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Az új Moliére-kép

„Az arany középút" polgári bölcsességé-
nek megunt prédikátora vagy a világos
emberi tudat, a szuverén személyiség izzó
szenvedélyű harcosa?

Van-e ma kötelező tiszteletkörök nél-
kül is, valóban élő Moliére? Hazájában a
húszas-harmincas évek nagyjai, a híres
Cartel óta napjainkig mindig újra fellán-
golva folyik a harc a kanonizált tradíciók
mázsás köveinek felrobbantásáért. És mi
van nálunk ? Az utóbbi években a rende-
zők egymást követő nemzedékeinek egy-
re megújuló vállalkozásai a mestertől,
Major Tamástól a legfiatalabbak Tanya-
színházáig, a Nemzeti Színházunk méltó
produkciójától a vidéki alkotóműhelyek
izgalmas kísérletein át a Népszínház ván-
dortársulatáig jelzik, hogy valami nálunk
is megmozdult Moliére ügyében.

Más a franciák Moliére-je és más a
miénk. Ott a patinás „Maison de Mo-
liére", a királyi védnökséggel létrejött
Comédie Franaise megalakulása óta szí-
nész- és rendezőnemzedékek zsigereibe
beivódott tradíciók hagyatékára épülve,
vele és ellene küzdve, folyvást építve és
lerombolva jön létre az új Moliére-kép.
Nálunk viszont két évszázada az iskolai
színjátékok derék tanárainak „magya-
rításaival" és a botladozó magyar játék-
szín ekhós szekereivel vált „magyar szer-
zővé" Moliére. Más közük van hozzá ott
és más nekünk itt. Mást kérdeznek tőle,
mint mi. Lemásolhatatlan és követhetet-
len, mégis mindenkor újabb inspirációt
jelent a mai progresszív francia művészek
harcos Moliére-ébresztése. A mai francia
rendezőnemzedék számára illúziómentes,
kemény történelmi önvizsgálat, korrajz és
kultúrhistóriai vizsgálódás, a nemzeti
önismeret új aspektusait feltáró nagy
lehetőség.

Aktualizálás vagy Moliére ébresztése?
A magyar színjátszást az emberiség köz-

kincsévé vált, minden régi vígjátéki ha-
gyományt összefoglaló, az újkori vígjáték
kezdetét jelentő művek elementáris ko-
mikuma, leleplező bölcsessége vonzotta.

A színművek szerzőjük nevétől füg-
getlenedve átiratokban váltak könnyen
adaptálható, aktualizálható „magyar"

darabokká. Száz évvel a francia bemutató
után a XVIII. század végén megjelentek
a Labanc Jordánok és (Illei mester jó-
voltából) a Tornyos Péterek. Az egymást
követő korszerű fordítások aktualizálása
eleve könnyebb volt itt, mint hazájában,
ahol máig XVII. századi nyelven szól a
költő. Nálunk tehát eleve kisebb ellenál-
lásba ütközik a modern köntösbe öltöz-
tetett korszerűsítés is, amellyel az utóbbi
évtizedek során itt is, ott is kísérleteztek
a rendezők, hogy a szokatlannal áttörjék
a meguntat, és kimutassák a moliere-i
szituációk időszerűségét. (Elég talán Vá-
mos László modern ruhás Mizantrópjára
utalnunk a Madách Színházban [1972].)

Ez az áramlat, úgy tűnik, nagyjából itt
is, ott is kifutotta magát. Az ilyenfajta
korszerűsítéseket a mai francia kritika
jobbára kissé gunyoros legyintésekkel
olcsó mesterkedésként könyveli el.
(„C'est le boulevard de l'avantgarde." Ez
az avantgarde boulevard stílusa.) Még a
Barrault-féle nagyságokat sem kímélik, ha
egy nyári tuilleriai (Urhatnám polgár)
előadás erejéig (1972) megpróbálja latin-
amerikai ritmusokkal és más felszínes
külsőségekkel feledtetni a mélyebb értel-
mezés hiányát és a színészek feszengését.
(Talán érdekes ma újra olvasni Gábor
Miklós megkapó, kissé önmarcangoló
jegyzeteit. „Az emberek örülnek a mo-
dernizálásnak; végre megértették, mond-
ják, ma is igaz. . . meg ilyesmiket. De
most piszkálódó kedvemben vagyok;
azért modernizáltunk, hogy a darabot
végre megértsék? Ennek az egész. . .
mindennél lényegesebbnek tűnő fogás-
nak csak annyi a funkciója, mint egy ma-
gyarázó széljegyzetnek?" Kérdezi a
„megbízható, szolid siker" közepette.

„Moliére Dandinjét úgy kell játszani,
mintha egy hónap előtt írták volna" -
vallja Planchon - „a saját környezetébe
kell helyezni, különben nincsen semmi
értelme". Ez a progresszív francia rende-
zőnemzedék újabb filológiai és történeti
kutatásokkal igyekszik felfedezni a költő
eddig rejtve maradt arcát, kialakítani az
új Moliére-képet. Történelmileg is hite-
les, mai értelmezéssel felfedni az író ed-
dig homályban maradt szándékait. (Erre
az alkotói szándékra, a „Kunstwollen"-ra
figyelmeztet egyébként egyes műelemzé-
sek során újra meg újra Németh G. Béla
is.) Elvetik a kívülről ráaggatott külső
csomagolással egyetemben az írónak a
korszak adta szemléletével, szándékával
ellenkező kívülről bevitt mai aspektusú
olvasatokat is. Nem játszanak a mű ellen,
hanem mai szélesebb horizontú tudásuk

birtokában keresik az „igazi" Moliére-t.
Ebbe az új Moliére-képbe éppen úgy

beletartozik Planchon híres Tartufje-ren-
dezése (1973), amely a Napkirály ural-
mának szorongásokkal, politikai erő-
szakkal teli világában láttatja a Tartuffe-
ök által terrorizálható polgárcsaládok
légkörét, mint ahogyan e megközelítés
más vetületű jellemzője Mnouchkine
hatalmas panorámájú Moliére-életrajz-
filmje is. Saját kora politikai, társadalmi
folyamatainak erőterében, a kor adta
eszmei áramlatokkal viaskodó gondolko-
dót és művészt, a szenvedélyes harcost,
magát a Moliére-jelenséget keresi a mai
progresszív francia színház, az emberi lét
kérdéseivel szembenéző költőt. Ennek
jellemző példája Antoine Vitez Moliére-
tetralógiája és annak francia értékelése.
Miközben a belgrádi BITEF (határon
innen és túli) magyar nyelvű kommentá-
torai bizonyos csalódással bírálgatták a
„hagyományos" előadást, addig a francia
kritika (Avez-vous les Vitez ? Látta a Vi-
tez-rendezéseket?) újszerű, izgalmas szín-
házi eseményként fogadta az avignoni
bemutatót (1978).

A rendezés gyengébb pontjait sem ta-
gadva a vállalkozás izgalmas újszerűsé-
gét abban látták, hogy négy egymás mellé
állított színmű ( A nők iskolája, Misanth-
rope, Don Juan, Tartuffe) összességével
Moliére személyiségébe való mélyebb be-
hatolással, „introtektív látással" új
összefüggéseket tár fel a rendező, egy új
világ mezsgyéjén felvetődő kérdésekre
adott egymásra épülő válaszokként lát-
tatva a műveket.

A négy közül a Don Juant volt szeren-
csém személyesen látni a francia video-
felvétel jóvoltából. Ez bár egyfelől ter-
mészetesen nem adja vissza az eredeti
elő-adás pillanat szülte eleven élményét,
más-felől viszont a video-átköltés elemző
munkája mintegy kiemeli, aláhúzza a
rendezés lényeges gondolatait, megfi-
gyelhetők a klasszikus mű megközelíté-
sének belső módszerei.

A Don Juanról, Moliére egyik legnehe-
zebben előadható művéről Kierkegaard
óta az elemzések légiója született. Nap-
jainkban különösen problematikussá teszi
színreállítását, hogy Tirso de Molina
hajdani moralitásának ( E l burlado de Se-
villa, 1634) az istenkáromló elkárhozásá-
nak alaptétele, az ateizmus problémája
eleve súlytalanabbá, periférikusabbá vált
a mai tudatvilágban. A „donjuanság", a
poligámiának a bűne is erősen devalvá-
lódott, egyedül a gyilkosság megbánás
nélküli cinikus vállalása maradt mint



reális bűntény a mai morál felfogásában.
Eleve problematikus tehát a darab
transzcendens, a régi moralitásból meg-
maradt befejezése. Moliére prózában írt
darabjában ezenfelül úgy keveredik a
középkori moralitás és farce a felvilágo-
sult, reális szatirikus társadalomrajzzal, a
grandiózus a gyorsan fércelttel, hogy a
remekműben itt-ott látszanak a varratok.
Ezért nem könnyű egységbe hozni a da-
rabot. Talán éppen az ellentmondásossága,
heterogén volta tartja vonzásában a
rendezőket. Korok és felfogások szerint az
alaknak hol ateista, hol meg hedonista
vonásai kerülnek előtérbe. Jouvet a dia-
dalmas, grandiózus cinizmus képét rajzolta
meg benne. (Monumentális Vclazquez-
jelmezben a nagy kalap alól kivillanó
titokzatosan izzó, metsző tekintete ma is
megbabonázza a fénykép szemlélőjét.)

Planchon szerint Moliére Don Juanja az
első igazi nagy ateista Sade előtt a francia
irodalomban, akit Moliére megbüntet
ugyan, de nem olyan kegyetlen hozzá,
hogy bűnbánatra késztesse. Jouvet óta a
francia színházban a Don Juan csakugyan
már „nem a nőcsábász komédiája, ha-nem
az Istent megtagadó ember drámája".

Erre a tétre nálunk nem lehet tenni.
Szinetár Miklós a Várszínházban az éle-tét
eltékozló, céltalan, hedonista szépfiút
mutatta be, Trokán Péter nyegle, dőzsölő
Don Juanjával. Ha viszont csak erről szól a
darab, akkor kár eget és poklot tanú-
ságtételre hívni, a lapos hétköznapiságot
nem teszi izgalmasan maivá sem a tánc-
zenés happening, sem az, ha a kőszobor
büntető hatalma a közelmúlt képzettár-
sításaira utal.

Franciaországban akadt nemrégiben a
téma ellentétes végletéig eljutó értelmezés
is. A Comédie Franaise-ben (1979) Jean
Luc Butté a középkori moralitás, a vallásos
misztérium felemelő szellemé-ben
rendezte meg Moliére hajdan felhá-
borodást keltő darabját. Az elkárhozás mai
értellmezéséről szól Babarczy László Don
Juanjának, a mindenen kívül helyezkedő
szkeptikus értelmiséginek öngyilkosságba
húzó tragikus halálvágya. (Kaposvár,
1979.)

Antoine Vitez sem oldotta meg - ha úgy
tetszik - alapjában mai materialista
szemszögből a transzcendencia problé-
máját, de eleve mást is keresett a darabban.
Az ő Don Juan-előadása a Moliére korabeli
világképet, a feltörő új eszmék harcát
érzékelteti sokoldalúan, árnyaltan, mai
történeti rálátással. Fiatal Don Juan

ja a titokzatosan vörös parókás, túlzottan
magas homlokú, szüntelen könyvet for-
gató, a 2 x 2=4 hitét valló szabadgon-
dolkodó. A hittel együtt a morális gát-
lásokat is cinikusan félredobó, hatalmával
korlátot nem ismerően visszaélő
arisztokrata szörnyeteg. Ugyanakkor ér-
zékelteti a kisszerű, korlátolt környezetből
kimagasló merész provokátor szellemi
fölényét, imponáló bátorságát, a
nagyvonalú libertin lovagias eleganciáját
is. Időnként felsejlik benne a hisztérikus,
dekadens elkényeztetett gyermek-nek a
„nem" fogalmát nem ismerő indulatos
infantilitása is.

A sokoldalúan megvilágított, ellentétes
összképből a farce és moralitás egy-idejű
jelenlétéből előáll a racionalizmus-hoz
vonzódó és ugyanakkor az istennélküliség
következményeitől rettegő szerző, a XVII.
századi nagy gondolkodó szemléletének
kettőssége. Külön felfokozott fűtöttséggel
hangsúlyozza a rendező Don Juan
„megtérést" színlelő jeleneté-ben az író
legszemélyesebb indulatait; a nyílt
sisakkal merészen lázadó provokátorénál
is veszedelmesebb, gyűlöletesebb és
istenes álarc mögé bújt gyáva, alattomos
tartuffe-ködést. Ez a jelenet, mint tudjuk,
Moliére saját leleménye, nem szerepel
semelyik korábbi előképben. Ebben a
rövid epizódban, a Tartuffe be-tiltása után,
a helyette gyorsan megírt új darabba a
befogott szájú író mégis be-csempészte a
Tartuffe mondandóját. A darabok
keletkezésének történelmi hátterét ismerő
francia néző számára így felel egymásnak
Vitez tetralógiájában az egyazon kopott
klasszicizáló háttér előtt játszott Tartuffe és
Don Juan.

A kritika megjegyzi, hogy Vitez nem
nyújt a tetralógia minden darabjáról, így
éppen a Don Jüanról sem, alapjában új
értelmezést. De nem is minden felvetett
kérdésre lekerekített választ adó előadá-
sokra van mostanában igény, hanem az
egész Moliére-jelenséget kereső, provo-
kálóan gondolatébresztő magatartás teszi
vonzóvá, aktuálissá a hatalmas vállalko-
zást. A franciák csakugyan az anyatejjel
magukba szívták, betéve megtanulták e
darabok minden sorát, úgy, hogy álmuk-
ban is hadarják, csak éppen az elcsépelt
tananyag szállóigéi mögött már észre sem
vehetik a költészetet; a részlet helyett az új
nemzedék most már az egész-ben keresi a
visszahódítás útjait.

A nemzeti történeti tudatra és színház-
történeti emlékezetre apelláló kitűnő
képzettársítások nemigen exportálható
termékek se itt, se ott. Szellemes francia

színháztörténeti tréfával a Gömböc úr
(Monsieur de Pourcognac) balettkomédia
eredeti mintáit jelezve, commedia dell'arte
maszkokat parodizálva adták elő a
darabot a Comédie Franaise színészei egy
vidéki várkastély nyári bemutatója
alkalmával J. P. Roussillon rendezésé-
ben. A színészek és a közönség egyaránt
élvezték a megszokott stílust új színekkel
fűszerező mulatságot. A napkirály vadá-
szata alkalmából a Loire menti Cham-
bord-ban bemutatott kultúrhistóriai tréfa
helyett nálunk természetszerűleg mai
hangulatú eleven előadás jött létre az
egervári kastélyban.

Hazai változatok

Hazánkban nem a retorikus stílus cikor-
nyái, hanem másfajta megmerevedés vet-te
körül az írót. Nálunk a tréfamester Moliére
él a vígjátékra, nevetésre mindenkor éhes
közönség tudatában. Két-száz éve a
röhögtető diákszínjátszástól a
vándorszínészeten át ez a tradíció erősö-
dött meg. Nem véletlen, hogy Péterffy
Jenő és Kárpáti Aurél kritikái elégedet-
lenek a hazai Moliére-játszás egyoldalúan
bohózatos felfogásával. Hevesi felvette a
harcot, és a későbbiekben is született egy-
egy színházi eseménnyé vált híres előadás
vagy nagy formátumú színészi
karakteralakítás, de" végső soron ezek is
inkább a szabályt megerősítő kivételek. A
felszabadulás után is hosszú évek kel-
lettek színészek és rendezők szemléleté-
nek megváltoztatásához. Azóta sok történt
Moliére korszerűbb megközelítéséért, a
rossz beidegzések, megmerevedett
sablonok robbantásáért.

Mai Moliére-játszásunknak (a város-
ligeti Duda Gyuri óta) egyik meghatározó
rendezői egyénisége Major Tamás. A
közelmúltban két rendezése - a Tudós nők
az Ódry Színpadon és a Tartuff'e
Miskolcon - egy alapjában egységes
megközelítési mód megújulni tudó sok-
színűségéről tanúskodott. Hitvallása:
Moliére-t komolyan kell venni, szenve-
délyesen kell játszani. Minél komolyabban
játsszuk, annál jobban nevet a közönség, a
felszínes nevettetés elszegényíti Moliére
költészetét - ma már a főiskolásoktól
kezdve az egész újabb fiatal színész- és
rendezőnemzedékre kiható fel-ismerés. A
lényeget tanítja meg nekik, az alapot,
ahonnét sokfelé vezethet az út. Major úgy
marad hű Moliére-hez, hogy nem
modernizál erőszakosan, nem játszat sem
tragédiát, sem bohózatot, bár a két elem
más-más adagolással (a cirkusz-



porond hatásaival egyetemben) minden-
kor erőteljesen jelen van rendezéseiben.
Nem követ el erőszakot a szövegen és a
stíluson, nem aktualizál külsőségesen, de
úgy értelmezi, forgatja a klasszikus mű-
vet, hogy szinte napi, helyi aktualitású a
kicsengése, és a fergeteges nevetés köz-
ben tegnapi és mai önmagunkkal nézünk
szembe.

A két darab alapsémáinak bizonyos
rokon vonásai eleve adottak; az áltudo-
mány és az álhit imposztorainak beférkő-
zése a rászedhetőségre nyitott családokba,
társadalmi közösségekbe, majd e tév-
eszmék eluralkodásának romboló hatása,
az elvakult fanatikus emberek veszedelmes
zsarnoksága környezetükkel szem-ben,
hasonló módszerekkel lepleződnek le, és
követhetővé teszik a rendezés célra-törő
vonalvezetését. A diákokkal végzett
rendezés kissé leegyszerűsített vázát adja a
később kiteljesedő modellnek. A világos
értelmezés, a moliére-i dramaturgia
kristálytiszta áttekinthetősége, az elő-adás
tempóinak mesteri megszerkesztése, a
szöveg csillogása, a jellemek natu-
ralizmustól mentes szélsőséges tipizálása a
két rendezés egységesen szilárd alapja.
Ugyanakkor a drámai szituációk kiélezé-
sével együtt a tradicionális lazzók, poénok,
az egész commedia dell'arte-fegyvertár
remek felvállalása (de sohasem ön-célú
túljátszása) mindkét előadás jellemzője.
Azzal a különbséggel, hogy a főiskolai
hallgatókkal előadott Tudós nők szí-
nészvezetésében érezhető volt, hogy Major
a lényegre koncentrálva, szabadon hagyta
a fiatalok kreatív komédiázó kedvét,
megengedte, hogy a típusok komikus
túljátszásáig is elmehessenek. (A fiatal
Trissotin például már eleve leleplezően
visszataszító démonikus kis „Major-
Tartuffe", Beliza „sánta" groteszk figura.)
Mindenfajta misztifikáció gyűlölete süt
mind a két előadásból.

Egyezések - különbözések.
Kultúrhistóriai kitekintés

A hasonlóságok és különbözőségek vo-
nulatát folytatva érdekes megfigyelnünk,
hogy e két mű mai párizsi értelmezése és a
körülöttük kibontakozó sajtóvita is jelzi,
hogy az újabb rendezések is a jó-részt
kultúrhistóriai, történeti-politikai nézőpont
felé tájékozódó Moliére-kutatás vonalába
illeszkednek. A Tudós nők előadásakor az
elmúlt években (197z) vita bontakozott ki
akörül, hogy nem a felvilágosodási
áramlattal ellentétes, a nőket a
háziasszonyi hatáskörbe vissza-parancsoló
retrográd szemléletű darab-

ról van-e végső soron szó ? Másfelől meg-
jelent egy rendezés, amely nem annyira a
darab női alakjaihoz, mint inkább azok
eredeti mintáihoz közelítve, a csillagászati
távcsővel a holdon férfiakat kereső Beliza
gúnyrajzával a női sznobizmus korabeli
motivációit jelezte. Míg viszont
Planchonnak már említett, a levert fel-
kelést követő zsarnokság légkörébe he-
lyezett Tartuffe-jében a vonzó fiatal Tar-
tuffe-nek és a jelentős pozíciójú előkelő
Orgonnak bizonyos vallási-erotikus kap-
csolatát jelezve, egyben a XVII. századi
barokk túlfűtöttségre is utalt.

Az erotikus vonásokat is jelző Orgon-
centrikus felfogás egyébként beleépült
Lengyel György más vetületű rendezésébe
is. (Madách Kamaraszínház, 1978.)

Mai Tarta e-előadásokon általában
gondot okoz az „igazságtevő nagy király"

kegyelmével váratlanul mindent megoldó
szerencsés befejezés. Major ezt a
vígjátékon belül maradva szatirikus,
idézőjeles „hiszi a piszi" kicsengéssel
oldja meg, míg Roussillon rendezésében,
Planchon színeit még komorabbra fogva, a
nagypolgár Orgon és az előkelő Tartuffe
úr körül kialakult politikai dráma végén (a
vígjátéktól megfosztott Comédie Franaise-
közönség füttyei közepet-te) lelövik a
„túlságosan beavatott" besúgót. (198o)
Talán nálunk se lenne könynyen
elfogadható az effajta befejezés, de
kevéssé valószínű az ilyen szenvedélyes
reagálás is.

A parvenü

A parvenü, a magasabb régiókhoz dör-
gölődző ember, torzképeit megrajzoló
vígjátékok, az Úrhatnám polgár, a Dandin
György és a Gömböc úr hazai előadásai az
önállósult magyar hagyomány és a meg-
termékenyítő francia hatás színes skáláját
mutatták fel. A színháztörténeti híres-
séggé vált „magyar" vásári darab, a
„kommunista agitációval" megvádolt
Duda Gyuri, mindmáig a Tanyaszínházak
és nyári ekhós szekerek állandó re-
pertoárdarabja. A Dandin György a Nép-
színház vándortársulatánál Ruszt József
rendezésében első benyomásra (valódi
szénakazal, korabeli francia-németalföldi
genre-képek parasztjelmezei, valódi ál-
lathangok) Planchon híres rendezésének
díszletét, Le Nain festményét idéző pa-
rasztudvarát juttatja eszünkbe. Mégis e
kihívó idézettel együtt is egyéni látás-
módot hordoz. Ruszt, mint már korábbi
rendezéseiben is tette (Racine: Bérénice)
zenével ellenpontoz, stilizál, táv-

latot ad. Ezúttal már az érkezésünkkor
fogadó Vivaldi Nyár zenével, majd a
kakaskukorékolásokkal játékosan stilizál;
megteremti a naturalista mozzanatokat
ellenpontozó távlatot.

Az indító mottóra: „ez kellett neked,
Dandin György" mindenkor komikus
tehénbőgés válaszol. Az értelmezés első
hangütésre világos: az élet természetes
folyásával szembehelyezkedő emberi
mesterkedések, törtetések megérdemelt
kudarca. A pénzért rangot, előkelő fele-
séget vásároló parasztgazda csúfságos
megaláztatásai közepette ott érezzük a
pénzen vett fiatal feleség oldalán az életet,
szerelmet követelő „Nyár" igazságát. Ebbe
a zenei effektusok és színpadi látvány
által sugallt alapvető állásfoglalásba
belefér a naturalista és stilizált játé-kos
ötletek, tragikomikus szituációk sokféle
árnyalata. Annál is inkább, mert az
alaptétel az idősödő Dandin személyével
a felsült öreg férj commedia dell' arte-
alapképletére egyszerűsödik ebben a
színház szerény körülményeitől eleve be-
határolt előadásban. A nagyigényű francia
Dandin-rendezésekben bonyolultabb,
differenciáltabb képletek állnak
egymással szemben. Planchonnál a jó-
vágású fiatal Dandin személyével a tár-
sadalmi probléma kerül előtérbe, míg J. P.
Roussillon alapjában tragikus Moliére-
felfogása ezúttal is az öngyilkosságig
feszülő drámát láttatja meg (Dandin-
Othellónak aposztrofált) rendezésében.

A személyiségét feladó parvenü leg-
gyilkosabb gúnyrajza a balett-diverti-
mentóba öltöztetett Urhatnám polgár, ép-
pen a látványos balettkomédia műfajánál
fogva hazájában jobban kötődik a
tradicionális külsőségekhez, mint nálunk.
Talán sok szerencsés körülmény ritka
összetalálkozása mellett többek között
ennek is köszönhető, hogy a műhöz hű
szuverén értelmezés Zsámbéki--Kállai
által produkált remeklése könynyebben
születhetett itt nálunk, mint odaát. Noha
alapjában elfogadjuk Copeau
megállapítását, hogy a megrendelt
balettkomédia műfaja arra kényszerítette
Moliére-t, hogy tehetségét kiszélesítse,
mégis azt mondanánk, hogy ezúttal a
táncoknak a funkcionálisan szükséges
jelzések minimumára korlátozott volta
javára válik az előadás komikumának;
nem tereli el a figyelmet a látvány felé. A
balettkomédia műfajának ezt a mai, a
hazai igényekhez alkalmazkodott szerves
egységét nem könnyű megteremteni. A
Gömböc úr rokonszenves friss előadásán
Egervárott az összprodukció szín-



szemle

vonala alatt maradó táncos finálé nem
tudta létrehozni ezt a zökkenőmentes
harmóniát.

Régi beidegzések

Vannak viszont olyan beidegződések,
melyektől, úgy látszik, könnyebben sza-
badulnak meg Moliére hazájában, mint
nálunk. Mindenekelőtt a népábrázolásra
gondolok. A felszabadulást követő első
két évtized előadásairól szólva Szendrő
Ferenc 1963-ban figyelmeztetett, hogy ne
ábrázoljuk mindenkor hülyének Moliére
parasztjait. Mégis mintha ettől a beideg-
zéstől nem tudnánk szabadulni. Miért kell
Dandin paraszt szolgálójának nyáladzó
kreténnek lennie a falvakat járó
Népszínház előadásán? Miért kell ostoba
vihogtató tahónak lennie Petinek és a két
parasztlánynak a Várszínház Don

Juanjában? Vagy végletesen „átértékelt"

osztályharcos „Duda Gyurikat" játszunk,
vagy a feudális színházi tradíciót foly-
tatva, a paraszt a színpadon ostoba, rö-
högtető bohóc? Pedig ha csakugyan az
igazi „harcos" Moliére-t keressük, akkor
azt gondolom, igaza van Viteznek, ami-
kor a többsíkúan megrajzolt, gátlástalan,
enervált Don Juannal szembeállítja a dara-
bosságában is talpig ember parasztfiút,
Petit.. Hagyományosan komikus, dialek-
tusban beszélő Moliére-figura: primitív és
nevettető, amint elmondja a hajótörés
történetét, de megindító a szerelmi val-
lomás nehézkes darabossága, a két fiatal
jelenetének drámai feszültségű súlyos
csendjei jelzik a viszonzatlan szerelem
tragikumát; itt Don Juannal ellentétben
nem arisztokratikus gáláns kalandról,
hanem életre szóló súlyos döntésről van
szó. Ennek megfelelően a leány is súlyos,
zárkózott, nehézkes parasztlány. A Don
Juannal való jelenet is drámai: az
immorális főúrral szemben
menyasszonyáért kiálló parasztlegény
korántsem röhögtető.

Patrice Chéreau értelmezése éppen a
kiszolgáltatott áldozatok felől nézte a
témát (1969), a darab végén a béréért
jajgató Sganarell jelenetét erősen expo-
nálva azt sugallta, hogy az urak minden
gazságáért végül is a szegény nép fizet
meg. (Hadd jegyezzük meg, hogy a XIX.
század elején a magyar vándorszínészeket
ösztönösen ugyancsak ebbe az irányba
vitte a falusi közönség ismerete. Balog
István dunapataji Don Juan-előadásán
[182o] egy néző a színpadra akart rohan-ni
Sganarelle [Leporello] védelmére, mire a
szolgát játszó Balog rögtönözve
panaszkodott a közönségnek, hogy go-

nosz zsugori gazdája egy „rongyos bu-
gyogónál" nem adott többet fizetségül.)

A művek demokratikus hangsúlyú
megrendezése a komolyra fogott új Mo-
liére-felfogás egyik jellemző vonása. A
Vilar-tanítványok (ő maga Dulin iskolá-
jába járt) közvetve a Cartel nagyjainak
unokái, akik az áhítatos tisztelet mellett
élesebb kontrasztjaikkal meg is haladják
nagy előképeiket. Jouvet színházteremtő
egyetemes géniuszának modern tárgy-
szerűsége mellett ismeretesen szerves al-
kotóeleme volt az esztétikus, látványos
dekorativitás is. A Velazquez-kosztümös
Don Juan mellett felejthetetlen a Nők

iskolájának híres „görgőkőn járó rózsa-
kertje", hol külső falat, hol belső udvart
ábrázoló forgatható díszlete. (Christian
Bérard terve.) A mai rendezés (pl. Roussil-
lon, 1973) sokkal ridegebb, kíméletlenebb
környezetben láttatja a pénz uralma alatt
születő bezártságot, a szerelmet kuporgató
Arnolf az aranyat kuporgató zsugori
torzult párja. Vitez is kiábrándítóan
lecsupaszított, sötéten kopottas
klasszicizáló háttér előtt játszatja Don
Juanját. Ok Dulin tragikus, a lélek szaka-
dékait feltáró zsugori-rendezésének útján
haladnak tovább. A király komédiásáról
lecsiszolják az aranyat, hogy a maguk
sajátos Moliére-esszenciáját mutassák fel.

Más történelmi hagyományokkal, mást
váró és értő befogadó közönséggel bon-
takozik ki nálunk és saját hazájában az
újfajta Moliére-interpretáció. Kell hogy
önálló útját járja, saját eszközeit ková-
csolja a magyar Moliére-rendezés, de jó
figyelni az odaát történteket is, mert
egyben találkoznak a maradandó emlékű
előadások ; nem az allonge elvetése vagy
megtartása, hanem a nagy moralista nyug-
talan szellemének mai megértése teszi
élővé Moliére-t.

A következő számaink tartalmából
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Mihályi Gábor
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Mészáros Tamás:

Beszélgetés .Major Tamással

KATONA ZSUZSANNA

Színházba járási
szokások

„A jelenleg kézben tartott kutatási be-
számoló a Színházba járási szokások té-
makörben, 1979-ben, kérdőíves adatfel-
vétel során nyert ismeretek első szemre-
vételezése, egy elemzőbb feldolgozást
megelőző gyors, sokszor nyers informá-
ciók bemutatása" - állapítja meg a kötet
bevezetőjében Almási Miklós, a kutatás
témavezetője.

Manapság, mikor az élet számos
területén egymást érik a statisztikai ki-
mutatások, mélyinterjús és kérdőíves fel-
mérések, adatgyűjtései: sokszor magát a
problémamegoldó cselekvést helyettesítve
a művészet és elsősorban a szín-házi
műfaj ritkán kap ilyesfajta visszajelzést a
társadalomtól. Pedig hasznos és
előremozdító lehet minden így nyert in-
formáció, hisz minek is tagadnánk: a
színház sikerének, hatásának mércéje ma
már elsősorban nem az előadás végén fel-
csattanó taps. A taps szokássá, rutinszerű
cselekvéssé vált a színházban. Meg-bukhat
vagy piedesztálra emelkedhet akármelyik
színházi produkció, ezt sajnos nem a
közönség, a színházba járó „műélvező",
hanem általában a szakma és a kritika
dönti el. A színházi előadás azonban,
mivel műalkotás, elsősorban a befogadó, a
néző számára készül, így - a színház
jövője szempontjából is - elen-
gedhetetlenül fontos véleményének is-
merete.

Ezért hiánypótló minden olyan kutatás,
mely a közönség szemszögéből veszi
szemügyre színházi életünket. Igy van ez a
Magyar Színházi Intézet szociológusokból
álló munkacsoportjával is, akik (már nem
először) kutatást indítottak, ezúttal
színházba járási szokásainkról. A felmérés
még 1978-ban kezdődött

A közművelődés helyzete és fejlődésének

távlatai című KM-főirány keretén belül.
Ezt megelőzően, utoljára 1967-ben készült
átfogó vizsgálat a színház hatásáról,
jelentőségéről, Hatezren a színházról

címmel. Tíz év alatt természetesen nem-
csak társadalmunk, gazdasági, politikai
életünk változott, fejlődött, de a szín-
házhoz való viszonyunk, sőt érdektu-
datunk is. Szükséges volt tehát a „honnan
hová" kérdés felvetése, a fejlődési


