
Az oroszlán szerepe 
Az oroszlán szerepe 

a Szentivánéji álom 
mesterembereinek „si-
ralmas komédiájában" 
található, és Zuboly, 

aki mindent egymaga 
szeretne eljátszani, ter-
mészetesen ezt is magá-
nak követeli. „Ide ne-
kem az oroszlánt is!" 
— ez a mondat azóta a 
színész szerepéhségé-
nek a jelképe. 

A televízió „az orosz-
lán jegyében" évek óta 
lehetőséget ad a végzős 

színésznövendékek 
együttes bemutatkozá-
sára (egyenként már 
legtöbbjük ismerős a 
képernyőről). Az idén 
Vámos László osztályát 
láthattuk először. 

A műsor elején be-
mutatkoztak civilben. 
Nem éppen zubolyian. 
Nem éppen oroszláni-
lag. Sokkal szerényeb-
ben. Szó sem volt ordí-
tásról, amit a derék 
shakespeare-i takács az 
oroszlánszerep legfon-
tosabb jellemzőjének 
tart. Igaz, őt is leintet-
te Vackor, mondván, 
hogy még holtra ijesz-
tené a fejedelmnőt s az 
asszonyságokat. Pedig 
Zubolyék ráadásul ama-
tőrök voltak, nekik ta-
lán — bár rosszaló fej-
csóválásoktól kísérve — 
még ma is szabadna 
ijesztgetni a közönsé-
get. A kamerák előtt 
ülő tizenkét kedves if jú 
hölgy és fiatalember vi-
szont éppen az adást 
követő napokban lett 

diplomás profi: ők már 
tudják, hogy a színház-
ban nem szabad bánta-
ni a nézőt, illedelmesen 
kell vele viselkedni, 
mert még megharag-
szik, és legközelebb 
nem jön él. 

Így hát illedelmesen 
felelgettek a riporter 

(Sárközi Erika) illedel-
mes kérdéseire, hogy 
milyen szerepet szeret-
nének játszani („ilyet is 
meg olyat is"), a filmet 
kedvelik-e jobban vagy 
a színházat („ezt is, 
meg azt is"), és így to-
vább. Életismeretből és 
diplomáciai érzékből te-
hát mindjárt jelesre 
vizsgáztak. Szerénység-
ből is: elhallgatták vi-
lágmegváltó terveiket, 
akár az a hosszú hájú, 
bajuszos és rendkívül 
megnyerő, huszonkét 
éves fiatalember, aki 
egy nappal előbb, egy 
televíziós társasjáték-
ban egy órás színház-
igazgatóként olyan víg-
színházi műsorterveket 
állított össze, amelyben 
annakidején Jób Dániel 
is legföljebb néhány 
súlytalanabb darabot 
cserélt voüina föl Brecht-
re vagy Csehovra. 

Az előadott dráma-
részletek a hallgatók 
kellő szakmai biztonsá-
gáról mesterségbeli fel-
készültségéről adtak ké-
pe t Ez annál is meg-
nyugtatóbb, mivel az 
utóbbi időben többször 
illettük — néha jogos — 
kritikával a főiskolai 

színészmesterség-okta-
tást. A bemutatott je-
lenetek legtöbbje egy-
egy részlet volt a vizs-
gaelőadásokon eljátszott 
teljes darabból. Külö-
nösen azok, akik eze-
ket láthatták (de a té-
vénézők is), meggyő-
ződhettek róla: a fiatal 
színészek alkalmasak a 
legkülönbfélébb felada-
tok megoldására. 

Némileg más a hely-
zet, ha ebből a műsor-
ból próbálunk következ-
tetni e színésszé érett 
i f jak szellemi vonzódá-
saira. A színházról val-
lott fölfogásukra. Hel-
ler: A 22-es csapdája 
című regényének rész-
letéből az derült ki, 
hogy még nem eléggé 
érzik e gyilkos politi-
kai szatíra kegyetlensé-
gét. Tennessee Williams 
lila ködökkel álcázott 
morbidsága ellen egész-
séges fiatal ösztönnel 
tiltakoztak. (A vágy vil-
lamosa tíz évvel ezelőtt 
a Madách Színházban 
Vámos László egyik leg-
remekebb rendezése 
volt. De hol vagyunk 
ma már Williams álköl-
tői széplelkűségétől!) A 
röpke Csehov-részlet 
után Schiller Stuart 
Máriájából üres retori-
kát véltünk kihallani. 
Rómeót és Júliát az 
artisztikus hatáskeresés 
érzelmeik őszinteségé-
től fosztotta meg. Vé-
gül a kiválasztott jele-
netet Shakespeare IV. 
Henrikéből (mert hogy 



Falstaff című drámája 
nincs) drámai jelentés 
híján stilisztikai etűd-
nek tekinthettük. 

Színházi hitvallás he-
lyett inkább tárgyila-
gos mesterségvizsgát 
élvezhettünk, amelyen 
helyenként átsütött a 
fiatalok kedvessége és 
tehetsége. Olyan kész 
színészek vannak eb-
ben az osztályban, mint 
Egri Márta, Kútvölgyi 
Erzsébet és Kalocsay 
Miklós, olyan ritka ka-
rakter, mint Maróti Gá-
bor, olyan színpadi je-
lenség, mint Szalay Edit 
és olyan igazi tehetség, 
minit Lázár Katalin. 
Megértjük Vámos Lász-
lót, aki nemrég azt ír-
ta, hogy legszívesebben 
nem eresztené szélnek 
növendékeit, hanem 
színházat alapítana ve-
lük Székesfehérváron. 
(Sajnáljuk, hogy nem 
jelent meg a műsorban, 
s nem kérdezték meg 
tőle: miként próbálta 
célját megvalósítani, és 
miért nem sikerült.) 

Zubolynak, tekintettel 
a fejedelemnőre és az 
asszonyságokra, meg 
kellett ígérnie: „ . . . oly 
szendén fogok ordítni, 
mint a szopós galamb; 
úgy fogok ordítni, mint-
ha csalogány volnék." 
Ráadásul a végén meg 
sem kapta az oroszlán 
szerepét. 

Reméljük, hogy e ti-
zenkét fiatal színész-
nek nem kell majd 
üres csalogánytrillákat 
hallatnia. És eljátszhat-
ják az oroszlánt is. 

KOLTAI TAMÁS 

Mesteriskola, mesterrel 
Amíg új zenei alkotások (zenés színművek) terén 

gyakran kompromisszumokkal kell a tévének megelé-
gednie, az előadóművészek világában Inkább a bőség 
zavaráról panaszkodhat, s azon gondolkodhat, milyen 
müsorformákat találjon kiváló zeneművészeink bemuta-
tásához. A M e s t e r i s k o l a sorozata szerencsés ötlet-
nek látszik nemcsak azért, mert az utókor számára rög-
zítheti egy-egy nagyszerű pedagógus művét, módszereit, 
hanem azért is, mert (jó esetben) az ismeretterjesztés, 
a közművelés egy sajátos válfaját Is nyújthatja, sőt, 
mellesleg, néhány főiskolás tehetség számára Is hasznos 
népszerűsítést hozhat. 

Mihály András pedagógus portréját elkészíteni a leg-
vonzóbb és leghálásabb feladatok közé tartozik. A ki-
váló muzsikus ugyanis világszerte elismert kamarazene-
tanár, nemzetkőzi kurzusok előadója, Weiner Leó is-
kolájának méltó folytatója: növendékei közül olyan mű-
vészek nevelődtek, mint a már világrangú Bartók Vo-
nósnégyes . Pedagógus erényei persze még nem okvetlen 
predesztinálnák a képernyőre, — Mihály András egyé-
nisége, okossága viszont: az a képessége, a h o g y a n a 
zenéről tud beszélni, szinte követeli a nyilvánosságot. 

Takács Gábor rendezése felismerte ezt a ritka, ma-
gas színvonalú közművelői képességet. A portréfilmet 
Mihály elemző mondataira közérthető magyarázataira, 
tanításának világos menetére építette. S aki odafigyelt 
szavaira, nemcsak bele leshetett pedagógus műhelyébe, 
hanem megérthette a kamaramuzsikálás lényegét és ne-
hézségeit is. Elemzése meggyőzhette azokat, akik azért 
maradtak a kamarazenélés falain kívül, mert a műfajt 
idegennek, nehéznek, esetleg „arisztokratikusnak" érez-
ték; instruáló, előjátszó, éneklő magatartása a muzsika 
lényegét és érthetőségét tette kézzelfoghatóvá. A hét-
köznapi életből vett hasonlatai ugyanakkor nem az 
„egyszerű" tévénézőhöz, hanem a növendékekhez szól-
tak; bebizonyította, hogy a magyarázat szakszerű lehet 
anélkül, hogy a laikust elriasztó szakzsargont hasz-
nálná. Valóban: a f i lm a növendékek muzsikálásán ki-
vfil csak Mihály András szavait rögzítette, mégsem 
hangzott el egyetlen olyan mondat, amely ne lett volna 
mindenkinek (természetesen az érdeklődő nagyközön-
ségre gondolok) érthető, ugyanakkor a muzsikusok szá-
mára sokatmondó és mélyértelmű. Amit Beethovenről, 
vagy Bartók Kontrasztjairól hallottunk, az mind a zene 
lényegét tárta föl, s egyben világosan jelezte a különb-
séget a nagy klasszikus és a 20. századi mester tolmá-
csolása között. A portréfilm befejező részében látott, a 
Budapesti Kamaraegyüttessel tartott próba a karmester 
pedagógus lényegéről vallott, arról a tényről, hogy az 
együttes vezetője a zenei karakterek magyarázatával 
győzi meg muzsikusait, ugyanúgy, mintha tanítana, 
vagy „műsorismertetést" folytatna. Ez a gesztus — ta-
lán szándéktalanul — azt bizonyította, hogy az igazi 
muzsikus nem c s a k tanár, c s a k karmester, c s a k nép-
művelő vagy muzikológus, hanem ez is, az ls, s bár-
honnan közeledjék is témájához, mindig a lényegre 
mutat. Nagy kár, hogy Beethoven Szeptett részletével, 
Mihályi szavai nélkül, kicsit sután végződött a fi lm, s 
a bevégzetlenség érzetével kellett a nézőnek felállnia 
készüléke mellől. A mondat végéről hiányzott a pont. 
Mihály András zái*ószava. 

FEUER MARIA 


