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Mi másról szólna Gothár Péter Dandin
yörgy-előadása, mint az életünket át-szövő
épmutatásról, az álszentség gőgjéről, a hatalmi
nzés erejéről, a rutinná züllött érzékiségről, a
ölyfös kivagyiság

egyűrhetetlen ostobaságáról?
Mikor a Pesti Színház félkörívben lezárt szín-

adán tétován araszolva, esetlenül motyogva
egjelenik Szarvas József kissé toprongyos,

zakadt szerelésben, hóna alatt vekni kenyeret,
ezében pár szál virágot és koszlott guberáló-
zatyrot szorongatva, még nem tudhatjuk, aktu-
lizáló Moliére-előadást Iátunk-e majd avagy iro-
ikus stílparódiát, klasszicizáló jellemvígjátékot
agy valami mást. A szépséges, korhű kosztü-

mök, Berzsenyi Krisztina barokk pompájú jelme-
zei közül mindenesetre alaposan kirí Dandin öl-
tözékének zagyva viseltessége. Mintha valami
barokk second handből próbálta volna összevá-
logatni a palira vett, szerencsétlen férj a ruha-
tárát!

Gothár rendezésében Szarvas József egy kis-
sé mulya, gyanútlanul naiv, csetlő-botló és
legfőképpen balek Dandin Györgyöt állít elénk,
akiből szüntelenül hülyét csinál a környezete. A
szereposztás természetesen a rendezői koncep-
ció része: Szarvas színjátszói alkata, habitusa
már előlegez egyfajta Dandin-figurát, s kortársi
karaktert hív életre az előadásban. Gothár felfo-
gásában, Szarvas megjelenítésében Dandin alak

jából teljességgel hiányzik a módos
parasztpolgár
magabiztossága: figurájának alapvonása a
tétova bizonytalanság, lázongó erőtlenség. Egy
pórul járt embert Iátunk, aki idegen környezetbe
kerülve nem ismeri fel e világ mozgatórugóit,
ezért aztán naiv esendőséggel igyekszik kikerülni
környezete csapdáit. Megszeppent kisember, aki
alapvetően fél, legfőképpen környezete tréfáitól
és cselvetéseitől, ezért aztán szüntelenül csak
védekezik. Még a szolgahadtól is visszaretten, a
felcsattanó erőszakos hangtól visszahőköl, és
összefüggéstelenül motyogni, dadogni kezd.

Mikor Szarvas Dandinje az első jelenetsorban
megtudja Lubintől, hogy nemeskisasszony fele-
sége megcsalja Clitandre-ral, eleinte csak hüle-
dezik, majd szélütötten motyog, alig érthetően
hablatyol valamit, hadarva-dadogva szitkozódik,
leginkább önmagát átkozza. Szarvas valamiféle
angyali ártatlansággal, gyermeki naivitással és
férfiúi együgyűséggel formálja Dandin-figuráját
életközeli alakká: a becsapott-megcsalt ember, a
felszarvazott balek férj archetípusává. Semmit

Anger Zsolt (Clitandre) és Pap Vera
(Angélique)
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sem ért (vagy semmit
nem akar érteni), s főként
sehogy se boldogul;
lázongó indulata,
alkalmazkodási kísérletei
groteszk esetlenség-be
torkollnak.

Gothár maga tervezte
a díszletet - Dandin há-
zának félkörívben zárt
terében, sötétben világító
ablakok fénykontúrjaival
teremt artisztikus és
fenyegető hátteret a já-
tékhoz. Ami látványos és
teátrális hatást kelt, csak
épp nem mindig bizonyul
működőképes-nek. Mikor
Dandin ki-zárja kikapós
és elcsatangoló hitvesét,
egy magaslati ablakból
kikönyökölve tart erkölcsi
prédikációt nejének - a
díszlet statikussága őt is
mozdulatlanságra, re-
torikus pózra készteti.
(Ugyanez a statikus já-
téktér kissé erőszakolt
disszonanciával ölel kör-
be egynémely jelenetet,
köztük Dandin anyó-
sánál-apósánál tett sietős
látogatásának epizódját.)

Gothár színészeinek erőteljes és dinamikus
játéka, valamint a rendező sok-sok játékos öt-
lete élteti az előadást: Szarvas partnerei közül
különösen a de Sotenville-t játszó Reviczky
Gábor s a szolgálót-szolgát megformáló Szabó
Gabi, illetve Sipos András remekel. Reviczky
már-már tönkreironizálja a gügye após alakját
(és az előadást): egy bigottul rátarti és öntelt
nemes hallatlanul mulatságos karikatúráját
adja. Szögletes, langaléta esetlenséggel, szét-
tartó gesztusokkal, olykor csúfondárosan
mesterkélt hanghordozással formálja meg a
felfuvalkodott arisztokratát - de Sotenville-je
olyan, akár egy felfújt, feszülő léggömb, amely
bármelyik pillanatban szétpukkanhat. Szabó Ga-
bi cserfesen mórikáló szépséges Claudine-
jának, Sipos András slamposan alattomos,
sunyimód bizalmaskodó Lubinjének viháncoló
szerelmi kergetőzése mintegy tükröt tart a ház
úrnőjének s lovagjának kimért és fáradtan
rutinos viszonya elé. A rámenős csábító,
Clitandre (Anger Zsolt játssza, kissé színtele-
nül) szemhéjainak villogó metálfényével és
arisztokrata piperkőcségével hódít, mint utóbb
megtudjuk, „nyelve választékos". Szépen meg
is mutatja Pap Vera (Angélique), milyen fürge,
gyors és hajlékony hódolója

nyelve - az orális szex rafináltabb módozataiban.
Madame de Sotenville anyósfiguráját főként
Kútvölgyi Erzsébet pazar kosztümjei és beszé-
des parókái töltik meg élettel; feltornyozott
hajkoronáját pici szélmalomkerék ékesíti - talán
azt is érzékeltetendő, hogy a derék férj
valóságos szélmalomharcot (?) vív. (Úgy tűnik,
divatba jöttek a dekoratív és jelentést is
hordozó parókák színpadjainkon: Angélique
valóságos virágoskertet hord a hajába tűzve.
Akárcsak a pár évvel ezelőtti, Katona József
színházi Új lakás csilingelő hölgyei, akiknek
Szakács Györgyi jóvoltából pici velencei gon-
dola díszítette hajkölteményét a Goldoni-vígjá-
tékban.)

A csúfondáros gegekkel fűszerezett komédiá-
ban természetesen mindenki hazudik, mint a
vízfolyás; álságosan-rutinosan hazudoznak, köz-
ben cinkosan egymásra pislognak az álszent
színlelők. Valószínűleg már-már maguk is elhi-
szik, amit mondanak. Gothár előadásának dina-
mizmusa, játékosainak ádáz szenvedélyessége
épp arról győz meg, hogy egy hazugságra, ön-
csalásra és csalárdságra épülő, erkölcsileg szét-
züllött világ hibátlanul és olajozottan működik,
egészen addig, míg fogaskerekei közé nem
téved egy Dandin-féle jó szándékú balek. Az
előadástól persze legfőképp az emelkedett
erölcsi prófécia áll távol: a szereplők precízen
kidolgozott viszonyrendszerének nyersesége,

Szarvas József (Dandin) és Kútvölgyi Erzsébet
(Mme de Sottenville)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

olykori brutalitása avatja kortársivá e Moliére-já-
tékot.

Gothár Réz Pál jól mondható és a mai szlenget
is beemelő fordításában szólaltatja meg a három
évszázados komédiát. Illyés 1954-es magyarí-
tásában Lubin ekként áradozott szerelméről:
„Olyan hajlandóságom támadt iránta, hogy csak
rajta áll, hogy összeboronálódjunk." A mai Lubin
így beszél: „Azonmód lekozmáltam. Rajta áll,
hogy összetegyük, amink van."

Össze is teszik. Nem egyszer. Sokszor. Min-
denki, tán még Dandin is. (Őt a Colinnek nevezett
szolgáló vonja magára.) Csak aztán megy vi-
lággá, odavágva virágot, nyűtt házasságot, úri
módit.
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