
Ki a szörnyeteg? 
Mivel a mozivászon, 

a színpad után (vagy 
mellett) ma már a kép-
ernyőn is hódít az ere-
deti művek „újragondo-
lása" — esetünkben a 
„szerzői tévé" —, illő, 
hogy legalább kísérletet 
tegyünk e probléma el-
méleti rendezésére. Fo-
ganatja ugyan nem sok 
lesz, az bizonyos, de a 
kritikus megmondta a 
magáét, a karaván pedig 
mehet, amerre a „szer-
ző" akarja. 

Amikor „újragondo-
lásról" írok, nem a sti-
lisztikai mutációk, 
hangsúlyváltások járnak 
az eszemben. Hanem a 
művek jelentésének a 
megváltoztatása. Igaz, 

ez a jelentés, mint ma-
ga a mű is, többrétegű. 
S vannak rejtélyes „po-
limorf" alkotások, me-
lyek nemcsak megenge-
dik, de valósággal meg 
is követelik a szabad 
értelmezést. Ám, ha egy 
struktúrát módosítunk, 
elengedhetetlen, hogy a 
variáció is helytálljon 
magóért. Csehov Ványa 
bácsiját lehet tragiko-
médiának, sőt talán bur-
leszknek is beállítani, 
egyet azonban bizonyo-
san nem lehet: Ványa 
bácsiból forradalmárt 
faragni. Az már egy 
másik darab! Brecht, 
aki igazán nem gyanú-
sítható tekintélytiszte-
lettel, csak egy vázlat-

ban jelzi, hogy a Rómeó 
és Júlia más szemszög-
ből is látható. Viszont 
szinte eresztékről eresz-
tékre ragaszkodott a jó-
val gyöngébb szerző, 
John Gay Koldusoperá-
jának fölépítéséhez. Még 
az „utójáték" is ott az 
eredetiben. 

Hihető-e ezek után, 
hogy mindezt nem a 
„szerzői tévések" ellené-
ben, hanem az érdekűk-
ben mondom? Esztergá-
lyos Károly érdekében, 
aki jóideje megátalko-
dottan s olykor sikerrel 
űzi az „újragondolást", 
s most Sarkadi Imre be-
fejezetlen regénye, a 
Bolond és szörnyeteg 
akadt elébe? Győzködés 
helyett inkább beval-
lom, hogy előző kísérle-
tét, a Május 1. New 
Yorkban című Fitzge-
rald „újragondolást" 
látva minden maradék 
hajam égnek állt Ho-
gyan is volt lehetséges 
az első világháborút kö-
vető csatlakozást a viet-
nami szennyes háború 
okozta döbbenettel „be-

helyettesíteni"? A 
„Jazzkor" tartósukat 
vesztett csemetéit a mai, 
protestáló amerikai fia-



tal okkal? Esztergályos 
érzéketlensége az erede-
ti művel szemben a tu-
lajdon alkotására ütött 
vissza. Képtelen és eset-
len zűrzavarrá silányí-
tó tta, amit csak a „szö-
vegelés" tartott össze 
úgy-ahogy. 

A Bolond és szörnye-
teg tévé-változata más 
eset. Esztergályos nem-
csak tanult, de művészi-
leg is sokat érett köz-
bői. Lakonikus, éles 
szemmel kiválasztott és 
tömörített dialógusok 
(Sarkadi kései írásain 
tömöríteni: külön mű-
vészet, amiben bizonyá-
ra Benedek Katalin dra-
maturgnak is része van), 
szaggatottságában is a 
folyamatosság érzetét 
keltő, végig fokozódó 
képvezetés, melyben 
egy-egy zsáner is — pél-
dául a disznóölés — 
kettős hangulati értéket 
tud kelteni; azt, amit a 
hős, Sebők Zoltán a lel-
ke mélyén tenni szeret-
ne, és azt, amit a sor-
sául választ. Pontosab-
ban: e választás követ-
kezményét. Hihetnők, 
közömbös, hangsúlyta-
lan kép a turistaszálló 
rideg hallja, az aszta-
lokra pakolt ócska cső-
székekkel. Pedig már a 
filmbeli különös viszony 
végállapotát jelzi előre. 
S volt-e már a tévében 
a magánynak olyan der-
mesztő, nyomasztóan 
uniformizált képe, mint 
a háborús betonkolosz-
szusokra emlékeztető 
üdülő, melynek rideg 
paneljei, siralmasabb 
ablakkockái mögött az 
utolsó fény is kihunyt? 
(Operatőr: Bíró Miklós.) 

Ha valami okból el-
romlik a hang, most a 
kritikus sem példálóz-
nék Csehowal és 
Brechttel. Mert ebben a 
szépen megoldott tévé-

filmben valami mégsem 
vág össze. A szöveg, 
amennyire ezt megfi-
gyelni lehet, szóról szó-
ra Sarkaditól való, még 
az esetleges betoldások 
is stílushűek. A kép 
azonban mást mond. 
Mintha Esztergályos 
összetévesztette volna a 
két főszereplót, s a ször-
nyeteget nézte volna bo-
londnak. Nem oktala-
nul, ha Sebők. Zoltán 
tetteire gondolunk, de-
hát bolondból is sokfaj-
ta van, és az eredeti 
hős a keserű, az agresz-
szív, az unalmukban 
vagy a kétségbeesésük-
ben mindenre elszánt 
őrültek közé való. Min-
denesetre nem szerelem-
ből, hanem „sportból" 
határozza el, hogy le-
fekteti az „önmutogató 
idegest", s akkor — de 
csakis akkor! — esik 
csapdába, amikor egy 
szeszélyes pillanatában 
elhiteti magával, hogy 
valóban szerelmes a nő-
be. Ha Esztergályos ne-
tán azt hinné, hogy ez 
az „én-regények" szoká-
sos művészi „csavará-
sa": ott az orra előtt, 
amit maga az író mond: 
Lermontov hősét, Pecso-
rint fedezte föl Sebők 
Zoltánban és a mában. 
A regény jelentősége 
éppen az, hogy az ef-
féle „hősök" korunkban, 
a szocializmusban nem 
létezhetnek, szörnyeteg-
gé torzulnak. Vagyis a 
Sarkadi-mű világosan a 
Lermontov-regény para-
frázisa. Ha ebből a pa-
rafrázisból újabb para-
frázisba ugrunk: félő, 
hogy a Herz-féle szalá-
minál kötünk ki. 

Sarkadi egy csapdába 
esett ragadozót ábrázol, 
Esztergályos pedig egy 
baleket, aki a megkésett 
serdülés érzelmi zűrza-
varában szenved s egy 

különös, kívánatos nő 
láttán esztelenséget esz-
telenségre halmoz. Hogy 
a rendező ezt akarta, 
így olvasta a művet (mi-
képp lehetett így olvas-
ni, erre nincs magyará-
zat, ha csak az „újraér-
telmezés" minden áron 
való hajszolása nem), 
azt a szereposztás is bi-
zonyítja. Kozák András 
tüneményszerű föllen-
dülése a Bartóklána óta 
még azokat is ámulat-
tal tölti el, akik koráb-
ban is nagyra tartották. 
S nyilván sikerült volna 
egy keményebb, elszán-
tabb karaktert is meg-
formálnia — színpadon. 
De amint a képernyő kö-
zelhozza: minden tipoló-
giai érzék nélkül is nyil-
vánvaló, hogy töprengő, 
befelé kínlódó férfival 
van dolgunk, aki szí-
nésznek nagyszerű, de 
színlelésre képtelen. 
Ahogy az egyik kulcs-
jelenetben, a pingpon-
gozás alatt Béres Iloná-
ra néz: diák-huncutság 
s dicsekvés, nem pedig 
ragadozó mohóság vil-
lan a szemében. Béres 
Ilonáról viszont azt kell 
gondolnunk, hogy Esz-
tergályos belőle akart 
volna szörnyeteget csi-
nálni, ha a kísérlet az 
alak és az alakító ellenál-
állásán meg nem törik. 
Ám akkor miért nem 
Gyöngyössy Katalinra 
bízza ezt a szerepet? 
De a legfőbb miért: 
mit akart mondani a 
rendező ezzel az új 
felállítással? Akármi-
lyen szép munka, föl-
fogni nem tudom. Csak 
visszautalni eredeti pél-
dámra: a képernyőre 
vitt Bolond és szörnye-
teg f e l e m á s darab. 
A hang Sarkadié — az 
észjárás... csak az is-
ten tudja kié. 
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