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A fösvény
a Madách Színházban

Á Madách Színház Moliére A fösvény című
darabja előadásának első mozzanata a
pénzesládika elásása. A kert a szín elején
húzódik, virágokkal-bokrokkal jelezve;
míg hátul Harpagon házának nagy szobája
látható. Innen jön Márkus László óvatosan
lopakodva, hogy a szín elején elássa a
tízezer tallért.

Kitűnő kezdés, kiváló folytatást ígér. A
pénz Harpagon életében a kizárólagos
középpont, a ládika miatt ezután csak
állandóan aggódik. Mivel a szín elején
ássa el, a néző minden további eseményt a
pénzesládikán „keresztül" lát, s így ál-
landóan ébren marad az a tudattartalom,
hogy mindennek a középpontjában a pénz
áll.

A pénz fontossága köré azonban
Lengyel György rendezése több élettar-
talmat épített. Először Valér és Elíz
szerelmének jellegével. Harpagon ko-
lompszavára ébred a ház, s a bal oldalra
befordul Valérnak, a titkárnak kis szo-
bácskája; s itt Valér és Elíz, Harpagon
lánya egymás karjaiban ébrednek. Valér
szólal meg először: „De Elíz, angyalom,
csak nem adja most búnak a fejét? Azután,
hogy olyan kedvesen hitet tett, hogy
örökre összetartozunk!" A látvány
következtében az első mondatból a „most"

hangsúlyozódik, a másodikból a „hitet
tett", amelyek kétségkívül Valér és Elíz
most megtörtént nászéjszakájára
vonatkoznak. Ez a jelenet nyilvánvalóan
összekapcsolódik egy későbbivel, rá-
hangolódás révén. Amikor ellopják a
pénzesládát, Jakab szakács bosszúból
Valért vádolja. Harpagon Valértól köve-
telvén az ellopott „kincset", természetesen
a pénzre gondol, Valér azonban az Elízzel
eltöltött éjszakára. Ebben a klasszikus
vígjátékok „félreértés"-helyzete
prezentálódik, amelynek humora mindig
abból adódik, hogy a két fél egészen másra
gondol, noha mindegyik azt hiszi, a másik
arról beszél, amiről ő. A klasszikus
vígjátékokban általában nem szokták a
félreértést egyértelműen hitelesíteni, elég
ennek halvány lehetősége és a humora; s
ez Moliére-nél is így van. Ám a mai
nézőnek már nehezebb hitelesíteni az ilyen
félreértéseket.

Nos, az említett jelenetnek a látványban
közölt jelentése (Valér és Elíz együtt
töltötték az éjszakát) sokkal inkább hihe-
tővé teszi a mű vége felé bekövetkező
félreértést, Valér részéről. Mintegy múlt-
beli alapot adva rá, sokkal hihetőbb, hogy
Elízre és erre az éjszakára gondoljon,
amikor Harpagon a ládalopást nevezi
„gaztettnek". Nem zavaró az sem, hogy e
jelenet szövegének némely őszinte, igaz
mondata így hazugsággá válik; például
„ É n - mondja Valér - hozzányúlni? Ó, ez
méltatlan gyanúsítás volt ellene is,
ellenem is." Az adott jelentésű
helyzetsorok miatt Valér hazugsága nem
módosít jellemén.

A szex máshol is megjelenik a lát-
ványban: a Fecske és Fruzsina közti
jelenetben. Ahogy megcsókolják egy-
mást, ahogy Fecske Fruzsina melle után
nyúlkál, ahogyan talpát masszírozza, mind
azt sugallja, hogy ők régebben szeretők
voltak.

A ládika elásásával, Valér és Elíz előző
éjszakájára való utalással, Fecske és
Fruzsina múltjának felvillantásával a
klasszikus drámák zárt világa eltűnik.
(Noha az időegységet az előadás kiválóan
érzékelteti.) Igy nemcsak és kizárólag a
drámai erőtérben benne levő események
jelennek meg, hanem az e körül levő élet
is. Vagyis a színjáték tágabb, az élet
egészébe több gyökérrel bekapcsolódó
világot tár elénk, mint amilyen a
klasszikus hármasegységgel bezárt drámai
világ. Ez úgy is mondható, hogy a
színjáték világképének egyik része a mi-
énkhez jobban igazodik.

Van itt még egy állandó vissza-vissza-
térő mozzanat, ami azonban nem szolgálja
a világ logikus kitágítását. A drámában
Keszeg és Zabszár Harpagon szolgái,
akiknek csak a vacsoramegbeszélés
jelenetében van lényegesebb szerepük. A
rendezés azonban jóformán minden
jelenetet kihallgattat velük. Ez egy ideig
„kíváncsiskodókká" minősíti őket.
Állandó feltűnéseik azt a jelentést nem
hordozhatják, miszerint Harpagon
számára „kémkednek", hiszen Harpagon
jeleneteit is kifülelik. Amikor a láda-lopás
ügyében a csendbiztos Jakab mestert
kihallgatja, egy pillanatra a csend-őrök
ruhájában tűnnek fel; s az ezután idejövő
Valért is egy csendőr löki a színre. Igy
aztán Zabszáz és Keszeg hallgatózása azt
a jelentést hordozza, hogy ők a csendőrség
megbízásából figyelnek itt meg mindent.
Ha ez a szín-játék világának tartalmával
lenne kapcsolatban, a világ kiszélesítését
hordoz-

hatná. Azonban mindezek csak zavaró,
értelmetlen mozzanatok. Ezek a kémke-
dések azt a hamis jelentést hordozzák -
akár szánták nekik ezt a jelentést, akár
nem -, hogy a történet egy mindent
kikémlelő zsarnoki uralom alatt zajlik le.
Ez azonban fölösleges hozzá-tétel, hiszen
ugyan miért kellene a csendőrségnek
Harpagont figyeltetnie, amely ha
megtörténik, azt a jelentést is hordozza,
hogy Harpagon tragikomédiája egy
zsarnoki világgal kapcsol-ható logikusan
össze. Ám a külső zsarnokságnak és a
belső fösvénységből eredő
„zsarnokságnak" az egymásra való
vonatkoztatása nem hordoz valódi, igaz
jelentést.

Már ezek a mozzanatok is rávilágítanak
arra, hogy az előadás stílusa szakít a
„hagyományos" Moliére-előadásokéval.
Nincsenek XVII. századbeli kosztümök és
parókák; a szövegeket sem egymás
mellett állva, finom, apró
elmozdulásokkal-gesztusokkal jelenítik
meg. A világ tágabb, máshová átnyúló
jellege ebben is érvényesül. Az előadás
tehát a színjáték stílusával is kiszélesítette
a klasszikus dráma hármasegységéből
fakadó világát.

Mindezek ellenére mégsem született
legfeljebb részleteiben - mai előadás. A

„mai előadáson" természetesen a mának
szóló közlésekkel telített elő-adást értünk.
Hiszen majdnem hiába minden ez irányú
törekvés, ha végül a drámában megjelenő
világkép csak egyes részleteiben hordozhat
igazán mának szó-ló jelentéseket. Ma
nincsenek a pénzükbe szerelmes
fösvények, akik egyet-len törekvése, hogy
az - akár uzsora-kölcsönnel -
összeharácsolt pénzt ön-maguktól
megvonják, s csak egyetlen lehetőséget
lássanak benne: az „önszaporítás"

lehetőségét. Ellenkezőleg, ma pénz után
rohanó emberek vannak, akik nem azért
rohannak a pénz és a még több pénz után,
hogy csak „fiaztassák". Ma a megszerzett
pénzből jól, sőt igen jól akarnak élni, mert
nem a felhalmozott „halott" pénzt
szeretik, hanem a pénzzel megszerezhető
javakat. Másrészt és ugyanekkor azért
rohannak a pénz után, hogy azt
mutogassák, mert egy el-terjedt értékítélet
szerint az az ügyesebb, rátermettebb, sőt
tehetségesebb, akinek sok pénze van, s
ezért azt „láttatni" is kell. Egy mai gazdag
és öreg ember nemhogy nem sajnálja ifjú
szerelmesétől a gyémántgyűrűt, hanem
büszkén és boldogan ajándékozza neki.
Ez pedig egészen más magatartás és más
pénzhez
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aló viszony, mint amilyen Harpagoné.
gyanakkor: minden igaz és jelentős em-
eri magatartás mélyén - mint Harpagoné
élyén is -- a korra jellemző történelmi-

ársadalmi mozgásirányok húzód-nak
eg; az emberi magatartások egy-felől

zen mozgásirányok létrehozói, más-felől
zeknek az egyedben való meg-
yilatkozásai. Ezért Harpagon magatartása
s pénzhez való viszonya minden olyan
orban és időszakban aktuális, amelyben
ellemző, hogy az egyedek a pénzt
aguktól elvonják, azt nem saját

letélvezetükre hasznosítják, hanem arra,
ogy tovább szaporítsák. Ám egy
letélvező világból, mint a miénk, a fös-
énységnek ez a fajtája teljességgel
iányzik.

Á mi világunkhoz ezért sokkal több
öze van Cléante-nak, aki azért venne föl
zsorakamatra is pénzt, hogy azt a maga
römeinek a megszerzésére fordíthassa.
ajnos Lesznek Tibor alakításában e mai
onásnak semmi nyoma nincs.

Á mai, pénz után rohanó, a mindenből
énzt csinálni akaró ember Márkus László
arpagon-alakításában is csak egyszer
illan föl. Fia elegáns öltözékét látva arról
eszél, hogy ha a ruha árát kölcsönbe adta
olna, mennyi haszna lenne. Márkus
ászlónak nemcsak hang-hordozása,
zemének villanásai olyanok, mint azé a
ai emberé, aki min

denből pénzt akar csinálni, hanem a szö-
vegnek Cléante-ra való vonatkoztatottsága
miatt a ruha árából ily módon meg-
szerezhető több pénz a szebb és még
szebb ruha vásárlását lehetővé tevő moz-
zanatként értelmeződik.

Úgy véljük, Márkus László éppen azért
nem tudta kellően differenciálni Harpagon
viszonyait, mert ez a pénzhez való
viszony ma lényegében hiányzik. Á
legfeltűnőbb, hogy nem érzékeljük, miért
akarja elvenni Mariannát. Amikor
Fruzsinával beszél róla, amikor ők először
találkoznak, valamilyen sajátságos
viszonytartalmat kellene látnunk, amely-
ből megérzékelhetnénk, miért fontos neki
a lány. Márkus László Harpagonjának
Mariannához való viszonya - akit „ingyen"

akar megszerezni - lényegében olyan,
mint bárki-bármi máshoz, mint például az
ugyancsak lehetőleg ingyen adandó
vacsorához. Minden viszonyának egyetlen
vonása van: nem akar pénzt kiadni; vagyis
csak a pénzhez van viszonya. Nem azt
látjuk ebben a viszonyban, mi ragadta
meg Harpagont Mariannában, miért
vállalja azt a hercehurcát, ami a
házasságközvetítéssel, majd a házassággal
okvetlenül együtt jár. Fruzsinával való
jelenete sincs kellően felépítve. Fruzsina
itt azzal fogja meg, hogy elhiteti vele,
tetszik a lánynak. Ezt Márkus László
Harpagonja túlságosan ha-

mar elhiszi, de nem látjuk, milyen belső
alapból kiindulva. Márpedig Marianná-
hoz való határozott tartalmú viszonya
nélkül házassági terve úgy hat, mint ami
kizárólag fia bosszantását, a fiával való
„kitolást" szolgálja. Ám ez a szöveg adta
világban már csak azért is képtelenség,
mert a terv megszületésekor azt sem
tudja, hogy a lány és fia ismerik egymást.
Sajátos, a házassági tervet hitelesítő benső
tartalmat Mariannával való első
találkozásakor sem láthatunk. Miért támad
fel hát Cléante-tal szemben benne a
féltékenység, hiszen sok olyan mondata
van, amit csak ez az érzés hozhat létre?
Márkus László alakítása ezekben a
részletekben is csak fia boszszantásának a
szándékát sugallja.

De ugyanígy, meghatározatlan tartalmú,
személytől személyhez szóló viszony-
tartalom hiányzik belőle Valérral való ama
jelenetében, amelyben a titkárt a ládika
ellopásával gyanúsítja. Á műben Valér az
egyetlen, akiben Harpagon megbízik; már
amennyire ő egyáltalán bízhat valakiben.
Á többiekhez a legteljesebb mértékben
bizalmatlan, méghozzá egyetlen ok miatt:
mindenkiben pénze leendő elrablóját vagy
elherdálóját látja. Valér is csak egyetlen
módon tudott bizalmába férkőzni: minden
helyzetben igazat ad neki, és éppen
fösvénysége jogosságát illetően, az
Elíznek kiszemelt

arpagon: Márkus László



vőlegény és a vacsora esetében is.
Harpagon ezért csak Valérban láthatja azt,
aki objektíve is igazolja az ő pénzhez való
viszonyát. Ezért ennek a jelenetnek az első
nagy összetevője a Valérban való
mélységes csalódás: annak a felismerése,
hogy ezután senkiben sem bízhat. Vagyis
itt - s ez a következő összetevő tartalom-
Harpagontál elszakad az egyet-len
viszonylag „emberi" kapcsolat. Ehhez még
hozzájárulhat annak a felisme-rése, hogy
Valérban azért nem bízhat, mert
voltaképpen olyan, mint ő maga: csak a
pénz érdekli, hozzá is azért állt be, hogy
pénzét megszerezhesse. Nos, ezek a
viszonytartalmak hiányzanak. Márkus
László Valérhoz megmutatott viszonya
éppen olyan, mint az előző gyanúsítotthoz,
Jakabhoz, vagy mint az általában lopással
gyanúsított Fecskéhez, a mű elején. Ezzel
azonban Harpagon tragikomikus
jellemének egyik tragikus mozzanata nem
jut érvényre. Az, hogy épp azt kell
legnagyobb ellenségének tartania, aki
egyedül adott neki igazat, méghozzá épp
önmagába bezárult pénz-imádatát illetően.

Márkus László alakítása mégsem mond-
ható elhibázottnak, csak éppen
differenciálatlannal. Nem azt látjuk, hogy
alapviszonya csak az önszaporításra való
pénzhez van, és mindenki máshoz ezen
belül, de más és más viszonya. Csak
annyit látunk, hogy semmi másra nem tud
gondolni, csak a pénzre. Még a pénz iránti
görcsös érzelmeit sem látjuk igazán, csak
a gondolati megszállottságot,
megrögzöttséget. Emiatt nagy-monológja
sem elég mély. Pedig itt nemcsak
gondolatvilága, hanem benső világának
teljessége szűkül le görcsösen olyannyira,
hogy önmagával mint a képzelt tolvajjal
birkózik. Éppen ezért ennek a felismerése
- „Hű, hisz ez én vagyok!" - sokkal, hadd
használjuk ezt a közhelyet,
vérfagyasztóbb. Ebben a monológban
annak sincs kellő mélysége, hogy
„kínpadra feszíttetem ( .. ) még
önmagamat is". Ez a jelenetrész több
értelmezési lehetőséget kínál, például azt,
hogy teljes beszűkültségében már abban
sem bizonyos, nem lopta-e meg ő saját
magát tízezer tallér utáni vágyában.

Ahogyan utaltunk rá, Márkus László
alakítása Harpagonnak egyetlen vonását
jeleníti meg igazán, gondolatvilágának
megrögzöttségét, mániákusságát; Har-
pagonja csak gondol arra, sőt arra gondol
csak, hogy ne adjon ki pénzt, hogy ne
lopják el a tízezer tallért.

Mindezekkel olyan Harpagon áll elénk,
akinek senkihez sincs személyhez szóló
viszonya; viszonyok nélküliség azonban
nem képzelhető el. Hiszen Harpagon okos,
taktikai érzéke is van. Cléante-ból kiszedi
Marianna iránt érzett szerelmét. Mert az
igaz, hogy viszonyai arra szűkültek le,
hogy mindenkitől félti az el-ásott tízezer
tallért és pénze elherdálását. Ám ezen az
alapviszonyon belül mindenkitől másképp
félti. Harpagon okossága abban is
megmutatkozik, igaz, ismét csak egyetlen
vonatkozásban, hogy nagyon pontosan
felismeri, ki-ki hogyan és miért herdálná
el vagyonát, s ezért azt is tudja, hogy
kitől-kitől hogyan kell féltenie. Egyetlen
embertől nem félti, Valértől. De tudja,
hogy Cléante ruhákra, Jakab a lovakra és
vacsorákra herdálná el, Elíz pedig mint
hozományt. Fruzsinához és Jakabhoz még
azt a viszonytartalmat is felvonultatja,
hogy szolgálatokat vár tőlük, rajtuk
keresztül szerelmet és társasági életet akar
meg-szerezni, de teljesen ingyen. Ezekből
a viszonyokból még az az Harpagon is
megformálható, aki azt hiszi: neki, ön-
értékei miatt mindenkitől minden jár,
méghozzá teljesen ingyen, viszontszolgá-
latok nélkül. Márkus László alakításában
nem rajzolódik ki a mindenkit ingyen,
viszonzás nélkül kihasználni akaró ember
arculata sem, ami pedig az
„harpagonizmusnak" nagyon is mai képe
lehet-ne. Fruzsinával való jelenetében
csak úgy tesz, mint aki nem is hallotta,
hogy pénzt kérnek tőle. Ezt még csak
kiemeli, hogy Fruzsina kérésekor mindig
stoppolni kezd. Mivel Jakabhoz is lénye-
gében viszony nélküli kapcsolata van,
nem a jó szakács és a jó kocsis azon
törekvését töri le, hogy a maga dolgait a
lehető legjobban megvalósítsa. Igaz,
Jakabot Körmendi János igen alacsony-
rendű humorral, minden benső tartalom
nélkül játssza el.

Márkus László Harpagon-alakítása nem
vagy nem csak azt közli, hogy a fösvény
senkit sem szeret. Ez a közlés önmagában
még nagyon is helyénvaló. De a
környezethez való viszony nem csak
negatívum, nem csak az, hogy nem szereti
őket; a szeretethiány nem jelent
viszonyhiányokat is.

Pedig Schütz IIa Fruzsinája életre
hívhatna személyes viszonytartalmakat. Ő
minden porcikájával éli azt, aki csak a
saját eszével és emberismeretével
boldogulhat. Észreveszi, hogy
Harpagonnak kell Marianna. Először
„valéri" módon, vagyis a fösvénység
dicséretével és az

arra való utalással akar célt érni saját
fizetségét illetően. Ez azonban nem si-
kerül, hiszen Marianna csak azzal hozna
pénzt a házhoz, amit nem költene el.
Ekkor azonban nem véletlenül veszi elő
azt a módszert, hogy bizonygassa, meny-
nyire megtetszett Harpagon a lánynak.
Schütz Ila ezt a váltást is, mint például a
Fecskével való jelenetről az Harpagonnal
való jelenetre való váltást is, remekül
oldja meg. Alakításából azt is érzékeljük,
hogy ha most nem sikerült pénzt
kicsikarnia, előbb-utóbb még
Harpagontól is fog, nemcsak a másik
féltől. Fruzsina egyéniségének alapvo-
násává ugyanis az életszeretetet és az eb-
ből fakadó dinamizmust teszi meg. Fecs-
kével való „enyelgése" kitűnő rendezői
eszközökkel történő hozzátoldás egyéni-
ségéhez; és Schütz Ila ebből építi fel -- az
intrikusi vonás helyett - Fruzsina
életszeretetét, ennek erejét. Megítélésünk
szerint övé az előadás legjobb alakítása.
Mindenféle szokványos kerítőnői maga-
tartástól és gesztusoktól mentesen lát-tatja
Fruzsinájának alapvonását, az élet
szeretetét, a élet élvezetét, s nála a kerítés
is ehhez tartozik.

Á négy fiatal közül egyedül Cléantenak,
Harpagon fiának van viszonya a pénzhez;
néki is az élethez kell vagy kellene. A
többiek világában nem foglal el fontos
helyet a vagyon, mert többre tartják saját
érzéseiket, azok megvalósítását. A négy
fiatal közül Tímár Béla Valér-alakítása
emelkedik ki.

Tímár Béla kitűnően mutatja meg, hogy
milyen nagy szenvedély él Valérban.
Ebben a világban voltaképp ő az
egyedüli, aki egyfelől kockázatot mer
vállalni, másfelől aki eredményesen tud
Harpagonnal szemben fellépni. Mivel
szenvedélyesen szereti Elízt, apja szolgá-
latába lép, ahol viszont csak úgy tud
megmaradni, ha Harpagonnak minden-
ben - vagyis egyetlenegyben, a fösvény-
ség jogosságában, de az a fösvénynek a
minden - igazat ad. Tímár Béla Valérját
minderre a szenvedélyes szerelem teszi
képessé. Ezt pontosan érzékelhetjük
alakításának abból a részéből is,
amelynek során az első jelenetben --saját
Harpagonnal szembeni álarcáról és a
hízelkedésről beszél Elíznek. Valérban
egyszerre él a hízelgés szükségessége, a
szükségesség miatti keserűség, és szavai a
mai hízelgők elleni vádat is hordozzák.
Harpagonnal szembeni fellépése
eredményességének a bizonysága, hogy a
fösvény épp őrá bízza Elízt; őt bízza meg,
beszélje rá azzal a gazdag



emberrel való házasságra, aki a lányt
„hozomány nélkül" is elvenné. Tímár
Béla nemcsak a jelenet humoros oldalát
jeleníti meg, ami abból adódik, hogy épp
neki kell véleményt nyilvánítania
Harpagon és Elíz előtt, Elíznek mással
való házassága felől. Képes azt is érzé-
keltetni, hogy most újabb kockázatot
vállal, amikor a „hozomány nélkül"-érv
előtt látszólag leteszi a fegyvert. Le is
veszi a lábáról Harpagont, aki rábízza
lányát, mivel csak benne bízik. Tímár
Béla nem hebehurgyán szerelmes fickót
formál Valérból, hanem a csak az önfiaz-
tatásra szolgáló pénz legnagyobb érzelmi
ellenfelét, a pozitív szenvedélyt is meg-
mutatja; ezzel alakjának nagyon is mai
tartalmakat ad. Az „harpagonizmustól"
épp az élet, illetve a szenvedélyes sze-
relem különbözik a legélesebben érzel-
mileg. Ugyanezért hordozza - miként
Schütz Ila Fruzsinája - a mű világ-képét
is. Az alakításban Valér határozottságát,
dönteni tudását is látjuk, amely küzdelmes
ifjúkorának következménye. A

négy fiatal közül ő az egyetlen, aki
küzdeni tud, s ezt az alakítás pompásan
érzékelteti.

A többi fiatal szerepében eléggé szok-
ványos alakítást nyújt Kiss Mari (Elíz),
Hűvösvölgyi Ildikó (Marianna) és Lesz-
nek Tibor (Cléante).

A XIX. század közepe előtti dráma-írók
közül talán Moliére az, aki - ha nem is
mindegyik drámájában - nagyon sokat
bíz a színészi játékra. Vagyis nem ír meg
minden apró benső „mozdulatot"; aho-
gyan például Shakespeare megírja, s eze-
ket a színésznek kell eljátszania. Abban a
jelenetben, amelyben Harpagon Cléante-
ból kiszedi, hogy szereti Mariannát, a
szövegben Cléante-nak sem látjuk
minden belső rezdülését. Lesznek Tibor
azonban nem láttat mélységeket, mert
csak a szövegtartalmat játssza el. Apjá-
nak igen hamar kezd hinni, s csak puha
érzéseket, a helyzet felszínén mozgó
általános reagálásokat jelenít meg. Kiss
Mari Elízében fruskai lobogások élnek.

Abban a jelenetben, amelyben Valér lát-
szólag igazat ad apjának az ő mással való
leendő házasságát illetően, gesztusaiban
és magatartásában - hiszen szövege nincs
- csak dühös Valérra. Vagyis felszínes
tartalmat jelenít meg; hiszen tudnia
kellene, hogy Valér most is ál-arcban
mutatkozik apja előtt. Hűvösvölgyi Ildikó
pedig csak dekoratívan baba-szerű.

A mai néző már nem él olyan világban,
ahol hetente hallani szerencsés vagy
szerencsétlen hajótörésekről, hajókkal
elsüllyedt vagyonokról és így eltűnt
családtagokról, mint ahogyan azt - számos
vígjáték bizonyítja - az adott korban
hallani lehetett. A dráma befejezésének
eseménysorai itt is a hajótörés révén
elveszett családtagok hiteltelen - mert nem
a dráma eddigi erővonalaiból következő -
egymásratalálását jeleníti meg. Moliére
azonban nemcsak ezt a „könnyed"
megoldást írta meg a mű végén. Anzelm
úr nemcsak azért kerül elő, hogy
felfedezhesse, hajótörésben elveszettnek
hitt családja, Valér fia és Marianna lánya
élnek. Anzelm a pénzhez való objektív és
szubjektív viszonyában tökéletes ellentétje
Harpagon-nak. Ahogy említettük, benső
világát tekintve Valér a nagy különbség,
míg Anzelm abban, hogy mindent
hajlandó fizetni. Megjelenésével tehát a
pénzzel bőkezű, pénzét az élet
szolgálatába állító ember lép ebbe a
világba. Ezért előtte a beszűkült
fösvénység egyszerűen nem állhat meg.
Anzelm már meg-jelenésekor nagylelkű,
először érzelmileg. Harpagon hozzá akarja
adni a lányát, hiszen ő az az idősebb úr,
aki Elízt hozomány nélkül is elvenné.
Amikor azonban meghallja, hogy a titkár
és Elíz szeretik egymást, azonnal kijelenti,
hogy nincs hajlama magához
kényszeríteni valakit, aki mást szeret,
hogy nem formál jogot olyan szívre,
amely már a másé. Ez tökéletes ellen-
tettje Harpagon hajlamainak és jogot
formáló igényeinek; ő hajlama szerint
nem törődött mások szívével és jogaival
egyik fiatalnak az esetében sem. Anzelm a
mű végén négyszer vállal fizetést
Harpagon helyett, méghozzá az első
szóra; ő ad hozományt, vállalja mindkét
házasság költségeit, ő készíttet
Harpagonnak új ruhát az esküvőre, és
kifizeti a csendbiztost. A pénz az ő
számára nem önszaporításra való. A fös-
vénynek el kell olvadnia, le kell leple-
ződnie abban a pillanatban, amikor a
pénznek, illetve a pénzzel rendelkező

Schütz Ha (Fruzsina) és Márkus László (Harpagon) A fösvényben



embernek ilyen változatával kerül szem-
be, személyes viszonyban.

Az Elízről való lemondás és a nagy-
lelkű költségvállalások között azonban az
az „auctor ex machina" látható, amely a
mű mai nézőjének mindenképpen
hiteltelenné teszi az események meg-
oldását. A rendezés, Anzelm belépésétől
kezdve - mintha Anzelm alakjának minden
aspektusát a hihetetlen, hiteltelen
eseményekhez csatolná - édeskés zenével,
az égen úszó felhőkkel, a színészi
magatartásokkal, gesztusokkal és
hanghordozásokkal alapjaiban kikarikí-
rozta a befejezést. Ez késégkívül kitű-nő
megoldás, hiszen ezt a véletlen egy-másra
találást ma nem tudjuk komolyan venni, és
elfogadtatni csak így lehetett. De sajnos
nemcsak ez karikírozódik ki, hanem az
egész utolsó jelenet. Igy el-sikkad
Anzelmnek Harpagont és az ő egész
magatartását semmissé tevő, értelmetlen
kisszerűséggé degradáló jelentése; Anzelm
ugyanis nemcsak az események
véletlenszerű megoldója. Elíz-ről azonnal
lemondó érzelmi nagylelkűségét még
erőteljesebb színpadi jellel adták
tudtunkra. Mint Harpagon lányának
jövendőbelije nagy virágcsokorral érkezik,
amit - mikor hallja, hogy Elíz mást szeret -
a földre dob; a szép csokrot sem sajnálja
tönkretenni. A színpadi események
azonban már ekkor is igen gyorsak, mintha
a rendezés minél hamarabb túl akarna esni
az egész befejezésen. Ám ma csak a
véletlenszerű egymásra találás hiteltelen;
Anzelm bő-kezűsége, nagylelkűsége,
másoknak saját vagyonával boldogságot
szerezni kívánó hajlama és magatartása ma
is nagyon fontos, mert a fösvény végső le-
leplezője és mint ilyen a dráma világ-
képének szerves része. Benne és vele
olyan alak jelenik meg, aki pénzét nem
kuporgatja, nem csak önszaporításra
használja, nem zárja el önmaga elől,
hanem azzal gyermekei boldogságát te-
remti meg; vagyis azt, amire Harpagon
sohasem volt hajlandó. Ezért sajnálatos,
hogy ennek a jelenetnek minden részletét
elsietik, hogy Anzelm magatartása ki-
dolgozatlan, és így nincsen súlya és jelen-
tősége az Anzelm-féle pénzhez való vi-
szonynak. Az is csak sajnálatos, hogy
Kéry Gyula Anzelm költségvállalásait ki-
zárólag a gyermekeit megtalált apa bol-
dogságából vezeti le; vagyis magatartását,
pénzhez való viszonyát nem a mű
világképéből eredeztette, és nem azt ki-
fejezve formálta meg. Igy csak a helyzet
egyik összetevőjét játszotta el. Megjele

nésével és tartalmai által Harpagon nem
is olvadhat semmivé.

De eltűnik itt az is, hogy a fösvény
azáltal zárul még jobban és immáron
véglegesen önmaga határai közé, hogy
visszakapja a ládikát. A tízezer tallér
visszaadása annak fejében, hogy bele-
egyezik gyermekei házasságába, nem
egyszerű „csereüzletként" jelenik meg,
amit Cléante hajt végre. Harpagon épp az-
által záródik be ládikájába, vagyis benső
világa azáltal válik maradéktalanul és
vég-legesen bezárulttá, hogy visszakapja.
Ezáltal már soha nem tud gyermekei
életébe belépni, s ezáltal börtönzi be ma-
gát. Semmi sem marad számára, csak a
használaton kívül maradó pénz. „Én meg
hadd lássam végre kedves ládácskámat!" -
mondja, hogy most már a bezárult, szűk
világból való kilépés lehetőségét is
elveszítse.

Az említettek következtében a Madách
Színház előadása nagyon vegyes. Dicsér-
hetők azok a hiányok, amelyeket minden

bizonnyal nagyon nagy erőfeszítéssel
lehetett elérni: sehol nincs olcsó humor,
Körmendi János Jakab-alakítását kivéve,
ahol bőven van. Teljesen szakítottak a
„parókás előadás" összes velejárójával.
Határozott előnye még, hogy a klasszikus
hármasegységből eredő zárt világ
kiszélesedik, valamint, hogy helyenként
határozottan, mához szóló jelentéseket
kapunk. Ám azáltal, hogy Harpagon
viszonyai eléggé differenciálatlanok, az
előadás nem közölt kellően mély tartal-
makat.
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