
STUBER ANDREA

Play Moliére

Mindenesetre - játszunk Moliére-t. Ennek
- az utóbbi évek tapasztalata alapján -
háromféle oka-célja lehet. Az első, hogy
Moliére művei - vígjátékok lévén- alkal-
masak lehetnek a néző szórakoztatására.
Ezek az elsősorban jellem-, másodsorban
helyzetkomikumra épülő darabok
megkacagtathatják a közönséget. A Mo-
liére-rel mulattatás megkövetel némi por-
törlést - akárhogy is, Poquelin úr renge-
teg aktualitással, elévülő gaggel dolgo-
zott -, s ez többnyire úgy valósul meg,
hogy a színészi játékban mutatkozik mo-
dern hangvétel, korhumor, mai poentí-
rozás. Ennek egyik lehetséges (és veszé-
lyes) következménye a ripacséria, amit
nem nézhetünk jó szemmel, még ha
Moliére-nek talán nem is lenne ellene
kifogása. (Maga is mindent bevetett a
színpadon.)

A másik bemutatási mód - a klasszi-
kusság jogcímén - ismeretterjesztő jel-
legű; az illusztratív képeskönyvezés, ami
arra jó, hogy a diákok számára biztosítsa
a kötelező olvasmány láthatását. Ilyen-
kor szokott nem történni semmi, a műsor-
terv egy pontjának kipipálásán kívül. A
társulat és a nézők abszolválják Moliére-
t, és senkinek nem támad szívdobogása.

A harmadik variáció - a legnehezebb s
egyben legszimpatikusabb -, amikor a
színre vivők találnak valamit a darabban,
ami érvénnyel megszólaltatható a mai
néző számára. Ha megélhetővé, átérez-
hetővé, elgondolkodtatóvá teszik Mo-
liére-t. Ha lelnek olyan pontot, amelyen a
darab felmelegíthető.

A három felsorolt megjelenítési lehe-
tőséget példázza egy-egy bemutató az
utóbbi időkből. Többé-kevésbé megfelel
a vázolt verziók harmadikának A fösvény
színre vitele a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházban, a másodiknak a
zalaegerszegi Tartuffe, s az első típusú
interpretálást a Thália Színházban látott
Gömböc úr képviseli. A Gömböc urat a
Tháliában megelőzi a Versailles-i rög-
tönzés előadása, de ez más téma - mert
olyannyira „nem téma". Egyszerű fel- és
levezetés csupán, melynek jószerével
semmi köze ahhoz, amiről ennek a mű-
nek szólnia kellene, ha már megszólal-
tatják.

Gömböc úr

A Versailles-i rögtönzés röpirat, szemé-
lyeskedéstől nem mentes vitacikk. Szak-
mai sajtóorgánum híján ugyanis elősze-
retettel támadták egymást színművek út-
ján a kor színházi emberei. A Nők isko-
lája bírálataira Moliére előállt A nők
iskolájának kritikájával, amit de Visé
Zélinde, avagy a „Nők iskolája" valódi kri-
tikája, avagy a Kritika kritikája követett;
utóbb pedig Boursault színdarabja, A
festő arcképe, avagy a „Nők iskolájá"-nak
ellenkritikája került színre az Hőtel de
Bourgogne-ban. Mielőtt menthetetlenül
eltévednénk ennyi kritika között, horgo-
nyozzunk le a Versailles-i rögtönzésnél.
Moliére dühödten gúnyolta ki benne az
Hőtel de Bourgogne színészeit (annál is
inkább, mert a felesége kikapósságáról
szóló pletykákat is tőlük származtatta).
Ennyivel azonban nem érte be - szeren-

csénkre, hiszen személyekre szóló szur-
kálódásai akkor sem tarthatnának számot
mai érdeklődésünkre, ha tudnánk, hogy
ki kicsoda és tényleg olyan-e. A támadás
módja és formája sokkal izgalmasabb
dolgokra derít fényt, mint a kora-beli
csatározások. Moliére ugyanis a szín-
társulatát vitte színre, önnön vezetésével.
Ölyat látunk, amit színdarabban addig
soha: próbát. S ez a körülmény módot ad
arra, hogy megtudjunk egyet s mást nem-
csak a Palais-Royal színészeiről, hanem
az igazgató elképzeléseiről, színházesz-
ményéről is. S alighanem éppen ez az,
amitől e kis játék még ma is képes olykor
feltámadni a színpadon. Hiszen lehető-
séget nyújt a hitvallásra színházról, kül-
detésről. Megfogalmazható benne pél-
dául, hogy meddig terjedhet a hatalom
szolgálata, s mennyire lehet éles a bírá-
lata. Válaszolhat az előadás arra, hogy
mit tekint a társulat sikernek. Beszélhet

Moliére: Gömböc úr (Thália Színház). lncze József (Eraste) és Gálvölgyi János (Gömböc úr)
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szerelmese, akihez apja - ígérete ellenére
- nem akarja feleségül adni. Gömböc
úrról egyébként látatlanban elmondják,
hogy tyúkeszű, s ez az egyetlen, ami be
is bizonyosodik róla. Naivan és hiszé-
kenyen megy lépre, sétál bele a párizsiak
úton-útfélen felállított csapdáiba.
Ugyan-is egész maffia áll vele szemben,
mely-nek célja, hogy őt a lehető
legcsúfosabban elüldözze a városból. Az
agyafúrt Briganti, a nem kevésbé
agyafúrt Nériné (a moliére-i nőalakok

B

rról, hogy a színház milyen mértékben
iszolgáltatott, s mennyiben szerezhet
gokat az érdemeivel. Igazán aktuális
érdések. A Thália bemutatójának azon-
an vajmi kevéssé van hozzáállása a fen-

iekhez, s ettől a Versailles-i rögtönzés -
t és most - érdektelenné és feleslegessé
álik. Nem több, mint hangulatos keret-
ték a Gömböc úr elé és mögé. Moliére
r és színészei kellemes, kulissza mö-
ötti lezserséggel készülődnek a játékra.
közben elszállnak a levegőbe szavak,
elyek akár fontosak is lehetnének. Ha
agyon hegyezzük a fülünket, két hang-
úlyos kijelentést fedezhetünk fel Kozák
ndrás Moliére-jének mondatai között.
z egyik így szól: „Mindenki sebezhető,
a előbb alaposan tanulmányoztuk." A
ásik arra hívja fel a figyelmet, hogy ha

gy darabot akkor támadunk meg, ami-
or már sikere volt, akkor azoknak az
lését támadjuk, akiknek tetszett. Ezt a
ondanivalót szűrhetjük ki Kazimir
ároly üzeneteként a Versailles-i rögtön-
ésből. Nem sok.
De még ennél is kevésbé van jelen a

endező a Gömböc úrban. Koncepcióval
em véteti magát észre, így a színpadon
gyedül maradnak a színészek; maximá-
s programjuk nem lehet más, mint hogy
lmondják a szöveget. Ilyenkor szokott
egesni, hogy a játszók úgy döntenek:
galább érezzük jól magunkat, ők is,
i is. Alapjában véve tiszteletre méltóan
gy vélik, hogy valamiféle élményt
égis-csak nyújtaniuk kell. Az
övetkezik, hogy a produkció előadásról
lőadásra szövegekkel, poénokkal,
ülönutas színészi játékocskákkal
ővül. A szereplők este-mentő igyekezete
éha egyszerűen meg-bocsátható,
áskor viszont egyenesen
éltánylandó. A néző pozitív vagy nega-

ív élménye közti határ ugyanaz, mint a
ízlésé. Ha a színészek dúsító törekvé-

ei az olcsóbb, alpári humor felé viszik az
lőadást, akkor ez szomorúbb, mint az
redeti semmilyenség. Ha azonban mél-

tósággal és mértéket tartva javítják fel a
produkciót, akkor megilleti őket az elis-
merés: Akár így, akár úgy, egy biztos: ha
a rendező megnézné a huszadik elő-
adást, rá sem ismerne a saját munkájára.

Jelen esetben - a Gömböc úrnál -
konstatálhatná például, hogy míg ő egy
vígjátékot jegyez, addig a színpadon -
egyre inkább - bohózat folyik.
Különbség. S hogy miben áll ez a
különbség, azt szemléletesen
megfogalmazta Hevesi Sándor: „A
bohózatnak a móka öncél, a víg-
játéknak csak eszköz. A bohózatíró azért
bolondoz, mert jókedvű, a vígjátékíró
azért nevet, hogy sírnia ne kelljen... A
vígjátékíró kacajában benne van a kiáb-
rándulás keserűsége, élcei és mókái sza-
kadékok fölött röppennek el, a bohózat-
író ellenben innen van még a kiábrándu-
láson, s nem látja az örvényt és a sza-
kadékot, melynek szélén nevet és táncol.
A bohózatot a vígjátéktól - egy világ
választja el."

A Gömböc úr- vígjáték. Míg egy bohó-
zat illúziót ad az életről, e vígjáték illú-
ziókat tép széjjel. Nemcsak azért, mert
benne Moliére - mint rendesen - gúny-
kacagtat, abcúgolva buta nemest, sarla-
tán orvost. Nem is amiatt, hogy, mintegy
mellékesen, félpercnyi villanásban pel-
lengérre állít megvesztegethető rendőrt
és csűrcsavaró jogászt is. (Nemhiába volt
Moliére-nek jogi végzettsége, hasznosí-
totta tudását az ügyvédi okoskodás ki-
csúfolásakor.) Legfőképpen azért gyanús
móka ez, mert a mulatságos történet vol-
taképpen egyáltalán nem derűs. Hogyne
mondjam: ijesztő.

Mi is történik itt? Egy limoges-i polgár
érkezik Párizsba, bizonyos Gömböc Ló-
ránt, hogy megkérje az általa ismeretlen
Öronte úr lányának kezét. Nem sejti,
hogy vizitje nemkívánatos, s ő - emberi
minőségétől teljesen függetlenül - per-
sona non grata lesz. Hiszen a bájos ifjú
hölgynek (a moliére-i nőalakok „A" va-
riánsa) már megvan a maga délceg, ifjú

„B" variánsa, a femme d'intrigue) és
összes barátaik azon mesterkednek,
hogy a szerelmesek egymáséi lehessenek.
Ezt írták a lobogójukra, de cselszövéseik
sokkal jobban hasonlítanak „fart pour
fart" komiszkodásra, illetve
haszonszerzés céljából el-követett
szélhámosságra, mint jótékony
házasságközvetítésre. Gömböcöt elme-
betegként orvosok kezére adják (s isten
mentse azt a pácienst, akit Moliére dok-
torai kezelésbe vesznek!), bigámiával vá-
dolják meg, rendőrrel köröztetik, akasz-
tófát ácsoltatnak számára. Közben itt-ott
megfosztják vagyontárgyaitól, pénzétől,
s nem nyugszanak mindaddig, míg Göm-
böc úr szétziláltan kereket nem old. A
küzdelem egyenlőtlen volt, s kétséges,
hogy igazságosan dőlt-e el. Hiszen az
egyik oldalon egy pöffeszkedő, de ártal-
matlan fickó állt, a másikon pedig gát-
lástalan csalók, impertinens furfanggal.
Gömböc úr, ha jobban belegondolunk,
meglehetősen ártatlan áldozat. S innen
nézve nevetségessége nemcsak szánal-
mas, de tragikus - legalábbis tragikomi-
kus - is lehet. Ennek a megfontolásnak
természetesen nyoma sincs Kazimir Ká-
roly rendezésében, hiszen a mélység
legalább annyira hiányzik az előadásból,
mint a koncepciózus humor.

A játék keretéül Langmár András dísz-
lete szolgál, mely színes, egyszerű, gyer-
meki és vidám. Hátul fűzöld, gúla alakú
fafélék, a széleken képeskönyv-hangu-
latú házak. Időnként - helyszínt váltva -
forognak a falak, de ennek alig van jelen-
tősége: az épületek minden oldala egy-
formának tűnik. A hangsúlyos terület
egyébként is a szimmetria közepében álló
porond (egy paddal), ahol a történések
összpontosulnak. Itt turbékol az el-
maradhatatlan szerelmespár: Julie (Ba-
logh Erika) és Eraste (Incze József).
Balogh Erika naivája a moliére-i gyer-
meklányfigura: bájos, üde, kedvesen csa-
csogó, és ennél valamivel több is. Olykor
szellemesen beleesetlenkedik a szerelmi
idillbe: lírai duett közben leesik a padról,
vagy megszúrja magát a keblére szorított

riganti: Kozák András és Oronte: Inke László



rózsával. (A zene egyébként egy pillana-
tig sem képes azt a hatást kelteni, hogy
élőben szólnak a dalok.) Incze József
kiállítja a jó kiállású udvarlót, ezenkívül
néha ő is részt kér a mulatságból. Ami-
kor Gömböc úrnak azt színleli, hogy régi
ismerősök, az a jelenet nyílt színi tapsot
kap. Incze talpraesetten reagál, remekül
replikázik. Általában jellemző, hogy a
színészek óriási lélekjelenléttel fogadják
Gömböc úr alighanem újabb és újabb,
váratlan poénjait. (Tudniillik hősiesen
letüdőzik a nevetést.) Nagyon szimpa-
tikusan szinten tartják a vidámságot, amit
mindegyre előhozbelőlük a címszereplő.

Gömböc urat ugyanis Gálvölgyi János
játssza. Ahogy megérkezik, nyugdíjas
D'Artagnannak is vélhetnénk. Kék, tollas
kalapja alól előbodorodnak vörös fürtjei,
arcát kackiás bajusz és frizurázott szakáll
ékesíti. Aztán önelégült vigyorral ránk
bandzsít, s kétség nem férhet hozzá, hogy
hiú, ostoba, felfuvalkodott hólyag-hoz
van szerencsénk. Gálvölgyi csámpásan
botladozik, idétlenül hanghordoz. Ha
botjára akar támaszkodni, kis híján eldől,
ha a kopogtatóhoz nyúl, persze becsípi az
ujját. Amit Mészöly Dezső így fordított:
„Uraim! Egy álló órája hallgatom már
magukat", azt Gálvölgyi így mondja:
„Elnézést, hogy félbeszakítom ezt a
magasröptű értelmetlen marhaságot."
Amikor a beöntés ellen kell tiltakoznia, ő
mindjárt hozzáteszi: „Nem vagyok én
ürge!" Es Gálvölgyi a nevettetésben
mindent tud. Tetszik vagy sem az, hogy
csiklandoz, végül is lehengerel.
Ellenállhatatlanul komédiázik. Ráadásul
van egy gyönyörű pillanata. Akkor, ami-
kor a cselszövésben részt vevő asszony-
személyek azzal állnak elő, hogy mind-
kettejüknek ő a férje. A nők visonganak,
gyermekeiket emlegetik, s a teljes zűrza-
varban Gömböc úr egy pillanatra csupa
mozdulatlan érdeklődéssé válik. Lány is
van? - kérdezi. (Ez sincs az eredeti szö-
vegben.) S erre a perspektívára egy má-
sodpercig szép lesz az arca. No lám!
Emberi melegség csempésződött a szín-
padra, a törik-szakad nevettetésbe.

Brigantit, az összeesküvők vezérét Ko-
zák András alakítja. Nem elementáris fel-
szabadultsággal, de kedéllyel. Kellően
megnyerő gazember, meggyőzően rafinált
cselvető. Kozáknak van humora!
Rendkívül szeretnivaló például az a poén-
ja, amikor tíz percen át eszeget egy papír-
zacskóból, hogy az alkalmas pillanatban
megkínálhassa Gömböc urat: „Nápolyi. . .
születésű vagyok." Kozák András
kedvéből arra lehet gondolni, hogy az

utóbbi időben tapasztalt kitűnő formája -
melyre vendégszereplése és televíziós
alakításai láttán figyelhettünk fel - lassan
talán saját színházában is megmutat-
kozik, megmutatkozhat.

Drahota Andrea Nérinéje kissé kívül
marad az eseményeken. Az elején egy be-
szédtechnikailag szépen kidolgozott mo-
nológgal vonja magára a figyelmet, később
pedig álfeleségként emlékezetes a fel-
bukkanása. Ténsasszonyosan kacsázik be,
rázúdul Gömböcre, ám a jelenetben
handabandázó két színésznő közül a másik
győzedelmeskedik. Gór Nagy Mária
ugyanis cigányasszonyként szólózik
(bandája is van hozzá Gesztesi Károly f.
h. és S. Tóth József személyében), s oly
magával ragadóan hiteles ebbéli
minőségében, hogy beállhatna bármelyik
Baross téri gagyizó helyére. Tanúja az
esetnek Oronte is, Inke László
megszemélyesítésében; neki

sem esik nehezére egy mulatságos, rá-
szedhető figurát elénk állítani. Kis kosár-
kával érkezik, mint Piroska a nagymamá-
jához, csak ő - nagyfiú lévén - teli boros-
üvegeket hord benne. Ki tudja, miért, de
miért is ne? Fülbevalót visel, fején
bajuszra emlékeztető valamicske hajat,
azon parókát, rajta csicsás kalapot. Szé-
kely Piroska jelmezei egyébként igazán
változatosak, már a Moliére úr társulatá-
nak tagjain sem láttunk két egyforma szí-
nű ruhát. Néhány különösen szép csizma
pedig egyenesen leirigylendő a hősök
lábáról.

A szereplők felsorolásában a végére
maradtak azok, akik pedig egyes számú
céltáblái a vígjátéknak. Moliére a Gömböc

úr megírása idején különösen fene-
kedhetett az orvosokra, ha minden ész-
szerű arányt felrúgva beleírt darabjába két,
összesen három oldal hosszú, sületlensé-

Moliére: Tartuffe (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház).
Kerekes László (Tartuffe) és Szoboszlai Éva (Elmira)



gekkel teli orvosi monológot. A sarlatá-
nokra acsargó vígjátékíró nem fékezte
haragját, még annak érdekében sem, hogy
művének e része is színpadképes legyen.
(Vajon ő maga hogyan tette eljátszha-
tóvá ezt a jelenetet a Palais-Royal elő-
adásában?) A Tháliában az első orvost
Kautzky József alakítja, s nem képes ébren
tartani figyelmünket az orvos eszelős
eszmefuttatása iránt. Kautzkyval egyéb-
ként is elnézően kell bánnunk, hiszen
valójában nincs is helye a játékban. Ő
ugyanis a próbára érkező tolakodó már-
kit játszotta el a Versailles-i rögtönzés-
ben, tehát nem szerepelhetne a társulat
tagjaként a Gömböc úrban. De azért itt
van. Süvegcukorsapkában, hatástalanul.
Konrád Antal második orvosa tetszető-
sebb, már csak azért is, mert szellemi
képességei láthatólag alatta maradnak
annak, hogy bárki is a testét merhetné
bízni rá. Örvosi mivoltát egészen bárgyú
derűvel, hülyegyerekmosollyal viseli. In-
fantilis büszkesége már-már kéjes kanni-
balizmusra vált, amikor kezelendő alany
kerül a karmai közé.

S az „egészségügyiek" legjobbja: Emőd
György gyógyszerésze. Figurája olyan,
mintha egy rajzfilmből lépett volna elő:
ősz hajú, pápaszemes, púpos vén kuruzsló.
A színész kora felismerhetetlen, Emőd
kitűnően öreg! Meggörnyed, hunyorog,
huzdigálja szemöldökét. Karakterformá-
lásában minden kitalált és eltalált: test-
tartás, mimika, gesztusok, szövegmon-
dás. Alakítása precíz, hiánytalanul kidol-
gozott. Ha az előadás egészéről távolról
sem, Emődről legalább elmondható, hogy
nem maradt adósunk semmivel.

Tartuffe

A zalaegerszegi Tartuffe - Vas István
fület gyönyörködtető fordításában - leg-
inkább a művet bemutató előadások

közé sorolható. Az értelmezés nemigen
tartalmaz eredetiséget, különösebben fi-
gyelemre méltó elemet. A darab röpke
két óra alatt lepereg, alig jut időnk tudo-
másul venni a figurákat. Végigrohanunk a
történeten, melynek minden szerep-lője
csupán addig él, amíg színpadon van, s
jelenése végén nyomtalanul tűnik el.
Amikor például Dorine előkerül az
ötödik felvonás végén, a néző szinte
elcsodálkozik: jé, tényleg, ilyen szereplő
is volt! Nem érződik a folyamatosság, az
egység, az események és a hősök össze-
tartozása. Ennek lehetséges oka az, hogy
a vendégrendező, Esztergályos Károly -
akinek ez az első színházi kirándulása -
csak a kis tereken játszódó, szűk jele-
neteket képes életben tartani. Ezért az
előadás legsikerültebb, legfeszesebb és
legpezsgőbb - sőt, talán az egyetlen ilyen
- része az, amelyik egy asztal fölött és
alatt játszódik. A jól ismert hadművelet,
melynek során Elmira kiugrasztja a nyu-
lat a bokorból - illetve férjét az asztal
alól. Egyébként valóban nem könnyű
feladat benépesíteni itta színpadot, össze-
sűríteni a levegőt. A zalaegerszegi szín-
ház színpada rendkívül széles, s még szé-
lesebbnek mutatja Menczel Róbert dísz-
lete, a bal szél magasából induló lépcső,
mely a jobb szél alján ér véget. Ez az
elnyúló lépcső ad ugyan néhány jó ötle-
tet (ritmusos, lüktető szaladgálásokat,
vagy a lefelé jövet elhangzó Cléante-
monológot), egy-két gyengébbet is (mint
az a felesleges, didaktikus stílusosság,
hogy Tartuffe szobája a fekete függöny
mögött van, a többieké előtt viszont fehér
textília libeg), de mindenekelőtt szét-
húzó hatást kelt. Az is a rendezettség
ellen hat, hogy nincsenek megszabott út-
irányok, ebbe a házba a színpad összes
járásáról érkeznek látogatók. S elég moz-
galmas életet élnek. Ami már az első pil-

lanatban feltűnik: Dorine, a komorna nem
csupán alkalmazotti minőségben praktizál
az Orgon-házban. Moliére-nél gyakran
előfordul, hogy a szolgálók túllépik ha-
táskörüket, nagyon demokratikus jogokat
élvezvén gazdáik házában. Tekintve,
hogy ők az éles eszűek, a realisták és a
dolgokat medrükbe terelők, általában rá-
juk vár a feladat, hogy az összegubanco-
lódott szálakat kibogozzák, s egymás
karjaiba omlasszák az epekedő szerel-
meseket. Esztergályos továbbfejleszti ezt a
motívumot; olyannyira ledönti a falat úr
és szolga között, hogy Dorine-t Orgon
alig titkolt szeretőjévé teszi. Amikor a
darab indításakor Orgon hazaérkezik, ke-
délyesen, nevetgélősen ölelgeti Dorine-t,
aki meghitten visszasimogatja. Orgon
hangvétele a későbbiekben is olyan a
szobalánnyal szemben, hogy nemigen
hagy kétséget afelől: az úr bejáratos a
személyzeti traktusba. Ezt a liezont tu-
domásul vesszük, más dolgunk nincs is
vele, hiszen a továbbiakban nem befo-
lyásoló tényező sem az események, sem
Orgon szempontjából. Orgont Balázsovits
Lajos játssza nagyon üdén, friss kedvvel
és finom karikírozással. Olykor hülyére
kell vennie a figurát (például amikor nem
szabad észrevennie, hogy Damis elűzése
után Tartuffe nevetésből vált át sírásba),
de egyébként okos, illetve legalábbis
megítélhetetlen a felfogó-képessége, s ez
az átlagosnál izgalmasabbá teszi Örgon
alakját. Egyben élvezetessé Balázsovits
alakítását. Egyáltalán nem biztos, hogy ez
az Orgont hisz Tartuffe-nek! Felmerül a
lehetőség, hogy az első pillanattól kezdve
átlát az álszenten, s ajnározásával csupán
közvetlen hozzátartozóit, háza népét
akarja bosszantani. Meglehet, nem is
Tartuffe-öt szereti, ha-nem a családját
nem szereti. Igaz, ez eset-ben nincs arra
magyarázat, hogy Orgon veszélyes
iratokat, számára bajt hozható corpus
delictit ad Tartuffe kezébe. Hacsak nem
tudja előre, hogy az uralkodó nem fogja
őt megbüntetni. Hiszen így lesz!

Ekkorra azonban túl vagyunk Orgont
fordulatán, azon, hogy olyasmi történt a
házában, amit nem feltételezett volna:
Tartuffe hozzányúlt az ő asszonyához.
Nincs kizárva, hogy Balázsovits-Orgon
lelki nyugalmát csupán a birtokháborítás
ténye borítja fel. Lehet, az eset számára
nem azt jelenti, hogy Tartuffe rossz,
pedig ő jónak hitte, hanem azt, hogy -
más. Az összeomlás pillanatától kezdve
mindenesetre szűkülnek Balázsovits lehe-
tőségei. Az asztaljelenet végén minden-
képpen váltani kényszerül. (Az ominózus

Balázsovits Lajos (Orgon) és Fekete Gizi (Dorine) a zalaegerszegi Tartuffe-ben (Keleti Éva felvételei)



asztal egyébként lakodalmi, a fölött szán-
dékoztak ünnepelni Mariane és Tartuffe
nászát.) Míg folyik a testgyakorlás Tar-
tuffe és Elmira között, Orgon befogott
füllel, a földre borulva kuporog az asztal
alatt. Se hall, se lát legszívesebben. Ha
kérhetné, meghalna. Összetört ott az asztal
alatt. Aztán az utolsó jelenetekben nem
marad más Balázsovitsnak, mint hogy -
az Orgon-hagyományoknak megfelelően
- fejét fogva futkározzék fel-alá. Az
addigi kétértelműséget fel kell cserélnie a
bugyutaság szánombánomjával. Zokogó
bűnbánat, hamuszórás, ruhaszaggatás.
(Egyébként Mialkovszky Erzsébet
„rajtahagyta a port" a jelmezeken. Meg-
nyugtatóan stílusos, fakó színű, halovány
kosztümöket tervezett.)

Dorine figurája Fekete Gizi megfor-
málásában a konvenciókra épül. Cserfes,
pergő nyelvű és fürge észjárású. Sok
benne a hepcia, a csípőre tett kéz. Ezek
az egyezményes Dorine jegyek olykor az
életidegenségig fokozódnak. Meglehe-
tősen természetellenes dolog például csí-
pőre tett kézzel ülni, vagy az a gesztus,
amely színpadon számtalanszor előfordul
(az életben ritkán), hogy valaki egy-
szerre mindkét kezét nyújtsa a másiknak.
(Fekete Gizin kívül természetesen Valér
és Mariane alkalmazza ezt a nem igaz
kézfogást.) Mester Edit (Mariane) és
Nádházy Péter (Valér) sem igen kezdhet
mást a „szerelmes" nevű moliére-i pa-
noptikumfigurával, mint hogy elővezeti
az ideillő sablonokat. Mester Edit puha
és pipiske, Nádházy is halálosan komo-
lyan veszi Valért; heveskedő, szaladgá-
lós, epeelöntős. Pernelle asszonyról nem
tudok beszámolni, mert Barta Mária sze-
repe, de az általam látott előadásban
Mészáros Ildikó játszotta. Fellépése bi-
zonyára vis maior következménye, mert a
nagyon fiatalos hangja alkalmatlanná
teszi Mészáros Ildikót Pernelle asszony
megformálására.

Szoboszlai Éva Elmirájában is sok a
konvenció (a vörös, bodros fürtöktől kezd-
ve a migréneskedésig, fújtatásig, kendővel
legyezgetésig), de két jelenetben nagyon
meggyőző, sajátos és mély. Először akkor
fog meg, amikor Tartuffe heves udvar-
lással tör rá. E vallomás alatt Szoboszlai
egy naiváskodó Elmirát láttat. Megértjük,
hogy ilyen szépeket ő Orgontól sosem
hallott. Alighanem mástól sem. Vagy ha
mégis, mindenesetre nem szokott hozzá,
s most már későn kapja a lázas bókokat.
Korábban lett volna itt az ideje a hízelgő
szavaknak, de az asszony hajadonéveiből
kimaradhattak az ehhez ha

sonló gáláns vallomások. Tehát Elmira
most pótol: kislánykodik. Ez a nő nem
kacér. Akkor sem az, amikor Tartuffe-öt
provokálja, és bizonyítási eljárást vezet
le a férje jelenlétében. Ahogy az asztal-
jelenet véget ér, Elmira az abroszba ka-
paszkodik, megfáradtan tápászkodik fel.
Megviselte s keserűséget szült benne a
kényszerű komédia. Szép pillanata Szo-
boszlai Évának.

„És Tartuffe?" - kérdezi Orgon Dorine-
tól refrénszerűen. Nos, Tartuffe-öt Kere-
kes László játssza. Úgy, hogy van ereje,
formája, lendülete. Puritán, fekete ruhát
hord, hátrasimított hajat, még a kéztartá-
sában is inkább férfias, mint ájtatos. Bu-
bik Tartuffe-jére emlékeztet, nemcsak
megjelenésében, de mentalitásában is.
Ahogy Kerekes ül, ahogy előredől, ahogy
protokollmosollyal érdeklődik Elmira
egészsége iránt - ez mind a Nemzeti elő-
adásából ismerős. „Bubikos" a sátáni-
sága, a fölénye és a dinamikus mozgása
is. Félreértés ne essék, ez a déja vu nem
azt jelenti, hogy Kerekes László - akire
már abban az elenyésző kis szerepében is
fel lehetett figyelni, amit A zöld ka-
kaduban játszott - hasonlítani akar. Alig-
hanem arról van szó, hogy Bubik
Tartuffefigurájának hatása van. Meglehet,
az ő alakítása kitörölhetetlen lesz a
további Tartuffe-ökből. S ez nem baj.

Természetesen Kerekes is ugyanakkor a
legelementárisabb, amikor Szoboszlai s
az egész előadás. Úgy érkezik a rande-
vúra, Elmira hívására, hogy egy csirke-
combon nyámmog. Nyeglén, gúnyosan
prezentálja magát az asszonynak: „Ez
volt az óhaja. . ." Elmira véleménye már
nem érdekli, előtte már nem játssza meg
magát. Felcsapja a lábát az asztalra, és

csámcsog. Elmira zavartan közelít (nem
könnyű most neki!), megérinti a férfit, az
meglepődik, és azonnal elutasító lesz.
Nem is gyanakvó, hanem teljes bizonyos-
sággal bizalmatlan. Elmira „lejátszott"
nála. Az asszony araszolgat, a férfi nem
hisz neki. Szórakozni kezd. Csókra nyújt-
ja az ajkát, aztán inkább a pohárra ta-
pasztja. Kíváncsian, nem kis élvezettel
szemléli Elmira igyekezetét. Aztán egy-
szer csak vállat von magában. Legyen -
gondolja -, de akkor térjünk a tárgyra!
Gúnnyal szaval szerelmet, közben nagy
elánnal rámolja le az asztalról a terítéket.
Amikor lelepleződik, azonnal észbe kap,
s rögtön rákezdené: „Hogyan, hát elhi-
szi?" - kérdezi Orgontól, de most nem
lesz ideje kimagyarázkodni. „Hagyja ezt
abba, kérem" - szól a ház ura, ezúttal elő-
ször egy férfi hangján.

A happy endnél a poroszló az asztalra
löki a vesztes Tartuffe-öt. Leereszkedik
az előfüggöny (rajta a Napkirály kép-
mása), s hangszóróból hallik az uralkodói
ítélet. Az Orgon család a függöny előtt
áll, Tartuffe sehol. Talán mára süly-
lyesztőben. S aztán újra felmegy a füg-
göny, a lépcső közepén ismét ott áll Tar-
tuffe, az elpusztíthatatlan. Alulról kap
megvilágítást, kihúzza magát glóriás póz-
ban, arcán magabiztos mosoly. Orgon
hátranéz, ránk, széttárja a karját. Ez van.

A fösvény

A zalaegerszegi előadásban mindjárt a
kezdet kezdetén beleláthatunk főszerep-
lőék nemi viszonyaiba (ami Orgont és
Dorine-t illeti), Nyíregyházán szintén
„erotikus" felütéssel indul A fösvény elő-
adása. Az első jelenetben postcoitális
helyzetben találkozunk Harpagon leány-

Moliére: A fösvény (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház).
Gaál Erzsébet (Fruzsina) és Mensáros László (Harpagon)



gyermekével és annak párjával, Harpa-
gon titkárával. (Éppen felöltöztetik egy-
mást.) Ez egy pillanatig talán meghök-
kentő, de hamar hozzászokunk, hogy Lé-
ner Péter rendezése nem kötődik olyan
szorosan Moliére korához, hogy ez - a
kezdés előtt nyilvánvalóan lejátszódó
aktus - ne férhetne bele a játékba. Az
előadásban sok minden fakultatív, idő-
ben és térben többfelé is elhelyezhető.
Székely László nagyon impozáns díszlete
egy angol lord kastélyának is elmenne,
ugyanakkor felül két szépen keresztülvi-
lágított átjáró vagy folyosóféleség függ.
Homályos üvegein egymásra halmozott
székek látványa dereng át, leginkább egy
kávéház használatban nem lévő traktu-
sára emlékeztet. A gyönyörű, sötét
faburkolatú falak között számtalan holmi
zsúfolódik össze. Kevésnek van közülük
funkciója, de nagyon szép, látványos az
egész.

Vágó Nelly pazar jelmezei szintén több
irányba mutatnak. Simon Mari kemény
hangú Mariannája rózsaszínben úszik,
por- és naftalinszagú ruhája festmény-
hűségű. Orosz Helga (Eliz) farmerféle
szoknyája és csipkés blúza a mai nosztal-
giadivatot idézi. Rékasi Károly (Cléante)
kosztümje olyan, hogy a West Side Storyt
is játszhatná benne, vagy ülhetne az

Anna presszó teraszán, elismerő-irigy-lő
pillantások tüzében. Flitterdíszítéses
dzsekije a szolidan csillogó nadrággal
akár kűrruhaként is helytállna. Rékasi
irritálóan újgazdag külseje adja az első
lökést ahhoz, hogy felülvizsgáljuk a da-
rab ismert elrendeződését, az erőviszo-
nyokat, a szemben álló felek igazságait.
Nézzünk körül: a ház bútorzatán érződik
némi kopottság és elhanyagoltság, de a
Harpagongyerekeken nem látszik meg
az apjuk szűkmarkúsága. Igaz, Cléante
elmondja, hogy Harpagon nem ad pénzt
nekik, s ő nyert pénzből meg hitelre
öltözködik. Annál kevésbé megnyerő a
fiú! Pénzt nem keres, csak kölcsönöz és
költ, s szerencsejátszik is! Mielőtt Har-
pagon megjelenne, máris tétova szimpá-
tiát érzünk iránta. Meg van áldva a gyere-
keivel. Ahogy Cléante és Eliz kinéz, azt
kell gondolnunk: haszontalan, követe-
lőző fiatalok. Szabadosak és semmire-
kellők, jó dolgukban azt sem tudják, mi-
hez kezdjenek azon túl, hogy gyűlölköd-
nek az apjukkal szemben. Lám, Cléante
„haverja" is micsoda figura! Fecskét Mátrai
Tamás kakastaréjos punknak alakítja.
Le-vágott ujjú kesztyűt hord,
kekiszerelésben, zsebre dugott kézzel
vonaglik, aluljárói koreográfiával.
(Nagyon jól csinálja.)

Hamarosan hazaér Harpagon, s kiderül,
hogy mellé sem állhatunk oda teljes
vállszélességgel. Régi vágású úr, lestra-
pált ruhában, zsabóval, sétabottal. Utób-
biból kettő is van neki, ez az egyetlen
luxusa. Láthatólag nem költ magára (se).
Kétségtelenül zsugori, pénzéhes, egy
fiók-Shylock. Önző és gyanakvó, nem
tagadhatjuk, noha Mensáros László sze-
mében leplezhetetlen emberi melegség
(is) csillog. De hát kisstílű és elvakult:
kulcsra zárt szekrényből vesz elő szek-
rénykulcsot, s mikor Fecskét lopással gya-
núsítja, nemcsak megmotozza, de még a
levettetett ruháit is végigbökdösi botjá-
val, ahogyan a parkőr szurkálja a szeme-
tet. A zsebéből borravaló helyett zseb-
kendőt húz elő, s kárörvendve lelken-
dezik a jóslatra, hogy eltemeti majd a
gyermekei gyermekeit is. Minden heve a
pénzé, minden gondolata a vagyon körül
forog. De a többieké is! Harpagon öreges,
bogaras, betegesen mániákus. Mindenki
más fiatal, egészséges, ép testű - és szintén
görcsöl a gazdagságért. Ki hát az
elítélendőbb? Cléante ezt kérdezi: „Ki hát
a nagyobb bűnös? Aki pénzt vesz ka-
matra, vagy aki adja?" Hát ez az! Cléante-
nak nagyon maias az anyagi érdekeltsége
és gazdasági kutyaszorítója, s még Fru-
zsina, a kerítőnő is olyan, mintha nap-
jaink valamelyik társkereső gmk-jának
főnöke lenne. Cléante szerepében Rékasi
dacos, indulatos, nem hebrencsebb a
kelleténél. Van némi férfias súlya. Egy-
szer butának, másszor okosnak kell len-
nie, s Cléante ellentmondásos megnyil-
vánulásait Rékasi szeszélyes hevülések-
kel magyarázza és teszi elfogadhatóvá. A
diszkókirálypóz mögül érezteti, hogy
evickél csak a felszínen, de bármelyik pilla-
natban elsüllyedhet. Ellentétben Fecské-
vel, aki kevésbé látványos, de biztosabb a
fennmaradása. Kis ember ő, talán éppen
ezért fog mindig mindenhonnan kivezető
utat találni. Fruzsina is ügyes vállalkozó,
szakmája mestere. Ot Gaál Erzsébet
karakteres magánszámából ismerjük meg.
Ebben a gazdaság- és gazdagság-
centrikus, nyereségorientált világban a
titkár lehetne még érdekes a maga kar-
rierjével, de Juhász György aluljátssza a
figurát. Ő és Orosz Helga alkotja a kettes
számú szerelmespárt, ám a duó oly halo-
vány, hogy teljesen feledésbe merül.

De maradjunk még a családfőnél. Har-
pagon szemet vetett a bájos Mariannára,
akinek Cléante jó eséllyel udvarol. Az
előadás kitűnő jelenetei közé tartozik az,
amikor Marianna látogatást tesz a háza-
sulandó öregúrnál. Mensáros meglehetős

Cléante: Rékasi Károly és Fecske: Mátrai Tamás a nyíregyházi előadásban (Csutkay Csaba felvételei)



közönnyel, elegáns fölénnyel foglalkozik
a nősüléssel. Korábban, amikor Fruzsina
bőbeszédűen előadta a hordott-vitt
információkat, s hol Mariannát, hol Har-
pagont dicsérte, Mensáros egy pillanatra
józanságot parancsolt hősének. Míg Fru-
zsina a megbízója férfiasságát magasz-
talta, annak egyszeriben zavarossá vált a
szeme. Hirtelen elbizonytalanodott, két-
ség fogta el a nő szavahihetőségét ille-
tően. Aztán gyorsan megadta magát a
bókoknak. Mégiscsak kellemesebb elhinni
a dicshimnuszt, mint szembenézni a té-
nyekkel. Amikor Marianna belép a házba,
Harpagon tétovázás nélkül rásiklik a
lányra, akár egy hüllő. Aztán leülne a
székre, ami nincs alatta. S Mensáros még
ettől sem válik bohóc-Harpagonná. Igaz,
nem is ér földet, mert a titkára remek rit-
musban elkapja. S ez a szellemileg egyál-
talán nem beszűkült öregúr pillanatok
alatt gyanút fog, amikor a fiatalok kétfe-
delű szerelmi vallomást intéznek egy-
máshoz. Mert ha az érdekeiről van szó,
úgy vág az esze, mint a borotva. A fiát is
könnyedén csalja tőrbe, hogy aztán
könyörtelenül átgázoljon rajta. Itt min-
denki érdemtelen mindenre.

A második részben aztán előkerül egy
mellékszereplő, aki több vonatkozásban
is nagyon jelentősnek mutatkozik. Egy-
részt azért, mert Schlanger András játssza,
aki a legkisebb szerepben sem tud elsik-
kadni, másrészt mert az előadás aktuális
elevensége szembetűnővé teszi a figu-
ráját. Jakab ő, Harpagon szakácsa és ko-
csisa. Megjelenésére a szolgahadsereg
összehívása, a cselédgyűlés ad alkalmat.
Schlanger ócska Napóleon-kalapban és
lerongyolódott uniformisban van, úgy néz
ki, mint egy handlé. Ölykor büszkén
kihúzza magát, tamburmajori pózban jár-
kál, de egyébként feltűnően flegmatikus.
Lekezelően hallgatja Harpagont, aki a
takarékosság jegyében utasításokat ad az
ünnepi lakomával kapcsolatban. Schlan-
ger csak akkor éled fel, amikor szakácsi
önérzetében megsértik, különben látvá-
nyosan köp az egészre. Az a helyzet,
hogy fölötte áll mindenkinek. Végtére is
ő itt az egyetlen hasznos és tevékeny
ember. Ért a szakácsathoz és a kocsisság-
hoz - ma így mondjuk: konvertálható
tudása van. A lovakat szereti, a hízelgőket
nem. Olyan nyíltan, őszintén és gond-
terhelten közelít gazdájához, mintha Ti-
borc panaszára készülne. Nem titkol előtte
semmit, mert a lovak után legjobban a
nagyságos urat szereti. S ezt el is lehet
hinni neki. Olyan. Mensáros-Harpagon
rezzenéstelen arccal figyel, míg Jakab

ismerteti a köz véleményét. Végighall-
gatja, miket beszélnek róla, s nem reagál
fennhangon. Bölcs és rezignált. Nem tud-
ni, mi jár a fejében: eltalálták a szavak
vagy sem, bántják a hírek vagy hidegen
hagyják. Aztán némán odalép a szakács-
hoz, s mint akinek ez a titkára jelenlété-
ben elkerülhetetlen kötelessége, jó nagyo-
kat húz botjával a fiúra. Schlanger-Jakab
csalódottan felkiált: a fenébe az őszinte-
séggel. Elhatározza hát, hogy felhagy a
jósággal. Fogadalmat tesz a hűtlenségre, a
gonoszságra, mint Gloster (na jó, mondjuk
valamivel lejjebb: mint Lanzelo Gobbo).

Lehet, hogy nincs más lehetőség? Még
Jakab számára sem, aki pedig használha-
tó, jó eszű és jóérzésű fiatalember?

De nem erről szól az előadás, mert Lé-
ner ezt a vonalat sem viszi végig. Ez a
pergő, élvezetes produkció több utat is
felfedez, de egyiket sem járja be. Nincs
nyomatékos vezéreszméje a színre vitel-
nek, viszont szempontokat vet fel, s to-
vábbgondolásra késztet.

Visszatérünk Harpagonhoz, akit ki-
fosztottak. Mensáros fejvesztetten kap-
kod, kétségbeesése nem ismer határokat.
Kihúzták a lába alól a talajt, s ha valami
életben tarthatja őt a rablás után, az csak
a kincs visszaszerzése, az elégtétel és a
bosszú vágya lehet. Magánkívül van, tom-
bol, a tükörben is a tolvajt véli látni. S
bármennyire is mondja: „csak néznek és
kinevetnek" - nehezen megy a kacagás.
Végtére is mindegy, hogy egy objektív
mércén mennyit nyom az a fixa idea, ami-
be valaki bel eőrül. Aztán szinte bohózati
fergetegességgel zárul a darab. Mensáros
sietteti a dialógusokat, hiszen a félreérté-
sek, a szócséplések között őt nem érdekli
más, mint hogy a pénze visszakerüljön
hozzá. Láza egyre fokozódik. De hát hol
a ládika? Biztos helyen - Mátrai hóna
alatt. S Harpagon fiát, lányát, hű szaká-
csát is eladja, csak újra kezébe vehesse
kincsét. A színpad fényei lassan kihuny-
nak. Az utolsó, elsötétülő kép: Harpagon
ráfonódik a ládikára, szinte egybeolvad
vele. Elválaszthatatlanok. Moliere nem
ismert ennél a kötődésnél nagyobb, szebb,
szentebb összetartozást.

SZÁNTÓ JUDIT

A recepció korlátai

Sam Shepard-dráma Dunaújvárosban

Voltaképpen az lenne csoda, ha Magyar-
országon (vagy, nagy valószínűséggel,
Amerikán kívül bárhol másutt) Sam She-
pard drámáiból jó előadásokat lehetne
produkálni. Az amerikai szerző ugyanis
olyan nehezen exportálható, mint, mond-
juk, honi drámaírásunk jelesei közül Mó-
ricz Zsigmond vagy Tamási Áron. Shepard
ritka jelenség a jelentős színpadi szerzők
sorában: ereje nem egyetemes érvényű,
hanem ízig-vérig amerikai ízű témák,
pontosabban életérzések megragadásában
áll, s külföldön, kivált egy, Amerikától a
legtöbb lényeges szempontból oly távol
eső országban, mint Magyarország,
legföljebb színművei filmváltozatán vagy
saját önálló filmjein át érthető és kedvel-
hető meg.

Shepard drámái kifognak a dramatur-
giai elemzésen, amely logikai és lélek-
tani bukfencek sorozatát leplezhetné le
bennük. E képtelenségeket csak az old-
hatja fel, az szervezheti művészileg végső
soron mégis kielégítő egésszé, ami nálunk
szükségképp nem teremthető újra: az
amerikai, elsősorban a nagyvárosokon
kívüli amerikai élet atmoszférája, amely a
szöveg mögöttes régióját képezi. Vég-
telenek a távolságok; gondoljuk csak meg,
Eddie kétezer-négyszáz mérföldet, dur-
ván számítva háromezer-nyolcszáz kilo-
métert hajtott, hogy eljusson a színpadon
látható motelszobáig (egyébként érdemes
lenne feltárni, miképp csapódnak le e
hatalmas távolságok az amerikai, illetve
az orosz ember lélektanában, reakcióiban,
magatartásformáiban, pontosabban -
hiszen számunkra csak ez a hozzáférhető
- ezek művészeti-irodalmi
ábrázolásában). S látszólag végtelenek a
lehetőségek is, ám ez utóbbiak mindun-
talan beleütköznek az ugyancsak speciá-
lisan amerikai korlátokba; a végtelennel
áll szemben egy szűk cella, melybe az
ember beleszorul, s ezt lassan kénytelen
fel- és beismerni. Az emberekbe gyer-
mekkoruktól szuggerált s már automa-
tizmusként működő ideálok és a min-
dennapi valóság közötti diszkrepancia; e
diszkrepancia gyötrelmes megélése és
torz, felemás feldolgozása; a totális indi-
vidualizmus kultusza és az individuum
megvalósulása elé tornyosuló akadályok;


