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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

ás, a bizonyosan nem történőre, nem születőre
árakozó színművész az idei szegényes évad
gyik emblematikus figurája. Az ingerültség és

ölény nélküli Brekk még azt is megtestesíti, hogy
épp a budapesti városháza színházában, egy

zínészstúdió fejeként nem vár semmit - ennek
llenére hajlandó a mókusfutásra a semmi mo-
ollájában.

Helyey László és Márta István - Jordánhoz
asonlóan - Ács intenciói mellet Beckett nyakti-

ópontosságú utasításait is betartja. Önálló önál-
ótlanokat játszanak, akik részint a gazda énjei-
ek kivetülései. Másrészt a lázadozó Joe Cali-
an-szerű alak, aki még nem tanult bele eléggé a
eménytelen és választalan világba, ezért néha
eg-megrázza a szavak börtönrácsát, de
gyébként cinikus fráter: szolgai módon forgatja
itvány betűkből szőtt köpönyegét. Helyey re-
ekül lopja a figurába a szánalmasan önző és
ökhendi ember fontoskodását. Márta István
gyetlen szó nélkül játssza - és pontosan ettől

átssza - a gondtalan, édes szolgát, kinek lát-
zólag minden sikerül a fekete-fehér billentyű-
ön. Ariel ő: ha egy skatulya kinint kérnek tőle,
áris megy, és két percen belül repesve hoz egy

sák szerecsendiót.
Ács János úgy számolta ki a darabot, mint ele-

i egyenletet. Tiszta, szép és kétségbeejtő
unkájának legigazabb dicsérete az, hogy már a

izenötödik perc táján szinte fizikai fájdalmat
rzünk: miért beszélnek, miért mernek egyáltalán
eszélni a színpadon? Szégyen, hogy mind-ezt
agunk is szavak segítségével vagyunk

énytelenek hangtalanul megfogalmazni. Jobb
oponyák, muzsikusabb lelkek ugyanígy kitennék
szűrét a Zenének.

Szintén nem először került közönség elé a
Muszorgszkij-Ravel-Ács": az Egy kiállítás képei
ltal ihletett szótlan látomás. Két szerelmes
yermekember, álomba szenderülvén, csudát lát,
ha már orosz a zeneszerző, hát orosz-szovjet,

ári és vöröscsillagos szörnyű csudát. Nem mást,
int az ember tragédiáját. A játékba be-vont,

okféleképp ide-oda vont függöny mögött a
endező a madáchi nagy mű Iondoni színének
írgödörjelenetét is megidézi. Mint a Beckett-já-
ék egésze, úgy ennek a részletei is halálos élet-
épek. Sajnos a totális szabadsághiány és az ör-
ögi kísértések e zenés látványszínháza kissé
rőltetetten működik. Nemcsak szimpla gondolat,
ogy a prémes, dőlt keresztes cári föveget
agába fojtja, letakarja a csillagos katonasapka -
e a zene áramából kiszakító technikai kérdés,
ogy ereszkedik alá az uralkodói fejfedő, és utóbb
ontosan rátalál-e a másik.

Az eredeti szándék vizsgadarabfélét keresett
Merlin stúdiósainak. Erre a célra Ács „fantáziá-

a" nagyjából meg is felel. Akadnak elragadó pil-
anatai is, például a sárkányfiakat dajkáló óriás-
sszony víziója (kár, hogy rém ronda sárkány-

tojásokat nyújt át a bámuldozó, a szexualitás kü-
lönféle válfajaitól és egyéb rémségektől már
megbabonázott, álmában fölébredt russzista
Ádámkának és Évácskának). Lázár Kati és Jor-
dán Tamás, a stúdió két vezető
színészprofesszora nemes pedagógiai
gesztussal együtt lép föl a növendékekkel -
akiknek karát a kaposvári művész, Gőz István is
kiegészíti --, ám szereptelen szerepeikben is
sokkal fénylőbbek, mint a „gyerekek". Jordán
remegő cárja, Lázár meztél-lábas asszonya
jobban megmarad az emlékezetben, mint
bármelyik tehetséges stúdiós igyekvése. A
tanári-színészi kollegialitás akaratlanul is
fordított eredményt hozott; ám a rokonszenves
Merlin megint nem vizsgázott rosszul.

Tartuffe volt már a sztalinizmus ténykorában
a klerikális reakció félelmetes
szimbóluma, volt aztán, enyhültebb időkben,
a rendszerhű konformizmus karikatúrája,
s még nincs is oly rég, hogy a Spiró György-féle
beágyazásban cinkosan nevettünk össze az
idegen elnyomás gyilkos szatíráján. És tessék, a
téma ismét az utcán hever, és a nézőtér kéjesen
borzong meg az új zöngéjű klasszikus sorok hal-
latán: „De alkudozni az Istennel is lehet... És iga-
zolja majd legroszabb tetteit /a cél szentsége és a
buzgó hit", avagy „Dicsőség bármilyen megbí-
zás, amelyet / Az a hatalom ad, melytől ez is
ered... / a trón érdeke áll mindenek felett...",
majd tovább: ,.Ehhez hogy ért: amit mindenki
tisztel, / Köpenynek szabja ki s beburkolózik ez-
zel."

Ruszt József, aki aligha mondható Moliére-
specialistának, elsősorban persze azért hajolt le
az utcán heverő kincsért, mert egy tervezett be-
mutató kicsúszott a kezéből -- de ha már így
adódott, tudta, mit emelt fel. S ha ideje lett volna
le is tisztogatni, ki is fényesíteni (eléggé köztu-
dott, hogy a próbaidőszak derekán vette át az
amúgy is hirtelenében előkapott darab rendezé-
sét), akkor akár meg is születhetett volna az, ami
csak némely ihletett pillanatban sejlik fel: 1992.
magyar Tartuffe-je. Így ennek vázlata vagy
csontváza kerül elénk, amelyre hol jut egy kis
szín, egy kis hús, hol nem.

Annyi így is nyilvánvaló, hogy nem olcsó, kül-
sőséges aktualizálásról van szó; ennél a remek-
mű aktualitása sokkal mélyebb, sokkal inkább a
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darab szövetébe maródott. Közvetlen allúziók
nincsenek, a - névtelen tervezőtől származó -
jelmezek is korabeliek, a szöveghűség - a kissé
brutális húzásoktól eltekintve - csorbítatlan.

Másfelől természetesen - eltekintve most a
szinte kényszerű nézői eszmetársításoktól -
mégsem csak a szöveg szól. Önálló mondaniva-
lója elsősorban két tényezőnek van, egy állandó-
nak és egy alkalminak. Az állandó a Nádasdy-te-
rem - és általában a Ruszt-színpad - sztenderd
elrendezése: a nézők által (ezúttal) három
oldalról alig néhány (ezúttal, legalábbis elvben,
két) sorban szorosan körülzárt középső deszka-
palló, amely főként a mozgások, a dinamikus je-
lenetek színhelye, és ennek két végén, rá merő-
legesen, a statikusabb, diszkurzívabb fellépé-
sekhez szolgáló kiöblösödő terek. Ez az elrende-
zés rendkívüli mértékben közvetlenné, jelenva-
lóvá s egyszersmind frappánssá teszi a játékot,
továbbá szokatlanságával, erős effektusaival
segít elfedni a színészi munka egyenetlenségeit,
s végül a színpad sajátosan varázsos alkímiája
révén éppen közelítve távolít is, hiszen tudjuk: ha
akár bármikor megérinthetnénk is a jól felismer-
hető s egyéb szerepeiből, esetleg civil megnyil-
vánulásaiból is ismert X.Y. színészt, nem X.Y.-t
érintenénk mégsem, hanem egy fiktív, nem léte-
ző alakot, amely mintegy el is foszlanék érinté-
sünkre, s így X.Y. voltaképpen távolabb van tő-
lünk, mintha több méterrel messzebre és maga-
sabban ágálna egy hagyományos színpadon,
ahol eszünkbe sem jutna megérinteni. Adott
esetben ez a Tartuffe, mutatis mutandis, köz-

S Z Á N T Ó J U D I T

TARTUFFE VELÜNK VAN
BEMUTATÓ A FÜGGETLEN SZÍNPADON
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Olasz Ági (Mariane), Kaszás Géza (Orgon) és
Kolti Helga (Dorine)

tünk, köreinkben játszódik, s egyszersmind a
szereplők mégis éppoly kevéssé kortársaink,
mint ahogy nézőként mi is szerepet játszunk, s
nem vagyunk azonosak színházon kívüli önma-
gunkkal.

Az alkalmi tényező az előadásnak mintegy
fő-szereplőjévé vált Lőrinc, Tartuffe szolgája.
Igaz, ő már korábban is eszébe jutott több
kortárs rendezőnek éppúgy, akárcsak a Három
nővér rendezőinek egy végképp láthatatlan
főszereplő: ama bizonyos Protapopov, Natasa
szeretője, Andrej főnöke. Valóban: ki is lehet az
az ember, aki Tartuffe-fel a legbizalmasabb
közelségben él, akiben Tartuffe feltétlenül
megbízik, míg az Orgon család, beleértve még
a vakbuzgó Pernelle asszonyt is, nyugtalan
gyanakvással szemléli. Moliére maga
mindössze egyetlen jelenet-ben lépteti fel néma
szereplőként, igaz, itt viszont sokat elárul, hogy
Tartuffe rábízza ostora és szőrcsuhája
elrakását, amiből nyilvánvaló, hogy a szolga
tudja, mire nem használja gazdája mes-
terségének címereit. Ruszt azonban, színpada
lehetőségeit jól kamatoztatva, végig a színen
tartja: az egyik pallóvégi öbölben, a lépcsőn ku-
porogva fülel s leskelődik. Adatokat gyűjt mint
gazdája besúgója, de megvan a saját élvezete
is: vihog, kajánkodik, felháborodik, elégedett,
gunyoros, kárörvendő, és még más árnyalatokat
is kifejez mimikájával Becző Árpád, aki sunyi gu-
miarcával, az izgalomtól homlokába hulló fekete
hajával, nesztelenül kacsázó surranásával kül-
sőleg is szuggesztív. Mármost a darab végén

csak Tartuffe bukik le; Lőrinc viszont máris ott
ólálkodik a király elé járuló Orgon család körül, s
azok éppúgy nem figyelnek fel az újabb
veszély-re, mint annak idején, Tartuffe
felbukkanásakor. Itt az újabb Tartuffe? A
kígyótojás? Ehhez azért egy kicsivel
veszedelmesebb Lőrinc kellett volna, olyan, aki
nemcsak a besúgót érzékelteti, de a nagy
manipulátort is előre vetíti.

Van még jó néhány ilyen tartalmas ötlet a ren-
dezésben. Így például az, hogy Lojális urat és a
Rendőrhadnagyot nemcsak egyszerűen ugyan-
az a színész (a most is karakterisztikus Kocsó
Gábor) játssza, hanem a két figura ténylegesen
is azonos: a hatalom bármilyen funkciót betölteni
kész eszköze, akinek semmi aggályt nem okoz,
hogy ugyanazokat az alattvalókat hol porba sújt-
ja, hol felemeli általa a hatalom. A dobogón -
amelynek lépcsőjén Lőrinc ül - a vörös lepellel
leborított karosszék a domináns elem. Kezdet-
ben Tartuffe trónol ott, majd a Rendőrhadnagy
(azelőtt Lojális úr), végül üresen állva „fogadja"
Orgonék hajbókolását, s bocsátja el a közönsé-
get. Mindig lesz, aki beleül, de a lényeg maga a
bútordarab, s amit jelképez. És ha éppen üres,
akkor a legfélelmetesebb.

A másik kettős szerep már kevésbé meggyő-
ző: Pernelle asszonyt és Tartuffe-öt játssza
ugyanaz a színész, Bagó Bertalan. Lehet ebbe
beleképzelni mindenfélét, mondjuk, hogy a
hatalom bigott megszállottja egyszersmind
önmaga első számú, legbigottab hódolója is, ez
azonban talán még Rusztnak sem jutott
eszébe; talán csak megtetszett neki a szelíd
transzvesztitizmus játékos lehetősége, mint
ahogy több a szín-padon nem is sül ki az
ötletből.

Puritán, de felemás a hallgatódzási nagyjele

net megoldása is: ama bizonyos asztalt itt Orgon
földre terített köpenye „jelenti", ezen kuporog Or-
gon a számára világrengető fontosságú jelenet-
ben. A megoldás kétségtelen előnye, hogy így
arcjátéka háborítatlanul követhető; azonban ál-
tala egy merőben másfajta - távol-keleti? -
konvenció Iopódzik be az amúgy realista stílusú
játékba. Arról nem szólva, hogyha a színpadkép
ismer széket, miért ne ismerhetne éppúgy asz-
talt is?

De még a sarkalatos koncepció körül is akad
probléma. Ha ugyanis Lőrinc a maga kiváltságos
posztjáról mindent hall és mindent lát, akkor
hogy lehet, hogy amikor Tartuffe-fel üldögél ott,
mindketten süketek-vakok lesznek, s nem sze-
reznek tudomást Elmira egérfogótervéről? Ké-
zenfekvő ok megint csak egy van, az tudniillik,
hogy ez esetben nem lenne dráma. Amúgy itt is
lehet spekulálni: esetleg elképzelhető, hogy
csak Tartuffe-öt vakítja meg az önteltség, Lőrinc
továbbra is résen van, csak épp bölcsen elraktá-
rozza magának, amit kifürkészett; a játék azon-
ban nem mutat ebbe az irányba. Avagy: a két
fér-fi tán úgy egymásba van révülve - lám,
Tartuffe át is öleli kedves Lőrince vállát -, hogy
megfeledkeznek az éberségről... Persze holmi
férfi-szerelemre utalni sem szabad, hiszen
Tartuffe éppen egészséges nemi ösztönein
veszít rajta. Akkor hát mi okból függesztődik itt
fel a leleményes konvenció?

Vagy hasonlóképpen: merész kísérlet a köz-
tudottan sápatag moliére-i szerelmesek egyéní-
tésére, hogy a gavallérját bugyogóban-mider-
ben fogadó Mariane és szíve Valérja civódásuk
után a mindközönségesen egy kétjegyű szám-
mal aposztrofált pózban borulnak nem is egy-
másra, hanem egymásba a padlón - csakhogy
akkora jelenlévő Dorine miért folytatja a békítge-
tést úgy, mintha Tartuffe és Lőrinc módján, hirte-
len ő is megvakult volna? Nehéz belenyugodni a
póriasan szimpla magyarázatba, hogy az idő volt
kevés az ilyen egyenetlenségek elgyalulására:
az ember, már csak a Ruszt iránti tiszteletből is,
magyarázat után kutakodik, és mérges, amiért
nem talál ilyet.

Szóval: a koncepció előnyös színű, érdekes
textúrájú mázként borul a színészileg most is
egyenetlen előadásra, de mert helyenként a máz
felpattogzik, a színészi gyengeségek ezúttal
szembeötlőbbek. Nem mély, de tetszetős Bagó
Bertalan Tartuffe-je: puha, csonttalan, időnként
már rongybabaszerű járása, önelégült, fenyegető
mosolya, félelmetesen édeskés, szelíd hangja
hideglelős nevetésre gerjeszt. A Fehér Juliénál
asszonyosabb-nőiesebb, vonzóbb Elmirát pedig
még nem láttam magyar színpadon, ahol a nőies
nők, asszonyos asszonyok fehér hollószámba
mennek, s prózai príma donnák helyett fanyar
karakterkomikákra vagy ideges
vénkisasszonnyá száradó fiús vadócokra
szokás osztani
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Fehér Juli (Elmira), Kaszás Géza és Bagó Ber-
talan (Tartuffe)

az érett szépasszonyokat. (Takács Kati és Bán-
sági Ildikó elvégre nem lehet ott mindenütt.) Az
örökkön izgalmas „Orgon-ügyre" viszont nem
derül új fény: a kitűnő Kaszás Géza egyelőre azzal
van elfoglalva, hogy természetes méltóságának
kiaknázása helyett középkorúan statikus és
megállapodott próbáljon lenni a számára korán
jött szerepben. A többiek éppen csak vázlatokat
hoznak, s hogy jellemközhelyeket csak közhe-
lyesen tudnak jellemezni, az ezúttal a rövid pró-
baidőnek s a rendezői-színészi elmélyülés kény-
szerű hiányának is betudható.

De még így, figyelemre méltó kezdeményeivel
és nem csekély fogyatékaival is többet érdemel
ez az előadás, mint amennyi, nem sokkal a be-
mutató után, kijár neki: írd és mondd, összevissza
huszonhét néző: két kritikus, egy középkorú pár
és huszonhárom diák. Töredékannyi, mint ahány
újságcikket annak idején, s nem is oly rég - csak
épp egy politikára és művészetre, művé-
szetpolitikára és politikus művészetre a mainál
összehasonlíthatatlanul fogékonyabb időben - a
Függetlenek szegedi botránya és budapesti új-
jászületése ihletett. S mégis hajmeresztő képte-
lenség, hogy az egyik legérettebb és legegyénibb
hangú magyar rendező gondolkodó és gon-
dolatébresztő előadására ennyi embert lehessen
csak összetoborozni, még ebben a mai szín-
házapályos világban is. A Független Színpadnak
egyelőre nem is több pénzre, kiegyensúlyozot-
tabb társulatra, megfelelőbb helyiségre - min-
denekelőtt offenzív és invenciózus menedzse-
lésre lenne szüksége. Május van, ballagás hete
van, és különben is sokan félnek, hogy elnyeli
őket a Fekete Lyuk - ennek a teremnek akkor is
meg kéne telnie estéről estére, sőt: ide járni divat
kellene, hogy legyen.

Ehhez képest mi, huszonheten egész jól sze-
repeltünk: feszülten figyeltünk, jó helyen nevettünk
(tehát jó helyen búsultuk el magunkat), és még
szerény, de lelkes vastapsot is produkáltunk. De
közben talán mindnyájunkban ott motozott a kínos,
bár indokolatlan lelkifurdalás, amiért közönségnek
csak jóindulattal nevezhető ritkás kis csapatunkat
ennyire komolyan vették.

Moliére: Tartuffe (Független Színpad)
Fordította: Vas István. Rendezte: Ruszt József.
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