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A komédiás diadala

Major Tamás a Mirandolinában

Csányi Árpád díszletének a semmit idéző
sötétjéből, nyíló lengőajtói közül lép újra
és újra elő Forlipopoliként Major Tamás.
Szemüvegét igazgatva, hatalmas kézelőit
rángatva, görnyedten, mégis kamaszosan
lépkedve, kabátját lengetvén értel-
mezhetetlennek tűnő, megfoghatatlan je-
lenség. Már-már látomás.

A komédiás belép - a hatás azonnal
működni kezd, kezdetét veszi Major su-
gárzása, megfejtésre váró, értelmezést
kívánó alakítása, magamutogatása.

A Zsámbéki Gábor rendezte Mirando-
lina abszolút komédia: a nevettetés egy-
ben színlelés, a mulatság tárgya a sze-
replők színlelése. A színészek eljátsszák,
ahogy megjátsszák magukat, munkájuk

elsősorban a színlelés, és majd a Ill. fel-
vonásban ennek feladása, a brutálissá
váló játék folyamán igaz alakok felmuta-
tása.

A mesterségbeli tudás villogtatása, a
színészi erények hosszú évtizedek alatt
felhalmozott tárának felhasználása áll a
centrumban : itt tettetőkkel van dolgunk,
azaz mesterszínészekre van szükségünk.
Forlipopoli például azt játssza, hogy ő
őrgróf. Őrgrófsága ekkénti mivolta

sérthetetlen és igaz. Ő az, aki mikor két-
ségbeesve felkiált: „vagyok, aki vagyok",
akkor úgy tűnik, még mond valamit.
Egyetlen reménye, hogy állítása több,
mint önmaga.

De Forlipopoli valójában már senki,
elhasznált és szegény öregember, aki úgy
nevetséges, ahogy van, hát még mint
udvarló, mint szerelmes! Nincsen
semmije, sem pénze, sem presztízse, sem
kardja, sem bátorsága. De el kell
játszania, hogy ő Forlipopoli - és ez talán
még jelent valamit.

Major halálosan magányos. Komédi

ázása mélyén a sértettség áll. Sértett, hi-
szen arra kényszerül, hogy eljátssza ma
is érvényesként azt, ami valóban volt.
Játszania kell az urat, holott az. Küzde-
nie, hogy akként fogadják el, ami volt, és
aminek még ma is érzi magát. „Vagyok,
aki vagyok" - emlegeti makacsul, a
világot arra szándékozván megtanítani,
hogy vele számolni kell udvarlóként és
férfiként egyaránt. Ám helyzete eleve re-
ménytelen. A három férfiú közül
Forlipopolinak eleve nincsen esélye. A
másik kettő gazdag, ők, ha kell,
megvásárol-hatják Mirandolinát: és igaz
az is, hogy számukra a vásárlás a
szerelem jól bevált eszköze. A gróf
mindent megvenne, a lovag még nő- és
embergyűlölő, de ha kell, ha szüksége
lesz rá, elég pénzzel bír ahhoz, hogy
szerelmét ekként mutassa ki. Forlipopoli
az ajándékozáskan is lemarad (azaz e
szerelmi szimbolika szempontjából nézve
impotens). O mindössze egy zsebkendőt
vehet, és állandóan emleget-heti a dicső
rongyot, nemességének és szerelmének e
kínos zálogát. Az alap-
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helyzet komikuma tehát feloldhatatlan. A
született nemesnek - önmaga érvénye-
sítéséhez - hiányzik a pénze, azaz nem
lehet önmaga. Ugyanakkor a dolgok még
nem jutottak odáig, hogy ezt arcába is
vágják. Mert az illem és rang árnyéka még
kísért. A kortalan, semmiben lévő, fehér
falakkal jelzett fogadó világában a
született érdem, a születés rangját még
nem törölték el, de a pénz nélkül már
semmit sem ér. Úrnak lenni, ehhez már a
pénz, a kapitalizmus szelleme is szük-
séges.

Így adódik egy játéklehetőség, illem és
etikett olyan koreografált lehetősége,
amelyben Major komédiázhat, hiszen nem
vághatják a szemébe, hogy senki. Ezt
tudja, és ezért élhet. Ezért csinálhat-ja,
amit csinál, de már félnie kell. Egész
alakjából árad a bizonytalanság, tudja,
hogy közel az a perc, amikor a szegénység
okán már nem úr többé. A lovag szolgája
(Bubik István) az elveszett aranyszelencét
keresi, és Majorral erről beszélvén egy
perc alatt világossá teszi, hogy nem tart a
lovagtól. A szolga számára ő már nem úr,
pusztán a saját ura miatt illedelmes ezzel a
vénemberrel, egyébként - minthogy
szegény és nyomorult - számára senki.
Illem és valóság e kényszeres játékterében
Major lubickol. Játszik, cirkuszol,
marháskodik (talán nincs jobb kifejezés).
Kihasználja az úriság még létező illemét,
udvarol Mirandolinának, aki a kódex
szerint nem küldheti el, és illően kell hogy
fogadja, hiszen csak fogadós. Udvaros
Dorottya Mirandolinája világosan érti a
helyzetet, csak nevet ezen az öregemberen,
nem is veszi komolyan, rá egy pillanatra
sem haragszik. A legvégén van egy
pillanat, ahol egymásra néznek, és
cinkosságuk egyértelmű. Major soha nem
volt szerelmes ebbe a lányba. Ő mindössze
saját etiketté degradált erkölcsét követte,
ha az ember az, aki, úgy illő, hogy udva-
roljon is. Valójában félti ezt a lányt, és
szégyelli magát, semmit sem tehet érte,
zavartan nézi végig, ahogy Ripafratta
megalázza. Hiszen harcolni, a nemességet
önmagához hűen képviselni - ehhez kard is
kellene. De amikor Mirandolinát
megalázzák, Major már csak izgatottan
mocorog, megpróbálja nem észrevenni,
ami történik. Kettétörött kardjának csonkja
világosan jelzi helyzetének nevet-
ségességét.

Mindazt, amit a kritika ekként leír-hat,
Major két lépésével világossá teszi. Magát
az őrgrófságot, a rangot játssza el, mely
kötelez, és számára szégyen az,

hogy a kötelességének nem tehet eleget.
Önmaga előtt szégyelli magát, hiszen
mindaz, amit önmagáért és a világ szá-
mára tehet, az a komédiázás. A nemesség
erkölcsiségéből, a hősi tettből annyi
maradt, hogy két, grófnőnek nézett (jel-
lemző tévedés!) színésznőtől visszaszerzi a
nekik ajándékozott (talált) aranyszelencét.
Amiről azt hitte, réz. Hiszen itt már semmi
sem valódi, és ő is megtéved, az aranyat
réznek, az alpáriságot valóság-nak nézi.
Ez már őt magát is meglepi (Major
felkapja a fejét, és rohanva távozik, lábait
mint a gólya emelvén, kabát-ját hóna alá
kapván), hihetetlen, de az arany valódi, és
a grófnő színész. Ennyi tévedés már
megalázó is lehetne, a világ-állapot kissé
kizökken. Nem ismeri már ki magát ebben
a világban, a dolgok rosszabbul állnak,
mint hitte. Nemcsak ő játssza el itt
önmagát, hazudik itt mindenki más is. S a
komikum igaz forrása, hogy eközben ő
még önmaga. Ezt is jól tudja, ezen is
nevetnie kell. Körülötte mindenki hazudik,
vagy fogcsikorgatva hallgat. Hiszen azt,
hogy az erkölcs ideje mennyire a végét
járja, mi sem mutatja jobban, mint
Mirandolina kényszerű választása. A világ
elleni védelmet már nem a nemesség
oldalán keresi. Azokból elege van,
pénzeszsákok, embergyűlölők vagy
vénemberek. Major minden gesztusa
kétértelmű, járása, hanghordozása, minden
rezdülése ambivalenciájának kifejezése.
„Vagyok, aki vagyok" - mondja, karját
intően felemeli, a hang-súly drámaian
emelt, a szemöldök össze-vont, de a
mondat másik fele már üres, kiábrándult,
tárgyilagos.

Ripafratta, a nőgyűlölő lovag Miran-
dolinával ebédel, így hát ő is beül közéjük.
Az illem működik, nem lehet kidob-ni.
Mirandolinához jött, látogatása célja a
kötelező szerelmi féltékenység. Viszont
éhes. És itt enni lehet. És ez legalább
annyira fontos, mint a kötelező félté-
kenység. Így leül közéjük, és eljátssza -
nekik - a féltékeny és szerelmes öreg-
embert. Megitatja őket lőréjével, úgy-sem
mernek visszapofázni. Nem lehet. Aztán
ránéz a tálakra, és tempót vált. Az
illemnek, a kimódolt mozdulatoknak vége.
Feltűri ingét, és enni kezd. Egy perc alatt
világos, azért jött, mert éhes. A jelenet
egyik csúcspontja, ahogy eszik. Cuppog és
nyammog, élvezkedik, ciceg. Olyan
naturális, amennyire kell. Igyák a borát,
ezzel betartotta az illemet, és nem érdekli,
tudja, hogy gyalázatos az ital. Eljátszotta az
illem kötelező játékát, féltékenykedett és
kínált, most már ehet.

Nyomor és játék két szintje minden
akciót áthat. Major tökéletessége azon
alapszik, hogy mindezt egyszerre valósítja
meg. Így válik alakja Don Quijote-szerű-
vé. Don Quijote lesz, amennyiben az
egyetlen igazán fontos nyilvánosság a
számára önmaga. Az igazi élet ott bent
történik, a világ, a fogadó kényszer csu-
pán. Keserűsége egyértelmű, életének e
színtere nem túl emelkedett, más viszont
már nem lesz. Az élete látszat szerint, de
itt történik. Itt komédiázik, de kérdés,
hogy van-e még más is a világon. Undo-
rodik ezektől, pénzüktől és magabiztos-
ságuktól, de belőlük él, és kardjuktól fél.
Mindeközben megőriznie saját magát, ez
a komédiázás lényege. Minden, amit tesz,
végül is vérre megy. Ennél nem lesz jobb
világ, így hát itt kell helytállnia. Más már
nem lévén, itt kell zsebkendőt
ajándékozni, és itt derül ki az is, hogy a
kard eltörött. Mikor Benedek kirántja
hüvelyéből az eltört pengét, Major azon-
nal kiszól a színpadról: „Eltört a kardom."

Aztán helyesbít, valami régebbi ügyben
tört el, és még nem volt időm.. . Azaz
összehoz egy magyarázatot. Az a
hangsúly, ahogy kiszól, a komédia egyik
csúcsa. Mindaz a keserű elfojtás felvillan,
amivel ez az élet jár. Amelyben nem lehet
őszintén marháskodni, amelyben nincs
mód játszani, mert állandóan komédiázni
kell.

A közönség végtelenül hálás. Major
visszatérése vitathatatlan esemény. Min-
den mozdulata, megszólalása bravúr. A
közönség hálás és örül. Nevethet, él-
vezheti a színészét, és ez valóban ajándék.
Major, miközben végtelenül élvezi a
játékot, megtanítja őket az igazi szo-
morúságra. Megszeretteti magát, maga
mellé állítja őket, lassan neki drukkol-nak,
érte szurkolnak. Holott Forlipopoli már
nem játszik itt döntőt, nem számít. Az a
képesség, ahogy Major megszeretteti ezt
az öregembert, az, ami példás.

Mert ezt az öregembert szeretni annyi,
mint türelmet és megértést tanítani a ko-
médiázás révén. A játék és a cirkusz lé-
nyege ez: bölcsesség és türelem. Amit
lehet, hogy csak így lehet tanítani, min-
denesetre így is lehet. Észrevétlenül és
lopva, irgalmatlan alázattal és hallatlan
játékszeretettel. Mert a szerep összetett-
ségének megértetésén túl ez árad Major-
ból, az olthatatlan és töretlen szerelem.

A színpad iránt, ahol mindegy, hogy
egyébként mi történik, ahol a tér varázs-
latos, a színész pedig az az ember, aki
minden este eltekeri nézőinek fejét.


