az  együt-
tes  éneklés,  tánc,  játék  
örömét  sugározták  a  tá-
jak,  megyék  műsorai,  
olyannyira,  hogy  a  pon-
tozásit  néha  már-már  fe-
leslegesnek  is  éreztük,  
hiszen  minden  est  gála-
est  volt,  ünnepe  a  szép-
ségnek  és  az  alkotóerő-
nek. 

Nehéz  lenne,  s  talán  
lehetetlen  is  felmérni,  
milyen  sugárhatása  lesz  
ennék  a  televíziós  pro-
dukciónak.  Mert  azon  
túl,  hogy  hétről  hétre,  
hónapról  hónapra  az  or-
szág  'közvéleményét  tud-
ta  foglalkoztatni,  erőt  
adhat  a  művelődési  há-
zakban  gyülekező  önte-
vékeny  művészeti  cso-
portoknak,  a  falvak,  vá-
rosok  kultúrát  építő  kö-
zösségeinek.  Aura  buz-
díthatja  őket,  hogy  
nemcsak  a  szereplés,  a  
verseny  alkalma  lehet  
tettre  buzdító  csodaszer,  
hanem  észre  kell  venni  
azt  is,  hogy  az  életfor-
mát,  a  köznapok  világát  
is  emelheti  ez  a  mozga-
lom,  ha  minden  értel-
mes  közösség  megtalálja  
benne  a  maga  működési  
terepét. 

Nem  hinném  ugyanis,  
hogy  a  Tolnában  vagy  
Baranyában  élő  széke-
lyek,  a  litéri  fiatalok  
életében  ne  lenne  erköl-
csi,  művészi  erőt  adó  te-
vékenység,  a  hagyomány  
őrzésének  és  felmutatá-
sának  gyönyörű  szenve-
délye.  Hiszen,  amit  lát-

tunk  tőlük,  az  már  több  
mint  játék,  ez  már  mű-
vészi  tudatosságot,  for-
málási  kultúrát  igényelt.  
S  'beigazolódott,  ha  a  
hagyományos  játékokat  
kötik  is  az  öntörvényű  
formák,  a  törvényt  min-
den  nemzedéknek  újra  
kell  fogalmazni,  hogy  
érvényes,  élő  és  eleven  
legyen. 

A  televízió  tehát  nem-
csak  nemes  szórakozás-
sal  ajándékozott  meg  
'bennünket',  hanem  a  
módszert  is  közkinccsé  
tette.  Rangot  adott  a  né-
pi  kultúra  értékeinek,  
fénybe  vonta  a  hagyo-
mány  szépségeit,  és  fi-
gyelmeztetett  arra,  hogy  
a  'közösség  önnön  érté-
keinek  őrzésével  tudja  
kifejezni  önmagát.  

Minthogy  minden  est  
megrendezése,  tálalása  
oly  példásan  hangulatos  
volt,  a  gálaesttel  a  tele-
vízió  mintha  csak  a  sa-
ját  sikerét  szerette  vol-
na  visszafogni;  késői  
műsoridőben,  túlhaj-
szolva  pergette  végig  az  
egyes  számokat,  a  má-
sodpercékkel  kellett  
versenyt  futnia  az  egyes  
szereplőknek.  Ezzel  a  
végjátékot,  az  ünnepi  
pillanatot  tették  eléggé  
ügyetlenül  már-már  
hangulattalanná.  Érthe-
tetlenül  és  indokolatla-
nul.  Mert  amit  egy  or-
szág  nézett  hónapokon  
keresztül  estéről  estére,  
talán  megérdemelte  vol-
na,  hogy  a  műsorszer-
kesztők  is  elhiggyék,  
nemcsak  a  versengés  
támaszthat,  remélhet  fi-
gyelmet,  'hanem  a  vég-
játék  is,  amelyben  az  
igazi  győztesek  nemcsak  
a  képernyőn,  hanem  a  
készülékek  előtt  is  kitű-
nően  szerepeltek. . .  
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Egy óra 

Ritkaság,  hogy  a  te-
levízió  ilyen  hasznos,  
miközben  mintha  csak  
egy  kis  mozi  lenne.  
Ahová  úgy  ülünk  be,  
ahogyan  Kormos  István  
mondja,  hogy  moziba  
jár.  És  meccsek  régi  ké-
pei  is  esőznék,  elkoptat-
hatatlanul,  és  közben  
halljuk,  hogyan  nem  tu-
dott  ő  még  annak  a  kis  
srácnak  a  mecénása  se  
lenni,  akit  egyszer,  két-
szer,  tucatszor  aztán  be-
vitt  a  stadionba,  akinek  
a  kedvéért  akkor  is  ki-
taxizott,  amikor  nem  ér-
dekelte  volna  a  pályán  
látható  találkozó,  de  
tudta,  esetleg  találkozó-
ja  van:  várja  az  a  fiú.  
S  akkor,  Párizs  évei,  itt-
honi  'könyvek,  sikerek,  
'boldogtalanságok  és  fel-
fedezések  után  és  mel-
lett:  megint  egy  sor  ott,  
a  pénztárnál.  Ismerőst  
keres,  akit  megkérhet,  
vegyen  néki  jegyet,  ne  
kelljen  kivárnia  azt  a  
sok  embert.  Egy  nyurga  
fiatalember  kiszól  néki.  
veszi  a  jegyet,  nem  
hagyja,  hogy  megadja  az  
árát.  Ő  az,  az  egykori  
védenc.  Sajnos,  mindent  
visszakapunk;  és  talán  
szerencsére  is,  sok  min-
dent. 

Ülünk  egy  óra  hosz-
szat,  s  úgy  érezzük:  mi-
lyen  egyszerű  volna,  ha  
legalább  évente  vissza-
kaphatnánk  régi,  elve-
szett  dolgokat,  lényeket,  
lehetőségeket.  Pedig  
Kormos  ebből  a  szem-
pontból nem  hagyott  be-
fejezetlenül,  lehetőség-
formában  semmit.  Tel-
jes  egészében  szólt  ezen  
a  filmen  nemcsak  a  ma-
ga  életéről.  De  teljes  
egészében  arról  az  élet-


