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ARC ÉS ÁLARC
sztal körül kergetőznek: Tartuffe és
Elmira. „Egy szót sem hiszek el
szívének, / Amíg szerelmemet nem
győzik meg a tén y e k " - rikkantja a tar
fejű reverendás kéjenc, majd az utolsó

szót alaposan meg-nyomva felugrik, és vadul
üldözőbe veszi a kipirult arcú, csillogó szemű
asszonyt. Elmira meg-szeppen, kéreti magát.
majd dévaj, csábító iszkolásba kezd.

Szaladgálásuk nem a szerelmes férfi és a vá-
gyódóan menekülő nő násztánca. Kikapós gye-
rekek hancúroznak a színpadon hálószobai pár-
nacsata közepette. Eperjes Tartuffe-je és Bán-
sági Elmirája bohózatig feszítik a jelenet határait.
Eperjes mint vágyától űzött, begerjedt hím veti rá
magát az asztalra döntött Elmirára. Sietős gyor-
sasággal ráncigálja le bokáig a harisnyanadrág-
ját, komótosan szétterpeszti Elmira combjait, s
egy bakugrással fölötte terem. A jelenet több mint
komikus: bohózatszerű. Orgon, míg Tartuffe kö-
rülnézett, tiszta-e a levegő, előkászálódik. So-
pánkodva roskad az asztal végéhez. Magába
zuhantan vádolja önmagát, mikor beviharzik a
kéjvágyó férfi, s ruganyos szökelléssel Elmirára
ugrik. Orgon az asztal végén ül, majdnem össze-
ér az orruk: farkasszemet néznek. A pipogya férj
vádlón, a rámenős színlelő rezzenéstelen arccal.

Tartuffe, akiről Jar Kott megjegyzi, hogy
„szenvedélyei erősebbek, mint az álarc, amelyet
felöltött", Tompa Gábor színházában nyers, bru-
tális, mohón kéjvágyó férfi. Egy percig sem titkol-
ja igazi lényét, még a bávatagon buta Orgon előtt
sem. Pontosan illik rá Kott jellemzése: „az arca
valódibb, mint az álarca". Az álarc - a tar kopo-

MOLIÉRE: TARTUFFE
nyát mintázó paróka, néhány groteszkül lelógó
hátsó hajtinccsel, a reverendaszerű öltözék kö-
télnyire méretezett, nyakba akasztott rózsafü-
zérrel -, a hajlott hát, a kimérten lassú vagy
szenvedélyes mozdulatok istennel eljegyzett
egyházi személyiséget takarnak, ám a férfi érzé-
ki mohósága, indulatossága jelenetről jelenetre
leleplezi igazi lényét.

A rendező Tompa megkettőzi a színpadon
Tartuffe alakját: kísérője, inasa, fegyverhordo-
zója néma áhítattal követi és utánozza Tartuffe
mozdulatait, ám a megkettőzés groteszk látvá-
nyán túl önálló mozgásteret csak ritkán kap.
Például a végjátékban, amikor Tartuffe-öt
letartóztatják, s mindjárt félholtra is verik a király
pribékjei - csatlósa ekkor ellene fordul; vagy az
asztali la-koma jelenetében, amikor Tartuffe-
nek kupába tölt bort, maga pedig kancsóval
koccint gazdájával.

Tompa Gábor színháza, Thália-beli Tartuffe-
je erről tanúskodik, magán viseli a nagy román
rendezőiskola szellemujjainak nyomát: radikális
és teátrális. Radikálisan szakít sokféle játékkon-
vencióval (Tartuffe-je ezért is olyan meglepő és
zavarba ejtő), s teátrálisan állítja elénk a moliére-i
színház barokk pompáját. Ritkán látni manapság
magyar színpadon ilyen korhű, kidolgozott és
szépséges jelmezeket, mint amilyeneket Dobre-
Kóthay Judit az előadáshoz tervezett. A moder-
nista vagy posztmodem fogantatású előadások

Tóth Auguszta (Mariane)
és Nagy-Kálózy Eszter (Dorine)

többnyire stilizációként vagy ironikus ellenpont-
ként alkalmaznak barokk csipkéket vagy bodorí-
tott parókákat. Tompánál a kellékek s jelmezek
visszakapják eredeti funkciójukat: minden a he-
lyén, minden „működik". s még arra is rácsodál-
kozhatunk, hogy a fodros parókák hogyan is
funkcionálnak használati tárgyként. Látjuk, hogy
a kellékekkel „fölékszerezett" bugyuta Orgon
(Blaskó Péter) hogyan vedlik tekintélyt paran-
csoló úrból kese hajú, pipogya papucsférjjé. Tar-
tuffe tar koponyát mintázó maszkja szintén erő-
teljes színházi jel: viselőjének valódi arcát lenne
hivatott elleplezni, de úgy, hogy közben mindvé-
gig tudatosítja a szereplőkben (s a nézőben):
Tartuffe szerepet játszik, valódi természete elle-
nére mímeli az álszentséget.

A rendező láthatóan precízen végigelemezte
a drámát, s még alaposabban kielemezte és ki-
dolgozta az egyes szituációkat. Az asztaljelenet-
ben Elmira többször is dörömböl férjének. Tar-
tuffe, vérszemet kapva, ritmusosan utánozza.
Mintha csak tudná, hogy ott rejtőzik valaki, akit
meg kell téveszteni? Csakhogy ekképpen is hí-
zelegjen imádottjának? Egy biztos: Elmira hiába
zörgeti az asztalt, Orgon csak nem akar előbújni,
s Tartuffe viháncolva folytathatja ostromát.

A gesztuskultúra gazdagsága élteti az elő-
adást hullámzó színészi kivitelezésben. Vérbő,
eleven és dinamikUs játékot látunk, ám a színészi
játék egyenetlensége olykor „leülteti" a produk-
ciót. Blaskó Orgonja haloványabb. vértelenebb,
puhánysága, bugyutasága fakóbb színeit való-
sággal elhomályosítják környezetének színes fi-
gurái: a rámenősen pimasz Damis (Lux Ádám), a
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serfesen viháncoló, infantilisen intrikus Dorine
Nagy-Kálózy Eszter), nem beszélve az érett
sszonyiságú, fölragyogó arcú Elmiráról (Bánsági
ldikó). Nagy-Kálózy Dorine-ja szenvedélyes és
zgága játékmester az előadás első felében: szá-
uldozik, kerít, mórikálva játszadozik, leiskolázza

bávatag szerelmeseket. Hepciás szolgáló és
óságos házicseléd, aki mire Tartuffe-höz ér az
ntrikálásban, már csuklik a nagy akarástól: Tar-
uffe, Tar-tuffe, hadarja a név felét elharapva.
ánsági Elmirája nagyokat rikkant, gyöngyözőn
acarászik, csillogó szemekkel hódít: alaposan
elemelegszik a színlelt szerelmi bújócskába.

Tompa rendezői koncepciójának persze az
perjes megformálta kéjenc Tartuffe a sarkpont-

a. Mohón falja az ételt; búg, minta kurrogó gerle,
ürrög, mint a párzó fajdkakas; sóváran elnyílik a
zája, ha testközelben érzi Elmirát. Vicsorgat és
sücsörít, ágyékát meredezteti, mohón habzsolva
légítené ki sürgető kéjvágyát, vadul és sietősen
áncigálja le magáról a ruhát, hatalmasakat ugrik,
yelvével csettint. Eperjes száguldozó Tartuffe-je
lykor „kinéz" a szerepből: a figura vehemenciája
ögött látni engedi szerepformáló szenvedélyét, a

zínész öniróniáját, ahogy az álszent mímelő bo-
ózati működését szemléli. Elrajzolt, nyers és vad
zínekkel megmintázott alakja meseien démoni-
álja s ezzel némiképp el is súlytalanítja Tartuffe
zemélyiségét, az álszent félelmetességét, s
ompa előadását időről időre a bohózat felé taszi-
álja. Ami persze „benne van" a darabban, csak
át a partnerek többsége másfajta komédiát ját-
zik.

Szólhatna természetesen az előadás az érzé-
iség hatalmáról, az emberi viszonyokat legyőző

Blaskó Péter (Orgon) és Eperjes Károly (Tartuffe)
az asztaljelenetben (Koncz Zsuzsa felvételei)

szexualitásról. Ám Eperjes Tartuffe-je nem érzé-
kiségével hódít, hanem figurájának nyers, zabo-
látlan ösztöneit teszi érzékletessé. S bár Bánsági
Elmirájának arcán egy-egy pillanatra átsuhan a
feltámadó vágy kísértése, asztali párosuk Tartuffe
rituális gimnasztikája csupán.

A Thália előadása telítve van pompás rendezői
megoldásokkal, végletekkel és talányokkal. A já-
ték végén Tartuffe-öt félholtra verik, és lábánál
fogva csigára húzzák az igazságosztó király pri-
békjei. Közben kivilágosodik egy televízió, s Or-
gon háza népe áhítatosan, némán nézi-hallgatja a
fülbemászó sláger ismerős popzenei klipjét. Egy

Zajlik a játék a Radnóti Színház színpadán.
Nem hiperrealista, nem pszichologizáló Freud-
esszé, nem is szimbólumokra koncentrálóan
elvont: eleven, „emberek köz-ti" térélmény.
Minden egyes elmozdulás további elmozdulások
sorát idézi elő, hullámin

erkölcsi világrend relativizálódásának, szétzüllé-
sének groteszk himnuszaként? A hamisság drá-
mai kódájaként?

Az élénkebb fantáziájúak tetszőlegesen sza-
poríthatják a lehetséges olvasatok számát. Sőt ha
kedvük van hozzá, még a színpad szélén pihenő
almák üzenetén is elrágódhatnak.

Moliére: Tartuffe (Thália Színház)
Fordította: Vas István. Díszlet-jelmez: Dobre-Kóthay
Judit. Zenei szerkesztő: Tompa Gábor. Mozgás: Unger
Béla. Rendezőasszisztens: Robert Sturm. Rendező:
Tompa Gábor.
Szereplők: Csernus Mariann, Blaskó Péter, Bánsági Il-
dikó, Lux Ádám, Tóth Auguszta, Mertz Tibor, Bregyán
Péter, Eperjes Károly, Nagy-Kálózy Eszter, Hunyad-
kürti István, Nagy Gábor, Teszáry László, Keresztes
Sándor.

terferencia, gyűrűznek az egymásból bővülő
körök.

Nincs tökéletes előadás (riasztó is volna). Ez a
mostani, a Gothár Péter rendezte Nem félünk a
farkastól a Radnóti Színház színpadán a
professzionalitás, a figyelem, az összefogottság
és a
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MINDEN A KERTBEN
ALBEE: NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL


