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Két este - két szerző
Molière és Poliakoff Pécsett

A két dráma, Moličre Tartuffe-je és Stephen Poliakoff A természet lágy ölén című
műve, véletlenül került egymás mellé.
Csupán erőszakolt koncepcióktól indíttatva kereshetnénk összekötő kapcsokat a
két szerző között. A pécsi Nemzeti
Színház plakátján persze egymás mellett
szerepelnek, de ez nem jelent többet, mint
hogy a színház repertoárján a klasszikusok
éppen úgy jelen vannak, mint a kortársak.
Nincs olyan évad, hogy vala-melyik
színházunk ne mutasson be Moličre-t,
Poliakoff, fiatal angol drámaíró pedig
néhány éve kedvelt, felkapott vendég
színpadjainkon és a tévé kép-ernyőjén.
*
A

Tartuffe a leghálásabb klasszikus
darabok közé tartozik. Rendezőt, színészt,
közönséget
egyaránt
kielégít.
Hagyományos és modern előadásban egyaránt elképzelhető. Viszonylag könnyen és ami ennél sokkal fontosabb -, a
mondanivaló különösebb károsodása nélkül lehántható róla az, ami közvetlenül
saját korához köti. Tán bizonyos mértékben jót is tesz a műnek az a körülmény,
hogy ma már nem a tizenhetedik századi
aktualitás a legérdekesebb benne. Ahhoz,
hogy a művet értsük, semmit sem kell
tudnunk a jezsuitákról, a jan-

Molière: Tartuffe (pécsi Nemzeti Színház). Újlaky László (Orgon) és Győry Emil (Tartuffe)

zenistákról, a korabeli vallási viszonyokról. Tartuffe-ben Moličre korának jellegzetes figuráját ábrázolta, de ez a figura
nem maradt meg saját századában, velünk
tart ma is. Részint azért, mert a hiszékenység és a képmutatás, a csalás örök
partnerek, részint pedig azért, mert Moličre
ezt a képletet is igen furfangosan állította
fel. Minden nehézkesség és száraz
moralizálás nélkül olyan mulatságos
helyzeteket teremtett, melyek a tragédia
határát súrolják. Hisz Tartuffe bukása
egyáltalán nem szükség-szerű - ezt a pécsi,
Nógrádi Róbert rendezte előadás is
hangsúlyozza -, a végén ugyan minden
rendbe jön, de ez nemcsak azért alakul így,
mert a szerző lojális volt uralkodójával
szemben. Ez a nagyon is átlátszóan
megszerkesztett, kívülről jövő beavatkozás
azt is világosan bizonyítja, hogy ez a
rokonszenves család teljesen tehetetlen.
Semmi biztosítékot nem látunk arra, hogy
ilyesmi a jövő-ben nem fordul elő
Orgonékkal. A pécsi előadás felfogása ezt
is világosan tükrözi. Orgon szomorúan és
méltóságteljesen buta ember - erre a
szövegben
szám-

Bánky Gábor, Balikó Tamás és Vízi György Poliakoff: A természet lágy ölén című színművében (Tér
István felvételei)

talan utalást tesz a szerző. Újlaky László
ekképpen formálja meg az alakot. Az ő
Orgonja nem oktondi idősödő polgár, nem
felsült hebehurgya férfiú, aki képes tanulni
a leckéből. Újlaky Orgonja olyan mélyen
lesújtva távozik a színről, mint aki szinte
sajnálja azt, hogy kiderült az igazság. Es
nem csak azért, mert ostobasága kiderült,
hanem főként azért, mert megfosztatott az
olcsó és kényelmes áhítat lehetőségétől.
Kérdés te-hát, vajon melyikük bűnösebb,
veszélyesebb, az okos Tartuffe vagy a buta
Orgon, aki szinte maga teremti meg ezt a
szélhámost, hogy általa vélt erkölcsi
magaslatokba emelkedhessék. Az elő-adás
Tartuffe-je, Győry Emil nem különösebben sátáni figura. Azt a fajta szédelgőt ábrázolja, aki semmi különöset nem
tesz azért, hogy becsapja az embereket,
csupán rájuk hangolódik, kimond-ja
legostobább vágyaikat, jelentőssé teszi azt,
ami jelentéktelen. Hisz ő nem azzal csapja
be a ház urát, hogy másnak mutatkozik,
mint ami, hanem főként azzal, hogy
Orgont mutatja másnak: a szürke kis
Orgon csak Tartuffe hazug tükrében
láthatja magát magasztos lelkű, nemes
erkölcsű, áhítatos férfiúnak. A kiábrándulás ezért lehangoló számára. Ezért
küzd oly elszántan a józanság el-len, mert
az ész kritikája nemcsak Tartuffe-öt
leplezi le, hanem őt is. Valószínűleg a
híres
asztaljelenet
is
ezért
oly
ellenállhatatlanul és megunhatatlanul hatásos. Hisz egyébként oly egyszerű, önmagában tán nem is a legfényesebb
színpadi ötlet. A jelenet azonban mélyen
és tragikusan kifejezi azt, hogy Orgon a
legkevésbé sem akarja ezt a leleplezést,
ösztönösen irtózik a józan ész, az igazság
világosságától, mert ez az ő kudarcát
jelenti.
Orgon környezetében - édesanyján kívül
- épeszű emberek élnek. Hogy a butaság
elleni küzdelem mily reménytelen tud
lenni, azt az ő harcuk is példázza.

négyszemköz
Pedig hányféle stílusban, hányféle módon
folyik a felvilágosító ütközet. A finom és
érzékeny kedélyű Elmira - így ábrázolja
alakítója, Andresz Katalin
durván ízléstelen helyzetbe kerül a bizonyítási eljárás kedvéért, Cléante - Sipos
László játssza - a legvaskosabb sértéseket
kénytelen zsebre vágni.
Mindez - bármennyire kevéssé vidám szerencsére nem jelenti azt, hogy
valamiféle búskomor, kedélybeteg előadást Iátunk Pécsett, A Tartuffe moličre-ien
mulatságos, érthető, élvezetes azok
számára is, akik nem hámoznak ki belőle
különösebb, távolibb mondandókat. Ismét
bebizonyosodott, nem fontos mindig a
legostobább operetteket és bulvárdarabokat
elővenni, ha mulattatni akarjuk a
közönséget. A már említetteken kívül a
kellemes és tanulságos vígjátéki este
megteremtéséért köszönet illeti a többi
Moličre-figura megszemélyesítőjét is.
Sólyom Katalin Pernelle asszonya kellően
visszataszító agresszív ostobaságában.
Oláh Zsuzsa, Vajek Róbert és Safranek
Károly rokonszenves és szeleburdi fiatalok.
Ebben az előadásban Dorine-t sem-miféle
franciás báj nem jellemzi. Lang Györgyi
tenyeres-talpas és nagyszájú, inkább
mosónő, mint komorna - elfogadható ez az
anakronizmus, hisz a színésznő el tudja
fogadtatni. Ezúttal nem a nyelvelésen,
hanem a figura népies jellegén van a
hangsúly, (A másik szereposztásban a
szerepet Vári Éva játssza.)
Stephen Poliakoff most Pécsett bemutatott
színdarabja, A természet lágy ölén az angol
nacionalizmus veszélyeiről szól. Illetve
nem is egészen pontosan erről, hanem .
amint ő fogalmazta meg - annak a liberális
magatartásnak a veszélyei-ről, amely nem
veszi elég komolyan azokat a kisebbnagyobb
mozgalmakat,
melyek
a
nacionalizmussal kacérkodnak. A kérdés
számunkra elég nehéz. Bármennyire
átérezzük Poliakoff becsületességét, írói
tisztességét, felelősség-érzetét, az ábrázolt
világot mégis kissé távolinak érezzük.
Nemcsak azért, mert az angol fajgyűlölők
szerepéről,
súlyáról
meglehetősen
hézagosak az ismereteink, hanem azért is,
mert Poliakoff egész viszonyítási rendszere
eltér hazai tapasztalatainktól. A szerző
majd mindent a hatvanas évek ifjúsági
mozgalmaihoz,
a
hatalmas
beathangversenyek bizakodó hangulatához
hasonlít. Amikor tehát illúzió- és
talajvesztést ábrázol - mint

ahogy ezt a nálunk korábban bemutatott
Cukorváros című darabjában is tette
mindig ehhez a közelmúlthoz viszonyít.
Olyan élményekről beszél, melyeket a
hazai közönség az utóbbi tizenöt évben
nem egészen úgy élt meg, mint Poliakoff
hősei.
Másrészt a liberalizmus veszélyeit is
nehezen fogjuk fel, mivel a mi történelmi
tapasztalataink szerint a fasizmus mégsem egészen ennek következménye.
Szerencsére Poliakoff jobb drámaíró, mint
amilyen ideológiai kommentátor. Feszült
helyzeteket, érdekes típusokat teremt,
egészében véve bizarr víziói van-nak a
világról.
A pécsi előadás is izgalmasabb lenne, ha
inkább ezekre figyelne, mint a meghirdetett mondanivalóra - mert így tán a
mű belső, rejtett magja is megközelíthetőbb lenne, Vas Zoltán Iván rendezésében a darab kuriózum marad, melyet
kíváncsian hallgatunk, de nem tud magával ragadni. E benyomásunkat erősíti a
kelleténél lazább jelenetezés, a mester-kélt
beállítások - általában a feszesség és a
következetes művészi építkezés az, ami
ebből az előadásból hiányzik.
Ebben a szerkezetben nehezen, sőt
nehézkesen mozognak a színészek. A
három főszereplő, Balikó Tamás, Bieder
Éva és Bánky Gábor derekasan harcol
azért, hogy valamilyen drámai ívet
alkosson. De minduntalan visszazuhannak az unalmas és hosszú párbeszédek-be,
mintha valaki állandóan visszarántaná
őket, amikor már megindultak. Nagy Réka
megformálásában Mrs. Roberts korántsem
az a félelmetes alak, akinek lennie kellene.
Unger Pálma és Vízi György egy-egy
gesztussal
alakították
a
darab
epizódfiguráit.
Moličre: Tartuffe (pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Vas István. Díszlet: Csányi
Árpád m. v. Jelmez: Huros Annamária.
Rendező: Nógrádi Róbert.
Szereplők: Sólyom Katalin, Újlaky László,
Andresz Katalin, Safranek Károly, Oláh
Zsuzsa, Vajek Róbert, Sipos László, Győry
Emil, Lang Györgyi, Faludy László, Melis
Gábor, Arany Kató, Vári Éva.
.Stephen Poliakoff: A természet lág y ólén (pécsi
Nemzeti Színház)
Fordította: Bart István, Díszlet: Werner
József m. v. Jelmez: Kiss Anikó. Rendező: Vas
Zoltán Iván.
Szereplők: Balikó Tamás, Bieder Éva,
Bánky Gábor, Nagy Réka, Matoricz József,
Unger Pálma, Vízi György, Schlégel Tamás.
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Pogány Judit - Winnie

Az Ó, azok

a sz ép napok! 1961-es londoni
ősbemutatója óta a világ számos nagy
színésznője--hogy csak a legnevesebbeket említsem: Madeleine Renaud, Peggy
Ashcroft, lrene Worth, Billie Whitelaw
vállalkozott arra, hogy Marie Keant, az
első Winnie-t követve bebújjon Beckett
buckájába. Hazánkban Tolnay Klári és
Stefanik lrén után Pogány Judit
kísérelhette meg, hogy eljátssza Winnie
csábítóan nehéz szerepét, Az 0, azok a
szép napok ! harmadik hazai szín-padi
előadására a kaposvári színház stúdiójában Ascher Tamás rendezésében
került sor. Ő tervezte az előadás
díszleteit és jelmezeit is.

Kezdjük a beszélgetést P o g á n y Judittal az
előadás előzményeinek felidézésével.
- Az előadásnak nem voltak közvetlen

előzményei.
A
magam
részéről
előzménynek tekintem azt a tízéves
kapcsolatot, amely Ascher Tamáshoz
fűz, az azonos színháznál eltöltött évek,
az együtt végzett munkák alapján. Ő már
rendezett Beckettet, a Godot-ra várva című
művet. Abban az időben féltékeny
voltam erre a munkára. Tél volt, Ascher
és
'színészei
órákig
ácsorogtak
éjszakánként egy-egy utcasarkon hazafelé menet. Vitatkoztak. Én csak hallgatóság lehettem.
- Nem riadt meg a feladat nehézségeitől ?
De igen. Úgy gondoltam, túl korán
találkozom a szereppel. Szerintem ez egy
olyan munka, amiről nem lehet le-késni,
A darab első olvasásakor Winnie úgy
jelent meg előttem, hogy amikor felemeli
meztelen karját, azon a puha, petyhüdt
izmok már lefelé lógnak, tehát feltétlenül
szükségesnek tartottam az öregedés
pontos biológiai jeleit, hiszen ugyanaz a
mondat mást jelent egy idős, fonnyadó
nő, és mást egy egészséges középkorú
nő szájából. Rosszul, görcsösen kezdtem
próbálni. Mindenáron a figurát kerestem,
például Winnie hangját. Azt gondoltam,
nem beszélhetek a saját hangomon,
hiszen Winnie más, mint én. Aschernek
biztosan igénybe vette a türelmét, míg
elhitette velem, hogy Winnie-nek sem a
kora, sem a hangja nem elsődlegesen
fontos. A próbák folyamán aztán ez
a gondom valóban elmúlt. Winnie

