
Az ing 
AnatoAe Francé Az ing 

című filozófiai meséjét 
Bajorrá Lázár Endre, a 
francia irodalom avatott 
ismerője újrafordította 
és televízióra alkalmaz-
ta. Az eredeti elbeszélés 
vonalvezetését híven kö-
vető, ügyesen tömörítő 
televíziójátékból Dömöi-
ky János gyerek-matiné-
hoz illő, múltszázadi sza-
káll és bajusz-revüt ren-
dezett, grimasz-pai ádé-
val, hasraesésekkel bo-
hökásítva. 

Az Anatole Franee-i 
gondolat valóban nem 
nélkülözi a humort. 
Csakhogy ez a humor 
merőben másféle, mint 
amit a képernyőn meg-
elevenedni láttunk. Az 
ing keserű, bölcs, intel-
lektuális humora egy fi-
lozófiai képtelenséget 
világít meg, az iróniával 
átszőtt, naívságot tette-
tő meseforma tulajdon-
képpen csak szórakozta-
tó köntöse a filozófiai, 
társadalmi és pszicholó-
giai tanulmánynak a tö-
kéletes emberi boldogság 
lehetetlenségéről. 

A kedélybeteg királyt 
meggyógyítandó, egy 
boldcg ember ingének 
keresésére indulnak, de 
megtalálni nem tudják, 
mert még a leggazda-
gabb, legsikeresebb éle-
tebet is megmérgezi a 
rangkórság, az irigység, 
a kétely vagy kielégület-
lenség valamilyen nya-
valyája. A jámbor és 
igénytelen boldog em-
bernek pedig — aki egy 
nagy platánfa odvában 
lakik — nincs inge. 

A televíziójáték egyes 
jelenetei vizuális tartal-
mukban nem különöseb-
ben humorosak, talán 

ezért próbálta meg a 
rendezés bohózat! ele-
mekkel felvidítani a ké-
peket. Ez a bohózat! ing 
azután olyan idegenül 
illett a gondolati anyag-
ra, mint tehénre egy má-
sik fehérnemű. 

Egy óra műsoridő alatt 
felsorakoztatni láttuk 
vígjátéki színjátszásunk 
szinte valamennyi beteg-
ségét. Elsősorban arra a 
közkeletű félreértésre 
gondolok, amely szerint 
vígjátékban merőben 
másféleképpen kell ját-
szani, mint az egyéb 
drámai műfajokban. 
BelSő komolyság, gondo-
lat és átélés nélkül, 
minden szót és mozdula-
tot külön-külön „elhu-
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morizálva". Az ilyen ko-
médiái alakításokat 
könnyen összetéveszt-
hetjük valamiféle arc-
izom gyógytorna gyakor-
lattal. S ez a televízió 
képernyőjén, közelké-
pekben felnagyítva még 
zavaróbb, mint a szín-
házban, ahol a színpad és 
nézőtér közötti távolság 
némileg megszelídíti a 
legdurvább hatásokat is. 
Még a legkitűnőbb szí-
nészek is gyakran áldo-
zatául esnek az egyre 
általánosabbá váló „víg-
játéki stílus" divatja-
múlt félreértésének. 

Természetesen, akinek 
nem inge, ne vegye ma-
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