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rendezte: 
zsurzs éva

S akkor megjelent a televízió. Bevonult laká-
sunkba, megállt szobánk sarkában (vagy ép-
pen a szoba közepén), világítani kezdett (fe-
ketén-fehéren), aztán megszólalt kéretlenül 
és tolakodóan. Aztán odaültünk elé és néz-
tük, ahogy mozog a hatalmas készülék kicsi 
homlokán a kép, mint a moziban, de mégis 
egészen másképpen. Bámultuk és néztük, 
szidtuk és még többet néztük. Hamarosan 
ő lett a lakásban a kegyosztó, aki megszabta 
a család napi időrendjét, pihenését, szórako-
zását. Új szokások köszöntöttek a világra: a 
televíziózás korszaka.

Pedig a televízió, mint szervezet, 
nem volt ekkor még igazi nagyhatalom, 
Magyarországon a Rádió egyik osztálya, 
saját műsorterv és műsorkészítők nélkül. A 
„műsortervezők és -készítők” egyike az ak-
kor harmincas évei elején járó Zsurzs Éva 
volt. Ez 1957-ben történt. Zsurzs csepeli 
„munkáskáderként” került a Rádióhoz, ami a 
korban (az 1950-es években) jelentős lendítő 
erőt jelentett. Az amatőr színjátszással szin-
te gyermekfejjel ismerkedett meg, a szakmát 
pedig a Rádióban tanulta – például a nagy-
hírű rendezőtől, Cserés Miklós doktortól. 
Hamar felismerte az új eszköz páratlan le-
hetőségeit a közönség megszólításában, az 
irodalmi értékek modern megvalósításában 
és az új formájú szórakoztatásban.

Amit az amatőr színészetben és a hang-
játékban megismert, hamarosan a tévéjáték-
ban tudta kamatoztatni. Új volt ez a műfaj, 
a szabályait, lehetőségeit ekkor, a hőskor 

éveiben Magyarországon „Zsurzs és csapata” 
dolgozta ki. Zsurzs Éva nem műsorszerkesz-
tési főnök akart lenni, „csak” rendezni akart. 
A néző és a televíziókészülék kapcsolatában 
nem jelenik meg a színház ünnepélyessége, 
hiányzik a mozinézők közössége. A televízió 
„házhoz jön”, a néző egyedül (vagy családi 
körben) nézheti, mindenféle előkészítés nél-
kül – közben kimegy kávét főzni, sört kor-
tyol vagy telefonál. A műsor mintha a néző 
egyetlen személyéhez szólna, a néző meghitt 
kapcsolatba kerül a tévével, szereplőit (a mű-
sorvezetőket és a neves színészeket is) „test-
közelből” ismeri meg. Zsurzs Éva, a rendező, 
megérezte, hogy a tévének ezeket az adottsá-
gait és a tévénézésnek ezeket a körülményeit 
figyelembe kell venni a sikeres tévés produk-
ció létrehozásában.

A tévéjáték más lett, mint a színházi 
előadások közvetítése, és más, mint a film-
gyárban vagy a terepen készült mozifilm. 
A képernyő határt szabott egy sor művészi 
eszköznek, közeli helyszínekre és kevés sze-
replőre szűkült, a színész is kevesebb eszközt 
használhatott, mint a színpadon, de az arc-
játék, a kéz vagy a szem nagyobb szerepet 
kapott. A tévéjáték – kézműves mesterség.

Zsurzs a csapatmunka híve volt, ebben 
a rendező, az operatőr, a dramaturg, a be-
rendezők és a kiszolgáló háttérszemélyek 
folyamatos együttműködésére volt szükség, 
az önállóságra és a közös célra – humorra 
és (gyakran) egy jó esőkabátra. Zsurzs Éva 
kiváló színészgárdát toborzott produkciói-
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hoz, egyeztetni tudta a mű céljait, a színész 
személyiségét és a saját elképzelését a ter-
vezett tévéjátékról. A színész – a lehetséges 
határok tiszteletben tartásával – belevihet-
te személyiségét a szerepbe, ezért Zsurzs 
filmjeihez mindig örömmel szerződtek. 
Epizódszerepekre is elsőrendű művészeket 
hívott, és ők emlékezetes alakításokkal hálál-
ták meg a felkérést.

Rendezői pályafutása során Zsurzs 
Éva száznál jóval több produkcióban vett 
részt, a tévéjátékok száma – a könyvben 
közölt filmográfia tanúsága szerint – meg-
közelíti a kilencvenet. Emlékezetesek a 
magyar irodalom klasszikus műveiből ké-
szült feldolgozások, a 19. századiak közül 
Csokonai Tempefőije, Kisfaludy Csalódásokja, 

Vörösmarty Csongor és Tündéje. A 20. század 
kezdetén keletkezett írások közül került ki 
Móricz Barbárokja, Krúdytól az Őszi ver-
senyek. A kortárs írók művei közül néhány 
kiragadott példa: Tamási Áron novelláiból, 
Déry Tibor, Szabó Magda, Örkény István 
műveiből lett tévéjáték. Egy másik vonulat a 
történelmi művek iránti érdeklődése, amely 
olyan műveket hozott létre, mint Mikszáth 
Kálmántól a Fekete város vagy a Különös há-
zasság, A koppányi aga testamentuma Fekete 
Istvántól, a Felelet Déry Tibortól, vagy az 
Abigél Szabó Magdától. A külföldi szerzők 
közül említsük meg Hašek, Csehov, Tolsztoj 
vagy éppen Szophoklész egy-egy művét, 
amelyek színezik az évtizedek alatt elkészült 
tévédrámák palettáját.
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A fordulatos cselekmény és a közérthe-
tőség mindig elsőrendű szempont volt Zsurzs 
rendezéseiben, kerülte a túlzott elvontságot 
vagy a kevesekhez szóló, nehezen érthető 
„megtöprengtetést”. A szereplők jellemének 
megformálásában többnyire napjaink nézői-
nek ízléséhez, gondolkodásmódjához igyeke-
zett közelíteni, ez a művek sikerének az egyik 
titka. „Televíziós meséivel” nemzedékeket 
ültetett a képernyő elé, és igényes szórako-
zást, feltöltődést, katarzist kínált nézőinek. 
Legnagyobb sikerű, többrészes filmjeinek 
vetítése idején valósággal „elnéptelenedtek az 
utcák”, a Fekete város vagy az Abigél többszö-
ri ismétlésének máig tartó, változatlan sikere 
mutatja, hogy Zsurzs jó szemmel választotta 
meg művei témáját, a néző ízléséhez és ro-
konszenvéhez tudta alakítani filmjeit, a mű-
vek bonyolításával pedig hétről-hétre ébren 
tartotta a néző érdeklődését.

A kötet képeket és kritikákat közöl ko-
rabeli újságokból, tájékoztat a Zsurzs-filmek 
külföldi sikeréről, az elnyert számos díjról, 
magyar és idegen nyelvű méltatásokból ad 
bőséges ízelítőt. A filmek gyártásának me-
netéről is beszámol alkalmanként, így szinte 
jelenlévő szemlélői lehetünk, hogy miként 
válik egy irodalmi mű forgatókönyvvé, a for-
gatókönyv pedig tévéfilmmé, mindez a ren-
dező, az operatőr és a színészek – no meg az 
időjárás és időnként a szerencse – közremű-
ködésével. Megállapíthatjuk továbbá, hogy 
az 1970–80-as évek film- és tévékritikái 
szikárabbak, rövidebbek, de bizony gyakran 
szakszerűbbek és szigorúbbak voltak, mint 
manapság.

Ami a humort illeti, az is gyakran elő-
került a Zsurzs-filmekben, néha egész fil-
mek hangulatát lengte be a vidámság, mint 
például az Otelló Gyulaházán, a Só Mihály 
kalandjai, A helység kalapácsa vagy a Fekete 
város számos jelenetében, máskor a szatíra 
nyomja rá bélyegét a film szellemére, hang-
vételére, mint például a Beszterce ostromá-
ban.

Munkatársak, színészek vallomásait 
is tartalmazza a kötet, némelyik önálló ta-

nulmányként jelent meg Zsurzs Éváról (a 
Thurzó Gáboré), másik interjúbeszélgetés 
részleteként hangzott el. Közülük sok az új 
művészeti eszközről: a televízióról, az új mű-
vészeti ágról: a tévédrámáról, a rendező sajá-
tos feladatköréről, a színész és a létrehozott 
mű kapcsolatáról szól, vagy akár a történelmi 
filmek (Zrínyi, Névtelen vár) emberformáló 
szerepéről. De még akár egy szigorú (?) le-
ánykollégium mindennapjairól, a vívás „tu-
dományáról”, a lovak szeretetéről, a hiteles-
ség külső és belső jeleinek a megteremtéséről 
is szólnak az emlékezések.

A könyv bevezetéseként a rendezőnő 
színésznő-leánya, Zsurzs Katalin személyes 
hangulatú beszámolót oszt meg az olvasóval 
a sok ágból összeszövődött család történeté-
ről, amely igazi 20. századi történet, sok buk-
tatóval, néhány sikerrel, amelyek mintha egy 
sikeres életpálya felé vezetnének.

A könyv tanulmány értékű zárófejezetét 
Babiczky László írta, aki Zsurzs Éva segéd-
rendezőjéből, asszisztenséből lett idővel tele-
víziós rendező, a Magyar Televízió történe-
tének egyetemi előadója és krónikása, Zsurzs 
Éva életművének nemcsak alapos ismerője, 
de a tévérendezés elméleti és gyakorlati ér-
tője és művelője.

Az olvasó, aki a könyvet forgatja (és kel-
lő számú évvel rendelkezik), a korabeli képek 
láttán, a korabeli kritikák olvastán szinte újra 
átéli a negyven-ötven évvel ezelőtti estéket. 
Az újdonságnak számító televíziókészülék 
előtt a várva-várt folytatásos filmre várva, 
a filmekben örökifjúnak megmaradt, jól is-
mert színészeket látva pedig elgondolkod-
hatunk, hogy milyen múlhatatlan értéket, 
szórakozást és szép perceket is szerzett neki 
(nekünk) az egyébként oly sokat ócsárolt te-
levízió!

(Babiczky László – Zsurzs Katalin: Zsurzs. A 
tévéjáték-rendező. Gondolat Kiadó – MTVA. 
Budapest, 2016. 160 o. ISBN 978-963-693-
631-0)

Az elmúlt tizenöt év 
folyamán két vas-
kos forrásközléssel 
hívta föl magára 
a figyelmet Borhi 
László. Összesen 
közel háromszáz 
dokumentumot tett 
közzé a magyar-
amerikai kapcso-
latokról 2002-ben 

és 2009-ben, több mint 1600 oldalon. A 
feltárás monografikus formát öltő eredmé-
nye tehát borítékolva volt, így nem meglepő 
e mű megjelenése. Az Egyesült Államok és 
Magyarország kapcsolatai a 19. századtól bő-
velkedtek a találkozási pontokban. Kossuth 
diadalútja, a polgárháború magyar katona-
hősei, a Trianon alternatívájaként emlegetett 
wilsoni pontok, a Hollywoodot megalapító 
kivándorlók, az amerikai tudományt és ipart 
forradalmasító magyar származású fizikusok 
és feltalálók által felépített országimázsunk 
az 1941-es hadüzenettel egy perc alatt füstté 
vált és a hidegháború miatt nem is állt helyre. 
Hosszú út vezetett az ENSZ tagság eléré-
sétől az 1956-os meghiúsult várakozásokon 
át Mindszenty helyzetének rendezéséig és a 
korona hazahozataláig. A Szovjetunió érdek-
szférájában minimális mozgástérrel bírtunk, a 
kétpólusú világrend nem engedett többet. A 
könyvből kiderül, hogy mégis mennyit.

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójá-
ban. Az Egyesült Államok és Magyarország 
kapcsolata a második világháborútól a 
rendszerváltásig. Osiris Kiadó – MTA BTK 
Történettudományi Intézet, Budapest, 
2015. 504 o. ISBN 978-963-276-258-6

A társadalom- és 
bölcsészettudomá-
nyok valamennyi 
ágában bevett gya-
korlat az évtizedek 
eredményeit bemu-
tató vagy azokból 
tallózó tanulmány-
kötet. Orosz István 
akadémikus, lapunk 
tanácsadó testületé-

nek tagja rendszeresen él ezzel a lehetőség-
gel. Hadd emeljük ki az elmúlt húsz évből az 
1997-es Hagyományok és megújulás c. kötetet, 
amely a mezővárosok történetéből közölt 
írásokat, s a legtöbbjük szülőföldjét, Tokaj-
Hegyalját érintette. A 2000-ben megjelent 
Széchenyi és kortársai legkedvesebb kutatási 
időszakát, a 19. századot idézte. A legutóbbi 
kötet választott lakóhelyének múltjába kalau-
zol. Nincs szó rendszeres várostörténetről, de 
a tanulmányoknak mégis van közös vonása: 
Debrecen históriájának egyes fordulópontja-
it, jellegzetességeit (szabad királyi városi cím, 
a protestáns pátens időszaka, a földtulajdon 
szerepe, cívismentalitás stb.) mindig a ma-
gyar történelem összefüggéseiben elhelyezve 
tárgyalja. Nem helytörténeti művet olvasunk 
tehát, hanem olyan szakkönyvet, amelynek 
egyedi tematikája általános érvényű megálla-
pítások megértését segíti elő. A debreceni és 
sárospataki falukutatásról szóló közlemény 
korábban lapunkban is megjelent.

Orosz István: A főnix és a bárány vá-
rosa. Tanulmányok Debrecen múltjából. 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 
Debrecen, 2015. 240 o. ISBN 978-963-
473-836-7

Polcravaló
– főszerkesztői könyvajánlók –




