
A  képernyőn láttuk

A sas
meg a sasfiók

A z évek múlásával egyre 
nenezebb lesz újat. eredetit 
adni történelmünk három 
csodálatos tavaszának ün
nepléséhez az irodalom és 
művészet kelléktárából. A  
legtODb fejtörést minden bi
zonnyal Március 15. okozza, 
hiszen az 1848-as forradalom 
és szabadságharc időben oly 
távol esik már tőlünk, hogy 
úgyszólván minden alkalmi 
rakéta elvillogott már jubi
leumain. Nincs más megol
dás: fel kell fedezni eddig 
elfelejtett, vagy mellőzött al
kotásokat, 6 ezek bemutatá
sával adni valami érdekes, 
különleges élményt.

Ilyesféle meggondolás ve
zethette a Televíziót, amikor 
úgy döntött, hogy Szabó Lő
rinc és Krúdy Gyula egy-egy 
ismeretlen, vagy alig ismert 
művét mutatja be vasárnap 
este egy műsorban az évfor
duló. pontosabban Petőfi 
emléke előtt áldozva. Oszto- 
vits Levente formálta át, 
szelídítette a képernyőre ezt 
a két. meglehetősen rendha
gyó írást Hajdufy Miklós 
pedig a rendezés feladatát 
vállálta. Tegyük hozzá: sike
resen, bár igen sok problé
mával birkózva.

A két részre tagolódó mű
sor első felében A szőke - 
vény-1 Látjuk. Szabó Lőrinc 
lírai. szűkszavú. feszítő 
gondolatokban gazdag, kis 
remekét. Cselekménye úgy
szólván nincs Is a kurta je
lenetnek. Petőfi egy senki 
által sem Ismert, magányos 
hegyi kunyhóban tölti a vég
zetes. segesvári csata előtti 
éjszakát, ébren, saját lelké
nek démonaival viaskodva, s 
közben akart-akaratlan szó
csatákat folytatva a házikó 
két primitív lakójával. lét
fontosságú kérdésekről

Mennyire más hangulatot 
árasztott a költő korábbi 
versében A z erdei lak idilli 
békéié mint ennek a kalyi
bának a vérontás közepette 
is háborítatlan, állati nyu
galma! Az itt tanyázó két 
Öregember bölcsnek és igaz
nak véli salát életformáját, 
mert egyikük sem avatkozik 
a világ dolgaiba. Keserves 
munkával művelik a .vadon
tól kicsikart föld darabkát, s 
a kiküzdött, falat ken véren 
túl másról nem kívánnak 
tudni. Véletlenül aem csat
lakoznak a Kamarilla á’ tal 
felbőszített, magvart-evilko- 
ló mócokhoz. ám az sem jut 
eszükbe, hogv a szabadság 
xáedala aiá álllanak. Félig 
románok félle maevanok. 
ám ahelvett, hoev mindkét 
fé'hez húzva, a meetvSkéiIfcrt 
munkálják rründewikkel 
jrieo+scTaA-iák g közösségét.

Prim itív bölcsei annak a lan 
gyes életfilozófiának, amely
nek a kővetőit a közmondás 
szerint még az isten is kikö
pi a szájából Kossuth és Pe
tőfi éppúgy ismeretlen név 
számukra, mint ahogy a tró
non ülő királyról sem tud 
nak semmit Ezeket az em
bereket a forradalmak sem
m iféle Krisztusa sem vált
hatja meg tunyaságukból: a 
költő nemcsak szándéka sze 
rint, hanem szükségképpen 
menekül fojtogató nyugal
muk köréből ha máshová 
neon. hát a halálba, hiszen 
a passzív rothadásnál a ha
lál sem rosszabb...

A  műsor második részét 
Krúdy Gyula kön nyes-ezen- 
timentális szomorú játéka, a 
Zoltánka alkotja. Már a cím
ből is ki kell derülnie an
nak, hogy Itt a nagy költő 
fiáról lesz szó, aki nem ta
lálja helyét a világban, ha
sonlóan nemcsak a boldogta 
lan reischstadti herceghez, a 
legendák „sasfiók^-jához, 
akit eszményképének tart. 
hanem hasonlóan minden 
nagyszerű ember kisszerű 
gyermekének felemás életút- 
jáhoe. A párhuzam meglehe
tősen erőszakoltnak tűnik, 
különösen ami Petőfit és Na
póleont Ille ti akár Krúdy 
adja ezt Zoltánika szájába, 
akár Zoltánka diktálja Krú 
dy tolla a lá ... Némi ciniz
mussal még azt Is mondhat
nánk. hogy amennyiben ez a 
Zoltánka az ókori Spártában 
születik, minden bizonnyal a 
Tajgetosznál fejezi be ifjú 
életét, és semmit sem veszít 
vele a világ. Mert kétségte
len. hogy Zol tárukéra ólom 
súllyal nehezedik a zseniális 
apa árnyéka, de mielőtt Is
ten Igazában me^ajnálnánk 
a teher alatt roskadozó hő
sünket 6 már olyan külsősé
ge* eszközökkel könnyít sa
ját lelkén, hogy egyikünk 
gyámolítására sem szorul. 
Hóbortjai szárnyán lebeg át 
a másvilágra, s közben jó
tékonyan legördül a füg
göny. Tessék táncolni! Ami 
pedig Szendrey Júlia ellent
mondásos alakját illeti: azon 
aem hagytak már leleplezni 
valót az irodalmi hálószobák 
gondos búvárai.

Két felfedezéssel több de 
egy illúzióval minde-’kéooen 
kevesebb. Körülbelül ez le
hetne a műsor mérlege. Ta 
Ián még annyit tehetnénk 
hoezá. hogy kettős szereoé- 
ben l.ukáct Sándor mindent 
megtett a produkció sikeré
ért Teliesítménve egyáltalán 
nem kevés ahhoz képest, 
amennyit elvártak tőlel
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