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Az ördög cimborája 

Legutoljára — meg-
lehetősen régen volt 
már — e sorok írója 
Gábor Miklóst látta Az 
ördög cimborája cím-
szerepében. Tiszteletlen 
volt, hetyke, sőt forra-
dalmár is az a Dudgeon 
Richárd — de nem is 
Richárd, hanem Ricsi! 
— akit a nézőtér elé 
vitt. Egy olyan ördög 
cimborája volt, aki 
fügét mutatott nemcsak 
az amerikaiakat gyar-
mati sorban tartani kí-
vánó angoloknak, (urak-
nak és szolgáknak), ha-
nem a többi — egy ki-
csit későbbi fejleménye-
ket előlegező — ameri-
kainak is. Egy jófajta, 
rokonszenves, „vörös ör-
dög" harcos képviselője 
volt annak idején Gábor 
Miklós ebben a szerep-
ben. 

Most — a tévé jóvol-
tából — újra láthattuk 
G. B. Shaw e ma már 
kétségkívül hagyomá-
nyosnak számító dra-
maturgiájú, de éppen 

nem hagyományos mon-
danivalóid, történelmi 
játékát. És hogy meny-
nyire nincs itt szó rossz 
értelemben vett — meg-
merevítésre csábító — 
tradícióról, az is bizo-
nyítja, hogy a szereplők 
kiválogatásának, a ren-
dezésnek, az egész elő-
adásnak sikerült túllép-
nie — erőltetés nélkül 
— a régi előadásokon. 
De még azon a koncep-
ción is, amely a már 
jelzett — Gábor Miklóst 
„Ricsi" szerepében fel-
léptető — előadást jelle-
mezte. A darab üzenete 
— kiderült — olyan 
gazdag, hogy olcsó ak-
tualizálás nélkül bele-
rejthető nem is annyira 
korunk egyik vagy má-
sik kérdése, hanem in-
kább jellegzetes hang-
súlya. 

Ezt a címszereplő ki-
választása és játéka is 
jól bizonyítja. Huszti 
Péter ugyanis olyan 
Richárd — Ricsit mutat 
fel az Ádám Ottó által 

adoptált és rendezett 
tévéváltozatban, aki-
nek forradalmisága nem 
veendő valójában komo-
lyan. Ez a Huszti-féle 
Richárd talán nem „Ri-
csi", nem nyárspolgáro-
kat ijesztő, rokonszen-
ves fenegyerek, aki — 
ha kell — még az életét 
is kockára tudja tenni? 
Dehogynem. Am míg a 
régebbi rendezői (és 
dramaturgi) felfogások 
— amelyeket vidéki 
színházak általunk, saj-
nos, nem látott felújí-
tásai lehetséges, hogy 
már előbb meghaladtak 
— a forradalmiságot 
kizárólag a címszerep-
lőre bízta, és már An-
dersen „Antal" tisztele-
tessel sem nagyon tudott 
mit kezdeni — a Mé-
szöly Dezső fordítói (és 
dramaturgi) munkája 
által is segített Ádám 
Ottó a történelem for-
radalmát igen helyesen, 
egyszerre és együtt ru-
házta a hippi-hős „Ri-
csi"-re, a jámborság (és 
a házasság) igáját a bá-
tor és okos katona meg-
talált szerepére felcse-
rélő Andersonra, és 
őfelsége, György angol 
király hadügyminiszté-
riumának elfajult kor-
rupciójára és „hájfejű-
ségé"-re. Ez utóbbit — 
méghozzá nem is köz-
vetve — a „Finom Jan-
cs idnak is becézett, 
Burgogne angol tábor-
nok leplezi le, akinek 
szerepe (valószínűen 
Shaw legeredetibb in-
tenciói szellemében) je-
lentősen megnőtt a tévé-
változatban. Hála a 
rendezőnek és Gábor 
Miklósnak. E figura — 
aki nem azért köt 
kompromisszumot a ha-
ladás erőivel, mert ő is 
a történelmi haladást 
képviseli, hanem mert 
tudja, hogy másképpen 



ő is elpusztulna — óha-
tatlanul mai dolgokat 
lát, legalábbis érez. A 
tábornok mellett, a csö-
könyösen ostoba Swin-
don őrnagy figuráját. 
Zenthe Ferenc formálja 
meg kitűnően. 

Tetszett ez a tévé-
játék, és még külön az 
is, hogy — bár Kézdi 
Lóránt szcenikai terei 
tán ötletesebbek is le-
hettek volna — a ren-
dező rájött : ebben az 
esetben (a már emlege-
tett hagyományos szer-
kesztésmód és más okok 
miatt), kevesebb —vagy 
legalábbis kevésbé lát-
ványos — mozgás töb-
bet adhat, mint egy 
mozgóképesebb megol-
dás. Az előadás sokkal 
több volt „fényképezett 
színház"-nál, de a játék 
megőrizte intim, a sze-
replők mondataira és 
arcvonásaira figvelő-
figveltető jellegét. Ezért 
tudott a „filmszerű" 
tévéjátékokban általá-
ban elsikkadó Sulyok 
Mária — Dudgeonné 
asszony tulajdonképpen 
szűkre szabott szerepé-
ben — olyan szuggesz-
tív lenni, mintha csak 
színpadról szólna hoz-
zánk. Lőte Attila is jó 
volt Andersonként — 
kivéve az utolsó jelenet-
ben, amikor éreztetni 
kellett volna, milyen 
örömmel szabadult meg 
a papi kabáttól. Piros 
Ildikó — mint a megtes-
tesült ördög iránt von-
zódó, angyallelkű An-
dersonné — elég keve-
set mutatott be ebből 
az asszonyból. Egy ki-
csit több humor nem 
ártott volna. Kitűnő vil-
lanás volt viszont a re-
mek k-arakterizálóké-
pességű Márton András. 
Kristóf, a „jófiú" sze-
repében. 

ANTAL GÁBOR 

A kfo-ntfíaorok dieaároia 

„Ez Aalaml Verdi" mondja a taxisofőr a Margit-hiú 
előtt keletkezett dugóban álldogálva kocsijával s benne 
velem. Nem dudál értelmetlenül, hanem figyeli a „Tíz 
perc muzsikát" . Ebből tudom, hogy rövidesen félegy less, 
és el fogok késni. De én sem nyugtalankodom. Valóban 
Verdi. (Különben sejtettem.) A sofőrnek a sikerélmény 
szárnyakat ad : két kocsit is megelőz szabálytalanul. Es-
zel a tíz perc muzsikával, a rádió Jóvoltából — házi-
asszonyok, nagymamák, diákok, nyugdijasok, takarító-
nők (akik erre az időre abbahagyják a porszívózást) — 
olyan zenei Jártasságra tesznek szert, mely már -már 
felülmúlja az ebben az Időben munká juka t ellátó zene-
tanárok Ismereteit. A tanulékony tévé sok tapasztalatot 
átvesz a bölcs, meglettkorú rádiótól. Ojabban azt is", 
hogy a hetekre, hónapokra elnyúló filmsorozatok, to-
vábbá a monstre tévéversengések mellet t : szükség van 
koncentrált , kiélezett húszperces műsort ípusokra is 
melyeket hol meghallgatunk, hol nem hallgatunk meg. 
Tehát nem szabják meg életrendünket, nem ültetnek le 
órákra a képernyő elé, meghagyják szabadságunkat -
anélkül hogy lázadnunk kellene a televízió ellen, mely 
agyonszeret bennünket . Örömmel lá t juk , hogv szaDorod-
nak az ilyen elektromos töltésű klsműsorok. (Játék a 
betűkkel : Egri János műsora. Továbbá a most induló 
Chryx-kraksz.) Mindkettő ú j minőségre törekszik műfa -
jában. Az előbbi — szemben a Szójáték-klubbal, mely 
nagyszerű zsűrijével és fenomén Játékosaival inkább 

ámulatra késztetett, mint együttgondolkodásra — a 
könnyen megfej thető matematikai egyenletek örömével 
tölti el a nézőt. Sokféle szellemi energiát mozgósít, s 
nemcsak azzal, hogy lcrimlszerű kombinációkra kész-
tet, hanem azzal is, hogy szüntelenül a megfejthetőség 
reményét vagy legalábbis Illúzióját tartja ébren a né-
zőben. s ezzel természetesen a nézőt la ébren tartja. 
Azt pedig, hogy a tudás önmagában nem boldogít, s 
hogy ülő Jutalmazásához szerencse Is kell: a nézők any-
nylra megszoktak a televízión kívüli életben, hogy most, 
mint egy-egy Játékos „természetes sorsát" veszik tudo-
másul. Hiszen az Is öröm, hogy a tudás megjutalmazá-
sához csak szerencse kell, s nem p r o t e k c i ó . . . Látszatra 
egészen más Jellegű szórakozás a — szintén csak kép-
ernyőn elképzelhető — Chryx-kraksz. Olyan vlUámtréfák 
sorozata, melyekben legtehetségesebb karikaturistáink, 
rajzolóink ötletei testesednek iőrténetvUlanásokká. 
Rokonsága az előbbi műsorral , hogy nagyon kell fi-
gyelnünk (húsz percig ez könnyen megy) s csak némi 
gondolkodás árán Jutunk el a nevetésig. Vagy a nevetés-
ben feloldódott Igazságig. Már az első adás sokat meg-
sejtetett lehetőségeiből. Ha következetesek maradnak el-
képzelésükhöz, egy igen szeretetreméltó s kifogyhatat-
lan tematikájú tévéz szórakozást teremthetnek meg. Fel-
fedezésük pedig az, hogy egy ralz — nem lehet hosz-
szadalmas. (Mint a mai kabaré t réfák túlnvomó része.) 
Ezért : nem csak rajzolók ötleteiből indíthatnak — ha-
nem megkísérelhetnék a mérhetetlen számú, Jó minő-
ségű, de éppen terjedelmességük miatt mára már el-
avult kabaré t ré fák : rajzolók által való újraelképzelteté-
Sét. Ma gyorsabban gondolkodunk, mint akár egy-két 
évtizede ls. A kabaré t ré fa halála, ha a szereplók még 
körülményesen készítgetlk elő a csattanót - amit a néző 
már régen tud. Kikövetkeztet. A poénnak meg keU előz-
nie a néző képzeletét - ez a „modern" nevetés titka. 
A tévé is, a kabaré is felfrissülhet tőle. 

HÁMOS GYÖRGY 


