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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

ajd nem cir ku szi po rond, ame lyen Szer gej Masz lo bojs csi kov ját -
-

szatja A fös vényt az Új Szín ház ban. Rusz ti kus fa kor lát tal kör be ke rí tett,
fa for gáccsal be szórt ke rek ded-szög le tes tér ben hem pergôznek, bir kóz -
nak, du la kod nak, vir gonc kod nak, sze rel mes ked nek, ölel kez nek a já té ko -
sok. Mind egyi kük ru há za tára rá ra gad va la mennyi fa for gács-fû rész por, a
ház iszolga Cla ude asszony (Nagy Mari) leg fon to sabb fel adata, hogy ci -
rok sep rû vel le tisz to gassa gaz dái kaf tán ját, bu gyo góit, buggyos ha cu káit.

Valère (Vass György) az ádáz ti rá dák köz epette egy
pon ton kis párna szerû cso ma got szo ron gat maga elôtt,
Har pa gon (Eper jes Ká roly) ép pen ar ról gyôzködi, hogy
en gedni kéne, mert az Elise-nek ki je lölt férj je lölt nem
kér ho zo mányt; be le döf a pár nába, po tyog a fa for gács

ki felé, az tán me gint döf köd, Valère meg van szep penve, a fa for gács kis -
göm böc le lottyad, ki puk kan, s hôse ink las sacs kán na pi rendre tér nek a
dol gok ál lása fö lött. 

Har pa gon vas tag orrú, mé re tes
bo hóc cipôsze rû ség ben cset lik-bot -
lik, to tyog és szá gul do zik, sza kadt
a fe kete gú nyája, ki csit top ron gyos
is, ki csit eset len is, de azért van
ben ne va lami gro tesz kül fé lel me -
tes. Meg ko mi kus, meg át szel le -
mült, és já té ko san va já kos. Fe jén

mind vé gig mó kás fü les sipka dí -
sze leg, s mi kor torz po fá kat vágva
ré vül ten bá mul maga elé, olyan,
mint va la mi kö zép kori misz ti kus
szer ze tes vagy egy, a né me tal földi
pik túra nagy kor sza ka i ból való
fest mény arca. Mi kor Eper jes Ká -
roly hó ri hor  gas Har pa gonja
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elôször je le nik meg a hát tér ben,
bo hóc sze rûen ap rózva ma gasra
kap kodja a lá bait, késôbb, mi kor
rám pán ol da laz le fele, ap rócs ká kat
ti peg se be sen, me gint csak né mi -
képp sti li zál tan. A zsi nór pad lás ról
kö te lek, hág csók lóg nak, idônként
va la me lyik sze replô (pél dá nak oká -
ért Ma ri ane/ Bo hoczki Sára) ne ki -
ru gasz ko dik, s kö té len füg gesz -
kedve lan dol a szí nen.

Az elôadás ide-oda bil leg a ren -
dezô ál tal el kép zelt, vi zu á li san
gaz dag és su gal la tos sti li zá ció, va -
la mint a föld kö zeli re á liák ha tár vi -
dé kén. Masz lo bojs csi kov, lát tuk
már a Szen ti vá néji álom ví zi ó i ban,
ki vált képp von zó dik a képi dra ma -
tur gi á hoz, s a ma gyar kis re a lista
szín házi ha gyo mány nak sze ren -
csére fittyet hányva bát ran és ra di -
ká li san hasz nálja a vi lá gí tást, a szí -

ne ket, a té re le me -
ket, a kel lé ke ket;
szí né szeit öt le te -
sen moz gatja a
tér  ben. Az elôadás
leg in ten zí vebb pil la na ta i ban gesz  -
tus  kom po zí ci ó kat, pre cí zen ko re -
og ra fált sti li zált moz gás ba let te ket

lá tunk. Per sze csak rit kán, s ak kor is idônként he ve nyészve. S bár a tár -
su lat lát ha tó lag jól együtt mû kö dik a ki váló orosz ren dezôvel, az al ko tói
kon cep ció sok szor nem szer ve sül a szí né szek já té ká ban. Úgy gon do lom,
két fajta szí né szi-szín ját szói ha gyo mány fe szül itt egy más nak: a vi zu á lis
alapú, komp lex és ra di ká lis szín ház fel fo gás és a szö veg in terp re tá ci óra, a
szí né szi alak for má lásra építô, arra kon cent ráló já ték mód. Hogy me lyik
ke rül ki gyôzte sen a küz de lembôl, alig ha nem elôadás ról elôadásra vál to -
zik; a pre mi e ren csil lo góbb és ér zé kien te lí tet tebb volt a já ték, pár nap pal
késôbb be szür kült, szín te le nebb, kap ko dóbb és vér te le nebb lett. 

Eper jes Ká roly Har pa gonja vi szi vál lán a pro duk ciót. Ûzöt ten hisz té ri -
kus. Meg zak kan tan bo lon dos. Ru ga nyo san, dél ceg tar tás sal jár (szó
nincs itt sem mi féle hat va nas trotty ról), de bár me lyik pil la nat ban ma gába
omol hat, s ki tör het belôle a ha ta lom má niás hisz té ria. Eper jes nem is
annyira a pén zsó vár zsu go rit mu tatja fel gro teszk szí nek kel, ha nem a
mo no má niás em bert, aki egyet len szen ved ély alá ren deli min den ér zé sét
és in du la tát. Ma ri ane-t várva fe kete vak szem üveg gel, bot tal bo tor kál, ta -
lán hogy el te relje va lódi (?) lé nyérôl a le ányzó fi gyel mét, ám az ala kí tás
íve e pon ton már ment he tet le nül át csú szik cir ku szi mu tat ványba, vad bo -
hóct ré fába. A leg em lé ke ze te sebb pil la na tok Har pa gon nagy mo no lógja
köz ben adód nak: Eper jes azt játssza el pszi cho ló gi a i lag plasz ti ku san, ho -
gyan ôrül het bele a fös vény ön nön má ni á iba. Mi kor vízbe néz (épp oda -
ké szí tet ték neki a la vórt a láb fürdôhöz), való ság gal meg ha son lik, meg ra -
gadja a kar ját: ez én va gyok?  Per sze Eper jes, az uni ver zá lis clown ezt a
mo tí vu mot is szélsôsé ge sen el raj zolja: jel lem li bi kó kát lá tunk, és so sem
tud juk, bo hóc tréfa vagy vé res való ság nézôi va gyunk. 

Bán sági Il dikó Fro sine-ja fe kete pa ró kás, rá menôs, min den háj jal meg -
kent int ri kus, élesre fent nyelvû ma dám, ko ro sodó, ve he mens asszony -
ság és os to bácska, le csú szott ke rítônô. Fel ra gyog nak szí nei, és el raj zo lód -
nak kar ak ter vo ná sai, dús vir gon cé ri ája per sze könnye dén át se gíti a
zök kenôkön. Az egyéb ként jól együtt dol gozó tár su lat ból ki eme lendô
Bo tos Éva vi dám Elise-e és Vass György le nyalt hajú Valère-ja. Nyu szi sze -
líd, dur cás, cser fes kis lány és kö nyök védôs kis hi va tal nok pró bál túl járni
a ked ves és agya fúrt papa eszén, ke vés si ker rel.  

Az Új Szín ház Bog nár Ró bert jól mond ható for dí tá sá ban játssza a da -
ra bot. A klasszi kus mû ve re tes szö ve gei kissé le po rol tat tak. Illyés nél
ilyen for du la to kat ol vas ha tunk: „A fene az ôszin te ségbe.” Bog nár Ró bert -
nél ugya nez így hang zik: „A ros seb egye meg az ôszin te sé get.” Illyés Fru -
zsi nája így ud va rol: „So hase tet szett ilyen pi ros pozs gás nak lenni, ilyen
le gé nyes nek.” Bog nár Ró bert nél Fro sine sze rint Har pa gon „Üdébb és
fic kó sabb, mint va laha”. 

A for dí tói le le mé nyes ségrôl az elôadás gyôzheti meg a nézôt. Meg per -
sze ar ról is, mi ért ép pen ezt a rit kán ját szott klasszi kust vette elô az Új
Szín ház. A pénz haj há szás mint nap ja ink trendje eh hez pi ciny két ke vés -
nek lát szik. 

MOLIÈRE: A FÖS VÉNY
(Új Szín ház)

For dí totta: Bog nár Ró bert. Jel mez: Balla Il dikó. Dra ma turg: Lôkös Il -
dikó. Tol mács: Maja Ce szarsz kaja. A ren dezô munka társa: Haj di nák Ju dit.
Dísz let-ren dezô: Szer gej Masz lo bojs csi kov.
Sze replôk: Eper jes Ká roly, Bán sági Il dikó, Bo tos Éva, Vass György, Al mási
Sán dor, Bo hoczki Sára i. h., Nagy Zol tán, Galkó Ba lázs, Den gyel Iván,
Ke resz tes Sán dor, Nagy Mari, Gosz to nyi Já nos, Jaskó Bál int i. h., Ju hász
Ist ván i. h., Berzy Ta más.
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