
Nádasi Balázs

A tévéadók a nézettségért és a rek-
lámbevételekért folyó harcukban
egyre újabb és merészebb ötletre
alapozzák műsoraikat, a tévésoro-
zataikban pedig egyre igényesebb
és hihetőbb a téma kidolgozása (mi-
közben egyre több filmsztár szer-
ződtetésére ad lehetőséget a
rendelkezésre bocsátott büdzsé). Az
unalomig ismert klisék ma már ha-
lálra vannak ítélve – azok a soroza-
tok lesznek sikeresek, melyek
nagyban eltérnek a bevett recepttől:
ez magyarázza a House első évei-
nek kiemelkedő sikerét többek kö-
zött (ez és Hugh Laurie). Az is lehet
a siker kulcsa, ha olyan témájú soro-
zat készül, mint ami még előtte sose
volt: Az elnök emberei (The West
Wing) bepillantást ígért engedni a
világ legnagyobb hatalmú embe-
rének és stábjának feszültséggel teli
hétköznapjaiba. A valósághű díszle-
tek, a rengeteg szereplő, az Ovális
Iroda vagy a Szituációs szoba mását
felépítve látni, önmagában már ezek
leköthetik a nézők figyelmét.

Az európai kultúrkör része a
sakkjáték is. A nyugati világban fel-
növő ember számára a sakkal
megismerkedni pontosan annyira
evidens, mint Monopolyt játszani,
tudni, mi az a vízilabda, felismerni
Picasso műveit; olyan referenciákat
kapcsol be egy sakkozni kevéssé
tudó, de a játékot és annak lénye-
gét ismerő emberben (és az euró-
pai gyökerű államokban bármely
foglalkozású hétköznapi emberre
ez igaz), amelyeket még a sakko-
zóként felülmúlhatatlan Fischer sem
tudott önközpontúságával, rigolyái-
val, későbbi éveiben többirányú
gyűlöletével lerombolni. Vagyis azt,
miszerint az, aki a sakkot magas
szinten műveli, az egy érzelmileg
stabil, nyugodt, öntudatos, művelt,
kimagasló intuíciós készségű és
problémamegoldási képességű
ember (ne foglalkozzunk azzal, ez
mennyire igaz). És mivel a soroza-
tok felhasználják a mindennapi élet
eseményeit, a valóságból táplál-
koznak még a leghihetetlenebb tör-

ténetek is, nem meglepő, ha a sakk
is előkerül egyszer-egyszer egyes
sorozatok bizonyos részeiben. A
sakkot témaként szerepeltető soro-
zatokban általában közös vonás
az, hogy dilettáns módon ábrázo-
lják a játékot magát. Ezen megle-
pődni felesleges, a filmkészítők és
forgatókönyvírók mesterségének
címere nem a sakktáblán ugráló
huszár, hanem a felvevőgép. (Az
Oroszországból szeretettel című
Bond-filmben például egy igazi
Szpasszkij–Bronstein parti van a
táblán, de két gyalog nélkül, mert
az operatőr levetette.)

Egészen más a kanadai gyár-
tású Végjáték című sorozat. Nem
illeszkedik bele a hagyományos
keretekbe, már csak azért sem,
mert tudomásom szerint ez az
első, fő motívumaként a sakkot
szerepeltető filmsorozat. A fő ka-
rakter Arkadij Balagan orosz sakk-

világbajnok, aki agórafóbiában
szenved, miután szeme előtt rob-
ban fel menyasszonya kocsija.
(Feltételezése szerint ellenzéki
magatartása miatt figyelmeztette őt
ezzel az orosz titkosszolgálat...) A
karakter egy Fischert és Kaszpa-
rovot vegyítő sakkozóba oltott
Sherlock Holmes–House-keverék:
excentrikus, tapintatlan, követe-
lőző, bogaras, néha megszállott,
mindazonáltal zseniális, saját és
mások értékével tisztában levő, a
dolgok lényegét elsőre átlátó kiváló
következtető. Szállodai tartózko-
dásának költségét pénzért való já-
tékból és edzések adásával
próbálja fedezni, ám hamarosan
kénytelen lesz különböző problé-
más esetek megoldását elvállalni,
hogy ne rúgják ki abból a hotelből,
ahonnét nem tud fóbiája miatt ki-
lépni sem. A sorozat nagy erénye,
hogy nem idealizálja a sakkozókat,
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Sakkoznak a tévében!

Ha az ember kikapcsolódásra vágyik, még akkor is számtalan lehe-
tőség közül választhat, ha ki sem akar mozdulni otthonából. Az inter-
net korszaka elérhetővé tett szinte mindent: egy új, digitális kultúra
kezd kibontakozni a mai ember szeme előtt. Az otthoni szórakozás
korábbi egyeduralkodója, a televízió, kezd veszteni jelentőségéből –
nem véletlen, hogy a tévéadók többféle módszerrel próbálják meg-
tartani nézőiket. Ezek egyike, hogy a korábbihoz nem mérhető magas
minőségi szintre futottak fel a különböző sorozatok, gondoljunk csak
a Helyszínelőkre, a 24-re, A trónok harcára – egy-egy epizódot több
pénzből forgatnak, mint Magyarországon egy filmet. A sorozatimádó
sakkozók 2011-ben hatalmas ajándékot kaptak a kanadai Showcase
adótól: Végjáték címmel a sakkozást, a sakkozókat valósághűen be-
mutató sorozat került adásba.

Matt két lépésben

Sokáig sorolhatnánk a különböző
címeket, melyekben előfordult a
sakk is, érdekesség kedvéért csak
a tavaly elhunyt, sakkozni szerető
Peter Falk által életre keltett Co-
lombo egyik, a sakkjáték Fischer
Szpasszkij feletti győzelmének kö-
szönhetően felívelő népszerűségét
meglovagoló epizódjára utalnánk.
A gyilkosság elkövetője egy világ-
bajnok volt – a gyilkosság indoka
pedig az, hogy a cukorbeteg, idős

szovjet exvilágbajnokkal a mérkő-
zés előtti napon játszott barátságos
partit elvesztette. (A játszmát egy
vendéglő kockás asztalterítőjén
vívták meg sótartóval, borstartó-
val... Maga a játszma, melyet aztán
a szállodában folytattak, egy valós,
1946-os Wolthius–Alexander mér-
kőzés volt.) Megjegyzendő még,
hogy az amerikai bajnok nem bír-
ván elviselni a hadnagy állandó
vegzálását, az epizód végén egy
szimultánpartiban 1.f3 e5 2.g4-gyel
kezdte (és fejezte be) mérkőzését.

Oroszországból szeretettel
Peter Falk (Colombo) és Yasser Seirawan
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SAKK ÉS MÉDIA

sem pedig a sakkjátékot: „Néme-
lyek művészek; vannak, akik spor-
tolnak; vannak, akik a tudománnyal
foglalkoznak; egyesek háborúznak,
de ahhoz, hogy egyszerre mind a
négyet csináld, sakkozónak kell len-
ned” – jellemzi Balagan saját magát
előbb, majd utána próbálván elhá-
rítani a különböző megkereséseket,
így szól: „Az, hogy jó vagy sakkban,
csak egy dolgot jelent: azt, hogy jó
vagy sakkban!” Mivel a nézőket el-
sősorban a megoldandó esetek ér-
deklik (hogyan képes azokat
felgöngyölíteni, pusztán az eszére
hagyatkozva), a sakk „csak” mint fő
háttér jelenik meg; ám olyan
módon, hogy az minden sakkozó
igényét ki tudja elégíteni. Nimzovics
„Az én rendszerem” című könyvé-
ről is esik szó, ahogy a sakkozói mi-
nősítésekről; kedvencem mégis az
az epizód volt, amiben színre lép az
aktuális világbajnok, a 16 éves, nor-
dikus Jonas Etkin. Ebben a részben
a divatos cuccokban flangáló fiú

előbb kikönyörög egy meccset az
exvilágbajnoktól, majd amikor
utóbbi már jobban áll, a meccs egy
hosszabb megszakítását követően
elpakolja a figurákat. „Ugyan már,
folytassuk, egészen biztos vagyok
benne, hogy a te fejedben is ott van
az állás, nem csak az enyémben!” –
e felkiáltás szinte már megmoso-
lyogtató, de nem biztos, hogy egy
olyan ember számára is, aki nincs
tisztában a sémák könnyű memori-
zálhatóságával. Magyarországon is
nézhetőek voltak az epizódok:
2011. október 7-től 2012. január 2-ig
a Duna TV leadta az első évad 13
részét; a sorozat kedvelői számára
rossz hír, hogy a Showcase nem
rendelt másodikat. Kár érte, mert az
egyik legszórakoztatóbb volt a pa-
lettán. Shawn Doyle remekül hozta
nem csak a pszichikailag sérült, azt
minduntalan kompenzáló figurát, de
az orosz akcentust is; különböző
epizódszerepek után ez a főszerep
meghozhatta volna neki az áttörést.
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A tévés sorozatok
kialakulása

A televíziózás elterjedéséhez
nagyban hozzájárult a „szórakoz-
tatóipar”; Hollywood kapva kapott
az alkalmon, hogy a mozivásznak
meghódítása után egy újabb mé-
diafelületre jusson el a könnyű és
olcsó szórakozás ígérete. Kezdet-
ben a televíziós csatornákon a
hírek mellett először befutott rádió-
műsorok adaptált változatai futot-
tak, majd következtek az élő
műsorok: talk-showk és közvetíté-
sek, kvízjátékok. Minőségi válto-
zást hoztak a 60-as évek:
megjelentek azok a fajta sorozatok
(kórházsorozatok, bűnügyi soroza-
tok, családsorozatok, sőt, már az
évtized végére a sci-fi sorozatok út-
törői, a Ki vagy, Doki és a Star Trek
is), melyeknek Magyarországra
legfeljebb a hírük jutott el, vagy
még az sem, ellenben megszület-
tek a szocializmusra hangolt klón-
jaik: Kórház a város szélén,

Derrick, Orion űrhajó stb. A 70-es
évektől kezdődően pedig a szap-
panoperák akár minden este a
doboz elé szegezték a történé-
sekbe belefeledkezett nézőket,
melyek másnap bőséges beszéd-
témául szolgáltak – főleg azok szá-
mára, akik valamilyen okból
kifolyólag lekésték az aznapi ada-
got. Minthogy azonban a témák
száma véges, előbb-utóbb min-
denképp felbukkan ugyanannak a
témának ismétlődése, variációja.
Az, hogy „kórházsorozat”, ma már
ugyanúgy fogalom, mint a „brazil
szappanopera” – ezeket hallva az
embernek van valami előzetes el-
képzelése arról, hogy mi várhat rá.
Arra is rájöttek a sorozatok készítői,
hogy sokkal jobb, ha az epizódok
csak laza szálon kapcsolódnak
egymáshoz; elég, ha a szereplők
közösek, nem kell az események-
nek részről részre követniük egy-
mást, mert az megnehezíti a néző
dolgát – ha pár epizódot kihagy,
minek nézze a többit tovább?

A jövőbelátó elnök

Az elnök embereiben az idealizált
elnök, a Martin Sheen által játszott
Joseph „Jeb” Bartlet, a közgazda-
ságtudomány Nobel-díjasa, világ-
bajnokokat megszégyenítő sakk-
tudással rendelkezik. Az egyik
részben úgy játszik vakon munka-
társával, hogy egyetlen pillanatra
sem gondolkodik lépésein, kom-
munikációs igazgatóját pedig azzal
ülteti le meccselni, hogy a másik
parti már nem tart sokáig, mert 12
lépés múlva úgyis mattot fog adni;

és míg ez Anand vagy Polgár
Judit becsületére is válná, Bartlet
elnök még felül is múlja őket. 1.e4
lépés megtétele után boldogan
meséli hitetlenkedő ellenfelének el
az Evans-cselt feltalálásának tör-
ténetét. Amaz megkockáztatja,
hogy az elnök ezt az egészet csak
most találja ki, hogy nincs is
Evans-csel, majd mivel egyértel-
műen erősebb ellenféllel ül szem-
ben, ezért biztonságra törekvő
játékkal, nagyon óvatos mozdula-
tokkal meglépi 1...e5 2. ¤f3 ¤c6
3.¥c4 ¥c5-re 4.b4-et.

Mágneses
sakk-készlet
20x20cm
Fa mintázatú műanyag

2990,-

Készletek hobbijátékosoknak
Kis mágneses
sakk-készlet
16,5x16,5cm
Félbehajtható tábla,
műanyag figurák

1890,-

Exkluzív
mágneses
sakk-készlet
32x32cm
Arany és ezüst színű figurák,
félbehajtható tábla

3890,-

Standard
mágneses
sakk-készlet
25x25cm
Félbehajtható tábla,
műanyag figurák

2490,-
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