
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.

Moličre: Úrhatnám polgár (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Fehér
Miklós m. v. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet
m. v. Koreográfia: Majoros István m. v.
Zene: Melis László. A rendező munka-társa:
Várnai Ildikó. Rendezte: Gellért Péter.

Szereplők: Simor Ottó, Máthé Eta, Mester
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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-



meretlenségből, mint a próféták és az
augurok a korok homályában." Jouvet
okfejtésében a címszereplőn keresztül
közelíti meg a darabot, de felvehetők
ennél átfogóbb értelmezési keretek is. A
műhöz rendelt értelmezési keret azonban
azt is kijelöli, hogy mekkora értéket
tulajdonítunk Romains darabjának.

Aránytévesztés volna a Knockot be-
lehelyezni a „betegség mint metafora"

Susan Sontag által leírt művészi vonula-
tába. Hiszen például A varázshegy ugyan-
ebben az időben megrajzolt világképe a
beteg társadalomról összehasonlítha-
tatlanul árnyaltabb, kidolgozottabb és
hitelesebb, mint Romains darabjáé. Ez
utóbbiban ugyanis még az sincs eldöntve,
hogy itt egy közösségdinamikai folyamat
nyomon követéséről van-e szó, vagyis
arról, hogy miként veszi át egy közösség
irányítását egy felbukkanó idegen, vagy
inkább arról, hogy egészség és betegség
viszonylagos fogalmak, vagy arról, hogy
egy ügyes szélhámos - némi
következetességgel - mindent elérhet, és
így tovább. Mindez lehetőségként jelen
van a darabban, de egyik aspektus sincs
kidolgozva. A műben túl sok a
meghatározatlan elem, ami a darab egy-
szerűsítő szemléletével hozható össze-
függésbe.

Ha a Knockot valamilyen dramaturgiai
modellbe akarjuk beilleszteni, akkor abba
a drámatípusba sorolhatjuk, amelyik egy

idegen érkezésére épül. A következetesen
végigvitt modellek jellemzője, hogy egy
közösségbe (család, falu, kisváros)
megérkezik egy idegen, aki egy új érték-
rendet, új életformát szembesít a közösség
addigi normáival, ami számos konf-
liktushoz, összetűzéshez vezet. Ennek
feloldása többnyire az, hogy a közösség az
idegent kiveti magából (például el-
pusztítja), vagy az idegen -- a felfordított
világot maga után hagyva - távozik. A
modell epikus művekben is előfordul, de
alapvetően drámai jellegű. Erre a helyzetre
épül Tennessee Williams: Orpheusz alászáll

című darabja, Gogoltól A revizor, Örkény
Tótékja vagy az epikában Thomas Mann
Mario és a varázslója, Ken Kesey Száll a

kakukk fészkére című regénye. Ezekben a
példákban egymástól távol eső művek
szerepelnek, de közös az alaphelyzetük, a
drámaiságuk; az idegen (Val, Hlesztakov,
az Örnagy, Cipolla, McMurphy)
felbukkanásához és eltűnéséhez
kapcsolódó kompozíciójuk.

A Knock ebbe a vonulatba - dramatur-
giai következetlenségei miatt csak fel-
tételesen illeszthető bele. Túl hosszú az

expozíciója, ami a teljes első felvonást
elfoglalja. Ennek az országúton játszó-dó
jelenetnek a funkciója mindössze annyi,
hogy felmutassa a régi körorvos
autóimádatát, és hogy jelezze Knock el-
térő szemléletét, származásának, hova-
tartozásának titokzatosságát. Ezt a hosszú
előkészítést a második felvonás
kétszemélyes jelenetei követik. Knock
sorra fogadja az együttműködésbe
bevonhatókat és - ami szinte ugyanez - a
pacien-

túrát: a kisbírót, a tanítót és a gyógy-
szerészt, nyomukban pedig az ingyenes
rendelésre érkező gazdasszonyt, a dámát
és a két suhancot. Itt a jelenetekben
ugyanaz a helyzet ismétlődik: Knock a
mit sem ejtő (önmagukat egészséges-nek
tudó) látogatókról olyan diagnózist állapít
meg, hogy mindenki lelkileg össze-omolva
és a betegség tudatával távozik. A
harmadik felvonás már a diagnoszta
működésének kiterjedését mutatja be:

Jules Romains: Knock (kaposvári Csiky Gergely Színház). Dunai Károly (Bernard) és Bezerédy
Zoltán (Knock)



az orvosi rendelő szűk teréből az addig
fogadóként működő kórházba került át a
cselekmény, ahol már kisüzemi keretek
között kezelik a lakókat, és látják el
mindenkinek - a baját. A kaposvári
előadásban Bezerédy Zoltán a három
hónap múltán visszatérő Parpalaide dok-
tornak (Spindler Bélának) térképen mu-
tatja be a vidék kór(tér)képét, amelyen
kis piros zászlócskák jelzik az egyes pá-
ciensek előfordulási helyét. Az eltelt
három hónap statisztikája pompás: a be-

tegek száma hatványozottan emelkedett.
A darab végén a megszállni kívánó
korábbi körorvos is bekerül a kórházi
gépezetbe, és Knock doktor piros zász-
lócskát tűz a tolókocsira fektetett Par-
palaide hasára.

A darab három felvonása meglehetősen
laza kapcsolatban áll egymással, a
dramaturgiai összefüggést Knock alakja
teremti meg, aki az első kettőben vala-
mennyi jelenetben ott van, a harmadik-
ban pedig már minden az ő akaratának

alárendelve működik. Az ő személye
azonban nem teremti meg a darab kohe-
renciáját - az csak jelenetek lazán össze-
kapcsolódó füzére marad. A befejezés sem
következetes: a mű epikus felvezetése
mellett a lezárás is adós marad a drámai
mozzanattal, és a darab nyitott vége
elvarratlanul hagyja a dráma testének
összefogására szolgáló öltéseket.

A szövegnek ez a gyenge koherenciája
az előadás egységességére is hatással van,
és bár a két dolog között az össze-függés
nem szükségszerű, ez alkalommal a
színpadon sem születik meg egy koherens
világ. Máté Gábor tavalyi rendezésére, A
neve/őre is az volt a jellemző, hogy a
kidolgozott részletek mellett háttérbe
szorult az e g é sz . Ennek hatása most is
megmutatkozik. Az előadás színvonala és
tempója erősen hullámzó. Az egyes
helyzetek kidolgozottsága, rendezői és
színészi kimunkáltsága is egyenetlen. A
legkövetkezetesebben végig-vitt jelenet a
cikk bevezetőjében említett Dunai
Károlyé. Abban a jelenetben a gagek és
poénok nem válnak öncélúvá, az egyszeri
humorkeltés eszközévé, ha-nem szerves
egységbe kerülnek egymással, és az ennek
következtében kirajzolódó tanítói karakter
is több lesz, mint a Jules Romains-nél
felskiccelt leegyszerűsített jellem. De
mivel ez a következetesség a jelenetek
többségéből hiányzik, nem adható válasz
arra a kérdésre, hogy miről is szól az
előadás egésze. (Nem mintha kötelezően
szólnia kellene vala-miről, hiszen lehetne
következetesen és kizárólagosan
szórakoztató is. De a kaposvári mérce ez
utóbbi esetben is magas, mondjuk például
a Tom Jones-é, amelyikben az esztétikai
kidolgozottság, a minden részletre
kiterjedő rendezői figyelem volt a mű
átütő erejének forrása.) A Knockból
hiányzik az átütő erő, bár az előadás nem
szűkölködik ötletek-ben.

A színházépület rekonstrukciója miatt a
Latinca Sándor Művelődési Házban színre
került bemutatón a nézőteret szegélyező
oszlopok gézbe vannak csavarva, a
függöny pedig nem más, mint az orvosi
rendelők és kórházi műtők fém-karikákon
csúszó fehér vászna. Az első felvonás
színpadképének középpontjában egy
rozzant automobil áll, a háttér egy festett
tábla. Khell Zsolt díszletében a kocsi előtt
a színpad teljes szélességé-ben egy zöld
gumisáv húzódik. Amikor a négy szereplő
(a korábbi orvos és neje, a sofőr és Knock)
a vasútállomástól a járgányon útnak indul,
akkor a szín-

Bezerédy Zoltán (Knock) és Molnár Piroska (Feketeruhás hölgy)



padon a haladás jelzésére a háttérben és
az előtérben különböző tárgyak vonulnak
el, úgy, mint abban a vidám parki cél-
lövöldében, ahol mozgó állatfigurákra
lehet lőni. Itt az induláskor a színpad
jobb sarkából eltűnik az állomásépület,
majd az előtérben elvonul egy állati tetem,
egy kilométerkő, a háttérben egy stoppos,
és így tovább. A rendezői anakronizmusra
jellemző azonban, hogy míg a felvonás
elején a szereplők átlépték az előteret
szegélyező gumisávot (a füvet), addig a
továbbiakban ezen taposnak.
Következetlenségnek tűnik az is, hogy
míg a haladást a kocsi minden
elindulásakor ezzel a céllövöldében lát-
ható módszerrel jelzik, mégis, amikor az
autószerelés nyomán egy karosszéria-elem
odakerül a kocsi mellé az útra, az
újrainduláskor az is az autóval együtt

„mozog". A második felvonás kétszereplős
jelenetei rendezői szempontból
meglehetősen statikusak, és egy-egy
jelenetet kevés ötlet éltet. Igy a dámáét
például az, hogy Bezerédy Pogány Juditot
a csont-váz elé ülteti, és annak kezét a nő
vállára dobja. A két suhancét pedig az
állandó röhögés és Knock fizikai
agresszivitása. A harmadik felvonás előtt
a szünetben klóros vízzel mossák fel a
színpad elő-terét, és a fertőtlenítő szaga
belengi a termet. A színpadkép a
kórházzá avanzsált fogadó recepcióját
mutatja, közé-

pütt a folyosóval, amelyről merőlegesen
további folyosók nyílnak. Ezeken tűn-nek
majd elő a különbözőképpen preparált
páciensek a felvonás alatt. Akiket
azonban csak a nézőtér középső sávjában
lehet látni, mert ahelyett, hogy a tér
perspektivikusan szűkülne, illetve tágul-
na, a folyosó falai párhuzamosak, s így
rájuk látni csak a velük szemben levő
nézőtéri helyekről lehet.

Az előadás egységességének hiánya
jelentős mértékben abból fakad, hogy
nincs eldöntve, milyen alak is a főszerep-
lő Knock. A produkcióból sem valami-
féle fejlődés, sem egy meghatározott
karakter vonásai nem rajzolódnak ki,
ehelyett hol ilyen, hol olyan benyomásunk
támad róla, de egyik sem elég hangsúlyos
ahhoz, hogy meghatározná az előadás
irányultságát. Az alaknak ez a
definiálatlan jellege a címszereplő
Bezerédy Zoltán feladatát is megnehezíti.
Irt ez a figura sem nem kaméleon, sem
nem diktátor, sem nem szélhámos, sem
nem őrült, sem nem vagány. És ez a
bizonytalanság rávetül a játék egészé-re.
Bezerédy az első felvonásban még egy
csavargó, egy vállalkozó szellemű diák és
egy modortalan csepűrágó vonásait
hordozza, de nincs eldöntve, hogy melyik
is valójában. A későbbiek-ben is ugyanez
a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a
második felvonásban már egy
pszichopata, egy rafinált manipulá

tor, majd a harmadikban egy szadista
orvos-sintér és egy démonikus fantaszta
jegyeit is magán viseli. De egyik sem
igazán, s ez megmutatkozik Bezerédy
játékának összetevőin: a jelenetenként
változó gesztusokon, modoron és into-
náción.

A kísérletező kedvű szereposztás pél-
dája Spindler Béla Parpalaide doktor és
Igó Éva Parpalaide-né szerepében. A két
fiatal színész egy idős házaspárt formál
meg, de ez az öregség - különösen Igó
Éva esetében - nemcsak a maszk, a moz-
gás, a hanghordozás külsőségeiben jelenik
meg, hanem az alak egész habitusában.
Mindkét szerepformálásban van némi
parodisztikus jelleg, de ez is belül-ről, a
jellem felől van megfogalmazva, s nem
csupán illusztrációként. Tóth Béla
kisbírója is a sikerült alakítások közé
tartozik, játéka nem nélkülözi az ön-
iróniát. (5 az első, akiben Knock az
egészség biztos tudatát megrendíti, s
Tóth Béla a diagnózis nyomán már való-
ban a betegség jegyeivel hagyja el a ren-
delőt. Molnár Piroska belépője remek: a
tömegből ő furakodik be elsőként az
ingyenes rendelésre, s ez a kihívó talpra-
esettség az, amivel a jelenetet indítja,
hogy azután kábultan és támogatásra
szorulón távozzon. Az epizódalakítások
közül említést érdemel még Hunyadkürti
György a patikus és Varga Mária a
fogadós-főnéni szerepében. Cselényi
Nóra következetesen végiggondolt
jelmezei nagy kifejezőerőt kölcsönöz-nek
az egyes figuráknak. Ez a kifejező-erő
azonban nem vált az egész előadás
jellemzőjévé, néhány kitűnő részmegoldás
mellett nem született meg az a dia-dal,
mely a Knock alcímében az
orvostudományé, a kaposvári társulat
eseté-ben pedig ezúttal is a
színházművészeté lehetett volna.

Jules Romains: Knock (kaposvári Csíky
Gergely Színház)

Fordította: Karinthy Frigyes. Díszlet:
Khell Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra.
Rendező: Máté Gábor.
Szereplők: Bezerédy Zoltán, Spindler

Béla, Igó Éva, Gőz István, Tóth Béla,
Dunai Károly, Hunyadkürti György,
Mol¬nár Piroska, Pogány Judit, Lukács
Zoltán, Lengyel Ferenc, Varga Mária,
Komlós István, Milák Hajnalka, Gecse Joli,
Kósa Béla, Lakatos László, Molnár Csaba,
Dani Lajos, Veréb Judit.

Gőz István (Jean), Spindler Béla (Parpalaide), Igó Éva (Parpalaide-né) és Bezerédy Zoltán (Knock)
(Fábián József felvételei)


