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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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kiugró, jól időzített színészi csúcsformák együtte-
séből, illetve szerencsés konstellációjából szüle-
tett; úgy fest, mintha egy virágzó színházi kultúrá-
ból kifeslő előadás lenne. A tudatunk mélyén ott
dobol persze, hogy éppen az egyenetlenség, a le-
hetetlenségek kompromisszumaiból fakadó, na-
ponta változó kényszerhelyzetek sora löködi ide-
oda a színházakat, s a benne működők
teljesítményeit: de éppen emiatt és ennek
ellenére teremtődhetnek egyedi s épp ezért a
kelleténél jobban elcsodálkoztató, de
mindenképp megrendült hálára kötelező
pillanatok.

I. Házigazda-gyalázó

A háromfelvonásos mű kétfelvonásossá tömörí-
tése célszerűnek látszott, annál is inkább, mert
az eredeti harmadik felvonás túlontúl sokat időz
az enigma magyarázatánál, azaz egy megfe-
neklett házaspár kitalált gyermekénél. Az eredeti,
1962-es bemutatón és jó néhány későbbi in-
terpretációban nagy szerepet kapott a darab két-
ségtelenül létező szimbólumsíkja: az amerikai
kiüresedés állapotrajza, melyben a valóságos

gyerekeket is, az álombelieket is megölik. Üres
méhű és üres tekintetű asszonyok járnak-kelnek
a konyakospoharukkal egy illúzióvesztett, hamis
csillogású, partys és előmeneteles világban.

Gothárt láthatólag ez érdekelte a legkevésbé,
lévén ez az időhöz kötöttség a darab
legromlékonyabb alkotóeleme. Ezért a
világháborúra vonatkozó utalások is
kimaradnak a szövegből, teljesen természetes
módon kilencvenes évekre hangolta környezet
és a szereplők életkora is. Itt játszmák vannak,
bár nem csupán az Eric Bernekönyv tárgyalta
értelemben, nem teljesen előre kiszámítható
szükségszerűségekkel. Valaki másként él és
gondolkodik, mint a legtöbben a környezetéből,
finomabb, olvasottabb, intelligensebb - viszont
erőtlenebb is. A másságnak nem képes érvényt
szerezni, legfeljebb a verbalitás szintjén. Olyan
szado-mazochista kapcsolatba kerül, amelyben
állandóan változik, melyikük melyik is a két típus
közül. Mivel ez a helyzet húsz-egynéhány éve áll
fönn, finomul a kín, nem-csak növekednek, de
néha csökkennek is a té-

Csankó Zoltán (Nick), Bálint András (George),
Csomós Mari (Martha) és Nagy Mari (Honey)

tek; előtérbe kerülnek az összezártság és össze-
szokottság humoros, néha már élvezhető oldalai
is, anélkül azonban, hogy feloldanák a be nem il-
leszkedés, az oda nem illés problematikáját. Bá-
lint András ezt játssza el, maximálisan
kihasználva azt az alkati-szemléleti-gondolkodói
karaktert, melyet mintegy emblémaként hordoz.
A száraz gúnyból könnyen lesz izzó gyűlölet, de
az önfegyelem gyakorlása is hordoz némi fölényt
és nyújthat elégtételt. Egy reverenciával
odanyújtott pohár vagy egy meg nem gyújtott
cigaretta: mind részei ennek a szűkösségében is
árnyalható figurának.

A rendezés számít arra, hogy mi már nem a
rothadó Amerika lélektiprásaként nézzük ezt a
játéksort, hanem mi magunk is ügyesedtünk a
kínzásokban, már-már élhető életformává avat-
tuk őket magunk is. Nemcsak az egyébként még
mindig zseniális és hallhatóan nem sokat változ-
tatott Elbert-féle fordítás miatt lesz most mulat-
ságosabbá George és Martha, Honey és Nick
négyese, hanem mert a szöveg melletti gesztus-
világ is töretlenül felépül, legkivált éppen George-
Bálint habitusának következményeként. George-
éknak óriási „sípoló macskakő" van az új bau-
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Martha: Csomós Mari (Koncz Zsuzsa felvételei)

hausos házuk üvegtetejű dohányzóasztalán
vicces öngyújtóként. George, mikor Martha az
egyik leggyalázatosabb történetet kezdi
mesélni róla, bekapcsolja a porszívót, a mixert,
mindent, hogy a zajjal elnyomja hangját. Fiatal,
feltörekvő tanártársától, Nicktől, a vedelős
éjszakai muri vendégétől, annyira utálkozik,
hogy seprűjét tolja oda, arra rakja rá Nick
elhasznált papírtörülközőjét, s azzal löki
ügyesen a kukába. Nem nyújtja, hanem dobja a
poharat - fickósan ügyes, pedig éppen
puhányságát szapulja élete párja a leg-
gyakrabban. Az össze- és egymásra hangoltság
érdeme, hogy ezek az egyébként aprólékosan
kidolgozott játékok szinte spontán
improvizáció-ként hatnak, s csak a többszöri
megnézés leplezi le koreografált mivoltukat.

II. Vendégfingató

Előnye ennek az újabb színrevitelnek, hogy az
„alházaspár" szerepében is két nagyon markáns
és nagyon képzett színészt mutat meg. Csankó
Zoltán és Nagy Mari annyi új színt hoz, hogy a
szinte már könyv nélkül fújt darab menetét kiszá-
míthatatlanná teszi. Egészséges, inkább a
helyzet sodrásának engedő fiatalembert formál
meg Csankó, aki csak később válik a „szokott
pimasszá", azaz a George által felvázolt mohó
kar-

rieristává, a helyi egyetem leendő despotájává.
Nem talál szavakat: részegség és döbbenet
fosztja meg tőlük. Hogyan lehet dicsérni egy
nonfiguratív festményt? Kézmozdulatokkal lehet
csak utalni rá? Hogyan lehet kifejezni, hogy
halálosan elég a folyton hányó feleségből és a
bűzös okádékából? Zakót sikálva, fintorogva.
Hogyan lehet elmesélni azt a képtelenséget,
hogy a keskeny csípőjű kis feleség rosszullétei
során leginkább a fürdőszoba kövén fekszik?
Ami kínos, azt jobb csak lejelezni: s bár ez is
gazdagítja az előadás nyíltabban komikus
alapvetését, egyszersmind kifejezi a
bénultságot és eredendő szorongatottságot is.

Nagy Mari, aki immár színpadon is Gothár-
színésznő a Részleg filmszerepe után, elké-
pesztően jó. Undorító, buta, agresszív, hiszé-
keny, naiv, irritáló, szánalmas, riadt és kifosz-
tott egyszerre. Végig zavarban van - egész
életében zavarban van. Minden csak trükkök
sorozata a gátlásaitól való szabadulás érdeké-
ben. Hátha az ital hoz enyülést. Hátha
spiccesen lehet énekelni-táncolni, s egyszer jól
rárikácsolni az egyébként kötelezően csodált
Nickre, a szép csődör biológusra. Ebben az
előadásban válik érthetővé, miért George-nak
mondja el először Honey, hogy fél a szüléstől,
ezért téteti el láb alól magzatait.
Őt segítik legjobban Dőry Virág nagyszerű, di-

vatos és mégsem túlbeszélő ruhái. Honey min-
den dramaturgiai hányás után egyre kevesebb
rózsaszín holmival, viszont újabb nejlonszatyor-
ral jelenik meg, s fokozatosan vesz föl farmert,

pulóvert, köntöst és fürdőszobaszőnyeget. Ez
utóbbi rímel a többrétegű esti öltözetre, lévén
maga is rózsaszín.

S megint a gesztusnyelv és a tárgyi világ egy-
másra simulása: Honey a zsúrkocsit babakocsi-
ként tolva döbben rá igazi érzéseire az anyaság
iránt. Ugyanakkor, mint a híres Piaget-féle pszi-
chológiai kísérletben: George fehér pattogatott
kukoricát szór rá, ezzel menti fel, ezzel erősíti
szánandó voltát.

III. Háziasszony-hentergető

Csomós Mari mint Martha - ez a szerepálom. A
színésznő filigránabb, mint volt annak idején
akár a két magyar etalon Martha, Tolnay Klári
(1967) és Vass Éva (1984), nem is szólva a
valódi nagyvad Elisabeth Taylorról. Emellett
intellektuálisabbnak is hat, ugyanakkor - részben
ismét Dőry Virágnak köszönhetően -
rafináltabban erotikusnak. Lenge, láttató - és
mégis angyal-ként suhanó. A trágárságot
azonnal ellensúlyozza ez a finom szárnyalás.
Gothár nem teremt mechanikus szimmetriát.
Martha múltjából nem idézteti fel a diffamáló
történetet: a Lady Chatterley-féle rövid
házasságot a kertészfiúval, amit aztán hasznos
volt az egyetemi emberrel kötött házasság
révén elfeledtetni. Martha így immanensen
olyan, amilyen, nincs különösebb nős-
tényfarkasi determinációja. Vágyai voltak, álmai,
de ő is itt ragadt, ő is gyűlöli mindazt, amit George
megvet - nemcsak érzelmei, hanem intellektusa
szintjén is George a hozzávaló, őt ismeri el
igazán. Kétségtelenül ez az összetartozási több-
let az előadás legszebb vonulata. Martha tudja a
legtöbbet mindenkiről, ő a leggyalázatosabb sár-
dobáló, de mégis ő a legjobban megalázott. Ő
veszti el a gyerekét, amikor George önhatalmú-
lag megöli közös képzelgésük gyümölcsét.

Minden hang, minden pohárért nyúló mozdu-
lat, minden hajba túrás hiteles. Csomós Mari
zoknisan, rendetlen frizurával, rózsaszín step-
pelt piperetáskát szorongatva a nagy bosszú-
koitálás után szeretnivalóbb és őszintébb, mint
bárki üdén, kívánatosan. A campus bölcse - a
kitalált játékok motorja és gyűlölője egyszemély-
ben.

„Kényes egyensúly": mindennek látjuk színét
és visszáját, ugyanúgy, ahogy Khell Csörsz
nagyszerű díszlete is egyszer belülről, a második
felvonásban pedig az előkert felől mutatja a há-
zat. Ez is tér, és ez is jelkép.

Edward Albee: Nem félünk a farkastól (Radnóti Szín-
ház)

Fordította: Elbert János. Díszlet: Khell Csörsz. Jel-
mez: Dőry Virág. Rendezte: Gothár Péter.
Szereplők: Csomós Mari m. v., Bálint András, Nagy
Mari, Csankó Zoltán.


