
„rangbeli" nő és az „érdemdús" férfi
kapcsolata, a közösségében magát jól
érző, értelmes, de korlátolt ember és a
magányos zseni vitája, a társadalom és
társaság normarendszerét tisztelő nőies nő
és a minden normarendszernek fittyet
hányó „férfiatlan" férfi ellentéte mind-
mind gondosan proporcionált szerephez
jut az említett fő konfliktuson belül. Az
előadás így valamiről szól, de ha ezt a
„valamit" megértjük, még mindig csak az
általánosságnál tartunk, a kezdet kezdetén.
Szakács Eszter a konfliktusok valóságos
hierarchiáját építi fel e „valami" égisze
alatt.

Másodszor is: a pontos szövegelemzés
sűrített szubjektivitással párosul. Nem a
régi beleélési, azonosulási módszerre
gondolok. Szakács Eszter a játékidő leg-
nagyobb részében bizonyos távolságból
játssza Lottét, elénk állítja, bemutatja
történelmileg és társadalmilag kialakult
magatartási normáit, ízlését, követel-
ményrendszerét. Ezt a távolságteremtést
nemcsak a már említett, tétel-eleji köz-
játékok könnyítik meg, hanem a darab
„beszélgetés"-jellege is: von Steinnén
kívül el kell játszania a sajnálatos módon
távollévő Goethe úr vélekedéseit is,
amelyek gyakran tartalmazzák az ő lényé-
nek, magatartásának bírálatát. Ez a bírálat
tetemesen megnehezíti a hagyományos
„beleélést" és „azonosulást". Az előadás
szubjektivitása nem is ebből táplálkozik,
hanem a színésznőnek abból az
adottságából, hogy tapasztalatait magától
értetődő természetességgel - katonai
kifejezéssel élve: rejtve és fedve - be tudja
építeni a szövegbe. Sokat tanulhat a női
nemről, aki figyelmesen végignézi ezt az
előadást. Öncsalás és csalás, vágy és
lemondás, a szerelem stratégiája és
taktikája, a kötelességek és érzelmek
párviadala, a test hidegsége és melege, a
kiszolgáltatottság és fölény szituációi
különös hitellel elevenednek meg itt; de
megelevenedik a férfiak véleménye is, az
otromba bábué és a jóval kifinomultabb
von Goethe úré - Szakács Eszter épp-olyan
jól ismeri és éppolyan pontosan közvetíti
ezeket a férfiszempontokat, mint a
szövevényes női rejtelmeket. Így lesz a
„beszélgetés" Kecskeméten valódi, több
személyes dialógus, ahol is vala-mennyi
résztvevő hitelének biztosítéka: egy nagy
művésznő jelenléte.

KROÓ ANDRÁS

A mi Molière-ünk

A mi Molière-ünk címmel összeállítást mu-
tattak be februárban az egri Gárdonyi
Géza Színházban. A Csiszár Imre által
rendezett darab az Apróhomokon, illetve a
miskolci egyetem aulájában megtartott
bemutató után került színpadra Egerben.

Egy színházi összeállítás, vagy rosszabb
ízű szóval élve, egyveleg, mindig gyanús.
Vajon miért van szükség vegyes
produkcióra egyetlen kiváló dráma szín-
padra állítása helyett? Vajon Molière víg-
játékai nem elég jók ahhoz, hogy önma-
gukban megálljanak, nem képesek leköt-ni
a nézők figyelmét? A tradicionális
színjátszás szempontjából ezek feltétlenül
jogos kérdések. Valószínűleg elsődleges
fontossága volna a problémának, ha
mondjuk a Madách Színház repertoárján
szerepelne az összeállítás. Gyökeresen
más azonban a helyzet, ha úgy fogjuk fel
ezt a színházi produkciót - ahogy érzésünk
szerint fel kell fognunk -, mint nép-művelő
játékot, amely nem egyszerűen Molière-
vígjátékokat elevenít meg, ha-nem
bizonyos kultúrtörténeti tényeket is közöl
nézőivel. Az alcímként megjelölt vásári
komédia ugyanis azt tűzte célul maga elé,
hogy a Molière-t talán még alig-alig
ismerőkkel a három rövid víg-játékon
kívül (Dr. Fregoli, Versailles-i rögtönzés,
Botcsinálta doktor) a kultúrtörténeti hátteret
is megismerteti. Keretjátékot szolgáltat
hozzá Fodor Ákos Elő-játékával, amely
rímekbe szedve tájékoz-tatja a nézőt arról,
amit Molière-ről meg-tudhatna, ha egy
lexikont felütne, a két korabeli ismeretlen
szerző farce-ával - A pástétom és tortával,
illetve Az üst-foltozóval - pedig beágyazza
a Molière-műveket a korabeli drámai
környezetbe. Ez így együtt, megtoldva
azzal, amire a műfaj, a vásári komédia
figyelmeztet bennünket, hogy itt a Molière
művésze-tét tápláló források közül az
olasz commedia dell' arte vásártereken
felütött mutatványosbódéinak világáról
lesz szó - egységes, okos koncepció.
Abban, hogy végül a kivitelezés is
összességében szerencsésnek mondható,
oroszlánrésze van a ringlispilre szerelt
forgószínpadnak, amely tökéletes illúziót
ad a játékhoz. A technikai megvalósítás
azonban ko

rántsem sikerült ennyire. Roppant zavaró
volt például, hogy miközben Az üstfoltozó
megy, a körhinta nézőtér felőli oldalán
kénytelenek vagyunk látni és hallani,
amint a hátsó felén a következő betét-játék
palánkjait ácsolják, illesztik. Még nagyobb
kár azonban, hogy a ringlispilre komponált
legvirtuózabb játék, a Versailles-i rögtönzés
színészeinek akrobatikus ügyességet
kívánó átöltözése a mozgó színpadon kis
híján kudarcba fulladt a rosszul pörgetett
körhinta és az ügyetlenül feladogatott
kosztümök, kellékek miatt.

A koncepció tehát imponálóan követ-
kezetes, megvalósítása többé-kevésbé
szerencsés, meg kell azonban vizsgálnunk,
hogy mennyiben felel meg egy teljes
Molière-portrénak. Es ezzel érkeztünk el
az előadás igazi kérdéséhez, amelyre a
válaszunk az, hogy ez a Molière-portré
egy kicsit egyoldalúra sikerült. Még
egyszer hangsúlyozzuk, senki sem érezheti
magát becsapva, a műfajmegjelölés
világos: vásári komédia. Csakhogy mivel
ez népművelő játék, amely számot tart arra
a jogra, hogy Molière világába bevezesse
a nézőt, nem elégedhet meg az egyik oldal
ábrázolásával. Azt megtud-hatjuk a
darabból, hogy hogyan kötődik Molière a
komédiások világához, azt viszont
egyáltalán nem tudjuk meg, hogy ez a
Molière hogyan vált a király udvari
színtársulatának, XIV. Lajosnak magának
kedvenc szerzőjévé. Ennek a meg-
mutatásához a Versailles-i rögtönzés kevés
az előadás egységes blokkjával szemben,
különösen abban az esetben, ha az eredeti
műnek csak héját őrzi meg, amely csak
formai vázat, keretet ad. Nem a leg-
szerencsésebb a két fő Molière-darab, a
Dr. Fregoli és a Botcsinálta doktor egymás
mellé rendelése sem. A két vígjáték tu-
lajdonképpen ugyanannak a témának más-
más feldolgozása. Mindkettőnek fő-
szereplője az egyszerű emberből pénzért,
kényszerűségből doktorrá lett áldoktor, aki
hókuszpókuszaival megszédíti a tudatlan
apát, miközben színleg beteg leányának
módot ad a szerelmével való egy-
bekelésre. Nem idegen ugyanazon
vándormotívum többszöri felhasználása a
commedia dell' artétól, nem idegen ez
Molière-től sem. De ha általános képet
kívánunk adni Molière-ről, három darab-
jával, pontosabban két és fél darabjával,
akkor feltétlenül egysíkúsághoz vezet
ilyen ábrázolása.

A színészek munkájának ugyanez volt a
kényes pontja. A kisebb szerepeket alakító
férfiak és a nők általában belemere-



vedtek harsány pózaikba, azokba a
sztereotípiákba, amelyeket a műfaj kínált
fel nekik. Az azonos szerepek
monotóniájából csak Blaskó Péternek,
Csapó János-nak és hellyel-közzel Újlaki
Dénesnek si-került kitörnie. Blaskó
remekül formálta meg Sganarelle-t,
Sganarelle testvérét, illetve a Botcsinálta
doktor Rigó Jonathánját.
Összetéveszthetetlenné tudta alakítani
figuráit, a bombasztikus vásári fogások
mellett, a harsány közönségesség pózain
túl, artisztikusabb eszközökkel is tudott
élni, különösen a Dr. Fregoli parádés
kettős szerepében. Csapó Jánosnak a
Botcsinálta doktorból Kutyesics megfor-
málása sikerült jobban: ötletes és mérték-
tartó volt. Újlaki Dénes szintén ebben a
darabban érte el az előadásban nyújtott
maximumát, Babos Gyurkaként. Robusz-
tus termetével, sztentori, kontramélysé-
gekig lenyúló hangjával, mint egy prózai
buffóbasszus nyújt kiváló karakterala-
kítást. Az előadásnak van még néhány
pontja, amelyet érdemes lenne megvitat-
ni. Kérdés például, hogy mennyiben ad
többletet a puszta látványosságnál Babos
Gyurka és Miklós (Kutyesics szolgája)

kerékpárra ültetése, hogy mit fejez ki -
önmagán túl - oda nem illő csendőr-
jelmezük, megtoldva egy-egy vörös gu-
mibotimitációval. Arról is lehetne vitat-
kozni, hogy mennyiben kifejező az
összeállítás vége, amely vaudevilleízű
közös énekléssel fejeződik be.

A lényeg mégis az, hogy van miről
vitatkozni. Hogy ha némiképp túlzásba
vitt vagy egysíkúra hangolt is az előadás,
egységes és figyelemre méltó koncepció
eredményeképpen született meg; hogy
alkotójának, Csiszár Imrének tehetsége,
sodró lendülete kiváló szórakozást bizto-
sított az egri Gárdonyi Géza Színház
nézőinek.

A mi Molière-ünk (Miskolci Nemzeti Színház) )
Kisérőzene: Dékány Endre. Játéktér: Csi-

szár Imre m. y. Zenei munkatárs: Kalmár
Péter. Jelmez: Szakács Györgyi m. y.
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Összeállította és rendezte : Csiszár Imre m. v.

Szereplők: Blaskó Péter, Bus Erika, Csapó
János, Hunyadkürti István, M. Szilágyi
Lajos, Martin Márta, Matus György, Péva
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MIHÁLYI GÁBOR

Színház gyerekeknek,
felnőtteknek

Scapin furfangjai a pécsi Nemzeti
Színházban

Szép, de erőt próbáló, veszélyes és hálát-
lannak ígérkező feladat hárult Paál Ist-
vánra, amikor a Pécsi Nemzeti Színház
megbízta, hogy rendezze meg gyerekek
számára Moliére ezerszer játszott, untig
ismert komédiáját, a Scapin furfangjait.
Klasszikust színpadra állítani mindig szép
munka, ez nem is kíván bizonyítást.
Azonban az avantgarde-rendezéseiről
ismert, fiatal Paál István most került elő-
ször olyan próbatétel elé, hogy vígjátékot
rendezzen méghozzá gyerekeknek. Sú-
lyosbító körülményként a közönségszer-
vezők jóvoltából többnyire alsó tagozatos
osztályoknak, a hattól tízéves kor-
osztálynak, akiknek nem is való a Scapin
furfangjai. Érdekelhetik-e őket a felnőtt,
húszéves fiatalok szerelmi bonyodalmai,
akiket az apák zsarnoksága, zsugorisága
akadályoz boldogságukban . . . Félelmetes
tud lenni az ilyen kivezényelt gyerek-had -
hiszen tagjaiban még nincs respektus a
művészet iránt, ha unatkoznak, kö-
nyörtelenül rendetlenkedni kezdenek.

Vajon mikor veszik tudomásul a szín-
házak s főként a közönségszervezők, hogy
más darabokat, másfajta színházat kell
játszani alsó tagozatosoknak, mást a tíz
éven felülieknek? Valójában a gimna-
zistáknak már régen nem kellene külön
délutáni előadásokat szervezni - fölösleges
gyötrelmet okozva a színészeknek az egy
nap kétszer játszott előadással. Elég
felvilágosultak és felnőttek már ahhoz,
hogy az esti előadásokat látogassák.

Mit érthettek meg a kisiskolások
Molière-ből ? Úgy hiszem, csak a
mondani-való egy részét. A jól ismert
népmesét. Hiszen itt is vannak
rokonszenves fiatalok, akik feleségül
akarják venni a szegény ember legkisebb
lányát, míg gonosz apák ellenzik ezt.
Szerencsére megjelenik a népmesei hős,
Scapin, aki furfangjaival nemcsak révbe
segíti a derék szerelmesek hajóját, hanem
még cl is húzza a rossz öregek nótáját.

De talán mégis okosabb, hasznosabb lett
volna egy valóban gyerekeknek való
mesejátékot bemutatni. Mert a Paál ren-
dezte Scapint igazán csak felnőtt szemmel
lehetett élvezni, értékelni. A színészek el
is mondták, hogy ők akkor élvezik igazán

Molière: A botcsinálta doktor. Jelenet Ami Molière-ünk című előadásból (Miskolci Nemzeti Színház).
Blaskó Péter és Martin Márta (Rebék asszony) (Rigó Jonathán) (Jármay György felvétele)


