
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.
Rendező-asszisztens: Balogh Erzsébet.
Összeállította és rendezte : Csiszár Imre m. v.

Szereplők: Blaskó Péter, Bus Erika, Csapó
János, Hunyadkürti István, M. Szilágyi
Lajos, Martin Márta, Matus György, Péva
Ibolya, Újlaki Dénes, Zala Szilárd.

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)



az előadást, amikor a gyerekek szüleik
kíséretében jönnek el a színházba.

Az előadás nagy találata a díszlet. Hogy
ebből mennyi a tervező, Pince-helyi
Sándor és mennyi a rendező érdeme - azt a
kívülálló nem tudhatja. Aki ismeri Paál
eddigi munkáit, a „szegény színház" iránti
elkötelezettségét, az először meglepődik a
látszólag hagyományos díszlet-kép láttán,
de aztán felismeri, hogy még ez a
megoldás is megtalálta helyét Paál
rendezői világában.

A díszlet: egy eredeti, XVII. századbeli
metszet, fekete-fehérben felnagyítva és
kulisszákra applikálva. A háttérben a
Sorbonne oszlopos, timpanonos bejárata,
jobb- és baloldalt az egyetemi épület két
szárnya. Középütt az üres udvar. Függöny
nincs. Ezt a képet látjuk, amikor el-
foglaljuk a helyünket a nézőtéren. A dísz-
let rangjára emelt reprodukció arra fi-
gyelmeztetett bennünket, hogy hagyo-
mányos előadást látunk, az eredeti elő-
adás egy hű kópiáját. Valóban, a színészek
is korhű ruhákban jelennek meg a
színpadon. Feltűnik, hogy Sárvári Katalin
kosztümjei élénk, tarka színeikkel a
fekete-fehér kontrasztjában milyen erő-
teljesen érvényesülnek, s mennyi tiszta
derűt árasztanak, anélkül, hogy a legcse-
kélyebb mértékben is komikus viseletek
hatását keltenék. De még inkább feltűnik,
hogy a színpadra lépő színészek mennyire
megnőttek, szinte óriásokká váltak.
Nézem, gólyalábakra állította volna őket a
rendező? Nem. Észreveszem, a leleplezett
hamis perspektíva torzít. Amíg senki sincs
a színpadon, a díszlet álperspektíváját
valóságosnak fogadom el, úgy tűnik,
mintha az épületeket valóságos
méretnagyságban látnám. De amint
megjelennek a színészek, azonnal
kiviláglanak a valóságos arányok, hogy az
épületek alig magasabbak a szereplők-nél.
Csak éppen a színpad hamis perspek-
tívájában látszik úgy, mintha az emberek
nőttek volna óriásivá. Mintha csupa
Gulliver járkálna a törpék országában. De
amikor a színészek kijönnek a kulisszák
közül a színpad előterébe, sőt, időnként
lent játszanak a gyerekek között, azonnal
visszanyerik valóságos hét-köznapi
méreteiket.

Fontos pedagógiai szerepe van ennek a
méretváltoztató, a színházi álperspektívát
leleplező játéknak. Tudatossá teszi a
színház csalóka törvényeit, leleplezi az
illúzióteremtő színház hamisságait, el-
idegenít, figyelmeztet, hogy nem a való
életet, hanem csak egy színházi játékot

figyelünk, amelynek igazsága éppen játék
jellegében rejlik.

A színpad látványa már eleve groteszk
hatást kelt. Ez a keret kizárja a hagyo-
mányos naturalista játékstílust, megköve-
teli az ötletekre, jelzésekre épített játékot.
Paál a szegény színház játékrendjét is
visszacsempészi. A teljesen üres színpa-
don a színész csak a testére hagyatkozhat,
a maga játéktudására, komédiázó
fantáziájára. És emberi őszinteségére.
Hogy komolyan vállalja szerepét.

Paál maga is „halál komolyan" veszi
Molière-t - egy sort sem húzott a darab-
ból. Nincs ripacskodás. Az apák - Kovács
Dénes és ifj. Kőmíves Sándor - nem
ostoba bohócok, hanem tekintélyes
polgárok, akiket ósdi előítéleteik, jellem-
hibáik hoznak nevetséges helyzetbe, a
fiatalok - Bobor György és Horváth István
- sem léhűtő fajankók, hanem csak
elkényeztetett polgárfiúk. Katona Ágnes
tisztességgel alakít egy erkölcseire adó, de
kissé locsi-fecsi úrilányt. A másik lány,
Unger Pálma, az egyetlen, aki kívül marad
szerepén - őszintétlen játékával
bizonyítva, hogyan nem szabad Molière-t
játszani. A többi epizódszereplő,
Györgyfalvay Péter, Bódis Irén és Melis
Gábor megnyugtatóan illeszkedik be a
játék egészébe.

Az előadás legnagyobb színészi meg-
lepetése Vallai Péter Scapinje. Scapin
szerepének minden színét felragyogtatja.
Figaro-előd, népi hős, aki puszta mulat-
ságból segíti a jóra törekvőket, és vet
gáncsot a rosszban sántikálóknak, hogy
Illyés Scapin-jellemzését idézzem. Kitűnő
tréfacsináló - ellenállhatatlan humorral
játssza el hangját változtatva a Geronteot
rémítő és megbotozó különféle katonákat,
és bravúros játékmester, aki nem-csak a
komédia szálait, hanem a közönséget is
kezében tartja és kedve szerint irányítja.
Óriássá tud magasodni óriások között,
meg tudja őrizni okos fölényét, annak
ellenére, hogy nem ostobák közt kell
okosságának, eszének fölényét éreztetnie.
De meg kell őriznie minden fölénye
ellenére alárendelt, kiszolgáltatott szolgai
helyzetét is. Paál rendezésében fontos
szerepet kap, hogy Scapin akár-milyen
okos, rátermett, mégiscsak szolga. Tudjuk,
Molière kacsalábon forgó happy endjeit
nem szabad komolyan venni. Valójában
derűsnek látszó fanyar fintorok. Ezt a
fintort húzza alá Paál a komédia váratlan
keserű befejezésével, Scapin
menesztésével. A polgároknak nincs
szükségük a náluk okosabb, tehetségesebb
szolgára.

GÁBOR ISTVÁN

Olasz operák
vidéki előadásai

A véletlen, de talán a biztonságra törekvő
és kevés kockázatot vállaló műsorpolitika
is úgy hozta, hogy az idei évad első
felében a vidéki operatársulatok előadá-
saiban - ide értve a főképpen vidéken
játszó Déryné Színházat is - mindenütt
egy-egy olasz opera felújítását láthattam.
Debrecenben Puccini két egyfelvonásosát,
A köpenyt és a Gianni Schicchit; Pécsett
Verdi Traviatáját; Szegeden Donizettitől a
Szerelmi bájitalt; a Déryné Szín-házban
pedig Rossinitól A sevillai borbélyt.
Távolról sem hibáztatható egyik vidéki
színház sem, amiért nézőit a múlt század
romantikus operavilágában igyekszik
elkalauzolni, biztos érzékkel és szeretettel
rajzolva meg ezt a kort és stílust a mai
hallgatóság számára. De az már
elgondolkodtató, hogy eredeti bemutatóra
évek óta nem kerül sor Budapesten kívül.
Az utolsó külföldi bemutató az
1973/1974-es szezonban volt Gottfried
von Einem Az öreg hölgy látogatása című
operájából, magyar bemutató pedig az
1974/1975-ös évadban, Vántus István
Aranykoporsója: mindkét premiert Szege-
den tartották. Pécsett és Debrecenben
ebből a szempontból még kedvezőtlenebb
a helyzet: magyar művet legutóbb az
1969/1970-es szezonban mutattak be a
Pécsi Nemzeti Színházban, amikor Szőnyi
Erzsébet és Károly Róbert egy-felvonásos
operáit adták elő, Debrecen-ben pedig már
nem is emlékszünk magyar opera
bemutatójára. (Cikkem meg-írása után
tűzték műsorra Szegeden Németh Amadé
Villon című operáját.)

A kritikusnak azonban azt kell legjobb
szándéka és meggyőződése szerint
megítélnie, amit lát, legfeljebb elmereng-
het azon, hogy vajon a társulatok tanácsi
és miniszteriális irányítói miért nem ad-
nak több anyagi és erkölcsi ösztönzést
eredeti bemutatókhoz. De ha már így
alakult, akkor legalább azt vizsgáljuk meg,
hogy a felújítások biztosítják-e azt a
színvonalat, ami az operatársulatok fenn-
maradásához elengedhetetlenül szükséges.
Nem a műsorpolitika egészét, hanem csak
egyes produkciókat tekintve, nyugodt
szívvel állítható, hogy ezek az elő-adások,
amelyekről az alábbiakban szó-


