
A szüzek városa 
Nagyon messziről nem 

érdemes nekifutni a Ze-
nés Tévé Színház leg-
utóbbi bemutatójának 
— annyit hát csak, hogy 
remekművön alapszik. 
Mark Twain hetvenöt 
éve írta A lóvátett vá-
ros című elbeszélését, 
amellyel — Csehov jel-
képessé nőtt villámno-
vellájának megjelenése 
után másfél évtizeddel 
— Amerika „csinovnyik-
jainak" az erkölcsi ha-
lálát fogalmazta meg. 

A szüzek városának, 
Vincze Ottó és Vidor 
Miklós operettjének eh-
hez nincs sok köze. A né-
hány év előtti rádiós 
változat után (ezt nem 
ismertem) most elké-
szült televíziós verzió 
kölcsönveszi a remekíró 
brilliáns alapötletét, és 
gondos munkával, üveg-
gé csiszolja. Az alkotók-
nak, létrehozóknak és 
megvalósítóknak, az elő-
zetes szabadkozás sze-
rint nem is volt szán-
dékukban „vetélkedni" 
a nagy íróval, minden 
szempontból szándékkal 
tértek el a novellától. 
Rosszul tették. Korunk 
klasszikusokra épülő ze-
nés játékai közül egy 
sem érhette el az ere-
deti nívóját, mind el is 
tért tőle — de elsősor-
ban attól jó valameny-
nyi, hogy mércének te-
kintette azt, amiből ki-
indult, librettóban, ze-
nében, szcenikában, ko-
reográfiában. 

Nem az a hiba tehát, 
hogy az alapötletre épü-
lő mese jelentősen él-
tér az eredetitől (bár 
korszerű zenés játék 
igényével ezt sem érzem 
szükségszerűnek), ha-
nem, hogy karakterben 

is eltér. Ennek az lehet 
az oka, hogy java rész-
ben operett-eszközökkel 
korszerű zenés játékot, a 
Mark Twain ötlet meg-
felelő műfaji átültetését 
létrehozni nem lehet. 
Kivált akkor, ha még a 
latbavetett eszközöket is 
felületesen alkalmazzák. 
Csak ezzel magyaráz-
hatjuk a nevetségessé-
gig való ritmuseltérést a 
prózai színészek és a 
mögéjük dolgozó éneke-

sek között (adott eset-
ben maga a módszer is 
alkalmatlan. A hanggal 
behelyettesített prózai 
színészek ugyanis alig 
imitálják az éneklést). 
Hasonló tünetek mutat-
koznak az énekesek ön-
szinkronjánál, sőt, az 
énekkarrá is előléptetett 
tanckarnál is. Mindez 
nem tartalmi, de talán 
tanulságos „formai" ki-
fogás. 

Kissé szegényes és le-

Zentai Anna, Kazal László, Komlós Juci és 
Agárdy Gábor 



egyszerűsítő is a zseniá-
lis alapanyag átdolgo-
zása a librettóban. A 
kevés jó és több rossz 
komponense sajnos, 
semlegesíti egymást. 
Ahol a zene jobb (a My 
fair lady Doolittle vo-
nalát idéző utcaseprő in-
duló, a Whisky-szám, A 
nürnbergi mesterdalno-
kokig visszanyúló she-
riff-szerenád), ott a ren-
dezés, vagy a szcenika 
operettes esetlensége 
rángat más ízlésvilágba 
— és fordítva. Ennek ál-
dozata lett a finálé, 
amelynek — az alkotók 
szándéka szerint — egy 
girlandos, mézes-mázos 
operett-finálé karikatú-
rájának kellett volna 
lennie, Brechthez hason-
lítható modorban. Ezzel 
szemben félő, hogy a 
legállhatatosabb operétt-
rajomgók a legelégedet-
tebbek vele. Mintha a 
rendező megfeledkezett 
volna arról az eredeti 
szándékáról, amelyet az 
indításnál felsorakozta-
tott elemek, a mézeska-
lácsos környezet, a mo-
dern szobor, az Üdvhad-
sereg és a VAT 69 whis-
ky jól, tréfás lehetetlen-
ségben határozott meg. 

A sok közreműködőt 
sorolni felesleges, zene-
karok, együttesek, éne-
kes, táncos és prózai 
színészek sokasága vett 
részt a jobb megoldásért 
kiáltó teljesítményben. 
A színművészek közül 
Komlós Juci kiemelése 
indokolt és fontos. Az ő 
modorában tartva köze-
lebb juthattak volna^ah-
hoz, amit a Zenés Tévé 
Színháznak ez — a ma-
ga állította mércéje 
alatt maradt — előadása 
zenével, játékkal, szín-
paddal ki akart fejezni. 

RAJK ANDRÁS 

Hasonlíthatatlan Hasonmás 
A Dosztojevszkij regényének feldolgozásaként Jelölt 

tévéfllm a hályogkovács esetét jut tat ta az eszembe. 
Képzeljük el a hályogkovácsot, de nem a közismert szi-
tuációban, hanem még a boldog nem-tudás állapotában, 
ahogy a mit sem sejtdk ártatlanságával áll neki az ope-
rációnak, szorgosan forgat ja szerszámát, ügyködik, buz-
gólkodik, majd a hosszas munka végeztével ott áll a 
paciens — változatlanul hályoggal a szemén. 

Hasonló történt az október 21-én vetített produkció-
val. A látottakról e lmondhat juk, hogy alkotói készítet-
tek egy tévéfilmet Hasonmás címmel, de nem készítet-
ték el Dosztojevszkij Hasonmás című regényének tévé-
változatát. 

Dosztojevszkijnek ez a korai Írása nem tartozik a nagy 
Dosztojevszkij-müvek körébe; az is közismert Irodalom-
történeti tény, hogy a korabeli krit ika alaposan elma-
rasztalta szerzőjét az akkor hírnevének csúcsán álló 
Gogol másolásában. A mai olvasónak azonban a Dosz-
tojevszkij életmű ismeretében nem a Gogol-reminisz-
cenciák ju tnak elsősorban az eszébe a Hasonmásról, 
nem méricskéli, hogy mennyiben utánzása ez Az orr-
nak, vagy az Egy örült naplójának, hanem azt csodálja, 
hogy a jelentéktelen kis hivatalnok tudathasadásának 
leírásában mennyire benne van a későbbi nagy müvek 
Írójának borzongatóan pontos tudása a lélek mélységé-
ről és drámáiról ; hogy gyengéi ellenére mennyire Igazi 
dosztojevszkljl mű Goljadkln ú r tör ténete: annak a fo-
lyamatnak a pontos lélekkórtani ábrázolása, ahogyan 
az önmaga jelentéktelenségétől szabadulni kívánó, min-
denütt „cselszövényt" gyanító s ezért mindenkivel 
szemben ravaszkodni és „összeesküdni" kész, de ugyan-
akkor gyáva és meghunyászkodó kis f igura küszködik 
megkettőződött énjével. 

Igazi dosztojevszkljl mű a Hasonmás azért is, mert 
miközben végigkísérjük Goljadkln úr viaskodását leg-
ádázabb ellenségével, testet öltött vágyálmával, a má-
sik, a sikeres és jól ügyeskedő i f jabb Goljadkln úrral , 
meglá that juk a kor valóságos képét is : a múlt század 
közepének pétervári cslnovnylk-világát. 

A forgatókönyv írója (Gera György) és a tévéfilm 
rendezője (Nemere László) testvérlesen megosztoztak, 
ki mit hagyjon kl Dosztojevszkijből. Az átlr&s nem vál-
lalkozott arra , hogy a Goljadkln úrban végbemenő lelki 
folyamatot, az elmegyógyintézetbe vezető kór fejlődését 
és elhatalmasodását ábrázolja. Szinte csak a felszínét 
pásztázta be annak a mélységnek, ahová Dosztojevszkij 
leszállt az elszabaduló szörnyek közé. (Furcsa volt, 
hogy Goljadkln nevét eltitkolták, de még furcsább, hogy 
Petruska szolga Péterré magyarosodott.) A rendezés 
viszont elfelejtette a valóságos világot, a regény atmosz-
fé rá já t Goljadkln úr köré teremteni, aki Így egy szin-
telen-szagtalan-jellegtelen térben mozgott, olyan hely-
színeken, amelyek bárhol legalább Ilyen kifejezéstelenül 
szerepelhetnének, és olyan f igurák között, akiket bár-
melyik kosztümös történetbe feltűnés nélkül át lehetne 
Irányítani, bár legjobban egy kabaréba haj ló vígjáték-
ban éreznék jól magukat . 

Nemere szerepfllmet csinált és mindent rábízott Hau-
mann Péterre. Ha van Wagner-énekes és Shakespeare-
szinész, akkor Haumannról e lmondhat juk, hogy ő Dosz-
tojevszkij-figurák életre keltésére született. Olyannnylra 
mindent tud Goljadkln úrról — mindkettőről —, mintha 
nem neki kellett volna annak kettős bőrébe, jobban 
mondva lelkébe bújnia , hanem Dosztojevszkij irta vol-
na őrá Goljadkint. Amire a feldolgozás teret adott, azt 
ő kitöltötte. Azt Is eljátszotta, amit a regény csak köz-
vetetten érzékeltetett: a hasonmását gyűlölő, vágyó és 
lrigylő Idősb Goljadkln mellett az „ i f jabb"-a t , a diadal-
mast, hogy ebben a bravúros kettős lélektani tükörben 
láttassa a kisstílűségében is a Sztavrog In okkal, Rogo-
zslnokkal, Sznjergyakovokkal lelki rokonságot tartó 
szörnyeteg-emberkét. 
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