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VESZPRÉM

Tartuffe

Molière magyar színházi pályafutásában
az utóbbi öt-hat esztendő jelentős kor-
szaknak bizonyult. Babarczy Tartuffeje,
Vámos Mizantrópja, Major Amphytrionja,

Marton László Nők iskolája új Molière-t
fedezett fel számunkra. A veszprémi
Tartuffe megítélésében tehát ehhez a
mércéhez kell tartani magunkat.

Mit mond nekünk ma a darab? A leg-
fontosabb: Tartuffe és a többi szereplő
viszonya és összetartozása, kölcsönös
meghatározottsága. Hisz valójában a darab
is erről szól: van, aki behódol a Tartuffe
által képviselt világ előtt anélkül, hogy
ismerné annak igazi mozgató-rugóit, s
végül hozzáidomul Tartuffe ér-
tékrendszeréhez; a többiek viszont szem-
beszegülnek az álszenttel, nem vállalják a
bigottságot, a morális terrort és önkényt.
Tartuffe: világ a világon belül, s mint
ilyen, mindenkire hatással van. O a nagy
manipulátor.

Tartuffe kettőssége a hozzá fűződő
emberi viszonyok révén tárul fel; Bohák
György veszprémi rendezése viszont a
kettősség „kényes egyensúlyát" tévesztette
el. Lemondott annak a dialektikának az
érzékeltetéséről, ami a figurát a mögöttes,
személyén túlmutató világgal
összekapcsolja, s így az előadás elvesztet-

Tóth Titusz, Dancsházi Hajnal és Egri Kati
Moliére vígjátékában (MTI fotó - Jászai Csaba
felv.)

te a mértéket. Az első két felvonás távol-
lévő Tartuffe-jének alig van köze a har-
madik felvonásban színre lépő figurához;
utólag visszatekintve ezért a „hosszú"
expozíció csaknem feleslegesnek tűnik.

A szereplők bonyolult kapcsolatai
Veszprémben szegényesnek tűnnek. A
szerelmesek csak szerelmesek (Egri Ka-
talin, Tóth Titusz), Damis csak ingerült fiú
(Halmágyi Sándor), Orgon csak rá-szedett
figura (Szoboszlay Sándor), Cléant csak
bölcs és megfontolt (Joós László), Dorin
csak cserfes és ügyeskedő szobalány
(Dancsházi Hajnal), jószerivel Demjén
Gyöngyvér (Elmira) képes egyedül
egyszerre felvillantani a tartózkodást és a
kacérságot. Az együttes nem vállalja azt
az ellentmondásosságot, amit Tartuffe léte
idéz elő a világban, s így természetesen
maga Tartuffe (Fonyó István) sem lesz
igazán veszélyes és félelmetes, sokkal
inkább pitiáner szélhámos.

Bohák láthatóan a vígjátéki elemekre
helyezi a hangsúlyt, ám a Tartuffe ere-
detileg nem vígjátéknak íródott, a darabtól
és Molière szellemétől eleve távoli ez az
elképzelés. Kortársunk, Molière
Veszprémben újra visszalépett a század
elejére.

F. F. L .

MISKOLC

A kaukázusi krétakör

Amikor - épp másfél évtizede - a Madách
Színház Magyarországon először
bemutatta Brecht Kaukázusiját, Ádám Ottó
új zenét íratott Maros Rudolffal a
darabhoz, minthogy Nemes Nagy Agnes
versfordításában az eredeti, egyébként
igen nehezen énekelhető Dessau-dallamok
követhetetlennek bizonyultak. Később
Garai Gábor is lefordította a dara-bot, ezt
játszották Pécsett, majd Kaposvárott; de
Garai songjaihoz is „magyarítani" kellett a
Dessau-zenét. Csiszár Imre miskolci
Kaukázusi-rendezésének mondhatni
színháztörténeti érdeme, hogy a rendező
talált vállalkozó kedvű költő-műfordítót,
Fodor Ákost, aki hajlandó volt
harmadszor is nekirugaszkodni a
feladatnak, s most valósággal „ráfordí-
totta" a Dessau-songok dallamára a
Brecht-szöveget. Azaz Magyarországon
először adták elő A kaukázusi krétakört az
eredeti zenével. Brecht-darabról lévén
szó, aligha szükséges ennek külön hang-
súlyozni jelentőségét. S a vállalkozás

Paláncz Ferenc az Énekes szerepében
(Jármay György felv. )

akkor is figyelmet és elismerést érdemel,
ha itt és most, vagyis a miskolci elő-
adásban színészileg sikertelennek bizo-
nyult. Paláncz Ferenc alkatilag is távol áll
az Énekes szerepétől; e fokozottan nehéz
feladat, a magyar nyelv prozódiájától
idegen énekbeszéd „meghonosítása"
meghaladta erejét. Olyasféle romantikus
előadásmódba menekült előle, ami se
Brechtből, se a miskolci előadás szelle-
méből nem olvasható ki.

Mert a miskolciak legfőbb érdeme, hogy
az íróhoz való hűség vezérelte őket, noha
Csiszár Imre munkájából egy
tehetségesnek ígérkező rendezői
egyéniség jegyei is kibontakoznak. Jó
tempóban indul az előadás, az előjáték - a
kolhozok vetélkedése - nem kommentár,
nem is prológus, hanem szerves része a
drámának. Székely László funkcionáló
faépítménye nemcsak a zenekarnak ad he-
lyet, hanem aktív szerepet vállal a játék-
ból. Kár, hogy a játék résztvevőinek -
maguknak a színészeknek - az aktivitása
nem ilyen egyértelmű. Mindenesetre ke-
vés az egyéni szín a produkcióban, s ettől
valósággal elbágyad az előadás.

Lázár Katalin Gruséja viszont igazi
remeklés: ő a miskolci Kaukázusi lelke.
Szívesen említjük Blaskó Péter termé-
szetes hangját is Acdak szerepében, bár a
figura belső ellentmondásosságával ő is
többnyire adós maradt.

P. A .



VESZPRÉM

Névnap

Kertész Ákos komédiájának országjáró
sikere is bizonyítja: színházaink kiéhe-
zettek a mai életet ábrázoló kortárs magyar
drámára, amely valóságos hétköz-
napjainkkal és ünnepeinkkel állít szembe
minket. A Névnap József Attila színházi
bemutatója óta szinte minden vidéki
társulat műsorán szerepelt, sőt eljutott a
Német Demokratikus köztársaságba is. A
Bozóky István rendezte veszprémi változat
a darab réteget közül a legértékesebbet
emeli a felszínre. A pillanatnyi boldogság,
egy életfelforgató és helyre-rázó gyönyör
lehetősége siklik ki a dráma főhőseinek
kezéből. Nem szorítják elég erősen, nem
markolják az őszinteség görcsével, talán
észre sem veszik, hogy a tenyerükben
tartják. Két ember legszebb, legőszintébb
egymásratalálása tűnik cl a sablonok, a
megszokás és a lehazudott álmok
süllyesztőjében.

Bozóky István fanyar komédiát rende-
zett. Nem bocsátotta szabadjára a jelene-
teket, nem engedte burleszkig sodródni a
történést, pedig a dráma erre több helyütt
is lehetőséget adna. A második fel-vonás
„nagyjelenete", a voltaképpeni névnapi
muri, úgy csap át undort keltő ihaj-
csuhajos italozássá Ilona távozása után,
hogy ezzel maga alá temeti, el-

Szoboszlay Sándor és Demjén Gyöngyvér
Kertész Ákos darabjában (MTI fotó)

fojtja a publikum nevethetnékjét, és meg-
teremti az együttlélegző nézőtéri csendet.

Barta László egy pesti gangra helyezte a
játékot, melyben láthatóan szívesen
vesznek részt a színészek. Szoboszlay
Sándor bensejéig izzadó önpusztítása és
naivan őszinte szerelme, Demjén
Gyöngyvér pillanatnyi öröme és meg-
alázóan letagadott boldogsága az előadás
ízléses emlékképei. Erős és tisztességes
színészi munka jellemzi az egész
előadást: Losonczy Ariel cserfes, férj-
kínzó nyelvelései, Vajda Károly egy-ügyű
álbölcselkedése és Darás Léna folyosói
ricsajozása a rendezői koncepció
legerősebb támaszai.

SZEGED

Bolha a fülbe

Georges Feydeau egyik legsikeresebb
vígjátéka a Bolha a fülbe. Többé-kevésbé
úgy tartjuk számon, mint amolyan szín-
házi jutalomjátékot, kiruccanást a könnyű
műfajba: a színészek hadd bolon-
dozzanak, a közönség hadd mulasson, és a
rendezőnek is hadd legyen egy kis pi-
henője. A szegedi Bolha a fülbe nem akar
erre rácáfolni, mégsem rejlik a Feydeau-
bemutató mögött sem ízlésbeli, sem
művészi-színvonalbeli engedmény. Épp
ellenkezőleg: a társulat színe-java lép fel,
és oly ragyogó komédiázó kedvvel, hogy
megállapíthatjuk: rég láttuk ilyen jó
színészi kondícióban a Szegedi Nemzeti
Színház együttesét.

A Feydeau-darab persze Giricz Mátyás
rendezésében is (társrendező: Jachinek
Rudolf) megmarad Feydeau-darabnak.
Nem történik vele csoda, nem értelmezik
át, még csak az enteriőrből sem akarják
kiemelni. Gyarmathy Agnes a játékteret
tervezve szerényen, de jól észrevehetően,
a színdramaturgia esz-közeivel dolgozott,
s valóban saját mondanivalója van a
színekkel. Mint ahogy a rendezőnek is
megvan a maga képe a Feydeau-tükörben
megmutatott v i lágról, s ez a
szereposztásból, a színész-vezetésből is
kitűnik.

A kettős szerepet, az alakváltás bra-
vúrját, ami eredetileg az igazi jutalom-
játék: Victor Emanuelt (és a szállodai
portást) Kovács János játssza. Nagy-
szerűen. Valósággal magával ragadja a
szellemes álruhásdi. Az est igazi hangját

Ifj. Újlaky László és Kovács János
Feydeau bohózatában

azonban Nagy Zoltán (Tournel) és Martin
Márta (Camille Chandebise) ütik meg: ők
még arra is lehetőséget találnak -
különösen az első felvonásban -, hogy a
miliőről, melyben Feydeau vígjátéka
pereg, többet, árnyaltabbat, szatiriku-
sabbat mondjanak, mint maga az író. Sőt,
hogy magát az írót, magát a bohózatot,
amit közben nagy kedvvel adnak elő,
finoman idézőjelbe tegyék. Külön öröm,
hogy a színház újra felfedezte Martin
Mártában a komikát: ezúttal igazi női
clownnak bizonyul, sok színnel.

Nem hagyhatjuk említés nélkül Barta
Mária, Kátay Endre, Mentes József, ifj.
Újlaky László emlékezetes játékát sem.

P. A.

Szabó Mária a Bolha a fülbe előadásából
(MTI fotó)


