
észrevétlen kikacsintás: ugye milyen
groteszk, milyen visszataszítóan gonosz ez
a Vinczéné? S ettől a szinte láthatatlan,
mégis mindvégig érezhető önreflek-
táltságtól már nem is olyan vérfagyasztóan
groteszk, olyan visszataszítóan gonosz ez
a Vinczéné. A színész e privát önreflexiói
ráadásul zavaróan kevered-nek a
szerepértelmezésből következő,
szándékosnak látszó önreflexiókkal,
amelyek azt jelzik, ez a Vinczéné nem az
öntudatlan gonoszság megtestesítője
pusztán, hanem - ha nem is a Kis János-
féle filozófiai megalapozottsággal, de - a
tudatos, szándékos rosszakaraté. Ami-kor a
szerzői utasítás szerint „álmélkodva"

kérdezné meg Zsuzsitól a kegyetlen
megalázás után, hogy miért sír - lévén
önmaga számára már érzékelhetetlenül
gonosz -, Tímár Éva Vinczénéje álszenten
álmélkodik, a jól végzett munka alig
leplezett belső örömével. Ebben a
felfogásban tulajdonképpen ő volna a
főszereplő, s Kis János bizonyos fokig
valóban szánalomra méltó, és mint ilyen,
felmenthető áldozat, hiszen ez esetben ő
válna Vinczéné eszközévé és nem fordítva,
ám Tímár Éva játéka öncélúan színesebb
annál, hogy-sem tisztázódhatna ez az
előadásban. Szakítva Vinczéné dermesztő
egykedvűségével, szinte poénra hegyezi
például a vice tudatállapotát, életének
minőségét tükröző történetet, hogyan
tülekedte, veszekedte be magát a fia
akasztására. (Egyébként nemcsak az ő
alakításából, az előadás egészéből kivész
Sarkadi hol gyilkos, hol csak szánalmat
sugárzó iróniája, amellyel az emberi
nézőpontok különbözőségét gyakorta igen
markánsan jellemzi.)

Igy viszont legalább megmarad a dráma
lehetősége, hiszen ha Vinczéné egy-
értelműen főszereplővé, a tetteket mozgató
akarattá nőne, a felelősség teljes egészében
a körülményekre hárulna, az ekként
pusztán akaratgyenge Kis János fölmentést
nyerne. s ezzel megszűnne a dráma. Így
ugyan csak halvány vissz-fénye az
eredetinek, de a semminél ez is jobb.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (miskolci
Nemzeti Színház)

Díszlet: Kerényi József m. y. Jelmez:
Fekete Mária. Zene: Darvas Ferenc.
Rendezőasszisztens: Szarka János. Rendező:
Szőke István.

Szereplők: Mihályi Győző, Bárdos Margit,
Fráter Kata, Tímár Éva, Matus G y ör gy ,
Gáspár Tibor, Palóczy Frigyes, Csapó
János, Sallós Gábor, Szegedi Dezső, Sze-
mán Béla, Pécskay Tibor, Csabai János,
Dézsy Szabó Gábor, Bús Erika.

STUBER ANDREA

Uborkafán

Az Ú r h a t n á m polgár N y í r e g yh á zá n

A színpadot hatalmas al longe uralja - a
bodros-fürtös francia paróka stilizált, jól
megtermett példánya. Fehér Miklós
vendéghajdíszlete szinte sátorként szol-
gál, alatta törtet Jourdain úr, tenyeres-
talpaskodik Jourdainné, lángolnak a
szerelmesek, s teszi mindenki a maga
moličre-i dolgát. Élik őfelsége komédiása
által nevetségessé tett világukat

Párizsban, 1670 tájékán. Az idő tájt,
amikor a Napkirály körül többirányú
mozgásba lendül a társadalom. Az iz-
mosodó kereskedelemmel, a pénzügyek-
kel foglalkozó polgárság uralni kezdi a
terepet. Gyors ütemben nő a vagyon, s a
tehetősebbeknek egyre több lehetőséget
kínál. Számos meggazdagodott polgár
nemesi címet vásárol, mások egyenesen
állami hivatalokat vesznek maguknak.
Nincs cél, ami' pénzzel most el ne lehetne
érni. XIV. Lajos udvara perspektívával
kecsegtet. Soha talán zöldebb utat nem
kaptak még tehetségek és áltehetségek.
Soha ennyi szédítő karriert, látványos
előrejutást! De a váratlan bukások, a
reménytelen lecsúszások ideje is ez. A
nemesség elszegénye-

Mol ière: Úrhatnám polgár (nyíregyházi Móri cz Zsigmond Színház). Gyuricza István m. v.
(Filozófiatanár) és Simor Ottó (Jourdain)



dett, csődbe jutott, s lassan, de biztosan
halódik. Kiszorul az udvar életéből, s
vagyonával együtt fokozatosan elveszti
befolyását és aktivitását is. A Colbert
pénzügyminiszter megbízásából készült
felmérés szerint csak Párizsban ekkoriban
húszezer üres zsebű nemes él. S hogy
miből? Alkalmasint a Jourdain urak
gyengéiből. Hiszen egy fejőstehén jó
esetben egész életre elég a megélhetéshez.
Lehetett mit keresni az újgazdag polgár és
az újszegény nemes történelmi
talâlkozóján. A köztük levő viszony bizarr:
valószínűleg kölcsönösen irigyelték
egymást. S ez lehetett bennük a
legnevetségesebb. Moličre-nek bizonyára
nem voltak anyaggyűjtési nehézségei,
amikor tollhegyre kívánta tűzni őket.
Valószínűleg a színpadon, játék közben
sem kerülte el figyelmét a közönség.
Láthatta a jelenlétével önhitten de-
monstráló parvenüt, aki talán rosszkor
nevetett, s tévesztett a tapsnál.
Észrevehette a rongyos-büszke született
nemest is, aki megvetette új, frissen fel-
kapaszkodott barátját, de a belépőt vele
fizettette ki. Moliére-nek elég lehetett
körülnézni a színházban ahhoz, hogy
megszülessen fejében a soron következő
komédia gondolata. S ha éppen érkezett
egy királyi megrendelés, akkor neki is
foghatott. Természetesen ügyesen úgy
intézve, mintha a mű azért készülne, hogy
az uralkodói kívánalomnak eleget tegyen.
Az Úrhatnám polgár esetében történetesen:
török tárgyú mulatság-ként szolgáljon a
chambord-i vadászat idejére. A beleszőtt
törökség - nem zár-hatjuk ki, hogy talán a
szerző szándéka szerint is - ma már csak
kolonc e balett-komédián. Hevenyészett és
sükebóka ötlet, s nem csekély mértékben
meg-nehezíti a darab színrevivőjének és
játszóinak dolgát. De nem tereli - nem
terelheti - el a figyelmet a lényegről, Jean-
Baptiste Poquelin úr szándékáról: a
hősöket kigúnyoló nevettetésről, meg-
semmisítő kifigurázásukról. Ő ugyanis ki
nem állhatta azt az ostoba, felfuvalkodott
polgárságot, amely képes egy
semmirekellő, méltán pusztuló osztályt
üldözni a szerelmével.

A Gellért Péter rendezte nyíregyházi
előadás megmarad a vígjáték legvéko-
nyabb felszínén. Ez tény, de nem válthat ki
belőlünk dörgedelmes elmarasztalást.
Mindenekelőtt azért nem, mert a rendező
többé-kevésbé teljesítette a minimális
programot: lendületes, jó ritmusú, színes,
nevettető játékot szervezett. (Sajnos még
így is csak fél házra futotta a né-

zők érdeklődéséből a bemutató utáni
második előadáson.) Jourdain úr felüle-
tesen kacagtatóan komikus, s e vidám két
órán túlmenően elő- vagy utóélete éppúgy
nincs, mint igazi mélysége. Merőben
egyéni feladatvállalás, ha a néző mégis
elgondolkozik a főhős sorsa felől. Simor
Ottó Jourdainként erre nemigen inspirálja,
viszont ő az egyetlen, aki színészi
személyiségével képes hatni ránk.
Hahotázva, friss felvillanyozottsággal
érkezik. Oly lelkendezve lép elénk,
mintha vagyonát, házát, javait a tegnapi
lottó tárgynyeremény-sorsolásnak
köszönhetné. Mintha a mai szép reggelen
arra ébredt volna, hogy egy-szeriben
minden kívánságát, régi vágyát valóra
válthatja. Akárha parancsot kapott volna,
hogy azonnal habzsoljon magába mindent,
ami nemesi, úri. Mint egy tortát. S e
váratlannak tetsző lehetőség boldog
élvezetében még kedvesnek és
szimpatikusnak is tűnik. Szeretettel kell
nézni, mint egy jókedvű kisfiút
gyermeknapon a Vidám Parkban.
Ráadásul ez a Jourdain úr őszintén szeret-
ne szellemileg magasabb osztályba lépni.
Nemcsak a külsőségek, a formák iránt
érez leküzdhetetlen vágyat, hanem való-
ban hasonulni szeretne az általa oly
nagyra becsült nemességhez. Nemcsak a
címre és rangra áhítozik, hanem az elő-
kelők műveltségének megszerzésére is.
Tanulni - ez számára nem nyűg, nem
teher, nem szükséges rossz. Nem azért
vállalkozik rá, mert az avanzsálás sajná-
latosan elengedhetetlen feltételének tart-
ja. Benne valódi tudásvágy buzog. Ezért
aztán törekvéséért sokáig nem is
akaródzik elítélnünk őt. Őszintén szólva,
istenigazából butának sem látszik. Ha arra
gondolunk, hogy milyen precízen képes
elismételni feleségének a fonetika-óra
csűrt-csavart szakszövegét . . . A török
halandzsa pontos felidézéséről nem is
beszélve! Ember legyen a talpán, aki meg
tudná jegyezni szóról szóra azt a
handabandát, úgy, mint jourdain. És még
mondják, hogy nem jó eszű! A gúny
tárgyává tett hős tehát nem mentes
bizonyos megnyerő vonásoktól. Így
vélheti a feleségét alakító Máthé Eta is,
hiszen csupán olyanképpen zsörtölődik
vele, mint egy mosolygó szemű, kenyér-re
kenhető nagymama. Korholja bár urát, de
olyan szeretetteljes elnézéssel, mint a
joviális szülő a rosszcsont gyermeket,
amikor az szétdúlja a lakást: „Kicsit
eleven a gyerek." Pedig Jourdainnénak
tudnia illenék, hogy férje költséges
passzióinak minden normális

esetben az anyagi csődhöz kell vezetniük.
Ő sem lát túl a felvonásokon. De
maradjunk még Jourdain úr kezdeti
ambícióinál. Mi, nézők, már az első
pillanatban megtudjuk, hogy tanárai,
akiket kiműveléséhez felfogadott, nem
kimondottan magasztos pedagógiai cél-
zattal foglalkoznak vele. Tisztán látjuk,
hogy balek számukra. Lenézik munka-
adójukat, akinek feltörekvési vágya arra
jó, hogy tüzénél melegedjenek. Hát
hogyne lenne Jourdainé a rokonszen-
vünk, aki oly bumfordi mohósággal akar
minden tudást birtokba venni! Neki
legalább nem a pénz a célja. Hiszen
átlátunk a magukat hit és elhivatottság
nélkül áruba bocsátó oktatókon: Hetey
László Tánctanárján, aki olyannyira stí-
lusos, hogy beillene egy korhű, kosztümös
francia filmbe; Gados Béla szükségtelenül
nyegle Zenetanárján; a sport, erő, egészség
szimbólumaként bezúduló Horváth
Istvánon, akinek Vívótanárja akár a három
testőr egyike is lehetne. A
Filozófiatanártól várnánk formátumosabb,
súlyosabb, meghatározóbb jelenlétet, de
Gyuricza István belépte túl gyorsan csap át
harsány kavalkádba - Gellért vérbő,
mulattató verekedést bonyolíttat le a tanári
karral. S aztán jöhet a darab egyik legjobb
jelenete, a Filozófiatanár nyelvészeti
szemináriuma, a be-tűóra. Bármily furcsa,
hogy bâr ekkor is nevetünk, mégsem
mosolyoghatjuk le Jourdain urat. Mert
számunkra sem ismeretlen az öröme.
Hirtelen kiderül: valami, amit ösztönösen
tud, sokkal bonyolultabb, mint hitte volna.
Valamennyien rájövünk egyszer
olyasmire, hogy nem pusztán beszélünk,
hanem prózát mondunk évtizedek óta! S
ez milyen imponálóan, mennyivel
komolyabban hangzik így! A lelkes és
kétségkívül tanulékony Jourdain úrnak
egyedfejlődése során nyilván lesznek még
hasonlóan szép pillanatai. Ha minden jól
megy. Felveheti például új, csiricsáré
ruháját, mely egyébként csak alig-alig
ízléstelenebb, mint a hamarosan meg-
jelenő „echt" nemesé, Dorante grófé.
(Mialkovszky Erzsébet jelmezeiben tetten
érhető, hogy Jourdain ruhája még nem
szép, Dorante-é már nem az.) De előbb
még elibénk toppan a Moličre-komédiák
elmaradhatatlan szereplője, a szókimondó,
talpraesett szobalány. Nicole kacagóáriás
belépője aligha maradéktalanul örömteli
pillanat az őt alakító színésznő számára.
Hiszen úgy kell nevetve kilépnie a darab
ismeretlenségéből a néző elé, hogy az a
közönségből
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ne megütközést, ellenérzést váltson ki,
hanem lehetőleg kacagást. Simon Mari-
nak ez nem is sikerül igazán, de az első
percek merevsége és mesterkéltsége után
feloldódva, kedvesen cserfeskedik. Kicsit
ugyan túl sok mosollyal és szabadsággal,
ami végképp irigylésre méltón derültté és
demokratikussá teszi a Jourdain-ház
légkörét. Dorante gróf megjeenése előtt
még tanúi lehetünk annak, hogy a talpig
józan jourdainné tessék-lássék leteremti
urát érthetetlen hóbortjai miatt. Leginkább
a nemes barát ellen kel ki, aki csak azért
jár a házhoz, hogy a pénzt hivatalosan:
kölcsönt - el-hordja. Ám a jámbor
birkának titulált Jourdain úrban fel sem
merül az a lehetőség, hogy egy vasat sem
lát majd viszont a gróftól. Hiszi, hogy
korrekt emberrel van dolga. S gyanút
foghatunk, hogy bizalmát nem az adós
nemesi, hanem emberi mivolta táplálja.
Oktalanul persze. De Jourdain alkalmasint
természetesnek veszi, hogy mindenki
törleszti a tartozását. Nézőpont kérdése,
hogy miként ítéljük meg ebbéli
meggyőződésében; az elvakult butaság
vagy a tisztességtelenséget nem ismerő
abszolút tisztesség számlájára írjuk. Vol-
taképp eldöntendő, hogy kinevessük vagy
becsüljük érte. Az újabb „hitelért" érkező
Dorante gróf mindenesetre pontosan tudja,
mivel érhet célt. Csikos Sándor elnagyolt,
de találó karikatúráját adja a grófnak, s
nincs híján némi gőgös méltóságnak és
eleganciának. Minimális erőbefektetéssel
feji barátját, ennél köny-

nyebb dolga fosztogatónak még nem volt.
Néhány hangsúlyos „barátom"
megszólítás, egy-két kompliment, s annyi
pénz vándorol a zsebébe, amennyit nem
restell elfogadni. Nem szégyenlős.
Látszólag abban mesterkedik, hogy az ő
önzetlen segítségével Jourdain elnyerje
Dorimčne grófnő kegyeit, valójában
azonban saját útját egyengeti a szép
özvegyasszony felé. Furcsa história ez.
Jourdain a maga sete-suta, módján szere-
lemről szaval, de alighanem másról van
szó. Nyoma sincs benne lángra lobbanás-
nak, szívbéli hevületnek. Jourdain lel-
kéből hiányzik a szerelem költőisége, a nő
iránti igaz érzemény. Vaskos prózaisága
láttán végre nem tagadhatunk meg tőle
némi ellenszenvet - bizonnyal azért akarja
megcsalni nagyon is hozzá való hitvesét,
hogy rangjelző státusszimbólum gyanánt
úri szeretője legyen. Ahogy az egy
nemesnek dukál. Dorimčne szerepében
Zubor Ágnes nem tesz egyebet, mint hoz
egy sémát. Azt, amire szükség van.
Jelleme, érzelmei és hozzáállása a
csalafintaságokhoz - Jourdain szempont-
jából - elhanyagolhatók. S mi is
beletörődhetünk, hogy a főhős

ambícióit
ösztönzők és kihasználók serege árnya-
latlan marad. Mozgatórugójuk, egyéni
indíttatásuk, magatartásuk összetettsége
belevész a hahotába. Melynek legtetsze-
tősebb részsikere az egymással civódó
fiatalok jelenete. buci, Jourdainék lánya
Cléonte-ot szereti viszonzottan, Nicole-
nak Cléonte szolgája, Covielle a párja.
Természetesen muszáj egy kicsit össze-

veszniük, hogy aztán békülésre kerül-
hessen sor. Remekül koreografált, pergő,
villódzó marakodást produkálnak a sze-
relmesek. Cléonte (Vajda János) ismét egy
jól ismert figura Moličre panoptikumából:
az átszellemült, fellegekben járó, fülig
szerelmes fiatalember. Érzelmes szavakkal
és etikettszerű kézcsókkal elnyeri Lucitől
(Mester Edit) a megbocsátást. S bájos
ötlet, hogy a szolgapáros minden
gesztusra kiterjedő alapossággal lemásolja
a gazdapáros „problémamegoldását".
Covielle (Farkas Ignác) ellesi a pózt,
melyben Cléonte áll Luci előtt, Nicole
pedig úrnőjét figyelve és

utánoz- csókrab nyújtja kezét. Aztán Covielle
mégis inkább derékon kapja kedvesét.

E hosszas felvezetés után találkoznak
csak hőseink a központi bonyodalommal.
Cléonte hiába kéri meg az önmaga
felemelkedésétől szárnyakat kapott Jour-
dain úrtól lánya kezét, kosarat kap. Nem
hoz, eredményt a ház népének egy-öntetű
tiltakozása sem, Luci apja már csak
nemesi kérőt hajlandó fogadni. Cléonte-
nak, a lángoló hősszerelmesnek semmi
reménye rá, hogy menyasszonyát valaha is
keblére ölelheti. S ekkor lép akcióba
Covielle, a fiók-Scapin, hogy megoldja
részint a fiatalok egymásra találását,
részint a szerző dilemmáját: a
törökmomentum belekeverését a törté-
netbe. A furfangos inas nagyszabású terve
az előadás második részében bontakozik
ki. Töröknek adja ki magát, így áll
Jourdain úr elé a szenzációs hírrel: a
szultán fia beleszeretett Lucibe, s perce-



ken belül lánykérőbe érkezik a házhoz. S
hogy a csalétek még vonzóbb legyen: a
török uralkodó nevében nemesi rangot
ígér. Jourdain urat tüstént és ment-
hetetlenül mamamusivá fogják avatni. Ő
természetesen nagy áhítattal horogra akad.
Ezzel legalább egy csapásra meg-oldódnak
kutyabőrgondjai. Jöhet a szultánfi és az
ünnepélyes szertartás. E kicsit összecsapott
zárórész nem tartozik Moličre remeklései
közé, s szedett-vedettségével kissé el is üt
a mű eddigi menetétől, kidolgozottságának
fokától. Nem egyszerű rendezői feladat
bármit is kezdeni vele. Gellért Péter úgy
döntött, hogy fokozza a játék farce-szerű
elemeit. Farkas Ignác maximálisan és
karakteresen kihasználja Covielle
áltörökjének ziccerszerepét. Cléonte-
szultánsarj meg-jelenésekor már-már
egészen a kabaré határáig elmerészkednek
a szereplők. Ahogyan a törökülésből és a
vendég-fogadásból eredő gagekkel
eljátszanak, az már a túlzás veszélyével
fenyeget. Az avatási szertartást azonban
vissza-fogottabb, groteszkbe hajló
humorral dúsította fel Gellért, így
szerencsés ki-menetelű és kivitelezésű
befejezésnek tapsolhat a közönség. S
önkéntes alapon eltűnődhet kissé e boldog
és a moličre-i életműben kicsit szokatlan
végen. Ez-úttal ugyanis nem derült fény a
turpisságra, nem lepleződtek le az igaz
(szerelmi) ügy érdekében csalók. A
rászedett pedig, ahelyett, hogy rájött volna
kijátszására és megszégyenülésére,
megbűnhődés vagy megjavulás helyett
büszke mamamusiként vigad az össznépi
ujjongás kellős közepén. De Poquelin úr
bizonyára úgy gondolta, hogy el tudjuk
képzelni a folytatást. Előbb-utóbb ki fog
nyílni Jourdain úr szeme. Az illúziók
természetrajza ugyanis az, hogy elvesz-
nek. Hősünket háza népe, családja tagjai
lóvá tették Luci boldogsága érdekében, de
ezt el fogja nézni nekik. Ám hamarosan rá
kell jönnie arra is, hogy Dorante gróf és
Dorimčne grófnő csak nemes, de
egyáltalán nem nemes lelkű.
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P. MÜLLER PÉTER

Kórkép az egész vidék

A Knock Kaposvárott

Jules Romains darabjának, a Knock avagy
az orvostudomány diadalának kaposvári
előadásában van egy kitűnő jelenet. A
második felvonásban a megérkező új
(ál)orvos magához rendeli a község né-
hány kulcsemberét, másodikként Bernard-
t, a tanítót. Dunai Károly az orvosi
rendelő hatalmas, kétszárnyú ajtaján olyan
bizonytalanul és bocsánatkérően csusszan
be, mintha felelésre volna ide-szólítva. Az
ajtó nehezen csukódik, és emiatt ő érzi
magát kínosan. Feltűnés nélkül igyekszik
újra és újra becsukni a zárat, helyére
nyomni a kilincset, s eközben riadt
pillantásokat vet fekete keretes szemüvege
mögül és sörtefrizurája alól a Bezerédy
Zoltán megformálta doktorra és az emberi
szervek képeivel kidekorált rendelőre.
Dunai Károly a jelenet további részében
következetesen és minden részletre
kiterjedően fejezi ki ennek a minden
ízében szorongó, gyermeki lelkületű, az új
helyzetet meg-érteni és ahhoz
alkalmazkodni képtelen tanítónak az
alakját. Kezdetben, mivel nem érti, hogy
Knock mit is akar tőle, csak bávatag
pillantásával, suta testtartásával érzékelteti
az alak jellemét. Zavara és kínlódása
ellenállhatatlanul komikus. Amikor
később a doktor a kezébe nyomja a
betegségekről szóló brosúrákat, majd
pedig az egészségügyi felvilágosításról és
a bacilusokról, baktériumokról beszél,
felszínre bukkan a tanító teljes
gyengesége: már lélegezni is alig mer,
idegesen és bocsánatkérően kapja a szája
elé a kezét, aztán a tenyerére mered, és
zavartan igyekszik lerázni róla a kis
láthatatlan organizmusokat. Ennyi
kellemetlenség és kínlódás után ideg-
gyengeségét kezdi emlegetni. A doktor
manővere tökéletesen sikerült, de ehhez az
kellett, hogy Dunai Károly az alak
„mindenoldalúan fejlett" gyengeségét is
felmutassa. Játéka nem paródia, még ha
fel is használja a karikírozás eszközeit. Az
övé az előadás legkövetkezetesebb és
legkidolgozottabb szerepformálása. Így
érthető, hogy a jelenet végén felcsattan a
nyílt színi taps, ami a produkcióban
másutt nem fordul elő.

Azért sem, mert a darab vígjátéki jel-

lege ezen az estén némiképp átalakul. Bár
a szövegben adott alaphelyzet, az egyes
színpadi szituációk és a karakterek
magukban hordják egy fergeteges komédia
lehetőségét, az előadást irányító Máté
Gábor ezúttal is (tavalyi rendezéséhez, A
nevelőhöz hasonlóan) a darab hangvételében
a nevetséges mellett a félelmeteset is
igyekszik érvényre juttatni, és az
ábrázolásmódban most is a groteszket
helyezi előtérbe. Ez a szemléletmód
azonban csak tendenciaként érvényesül, az
előadást nem homogenizálja egy uralkodó
rendezői stílus. Ami Brecht drámájában
irodalmilag is kidolgozott, az Jules
Romains Knockjában legfeljebb a
meghatározatlanságból, a
vázlatszerűségből adódó lehetőség. A mű,
amely szerzőjének világsikert hozott, és az
1923-as párizsi premier után egy évvel már
magyar színpadra került, nem mérhető
századunk legjelentősebb színpadi
műveihez. Az alaphelyzetben rejlő drámai
jelleg ugyanis a kidolgozásban nem bomlik
ki következetesen, és a szerző a vígjátéki
részhelyzetek kedvéért feláldozza a mű
drámaiságát, dramaturgiáját. Erre a művére
is az a naivitás és az az egyszerűsítő
szemlélet a jellemző, mint más drámáira, A
diktátor-ra, A verduni csatára, a Volponéra, és
ennek tulajdonítható, hogy Jules Romains
írásainak, életművének jelentősége és
hatása a második világháború után teljesen
megszűnt.

A Knock ősbemutatója döntően annak
hozott sikert 1923-ban, akinek az író a
darabot szánta: Louis Jouvet-nak, aki az
előadás rendezője, díszlet- és jelmez-
tervezője, valamint címszereplője volt.
Jouvet majdnem ezerötszázszor játszotta el
a színpadon ezt a szerepet, és kétszer
filmváltozatban is. A darab 1926-ban
Londonban és 1928-ban New Yorkban
került a világszínház deszkáira. Előadása
nemcsak - a mű alcímével szólva - az
orvostudomány, hanem Romains diadala is
volt. Magyarországon azonban 1924-ben,
Csortos Gyulával a címszerepben,
megbukott. Louis Jouvet a következőket
írja az álorvos alakjáról: „Knock nemcsak
típus - Knock személyiség. Látszólagos
létét tettei és gesztusai teremtik meg.
Knock, mint minden nagy drámai hős,
élőlény. Knock saját életét éli . . . Knock
úgy tűnt fel századunk elején a dráma
égboltján, ahogy az összes kis és nagy
drámai hősök születnek, ahogy a XVII.
században Don Quijote vagy Don Juan
megjelent - hirtelen új üstökösként bukkant
fel az is-


