
len Farkas maga köré 
gyűjteni bír t : íróasztal és 
satupad, asztalosszerszá-
mok. gyalu, lenn a földön 
forgácsok. A sarokban te-
kercsek, a másik asztalon 
rajzok, vázlatok, skiccek, 
mértani ábrák, néhány vo-
nással odavetett elképzelé-
sek — köztük egy ottfelej-
tet t filctoll, nem a XVIII. 
századból —, egy zeneszer-
szám, zongoraféle, orgona-
fa j ta . 

Aztán szemben, magá-
nyosan, ijesztően és félel-
mesen egy alak, török ru-
hában, fekete bajusszal, két 
ka r j á t az asztalon nyugtat-
va : a sakkozógép! 

A sakkozógép, amelynek 
fogalma egybefolyt Kempe-
len nevével, s Kempelen 
nevére is mindenképpen ez 
az automatikus, játékos 
csoda jut eszébe a legtöbb 
embernek. 

Kempelen szavai a tévé-
játékból: „ . . . Frigyes, ami-
kor Postdamban megverte 
őt a sakkozógépem, min-
dent ígért nekem, hogy a 
titkot eláruljam. Én csak 
egyet kértem: másnak ne 
árulja el. De II. József nem 
kérdezte soha. Ő a mi hivő 
nemzedékünk legigazibb 
gyermeke volt. Hiszen élt-e 
még nemzedék a történe-
lemben, amely ennyire hit-
te az ész, a ráció minden-
hatóságát? Azért hitte el 
még a sakkozógépet is, 
mert el akarta hinni, hogy 
a ráció által minden lehet-
séges. 

Egy korszak szellemét fe-
jeztem ki általa! Nem tech-
nikai találmány volt csu-
pán, hanem játékos önval-
lomás korunkról." 

Mert a „játékos önvallo-
más" mellett, amely sok ke-
serűséget is okozott a felta-
lálónak, hiszen csupán en-
nek alapján ítélték meg, 
ennek alapján védték és tá-
madták, rengeteg ötlet és 
okos elgondolás, létrehozott 
és tervben maradt talál-
mány dicséri Kempelen tu-
dását. A megvalósult 
schönbrunni szökőkút, a 
kondenzátor, öntözőcsator-
na-rendszer tervrajza Ma-
gyarországnak stb. És a 
beszélőgép, amely Kempe-
len életének egyik nagy ta-
lálmánya lett volna. 

És mégsem csak csupán 
egy nagy tudós gondokkal 
teli ú t já t rajzolja meg a 
tévéjáték. Mária Terézia 
uralkodása, II. József kora 
a magyar jakobinusok moz-
galma. Martinovicsék pere 
mind állásfoglalásra kész-
tetik a tudóst, aki titkárán, 
Szikorán keresztül kerül 
kapcsolatba a felvilágoso-
dás eszméivel és a Szabad-
kőműves Páhollyal. 

A tévéjáték három részé-
ben tulajdonképpen egy ko-
rabeli jelen idejű cselek-
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Egy gép rekviemje 

A pozsonyi műhelyterem (Szerencsi Éva, Kristóf Tibor, Sinkovits Imre) 

Ha a liftből kiszáll az 
ember, jobbról a 

„hangmérnök" fel iratú he-
lyiség mellett, balról a 
„Képrögzítő"-t elhagyva a 
„Vezető rendező" a j tó t be-
nyitva akárha a huszon-
egyedik századba érkezne, 
nemhiába választja minden 
tudományos fantasztikus 
mű a IV-es stúdió vezérlő-
jét színteréül. 

De most minden üres. A 
monitorok vakon hallgat-
nak. Ki hát a stúdió terébe, 
amely, a beavatottak szá-
mára leginkább, innen a 
vezérlőből egy vaslépcsőn is 
megközelíthető. A harma-
dik emelet magasságából 
kell alászállnunk a kihalt 
stúdióba, amely most félel-
mesnek tűnik. Ami lentről, 
szemből, boltíves, szelíd-
hajlatú szoba, az innen ma-
gasról, ezekkel a félbema-
radt kasírozott karombolt-
ívekkel, amelyeknek nincs 
mennyezete, olyan, mintha 
hatalmas markoló csápjai 
fognák be mindazt, ami 
bennük, köztük van. Előt-
tünk az előzmény. Mindaz, 
amiből a tudomány mai ál-
lása megszületett. Egy lánc-
szem az emberi tudásból. (A 
műteremben ugyanis szer-
kezetek, de lélek se moc-
can. Három ok lehetséges: 
a forgatás eztán kezdődik, 
szünet van, a forgatás befe-
jeződött. Este hét óra, a 
közbülső „ok" látszik való-
színűnek: színházi kezdés 
idején a délután elkezdett 
forgatással leállnak, s a 
színházi előadás befejezté-
vel folytatják.) 

Kárpáthy Gyula Sakk, 
Kempelen úr! című tévéjá-
tékának „a pozsonyi mű-
helyterem" című díszlete 
áll előttünk. Üresen? Em-

Kempelen — Sinkovits Imre 

berek valóban nincsenek itt, 
ez a műhely mégis kezük-
nyomát rejti . A forgató-
könyvből vett idézettel, — 
amely egyáltalán nem üre-
sen álló díszletre, hanem 
Kempelen t i tkárának ház-
kutatot t lakására vonatko-

zott —: „lakásom mintha 
egy zsúfolt nagy láda lett 
volna, amit összetúrtak, ösz-
szeráztak, azután fenekes-
től felfordítottak." 

Van itt minden, amit a II. 
József korabeli tudomány 
élen haladó alakja. Kempe-



ménysor közé jó néhány 
múltat idéző ékelődik, ma-
gyarázva, motiválva azt a 
jelent, rugóit. 

Este tizenegykor benépe-
sül a stúdió. Egy múltbeli 
kép felvétele indul Hajdúfy 
Miklós rendező irányításá-
val. Mária Terézia udva-

rában vagyunk. Kempelen 
Farkas most hozta ide elő-
ször bemutatni a sakkozó-
gépet A tróntermet fehér 
parókás dámák és urak töl-
tik meg. 

„A jelenet egyszerű és rö-
vid. A munka hosszú és ap-
rólékos lesz" — így a ren-
dező. És elkezdődik a hosz-
szadalmas kamerapróba, 
amelynek során Mária Te-

rézia (Máthé Erzsi) és II. 
József (Lukács Sándor) je-
lenlétében Kempelen (Sin-
kovits Imre) bizonyítani 
igyekszik, hogy a gépben 

valóban nem ember, hanem 
gép sakkozik. Itt, az udvar 
minden jelentős embere; 
köztük Kempelen sakkozó 
és vitapartnere, Kasper 
(Darvas Iván) is. 

Kempelen Farkas 1734— 

A sakkozógép 

1804, világhírű magyar fel-
találó. 1788-ban szerkesz-
tette a világ első beszélő-
gépét. Világhírességet szer-
zett sakkozógépével, amely-
nek a mai napig is felderí-
tetlen a mechanizmusa. 

Torday Aliz 

Kempelen sakkozó- és vitapartnere, 
Kasper: Darvas Iván 

A rendőrség vezető embere megérkezik (Darvas Iván, 
Tomanek Nándor, Sinkovits Imre) — (Varga Zoltán felv.) 


