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A kedves nézőknek, 
akik február 17-én es-
te Jean Baptiste Po-
quelin, ismertebb nevén 
Moliére halálának egé-
szen pontosan 300. év-
fordulóján a magyar te-
levízió képernyője előtt 
ültek, olykor az az ér-
zésük támadhatott, hogy 
a klasszikus szerző he-
lyett egy XX. századi 
csúfolódó két groteszk-
jét látják. Aligha csak 
azért, mert Bodrogi 
Gyula inasszerepében 
egy micisapkás sofőrre 
hasonlított a század ele-
jéről (mondjuk Shaw 
Tanner John házasságá-
ból Henry Straker), 
Harkányi Endre és 
Mensáros László párizsi 
polgárai pedig magas-
nyakú garbópulóvert vi-
seltek. 

A Férjek iskolája ab-
szurd alapszituációját 
Ionescu is elirigyelhet-
né. Van-e annál nevet-
ségesebb és egyúttal ke-
gyetlenebb, mint amikor 
a zsarnokian puritán 
gyámatya tudtán kívül 
maga lesz a jövendőbe-
lijének is kiszemelt le-
ány szerelmi postása, 
sőt' házasságának nyél-
beütője a szeretett ifjú-
val? Nyelvi bravúrnak 
sem utolsó, ahogyan 
Moliére Isabelle-t sze-

relmese és gyámja je-
lenlétében úgy beszélte-
ti, hogy az előbbit meg-
nyugtassa, az utóbbit 
félrevezesse. A Sgana-
relle, avagy a képzelt 
szarvak pedig afféle ta-
nulmány, dramaturgiai 
etűd is lehetne kezdő 
színdarabíróknak: annyi 
félreértés zsúfolódik 
benne össze fél óra alatt 
(és egy perccel sem to-
vább, mert akkor már 
el sem hinnénk), 
amennyiből a késői ta-
nítványok közül Fey-
deau, Peter Shaffer 
vagy Ayckbourn három 
egész felvonást írtak. 

És ez a két vígjáték 
még csak nem is Mo-
liére java művei közül 
való. Mindkettőben töb-
bet törődött az ötlettel, 
mint az alakok életteli-
ségével. Kivétel a Fér-
jek iskolája Sganarelle-
je. Az ő rabtartóian 
kedélytelen nevelési el-
vei annyira a lelke mé-
lyéből fakadnak (s Har-
kányi Endre olyan eltö-
kélten tolmácsolja őket), 
hogy Isabelle-nek — a 
sudáran szép főiskolás 
Szalay Editnek — még 
azt is megbocsátanánk, 
ha törvényes nász nél-
kül szökne el szerelmé-
vel. Bevalljuk azonban, 
bármennyi megnyerő 

nagyvonalúságot árul is 
el Mensáros László és 
komoly szelídséget Ben-
cze Ilona, nem mernénk 
egyetlen férjnek (vagy 
atyának) sem tanácsol-
ni, hogy neje (vagy leá-
nya) bizalmát kizárólag 
úgy próbálja megnyer-
ni, miként Ariste Leo-
nore-ét. Tartunk tőle 
ugyanis, hogy e tekin-
tetben nem csalhatatlan 
módszer (300 éve sem 
volt az), ha otthon édes-
deden alszunk, míg hit-
vesünk vagy leánygyer-
mekünk éjnek évadján 
engedélyünkkel bálo-
zik . . . 

Nem kell félni: Szine-
tár Miklós, a két vígjá-
ték rendezője rájött, 
hogy tulajdonképpen 
egyik darabban sem fél-
tékenységről vagy neve-
lési elvekről van szó, 
hanem a butaságról. 
összekapcsolta hát a 
kettőt, és ugyanarra a 
témára hangszerelt va-
riációkat: egy tragiko-
médiáit és egy bohóza-
tit. A Férjek iskolájá-
ban valakit a szeme lát-
tára csapnak be és csal-
nak meg, de ő nem ve-
szi észre. A Sganarelle-
ben mindenki azt hiszi, 
hogy becsapták és meg-
csalták, pedig csak fél-
reértések sorozata tör-
tént. A tanulságot a 
Sganarelle-ben mond-
ják ki: „Ez is mutatja, 
hogy az ember fia még-
se / Bízhatja rá magát 
a tulajdon szemére." 
Ugyanez a mondat el-
hangozhatna a Férjek 
iskolájában is — egy 
keserű fintorral... 

A két előadás közül a 
Férjek iskolájáé sikerült 
jobban, mondhatni: hi-
bátlanul. Szinetár szem-
mel láthatóan a játék-
stílust tekintve is el 
akarta választani a da-
rabokat: a Férjek isko-



Felemelt helyárakkal 
Lehet-e segédeszközök, trükkök, ravasz masiné 

riák nélkül valódi hatást elérni a képernyőn? Te 
levíziósaerű-e az énekes „civil" bemutatkozása, : 
színpadi kelléktár mellőzése? Ha nem láttam vol 
na a Mászát nélkül sorozat Theo Adamntal készí 
tett filmjét talán magam is a felületes hitetlen 
kedésre hajlanék, — ez a lenyűgözően póztalan é 
magasrendű művészetet sugárzó portré azonbai 
tökéletesen meggyőzött arról, hogy nem külsősé 
gekkel, nem minden áron való látványosággal kel 
a néző-hallgató figyelmét felkelteni. Vámos Lászlt 
rendezése és Szalay László operatőri munkája it 
szinte semmivel, azaz: a zenéből kiinduló, a zené 
re táinaszkadó fény-árnyék hatással, közeli vagj 
távolhavesző, éles vagy elmosódott képekkel ér 
zékeltette az áriák lényegét, s eközben olyan él-
ménnyel ajándékozta meg a közönséget, amely ki 
zárólag a tévé sajátja. Ez az intimitás, ez a gesz 
tus nélküli kifejező mimika, ez a beszédes tekin-
tet csakis képernyőn képzelhető el, — a színpad 
a film sokkal elnagyoltabb mozgást kíván. Persze 
megvalósításához olyan nagyszerű művész kell 
mint Theo Adam, aki nem csak színészi eszközei-
vel, hanem mindenek előtt gyönyörű hangjával é: 
varázslatos éneklésével szinte kitágította a képer-
nyő keretét és távolabbi dimenziókba sodortí 
hallgatóságát. 

Igazi világnagyság mutatkozott be „maszk nél-
kül", olyan vezető énekes egyéniség, akinek vala-
mennyi fellépésére felemelt helyánakkal kelnek el 
a jegyek, aki Bayreuthban, Berlinben és Bécsben; 
Wieland Wagner, Felsenstein, Karajan színpadán 
otthonos, akit Európa operaszerető közönsége ün-
nepel. Nem győzöm a zenei megvalósítás abszolút 
értékeit hangsúlyozni, a — televízióban ritkán ta-
lálkozhatunk akusztikailag ilyen nap'szerű pro-
dukcióval. Ami pedig a vizuális hatást illeti: tö-
kéletes összhangban állt a zenei ábrázolással. A 
Walkür Wotanjának /búcsúja mozdulatlanságával 
rendített meg, s a világítás effektusaival idézte 
fel rendíthetetlen istenalakban a gyötrődő embert, 
az apát. S hogy a művészi hatás teljes legyen, 
erről Ernyei Béla interjúja gondoskodott, őszin-
tén szólva nem tudom, miért illeti dicséret a szí-
nészt: azért, mert ennyire belülről látja a zenész 
szakma világát és ilyen lényegbevágó, érdekes 
problémákra tud rátapintani, vagy azért, mert 
ilyen közvetlenül és póztalanul közvetítette ripor-
teri szerepét. Gyanítom, hogy a kérdéseket mu-
zsikus állította össze, Ernyei rokonszenvesen kul-
turált magatartásán azonban ez mit sem változtat. 
Theo Adam válaszai a magabiztos, jól tájékozta-
tott muzsikus képét, a világnagyság portréját ár-
nyalták és teljessé tették a nagy énekes televíziós 
bemutatkozását. 

FEUER MÁRIA 

Iájában lélektani hite-
lességre törekedett, a 
Sganarelle- ben karika-
turisztikus túlzásokkal 
élt. Lehet, hogy az utób-
bit egy kicsit az előbbi 
paródiájának szánta. De 
a két vígjáték aligha 
különül el ilyen élesen 
egymástól. Másrészt a 
Sganarelle-ben nem jött 
létre tiszta paródia vagy 
tiszta bohózat. Mensáros 
László apa-buffója nem 
stimmelt össze Bencze 
Ilona ízes parasztdajká-
jával; Hámori Ildikó rá-
érzett a stílusra, de a fő-
iskolás Kalocsay Miklós 
a Férjek Iskolájában 
volt jobb. Bodrogi Gyu-
la Sganarelle-je mozgott 
a legotthonosabban a 
bohózatban, átlelkesített 
előadásmód és enyhe tá-
volságtartás között 
egyensúlyozva. 

Végül is tanulságos és 
szórakoztató este volt. 
Egy percig sem takar-
gatták előttünk, hogy 
Sík Igor kamerái előtt, 
Drégely László célszerű-
en szűkszavú díszletei-
ben, Horányi Mária jel-
mezeiben (amelyek a 
Sganarelle esetében né-
mi bizonytalankodást 
mutattak) nem az életet 
látjuk, hanem színházi 
előadást. Mégis, Weöres 
Sándor és Kormos Ist-
ván fordításainak játé-
kos verseit hallgatva a 
balgaság, a hiszékenység 
és a hiúság nevetséges 
példái nem is tűntek 
olyan távolinak. Ügy 
látszik, 300 év alatt nem 
változtunk olyan sokat. 
Ahogyan az önmagát 
harmadik személyben 
idéző Moliére kicsit ke-
ményebben mondja a 
PersaiUes-i rögtönzés-
ben: „Sémit sem tanul-
tunk abból, ahogyan 
megjátszott és megírt 
minket!" 
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