
is töretlen jellemű entellektüel. A plasztika
nyelvén: nem Kisfaludi Strobl Zsigmond,
hanem Varga Imre vésőjére kívánkozik. A
drámai jellemrajz megbillent egyensúlya
még meg is sokszorozza a színészi feladat
nehézségeit. Hiszen a Ravelszkit játszó
színésznek jobbára saját személyiségéből
kell kiteljesítenie a szöveg izgalmas (ámde
egyoldalú) politikai portréját. E nélkül az
emberteremtő többlet nélkül a színpadi
Ravelszki nem válhat igazi drámai hőssé,
és tragédiája nem rendíti meg érzelmeiben
is a nézőt. Sinkó László - aki egyébként
mind-végig okosan, ízlésesen, pontosan
játszotta el Ravelszki sorsfordulóit - ezzel
a többlettel adósunk maradt. Sajnos, ezzel
megpecsételte az előadás sorsát is. Nem a
tehetségén, színészi lelkiismeretességén és
feltételezhetően nem is a rendező
színészvezető munkáján, instrukcióin
múlott, hanem magának a személyiségnek
a formátumán. Sinkónak nem-igen hisszük
el, hogy maga mögött tudja a nép
tömegeit, nem hisszük el, hogy halálhíre
forradalmasítja az utcát, személyes
jelenléte, cselekvése pedig más irányt
szabhat egy ország dolgának; de nem
hisszük el azt sem, hogy mélyen át-élt
emberi érzelmek fűzik szerelméhez,
Ritához.

Az előadás politikai és szerkezeti
egyensúlyát is megbillenti, hogy Ravelszki
legveszedelmesebb politikai ellenfele,
Balth miniszterelnök - Holl István ala-
kításában - súlyosabb és szuggesztívebb is
a dráma hősénél. Paradox kritikai
megjegyzés, mégis meg kell kockáztat-
nunk: Holl túlságosan jól, erőteljesen és
sokrétűen játssza a szerepét. És ami egy
megfelelő, méltó Ravelszki-alakítás mel-
lett - színészi remeklés, az ebben a halo-
vány előadásban majdnemhogy stílustörés.
Mert sajnos, nemcsak Sinkó László
kisszerű ebben a színpadi struktúrában, de
a Ravelszki-párt második embere, Gregor
is az. Fekete Tibor nem félelmetes hatalmú
machiavellista politikust, hanem
valamilyen súlycsonkító közértest játszik.
Rita (Molnár Zsuzsa) pedig olyan jelen-
téktelen, annyira képtelen az intenzív ér-
zelmekre, vagy legalábbis azok kifejezé-
sére, hogy a néző alig érti, hogyan és miért
vállalkozott ez az előkelő hölgy a maga
életveszélyes, heroikus történelmi
szerepének eljátszására. Annyira szereti
Ravelszkit? Akkor miért nem érzékelte-ti a
szenvedélyt? Eljutott mellette oda, hogy
részt kér és vállal ügyének szolgálatából?
Akkor erről kellene meggyőznie. De
Molnár Zsuzsa inkább csak fel-

mondja, mint eljátssza Ravelszki bátor
társának szerepét.

A dráma laza, epikus szerkezete a sze-
replők nagy részének csak egy-egy kurta
lehetőséget ad. Az emigránspanzióban
játszódó jelenetet például csak az epizo-
disták remeklése óvhatta volna meg attól,
hogy stílustörést érezzünk. Ehelyett a
színészek (Lengyel János, Lakky József,
Gyólay Viktória, Monyók Ildikó és a
többiek) csak fokozták a zavart. Ka-
barénak játszották azt, ami szatíraként is
csak lazán kötődik a tragédia egészéhez.
Évtizede már, hogy megváltozott a „vi-
déki" szó jelzői értéke; ezért tartózkodom
attól, hogy az epizodisták játékát
vidékinek minősítsem. De az a harsány,
hamis közjáték, amit Monyók Ildikó a
kiskutyáját sirató, örmény nő hálátlan
szerepében produkál, jellegzetes példája a
valamikori vidéki színjátszás hatáskereső
magánszámainak, s nem mai, hanem
tegnapelőtti mércével mérve is elfogad-
hatatlan. Ez azonban már a rendező
számláját is terheli.

Az epizodisták közül azok voltak a
legjobbak, akik nem akarták lejátszani a
főszereplőket. Ribár Éva például, a sofőr
feleségének szerepében hiteles volt és
mértéktartó, szomorú jelentéktelensége
pontosan kitöltötte a szerep kereteit.

Nyolc évvel ezelőtt Létay Vera a József
Attila Színház előadásáról írott meg-
semmisítő bírálatát így fejezte be: „Ká-
rolyi Mihályt már sok méltánytalanság
érte. Reméljük, ez az előadás volt az
utolsó." Fájó szívvel kell leírnunk, hogy a
kritikus ezúttal rossz jósnak bizonyult. A

Ravelszki-dráma feltámasztásával, ér-
vényes bemutatójával a magyar színház
továbbra is adós. Reméljük, ennek az
adósságnak törlesztésére nem kell újabb
nyolc esztendőt várni.

Károlyi Mihály: Én vagyok Ravelszki (kecskeméti
Katona József Színház) . Hubay Miklós
adaptálásában.

Rendező: Beke Sándor. Díszlet és jelmez:
Gyarmathy Ágnes. Segédrendező: Pallai Ágnes.

Szereplők: Sinkó László m.v., Fekete Ti-
bor, Holl István, Molnár Zsuzsa, Joós
László, Blaskó Balázs, Flórián Antal, Jab-
lonkay Mária, Jánoky Sándor, Juhász Ti-
bor, Balogh Tamás, Fabó Györgyi, Áron
László, Szakál Zoltán, Lakky József, Tardy
Balázs, Lengyel János, Gyólay Viktória,
Monyók Ildikó, Balogh Rózsa, Tunyogi
István, Kemecsi Ferenc, György János,
Budai László, Ribár Eva, Fraknói Sári,
Gyulai Antal, Mózes István.

KOLTAI TAMÁS

Az úrhatnám polgár
avagy vallomás a
színházról

A nyitott színpadon egy színtársulat ké-
szülődik az előadáshoz: ők fogják elját-
szani Molière komédiáját. A kipróbált ötlet
praktikus színházi szempontból a második
részben igazolódik, amikor a ma-mamusi-
szertartáshoz szerződtetett da-rabbeli
társulat török jelmezbe öltözött színészei
azonossá válnak az „alapegyüttes"
tagjaival, és így az első rész elején
színpadra lépő Zenetanár, Tánctanár,
Vívómester alakítói szerepük fogytán
visszatérhetnek a játékba. Ennek a „szín-
ház a színházban" megoldásnak egyrészt
tehát az lehet a célja, hogy megnövelje a
színészi föladatot. Másrészt az előadás
kedvvel vállalja, hogy Az úrhatnám polgár
balett-komédia, vagyis igyekszik nem
betétnek tekinteni a mamamusiavatást,
hanem a dráma szerves folytatásának.
Ennek megfelelően az előző felvoná-
sokban előforduló zenés-táncos közjáté-
kokat is beépíti az előadás menetébe.
Mindez megköveteli, hogy a darabot ne
színészek illetve énekesek és táncosok
játsszák el fölváltva, hanem mindvégig
csak színészek.

Van még egy harmadik motívuma is az
előadás színházi keretének, de ez majd
csak a kadenciában kapja meg a maga
jelentését.

A készülődés kezdőjelenete bensőséges
hangulatot kelt Zsámbéki Gábor
rendezésében. Az éppen érkező, egymást
üdvözlő, halkan beszélgető vagy gyakorló
színészek tevékenysége nem kvázi-el-
foglaltság, hanem a társulat komolyan vett
rutinja, amelyből az előadás előtti
feszültséget is ki lehet érezni. A táncosok a
Jourdain úr előtt bemutatandó koreográfiát
veszik át, az Énekesnő beénekli magát, a
Vívómestert alakító színész riposztozik, a
Zenetanárról pedig, aki partnerének
markírozott gyomorszájütés-sorozatát
fogadja, majd csak később derül ki, hogy a
verekedőjelenetet gyakorolja. Általános
atelier-hangulatnál többet fogalmaz itt meg
Zsámbéki: egy szellemiségével vonzó
színházutópia lírai képét festi föl,
rendezései során nem először. A társulat
aktív érzelmi jelenlétéről később sem
mond le: a le-föl emelkedő díszletfalak
rései között mindig ott



sejtjük - néha látjuk is - az előadással
együtt élő színészeket.

Ebben a keretben nem képzelhető el
más, mint realista játék, amely számol a
balett-komédia nem-irodalmi látványos-
ságaival, tisztán mulattató, szórakoztató
elemeivel. Ez bizonyos kettősséget jelent.
Ha az előadás nem akar visszatérni ahhoz
a Molière-hagyományhoz, amely a
mindenáron nevettető bohózatra, a hely-
zetkomikumra, a csipkés-szalagos jelme-
zek csiricsáré humorára épült, akkor a
jellemekre, a szereplők emberi karakteré-
re kell támaszkodnia, és a lélektant va-
lamilyen módon ki kell terjesztenie a ze-
nés-táncos interludiumokra is. Nem
könnyű föladat, mert a „balett" - például
Az úrhatnám polgárban - másfajta szövetből
készült; műfaji jellegénél fogva
stilizáltabb, harsányabb, bohózatibb, mint
a darab „realista" alapanyaga.

Az előadás első része megoldja a di-
lemmát. Kállai Ferenc Jourdainja a
(számára) néma jelenetekben viszi egyre
tovább a jellemet. Kállai clown-tehetsé-
géből következik, hogy kihasználja az
énekbetéteket, és kis bohócszámokat
szerkeszt. A Zenetanár tanítványának
szerenádja és a három énekes tercettje alatt
kínosan feszeng, ültében föl-le emelkedik,
kezével kétségbeesetten eltakarja az arcát -
valósággal szenved a művé-szettől. Ezek a
hálás játékok Jourdain igazi arcát
mutatják: képtelen úgy tenni, mintha
élvezné azt, ami valójában idegesíti. Kállai
arcára kiül a bambaság, szeme kidülled a
rémült értetlenségtől, egy-egy szokatlanul
magas hangnál feszélyezetten izeg-mozog,
tekintetével ijedten követi a szólamvezető
énekest, és minden lezárást sejtető
akkordnál tapsol, hogy siettesse a
befejezést. A jellemkomédiai gesztusok
mögött azonban „klasszikus pojácaság"

rejlik, például akkor, amikor kikapja a
karmesteri pálcát az orra előtt hadonászó
Zenetanár kezéből, vagy a hosszú
kínszenvedés befejeztével, az énekszám
végén ártatlan csalódással kérdezi: „Ez az
egész?"

Kállai Jourdain ura nem olyasfajta föl-
kapaszkodó polgár, aki belül is átalakul
(vagy legalább igyekszik átalakulni) az
úrhatnámság vágyától, hanem megmarad a
maga menthetetlenül érzéketlen tompa-
ságában. Számára mindaz, ami történik, s
amit természetesen maga is akar, rettenetes
tortúra. Ez az alapfelfogás átvezethet a
mamamusi-szertartás valódi tortúrájához.

Van egy meglepő pillanat Kállai ala-
kításában. Amikor frissen szerzett fone-

tikai tudományával dicsekszik Jourdain-
né és Nicole előtt, az a megjegyzése,
hogy szívesen megvirgácsoltatná magát
ország-világ előtt, csak mindazt tudhatná,
amit a kollégiumban tanítanak, őszin-te
egyszerűségével meghatóbb, mint az
asszonyok kegyetlen életrevalósága. Eb-
ben a pillanatban érezzük, hogy Jourdain
úr számára saját ostobasága ugyan-úgy
teher, mint a „tudásért" vállalt meddő
tortúra. Am ettől a tragikomikus
pillanattól eltekintve Kállai Jourdain ura
nem a műveltségre, hanem a címre áhí-
tozik, s bár maga teljesen alkalmatlan
mindama tudomány és művészet befo-
gadására vagy akár élvezetére, amelyet a
pénzéért megrendel, valójában azzal,
hogy finanszírozza a művészetet és a tu-
dományt, nem cselekszik egészen haszon-
talanul.

Ez megint a balett-komédia paradoxo-
na, amelynek értelmében az előadott
énekszámok, táncbetétek magas szín-
vonalú műalkotások - azért is, mert
Jourdain nyilván csak elsőrangú művé-
szeket fogad föl. A mamamusi-szertar-
tásnak szintén megkomponált műegész-
nek kell lennie, azonkívül, hogy tovább-
játssza a drámát. Következésképp tanúi
vagyunk Jourdain úr üdvös mecénási
tevékenységének, és - vele ellentétben -
élvezzük az eredményét. A szerenádot, a
tercettet, a táncosok mozgását. Termé-
szetesen az ebédlőasztalt ki-be hordó
inasok tevékenysége és a szabósegédek
bejövetele is koreografikus. Az esztétikus
környezetben a Zenetanár (Gelley Kor-
nél), a Tánctanár (Agárdi Gábor), a
Szabómester (Koltai Róbert) egyaránt
művészetének bizonyos méltóságot árasztó
képviselője, az ő jeleneteikben a helyzet
fonákjára utaló groteszkebb ábrázolás nem
megengedett. Vajda László a Vívó-mester
szerepében már kihasználhatja az
erőszakos sportember kínzóeszközeit, Be-
nedek Miklós pedig nagyszerűen torzítja
egzaltálttá a Filozófiatanár figuráját.

Tulajdonképpen itt kezdünk gyanakodni
arra, hogy az előadás lényege az a lassú
inkvizíciós folyamat, amely a da-
rabkezdő szelíd szerenádtól kezdődően a
befejező mamamusiavatás fizikai tortú-
rájáig a „jámbor birka" Jourdain úrból -
ahogyan Covielle nevezi -- lelkileg
üdvözült, testileg összetört embert csinál.
Ezt a folyamatot úgy is jellemezhetnénk,
hogy Jourdain úr kivetkőzik magából. Az
énekszámok közben még csak feszeng. A
Vívómester már tettleg inzultálja. A
Filozófiatanár fonetikaleckéje rövid időre
egészen elhülyíti - Kállai

Jourdain úr (Kállai Ferenc) zenét hallgat



alakításának talán ez a legmegrázóbb,
abszurd pillanata, amikor összegabalyo-
dott nyelvvel, kifordult szemmel küsz-
ködik egy mondat kinyögésével.

Az abszurditás csúcspontja a mama-
musiavatás; a Jourdain úrral történtek-nek
itt kellene lidércnyomássá fokozódniuk.
Hogy ez nem következik be, annak egyik
oka, hogy a jelenetnek a darabon belül
önálló dramaturgiája van: jobban megőrzi
betétjellegét, mint az előző közjátékok. A
rendezői elképzelésnek megfelelően
továbbra is érvényesül a zene és a
koreográfia tökéletes esztétikai
megformáltsága; voltaképpen egy kis
daljáték- vagy musicalrészletet látunk,
amelynek műfaji stilizáltsága megnehezíti,
hogy különválasszuk a színésztrupp
játékos tréfáját és az áldozat Jourdain úr
„realisztikus" szenvedését. Kállai azért
jelezni tudja, hogy a révület fokozódik;
Jourdain úr nem érzi a fizikai meg-
próbáltatást s hátán a korbács ütlegeit -
átszellemülten ugrál fölfelé, hogy elérje a
feje fölé tartott magasságos turbánt.

A jelenet után Jourdain úr állapotát
tulajdonképpen Jourdainné magatartásából
tudjuk megítélni - a megszállottságot a
józanság tükrében. Máthé Erzsi játéka a
szükséges ellenpont, az ő evilági
felbőszültségén mérhető le Jourdain fel-
legekben járó megittasultsága. Kettősü-

kön kívül a másik három „párosnál" is
fölfedezhető az ellenpontozó szándék.
Molnár Piroska Nicole-jának tenyeres-
talpas becsületessége mellett az ugrifüle-
sen svihák Covielle egészen más minőség ;
Márton András egyre jobb alakításai kö-
zött is figyelmet érdemel ez a lézengő,
senkihez sem kötődő inas, aki természe-
tében hordja a nyegleség „filozófiáját".
Furcsa pár Bodnár Erika Dorimčne-je és
Major Tamás Dorante-ja. Bodnár Erika
grófnője kívül hordja affektáltságát, nem
tudni pontosan, miért; Major grófja vi-
szont minden megjátszás nélkül züllött,
koszlott és cinikus, immoralitása
olyannyira a lényéhez tapad, hogy
senkinek sem tűnik föl. Az ifjú
szerelmesek kicsit karcosabbak,
fanyarabbak lettek a szokásosnál; Szirtes
Ági durcás és nyafka Lucije mellé illik az
az egyáltalán nem holdfaló, csaknem-
realista Cléonte, akit Helyey László
játszik. Van még egy páros: Szacsvay
László és Dörner György lakájai; két
faarcú, tágra nyílt tekintetű, Buster
Keaton-szerű fiatalember, akik úgy tudnak
személytelenek maradni, hogy közben
mindenre magánemberként is reagálnak.

Az előadásnak nincs vége sem Jourdain
úr mamamusivá üdvözülésének gúnyos

apoteózisával, sem Covielle megsemmi-
sítő végszava után. („Ha ennél jámborabb
birkát találok, jelentem a római pápánál.")
A Népek Balettja molière-i kódájára sem
kerül sor, ahogy egy következetes balett-
komédiához illenék. Most Zsámbéki
kadenciája következik. Lully zenéje -
Mártha István átdolgozásában -
himnikussá emelkedik, körben eltűnik
vagy sötétbe borul Pauer Gyula díszlete,
hogy a romantikus fény gyöngéden
megvilágítsa az előadás után lemaszkírozó
színtársulat fáradt csoportját.

Ez az este legszebb pillanata : a rendező
szerelmi vallomása a színészhez.

Molière: Az úrhatnám polgár (Nemzeti Szín-ház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező:
Zsámbéki Gábor. A rendező munkatársa: Ta-
tár Eszter. Díszlet: Pauer Gyula. Szcenikus:
Bakó József. Jelmez: Vágó Nelly. Zenei
vezető: Simon Zoltán. Zeneszerző: Jeari-Bap-
tiste Lully. Zenei átdolgozó: Mártha István.
Koreográfus: Ivánka Sándor.

Szereplők: Kállai Ferenc, Máthé Erzsi,
Szirtes Ági, Molnár Piroska, Helyey László,
Márton András, Bodnár Erika, Major Ta-
más, Gelley Kornél, Agárdi Gábor, Vajda
László, Benedek Miklós, Koltai Róbert,
Császár Angéla, Papp Zoltán, Szacsvay
László, Dörner György.

Vajda László (Vívómester) és Agárdi Gábor (Táncmester) Molnár Piroska (Nicole) és Márton András (Covielle)
(Iklády László felvételei)


