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ány figuráját, hanem elmélyedjen a jellemábrá-
olásban. Ám jelenlétének, játékának most nincs
gazi súlya. Mintha agyonnyomnák a színészt a
agyra nőtt palánkok. Varga Szilvia - akin szinte
ajta van még a T betű - idén két, nem akármi-
yen Júlia-szerepet mondhat magáénak. Az
gyik Shakespeare-é, a másik Molnáré. Varga
edves jelenség, s nem jellegtelen ifjú színész-
ő. Zeller Júlia mindenes cselédet antinaiva
odorban, dacos szenvedéllyel játssza.
áthatóan intenzív belső életet él, ám ennek
ifejezéséhez egyelőre nem rendelkezik
egfelelő számú és színű eszközzel.
A többiek igen szerény mértékben áldoznak a

elülről hitelesített realizmus oltárán. Bősze
yörgy toprongyklisével hozza Ficsurt, Újhelyi
lga átlagosan rikít Muskátné szerepében. Sas-
almi József gyógypedagógusi felhanggal fogal-
azza meg a Fogalmazót és a Kapitányt, amivel

ögtön elejét veszi annak, hogy a városligeti
gazoltatás során Liliomot a leleplezés

egalázta-

Azt hihetnénk, Az úrhatnám polgár azért
lyan népszerű, mert most aztán igazán
ktuális ez a csattanós, odamondogatós,
örleszkedőket leckéztető több száz éves
arab. Most, mikor a felfelé nyaldosás, a
arvenüség, az újgazdag businessman-réteg éli
ilágát, most kell őket „gyilkos nevetés közben
eleplezni" - hogy brosúraszöveget is idézzek
951-ből, a darab nagy kedvelője és értelmező-

e, Major Tamás (nem mindenütt ennyire lapos)
lőadásának műsorfüzetéből.
De nem: a jó mű nem tűri, hogy úgy rántsák elő

agy tüntessék el szükség szerint, mint ilyen-
lyan pártjelvényeket. Majdhogynem egy időben
ajló bemutatása Miskolcon és a budapesti Jó-
sef Attila Színházban, a mű szívósságának két-
éle jellegzetességére világít rá: a miskolciaké
rra, hogy mennyivel többről (is) szólhat a mű
enékre verős avagy közönséggyalázó tréfánál,
mellyé nem túl nehéz alacsonyítani ezt a „naiv,
emes, áttetsző" (Jacques Copeau) komédiát; a
udapestieké pedig arra: milyen szomorú, ha a
ényszeres időszerűsítés vágya torz „magato-
on nevettek" gesztusokba torkollik anélkül,

tása érje. A társadalom biztos egzisztenciájú,
magasabb köreinek ítélete helyett itt egy mester-
kélt koreográfiával letudott akciót látunk. Vagyis
üres ez a jelenet (is). Az előadás nem kínálja a
Molnár Ferenc-i könnyes-bús szórakoztatást,
de nem nyújtja helyette az emberi drámákkal
való találkozás elgondolkodtató, felkavaró
vagy megrendítő élményét sem. Márpedig
eddigi ismereteink szerint a Liliomnak nincs
„harmadik utas" megoldása.

Molnár Ferenc: Liliom (veszprémi Petőfi Színház)

Dramaturg: Duró Győző. Zeneszerző: Rossa László.
Koreográfus: Barta Judit. Díszlettervező: Horgas Pé-

ter. Jelmeztervező: Rátkai Erzsébet.
Rendezőasszisztens: Perlaki Ilona. Rendezte: Vincze

János m.v. Szereplők: Fazekas István, Varga Szilvia,
Papp Márta, Újhelyi Olga, Bősze György, Sashalmi
József, Petényi Ilona, Lang Rudolf, Horváth György,
Bartus Gyula, Háromszéki Péter, Éltes Kond, Patka
Heléna, Nyirkó István, Keller János.

hogy ennek bárminemű előzményét következe-
tesen kimunkálná.

Invenciózus színrevitel Miskolcon

Az úrhatnám polgár valóságos személyiségel-
méleti traktátussá mélyül Árkosi Árpád invenció-
zus színrevitelében, mely a legkisebb elemet is e
központi gondolat köré szervezi. Legalábbis a
színpadképet: Jourdain úr nem szalonban pá-
váskodott élemedett férfikoráig, hanem major-
ságban élt, mely, mint egész addigi élete, most
szintén átalakulóban: az istálló, a széna, a gané
mellett kecses, márványputtós szökőkút - ezt
viszont kecske kerülgeti. Tér ez, egy teljes élet
tere, s nem elzárt szobabelső. A parkbeli allé, az
egybeérő tetejű zöldkoronás fák forognak, ők
mérnek teret, időt: huszonnégy órát és a föld
tengelyének egyetlen emberben való
megroppanását egyaránt képesek érzékeltetni.
Árvai György tervezte a kitűnő, már-már
filozofikus teret, amely nem lesz kevésbé
hatásos attól, hogy Ro-

ger Planchon egykor Budapesten is látott
Dandinjének színpadképét is felidézi. A
háttérfüggönyön ott a hold, majd a napkorong,
majd újra a hold. Egyetlen nap a
személyiségcsere káoszából: aki hajnalban
kihajtotta az állatokat, az esté-re nemigen
tudhatja, mi is történt a jóravaló, ám saját
pénzétől és lehetőségeitől megszédült rőfös
háza táján. Így válik idő és Idő társsá, így il-
leszkedik a megbolydult otthon-hangyafészek
egy (még) megbonthatatlan rend elemévé. Árkosi
egyik előző rendezésében, a kolozsvári Bánk
bánban a feszület nézte döbbenten, mi folyik lá-
bainál. Itt a Természet közönye borítja be a ter-
mészetellenességet is. Ezzel a szerkesztési elv-
vel gyakorlatilag már meg is oldódik minden:
annyira működőképes a terv, a játékot létrehívó
gondolat.

„Kizökkent az idő" - mondhatnánk Hamlettel, s
Jourdain tisztább pillanataiban, talán még érte-né
is. Árkosi színpadán nincs „gyilkos nevetés",
otromba viccelődés, idétlenkedő karikírozás: itt
egy jóravaló, józan, derék ember csodálkozik rá
egy másik világra, ahová fogcsikorgatva próbál-
na átlendülni, s vinné, ragadná magával hozzá-
tartozóit s egész háza népét, még két inasát is.
Ők - komoly szereppé növesztve (Benedek
Gyula, Szegedi Dezső) - lépést akarnak tartani
urukkal, s alkalmazkodni kényszerülnek az új kí-
vánalmakhoz: elegánsan bókolni, szervírozni,
vendéget fogadni - ugyanakkor az istállót is ki-
almozni. Érthető, hogy hamarabb nyúlnak a „vel-
lához", ha bármi elintéznivalójuk akad, mint tál-
cához, spádéhoz vagy nyakfodorhoz.

Végiggondolt, precíz, igényes elképzelés, s
ezt híven támogatta az értő dramaturgiai munka,
Bérczes Lászlóé, amely „színészbarát" módon
teremt „ziccer lehetőségeket". Így például az el-
ső felvonás Jourdain átöltözködésének első fázi-
sával, a levetkőzéssel ér véget - míg a második,
csattanósan, a már szép, színes - és szeren-
csére nem papagájszerűen cifra - kelméiben
magára csodálkozó Jourdain látványával indít.
Ugyancsak rendkívül hatásos a Jourdaint beug-
rató ifjú szerelmesek álruhájának egymás előtti
felfedése is. Az ugrabugrás szertartás idejére a
fiatalok tudják már, ki kicsoda, így a lánykérés
zökkenőmentes, s Luci a tiltakozás-hisztériázás
magánszámát (Balogh Csilla nagy pillanata)
csak következetességből, apjának produkálja.

Az úrhatnám polgárnak vannak igen nehéz
pontjai: az a fajta zenélgetés-táncikálás, amit
XIV. Lajos még olyannyira élvezett, mára alig el-
viselhető. Miskolcon ezt is megoldották: szakí-
tottak Lully álmosító zenéjével, bár Darvas Fe-
renc kellemes, dalolható, élénk muzsikája az ő
motívumai alapján szól. Kiválóak az énekesek
(Molnár Anna, Pécskay Tibor, Baksy Ákos), s
elevenek a zenészek és a táncosok. Érző, értő
jelenléttel vesz részt a játékban valamennyi
szereplő, s ezt bizony észreveszi és díjazza a
közön-
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ség is, a sokat kárhoztatott diákok éppúgy, mint a
felnőttek.

A főszereplők szerencsésen megszabadultak
a moliére-i játéksablonoktól. Kovács Lajos -
végre újra teljes erőnlétben - nagyon fontos
pszichológiai útjelzőket helyez el az eddig jobbá-
ra csak társadalmi emelkedésében ábrázolt
Jourdain megismeréséhez. Ő a figurát a maga
naiv jószándékában, tudásszomjában, gyerme-
kes örömében is megmutatja. Hiszen végül is
semmi rosszat nem tanul (más dolog, hogy csak
a dolgok külsődleges felszínét mutatják meg neki
a hál' Istennek nem az elviselhetetlenségig kari-
kírozott tánc-, zene-, vívó- és filozófiatanárok).
Csakhogy ami bizonyos szempontból fejlődés,
az a másikból, a stabil, józan családéból nézve
rettentő ostobaság, felesleges, bajt hozó igyeke-
zet. Kacagtatóan döbbenetes ura színeváltozá-
sa a szolgálólány, Nicole számára (Zborovszky
Andrea dinamikus, kitágított játéklehetőségeivel
maximálisan gazdálkodni tudó, remek alakításá-
ban) - s hihetetlenül baljós ugyanez a viselke-
dés a feleség szemszögéből nézve. Csoma Judit
valódi drámát játszik el, s egy percig sem az álta-
lános hangulat vagy környezet ellenében, sőt, in-
kább továbbgondolva az azokban megpendített
motívumokat. Jourdainné azt látja: ennek a de-
rék embernek, az ő évtizedek óta szeretett, hű,
jámbor társának elborult az elméje. Hát nem el-
keserítő ez? Törődik, sorvadozik mellette asszo-
nya, az újabb és újabb esztelenségek már-már
infarktusba kergetik. Sápad, szívét gyömöszöli,
pedig hát tevékeny asszony: mos, tereget, a ké-
rők érkezésekor meg éppen tésztát gyúr. Nem
való neki ez a sok változás; ő nem osztályt, ő ott-
hont akar cserélni. Össze is pakol, hogy - afféle
elő-Nóraként - elhagyja a megbolydult félpa-
raszti-mesteremberi hajlékot. Jourdain úrhat-
námságának következményeiről sokkal többet
mond ez, mint hatvan hiábavaló dialektikalecke
a fekete-fehér hajú, Cipolla-szerű Filozófiata-
nártól (Szervét Tibor színes alakítása). A bővérű,
vad mamamusi-szertartás után - amúgy befe-
jezhetetlen a mű - elég gondterhelten távozha-
tunk látva Jourdain üdvözült arcát az új tudások
és új státuszok keltette révületben, ezt a ke-
ménykötésű, kedves embert önmagához nem il-
lő, méltatlan mániák foglyaként - s szánjuk őt és
szeretteit, háza népét, míg másfelől örülünk az
éleselméjűek sikerének: Gesztesi Károly jógázó
inasa s Ilma-szerű párja (Zborovszky), valamint a
másik két pár (Karczag Ferenc - Péva Ibolya,
Balogh Csilla - Dégi János) egybekelésének.

Jourdain úr Angyalföldön

Se vígságra, se töprengésre nem tud hangolni
azonban Szinetár Miklós József Attila színházi

Szervét Tibor (Filozófiatanár) és Kovács Lajos
(Jourdain) a miskolci előadásban (Jármay
György felvétele)

vendégrendezése. Azonkívül, hogy korrektül
megteremti a 17. századi udvari színház és szín-
játékosok közegét, mintegy „színház a színház-
ban" módján játszatva le a darabot - semmiféle
más törekvés, cél, akarat, okság nyomát nem
lehet felfedezni. Rohangálnak, néha-néha
szellemeseket mondanak, humorizálnak vagy
alpárian magukat és egymást fogdossák
rengeteg selyembe s más egyéb anyagba
burkolt férfiak és

nők, míg időnként bágyatag Lully-muzsika szól,
és néhányan táncolnak. A színpadot eközben
három szavazófülke-szerű valami uralja, értel-
metlenül. Szilágyi Tibor önmagát adja, szerep-
formálásra nem is törekszik; de ami helyénvaló
és stílusos, mondjuk, a Maugham-darabban
(Csodálatos vagy, Júlia), azaz férfias, sármos és
intelligens, az itt visszhang és megerősítés nél-
kül való, sőt, kivihetetlen. Ezt jó érzékkel reagálja
le Szilágyi; ekkor kezdi kicsit „feldobni" a szere-
pét, s kezd el cigányosan vagy tájszólásban
beszélni, magát ostobának tettetni stb.
Környezete kedves elnézéssel, játékos
szörnyülködéssel szemléli (Vándor Éva mint
Nicole, Pécsi Ildikó
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Fehér Anna (Doriméne), Szilágyi Tibor
(Jourdain) és Ujréti László (Dorante) a Jó-
zsef Attila Színházban (Koncz Zsuzsa fel-
vétele)

mint Jourdainné teszik ezt). A három
művészet-tanár diskurzusa, illetve
összekülönbözése jó-szerivel azonnal
elfelejthető, nemhogy bárminemű kapcsolatba
kerülne sznobéria és mecenatúra kényes
viszonyának tárgyalásával.

Azonkívül, hogy minden új színpadra lépő
hatásosan lépked s bókol a nézőtéri oszlopfőn
el-helyezett, a királyt jelképező bodor
parókának s fövegnek - más aligha van itt
megkomponálva. Mindenki játszik, úgy, ahogy a
főiskolai helyzet-

gyakorlatok során tette. Egyszer áll csak meg a
levegő: amikor Fehér Anna lép be, Doriméne
márkinőként. Olyan, mintha Fellini Casanovájá-
ból lépett volna ki: hideg és természetellenes,
taszító és vonzó. Sötétlila ajkai alig rebbennek.
Az-tán egyszercsak bor és sült érkezik, ő pedig
rá-veti magát és élvetegen rág, harap, fogyaszt,
hahotázik. Hátborzongató kis betét: oda kell
figyel-ni a megoldásaira.

Érthetetlen továbbá, miért kellett újrafordíttat-
ni a darabot Bognár Róberttel, aki pazarul meg-
csinált már lefordíthatatlannak vélt szövegeket,
de Moliére-be beletört a bicskája. Poén és humor
nélkül, szinte a játék ellenében alkotta újjá a
szöveget. Várja-várja az ember a Mészöly
Dezső-i

fordulatok újszerű megfelelőit - aztán hoppon
marad. Emellett szinte eltörpül, vajon miért hasz-
nál a színészcsapat egyik fele u-t, a másik fele o-t
Jourdain nevének első szótagjában.

Az angyalföldi színházban nevetnek, jó a han-
gulat. Nem kabarétréfán, nem disznó vicceken,
hanem emészthetetlennek hitt külföldi klassziku-
son, olyan darabon, amit, ha a tévé vagy a rádió
közvetítené, legtöbben elzárnák a készüléket.
Hát már ez sem jó, hogy a nép Moliére-en mulat?
Az igénytelenség egyik válfaja, hogy nagy névről
állítjuk ki a könnyen fogyaszthatóság minőségel-
lenőri védjegyét, s könnyen hívőket csapunk be:
komoly, igazi színházban voltak, s lám, ez is
mennyire hasonlít a Sas Józsihoz! Átverés...

Moliére: Az úrhatnám polgár (Miskolci Nemzeti Szín-
ház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Árvai György m.v.
Jelmez: Bozóki Mara. Koreográfia: Bozsik Yvette. Ze-
ne: Darvas Ferenc. Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Kovács Lajos, Csoma Judit, Balogh Csilla,
Dégi János, Gesztesi Károly, Zborovszky Andrea, Pé-
va Ibolya, Karczag Ferenc, Benedek Gyula, Szegedi
Dezső, Szervét Tibor, Honti György, Kuna Károly, Ma-
rosi Péter, Miske László, Varga Lajos, M. Szilágyi La-
jos.

(József Attila Színház)
Fordította: Bognár Róbert. Díszlet: Fehér Miklós. Jel-
mez: Shaffer Judit. Koreográfus: Majoros István. Ren-
dezte: Szinetár Miklós m.v.
Szereplők: Szilágyi Tibor, Pécsi Ildikó, Hegyi Barbara,
Vándor Éva, Rékasi Károly, Józsa Imre, Újréti László,
Fehér Anna, Kerekes József, Háda János, Keresztes
Sándor, Mátrai Tamás, Láng József.

A HOLM májusi számából

Mándy Iván: A második félidő (novella)

Határ Győző: Versek

Vas István: Feloldozás (II)

Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés

Nádas Péter: Mi, mit jelent, nekem, neked (esszé)
Megyesi Gusztáv: Teremtorna (publicisztika) Petri
György, Utassy József, Várady Szabolcs, Imreh
András, Tóth Krisztina, Kapecz Zsuzsa, Mezey
Katalin és Villányi László versei

Juhász-Nagy Pál-Zsolnai László: Az ökológiai
kultúráról

Lukács Péter: Oktatáspolitika és iskolaszerkezet
Nagyezsda Mandelstam: A hagyaték
A Figyelő című rovatban Nagy Gáspár, Radnóti
Sándor, Csuhai István és Orsós László Jakab
könyvkritikája


