
Bodnárné 
Németh  László  drá-

májának  tévéváltozata:  
lefényképezett  színház.  

Ez  önmagában  nem  
volna  baj.  Hiszen  tud-
juk,  tapasztaljuk,  hogy  a  
merev  műfaji  válaszfa-
lak  sorra  leomlanak.  Re-
gényszerű  filmeket  né-
zünk,  filmszerű  regénye-
ket  olvasunk  és  izga-
lommal  követjük  a  négy  
fal  közé  szorított,  robba-
nó  indulatokkal  telitett  
emberek  szócsatáját  a  
tévéjátékokban.  Belefe-
ledkeztünk  már  nem  
egyszer  festett  kulisszák  
között  remekművekbe  is  
—  a  színpadon.  De  
ugyanezek  a  kulisszák  a  
képernyőn  bántóak  és  
értelmetlenül  hatnak.  A  
színpadi  díszletek  közé  
préselt  dráma,  sem  a  
színház,  sem  a  valóság  
illúzióját  nem  adja  a  
nézőnek. 

Németh  László  Bod-
nárné  című  drámájával  
is  ez  történt.  Az  átülte-
lök  megfeledkeztek  ar-
ról,  hogy  a  színdarabok  
' évéváltozatai  akkor  
igazán  sikeresek,  ha  a  
„fordítók"  mernek  tisz-
teletlenül  bánni  a  szö-
veggel. 

Mert  igaz  ugyan,  hogy  
a  televíziónak,  mint  a  
gyereknek,  sok  mindent  
elnéznek  a  „felnőtt"  
művészetek.  A  tévének  
sok  mindent  szabad.  A  
legmodernebb  technika  
vívmányaként  —  még  
ósdi  is  lehet.  Csak  egyet  
nem  tehet:  nem  avathat  
tévéjátékká,  minden  
technikai  átigazítás  nél-
kül,  egy  színpadra  el-
képzelt,  megírt  művet  a  
képernyőn.  (Kivéve,  ha  
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nem  azzal  a  céllal  teszi,  
hogy  élő  előadást  közve-
títsen,  vagy  valamelyik  
régi,  muzeális  értékű  
színházi  produkciót  em-
lékezetünkbe  idézzen.)  

Németh  László  drá-
májának  konfliktusa  
igaz  volt  a  maga  idejé-
ben  —  a  harmincas  évek  
elején  —  és  a  szörnyeteg  
anya  figurája  a  maga  
végletességében,  defor-
máltságában,  az  adott  
társadalmi  háttérrel  —  
izgalmas  figura  ma  is.  
Elhisszük  neki,  hogy  
„aki  nem  tud  felemel-
kedni,  elpusztul"  az  úri  
Magyarországon.  És  
nem  a  nagyszerű  Sulyok  
Mária,  hanem  a  rendező  
Ádám  Ottó  hibájául  ró-
juk  fel,  hogy  a  nagyra-
vágyó,  elszegényedett  
falusi  gazdaasszony  
zsarnoki  alakja  a  dráma  
csúcspontján  hihetetlen-
né  válik.  A  tévéjáték  
két  részre  oszlik.  A  da-
rab  első  részében  Bod-
nárné  mindent  és  min-
denkit  annak  a  rögesz-

méjének  áldoz  fel,  hogy  
a  család  utolsó  garasain  
kitanított  élősdi  fia,  a  
mérnök  úrrá  lett  Péter  
(Kalocsay  Miklós)  révén  
az  úri  világba  betörjön.  
Á m  tervét  keresztezi  és  
meghiúsítja  a  cselédsor-
ban  tartott,  agyondol-
goztatott,  kizsákmányolt  
másik  fiú,  János  (Huszti  
Péter),  aki  fellázad  saját  
kilátástalan  sorsa  ellen  
és  elkeseredésében  fe j -
szével  agyonüti  urizáló  
testvérét.  A  darab  má-
sodik  részében  már  a  
gyilkosság  után  vagyunk  
—  mint  egy  mai  krimi-
ben.  A  műfaj  ismert  
szabályai  szerint  járnak-
kelnek  a  szereplők  a  
hulla  körül,  végzik  a  
bűntett  nyomainak  el-
tüntetését  vagy  felderí-
tését.  Amilyen  gátlásta-
lanul  áldozta  fel  magát  
és  családját  Bodnárné  
imádott  ménnök-fia  kar-
rierje  érdekéiben,  olyan  
hidegen,  fia  hulláján  át-
lépve  kezdi  el  ravasz  
manőverezéseit  az  élet-
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ben  maradt,  eddig  meg-
vetett  másik  fiú  meg-
mentéséért.  Hogyan  ké-
pes  erre?  Beszél  saját  
vétkéről,  a  család  jó  hí-
rének  a  megóvásáról,  
megjátssza  —  vagy  iga-
zán  átéli?  —  a másik  fiú  
iránt  vul'kánszerűen  ki-
tört  anyai  érzéseit.  Nem  
lehet  pontosan  tudni,  
mik  váratlan  metamor-
fózisának  igazi  rugói.  
Mivel  a  darabban  soha-
sem  láttuk  a  szereplő-
ket  —  kacér,  számító  
nyaraló  pesti  lányt  
(Hűvösvölgyi  Ildikó),  a  
falusi  vadászó  urakat,  a  
pipogya  apát  (György  
László)  —  emberi  mi-
voltukban,  miután  
egyetlen  percre  sem  lép-
tek  ki  saját  skatulyá-
jukból,  egy  milliméterre  
sem  tértek  le  az  író  által  
előre  kijelölt  útvonaluk-
ról,  most  a  tragédia  be-
teljesülésekor,  a  hibát-
lan,  sőt  kiemelkedő  szí-
nészi  teljesítmények  el-
lenére,  értetlenül  —  és  
éppoly  hidegen  akár  az  
anya  fia  hulláját  —  néz-
zük  a  szereplőket.  

Mi  történt?  A  nagy  
drámai  váltás  váratla-
nul,  minden  átmenet  
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nélkül  robbantotta  szél  
a  szilárdnak  vélt  natu-
ralista  kereteket.  Egy-
szerre  minden  abszurd-
dá  vált.  A  különböző  
stílusok  keverése  semle-
gesítette  a  lélektani  drá-
ma  hatását.  

A  paraszti  udvaron  
felejtett,  élesen  exponált  
balta  nem  sül  el  a  da-
rab  végén,  a  hagyomá-
nyos  dramaturgia  meg-
szentelt  szabályai  sze-
rint.  „ A  fejszéből  nem  
lesz  puska"  —  ezt  János,  
a  gyilkos  testvér  mond-
ja,  amikor  anyja  minden  
mesterfogását  kijátszva,  
feladja  magát  a  csend-
őröknek. 

Bodnárné  drámai  vét-
ke  miatt  bukik  el.  De  
a  tévéjáték  a  tételszerű-
ség  túlhangsúlyozásának  
esik  áldozatául.  

MÁGORI  ERZSÉBET  

Hibaigazítás.  Legutóbbi  
számunkban  a  Hullámzó  
vőlegény-  című  tévéjátékról  
tudósító  képriport  aláírása  
tévesen  jelent  meg.  A  kép  
szövege  helyesen:  Király  
József  és  Hűvösvölgyi  Ildi-
kó. 

A  szerk.  
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