
vendég játék

élcek lapos, unalmas jelenetekkel, csacs-
ka, erőszakolt rigmusokkal. Nehéz sor-
rendet felállítani, melyik a leggyöngébb
közülük: én az első helyre azt a jelenetet
tenném, amely hazánk lányát, Cicciolinát,
az olasz képviselőnőt figurázza ki. Igaz,
számomra külön zavaró volt annak a
színésznőnek az előadásmódja, aki tá-
volról sem idézi már föl emlékezetünk-
ben a fedetlen felsőtestével karriert csi-
náló leányzót. Ezt a szellemtelenséget
nem tudta feledtetni az utána következő
élc sem a levegővel való takarékoskodás-
ról; ennek a humora is meglehetősen
gyönge és alacsony színvonalú.

Ha már a bájait szívesen mutogató
olasz képviselőt említettem, kénytelen
vagyok újfent elmondani, milyen gyöngén
áll a Mikroszkóp Színpad színésznők
dolgában. Nehezen tudom elhinni, hogy
nem található a pályakezdő vagy a vidék-
ről Budapestre felkívánkozó ifjú művész-
nők között olyan, akiben fölfedezhető a
humor szikrája. Más nem is kell, csak
annyi, hogy bájos, mutatós, játékkész-
séggel rendelkező egyéniség legyen, a
többi már a kollégák és a rendezés dolga
lenne. Meg vagyok győződve ugyanis
arról, hogy a sok férfi színész is érzi a hiá-
nyát annak, hogy nem tud megfelelő női
partnerrel kapcsolatot teremteni. Ven-
déggel betölteni ezt a funkciót csak fél-
megoldásnak tetszik, de ebben a műsor-
ban még erre sem tapasztaltam komoly
törekvést. Pedig nem utolsósorban a ma-
gyar kabaré hagyományai is azt tanúsít-
ják, hogy igazi komikák nélkül nehezen él
meg a műfaj. Nem az én feladatom
ötleteket adni a Mikroszkóp Színpad ve-
zetésének, miképpen lehetne szert tenni
olyan egyéniségekre, akikből később eset-
leg Sólyom Jankák, Türk Berták, Fejes
Terik, Vidor Ferikék válhatnának. Törjék
fejüket rajta azok, akik szükségét látják a
színésznők alkalmazásának, ha egyáltalán
szükségét látják. Ha nem, akkor tekintsék
fölösleges okvetetlenkedésnek cikkemnek
ezt a bekezdését.

A végére hagytam azt a műsort, amely
a legigazibb és legtisztább örömet sze-
rezte nekem egy hétköznap délelőtt, fél
tíz és fél tizenegy között. Ez pedig a Ba-
nyatanya, amelynek aznap, mint említet-
tem, már a 145. előadásában gyönyör-
ködhettem. Kérem az olvasót, a gyö-
nyörködést vegye szó szerint, mert az a
varázslat, amelyet e délelőttön a piliscsa-
bai első osztályosok és pesti nagycsopor-
tos óvodások körében művelt társaival -
elsősorban Gryllus Vilmossal, azután
Zillich Beatrixszel, Kocsis Györggyel,

Baranyi Lászlóval és Bősze Péterrel -
Levente Péter, az igazi varázslat és bű-
vészkedés egyszerre.

Nem tudom, hogy máskor is ilyen jók
és csendesek-e a gyerekek, mint az álta-
lam látott előadás kezdetén a színház
társalgójában, de az már valóságos csoda,
ahogyan a muzsikus - Gryllus Vilmos -
egyetlen versikéjével nevetésre tudja kész-
tetni a kicsinyeket. Aztán jött a mágus,
Levente Péter, aki mindjárt próbára tette
a gyermekek fantáziáját és absztrakciós
képességét, mikor a botból és vászonda-
rabokból összetákolt banyát egy az első
sorban ülő kislány őrizetére bízta, aki
büszke megilletődöttséggel vállalta a meg-
tisztelő megbízatást.

Levente Péter mindent képes elhitetni
kicsiny nézőivel. Rábírja őket, hogy szél-
ként zúgjanak, a szemetet belerakják a
kukába, a seprűvel kitakarítsák környe-
zetüket - persze mindezt csak képzelet-
ben. Egyikük például láthatatlan varázs-
tollat kap, amelyet becsülettel őriznie
kell. Nem tagadom, hogy az első emeleti
páholyból figyelve a közben a színházte-
rembe áttelepült gyerekeket, borzasztóan
röstelltem magamat. Mert ezeknek az
apróságoknak olyan fantasztikus absztrak-
ciós képességük van, amilyennel mi, fel-
nőttek csak nagyon ritkán vagy már
egyáltalán nem rendelkezünk. Ezek a
gyerekek elhiszik, hogy a sál adott esetben
madár, a gyűrött zsebkendő menyasszonyi
csokor, a képzeletben magukra akasztott
banya-lánc pedig valóban varázserejű.

Az előadás végén két tanulságot közöl
ifjú nézőivel Levente Péter. Az egyik az,
hogy a banyában ember lakik, és az ember-
ben banya. A másikat versben mondja el:
„A színházban minden megtörténhet, /
Megsúgom önnek, a színház egy ünnep."

Éz utóbbit halálos komolyan jelenti ki a
színész, aki Sík Ferenc kitűnő rendezésé-
ben, Döbrentey Ildikó szövegére, Ránki
Lantos Júlia szakavatott pedagógiai-mű-
vészi asszisztenciája mellett mesebiroda-
lomba viszi el ifjú nézőit. Es ha a sok min-
dent látott, már távolról sem ifjú látogató
elámul ezen a varázslaton, annak emléke-
zetébe idézhető a Felettünk a béka című
műsorból az imént említett monológ arról,
hogyan rontja el az iskola és az élet a gyer-
mek eredendő tehetségét, és miképpen
veszi el kedvét az álmodozástól. Előre szá-
nom őket, amikor Levente Péter szavait
megcáfolva azt tapasztalják majd, hogy
manapság a színház távolról sem ünnep,
néha inkább kifejezetten iparosműhely.
Vajon a felnőtt nézőknek nem volna szük-
ségük olykor Levente Péter segédletére?

TARJÁN TAMÁS

Nincs miért nevetni

Planchon
Dandin Györgyének vendégjátéka

Szinte napra pontosan huszonöt esztendő
kellett az újbóli találkozáshoz. Mert a
Théátre de la Cité nem 1961-ben mutat-
kozott be nálunk (amiként az illetékes
szaksajtó tudatta), és nem is 1962-ben
(ahogyan a Színházi Kislexikon számon
tartja): Roger Planchon akkori társulata
1963. június 2-án és 3-án játszotta a haj-
dani Petőfi!- ma Thália - Színházban a
George Dagidint (a megelőző napokon
pedig A három testőrt). Most június 6-án
és 7-én az Operaházban lehettünk tanúi a
Théátre National Populaire-Villeurbanne
vendégjátékának, a híres francia rendező
eredetileg tavaly tavasszal szín-re vitt
újabb lyoni Dandinjének.

Az a régi előadás egy villámkarriert
befutott ifjú színházművész alkotása volt.
Nem sokkal azután, hogy mint amatőr 25
000 frank pályadíjat nyert egy produk-
ciójával, s lágy valamelyest sikerült alap-
tőkét kovádsolnia, Planchon mára föltű-
nést keltő színházszervezők és a legte-
hetségesebb színész-rendezők közé szá-
mított. 1958-ban, még jócskán innen a
harmincon (1931. szeptember 12-én szü-
letett) állította színpadra Moliére 1668-
ban keletkezett alkalmi darabját. Három
évtizeddel ezelőtt a francia színikritika
meglehetősen vegyesen fogadta a Dan-
dint, noha azt senki sem vitatta, hogy
mesteri a rxrű. Mégsem hangzott egyér-
telmű elismerésként, hogy ez volna az
első „marxista Moliére", s hiába ecsetel-
ték a részletszépségeket, ha sokak találták
"hosszúnak és unalmasnak" az elő-adást.
A magyar színibírálók jobbára csak
udvarias szavakat vesztegettek a vendé-
geskedésre, azt se sokat. A Dumas-átirat
tetszett jobban, annak az emléke egy ideig
fönn is maradt. Nem csoda, hiszen
például a Dandin műsorlapja is úgy mu-
tatta be Lubint (Illyés Gyula fordításában
Csikaszt, Dont Ferenc és Major Tamás
átültetése szerint Lacit), mint „huligán
parasztlegényt" . . . Talán túlzottan is ko-
molyan vették, hogy Roger Planchon ak-
kor „társadalmi mésalliance"-ot rendezett,
az e)Iszegényedett bárói családba
benősült gazdag paraszt megcsúfoltatá-
sának történetével az osztálykorlátok át-
hághatatlapságát hangsúlyozva. Kritikája
a Sotenville házaspárra (magyarul:



Lükeházy báróék, illetve Úritök és Úri-
tökné), kikapós lányukra, Angélique-re
(Angyalka) és a címszereplőre egyaránt
sújtott. Valamennyien megérték a pén-
züket. Dandin azzal, hogy zsíros vagyo-
na és a „hasnemesség" - a pocak jelezte
jómód - mellé arisztokrata rokonságra is
ácsingózott; a nej azzal, hogy belement a
kényszerű frigybe, ipam és napam pedig
azzal, hogy a lenézett vő bankóit hasz-
nálták pallónak adósságaik kátyújában.
René Allio Le Nain fivérek utánzatú,
festőien látványos díszletében, az egyik
fő-szerepet is alakító Claude Lochy
zenéjével a gyönge jellemeket kifigurázó
farce pengemetszésű realista szatírává
lett, nem feledve a drámaíró rejtett
poézisét sem (szépen mondja Mészöly
Dezső: ,,... minden vígjátékának
bordázatán átüt az izgatott
szívdobogás").

Örökölt-e valamit a majdnem harminc
évvel későbbi földolgozás az ifjúkori vál-
tozatból? A komolyságot, sőt helyenkénti
komorságot föltétlenül. Nem a nyelvi
gátak okozták - ezeket a szinkrontolmá-
csolás elmosta, egyébként is közismert a
darab -, s valószínűleg nem is a színház-

kultúra, a színházértés másfajta tradíció-
ja és hangoltsága, hogy az Opera néző-
terén csak nagy ritkán hangzott, s akkor
sem csattant nevetés. A vígjátékból drá-
ma lett. Ezúttal azonban nem a csődbe
jutott, erkölcsileg széthulló társadalom-
szerkezetről, az oda-vissza képmutatás-
ról rántotta le a leplet Planchon. Finom
pszichológiájú vizsgálódásának tárgya két,
az esküvővel egymáshoz kötözött ember
kapcsolata: a házasság, a szerelem, a sze-
retet, a hűség, a féltékenység. Nem ha-
nyagolható el, hogy Dandin történetesen
polgárosult gazdag paraszt, apósa lecsú-
szott, de még nem tönkrement nemesúr,
a feleség meg az anyagi alku, a felek szá-
mára kölcsönösen előnyösnek ígérkező
adásvétel alanya. Ám ezek a viszonyla-
tok most önmagukban nemigen váltják ki
a rendező társadalombíráló indulatait.
Meditál inkább: „Szerelem nem létezik,
és nem is létezett soha. De minden sze-
relem keresztút, ahol minden egybefut: a
test, a szív, az érzelmek, a vágyak sajátos
lények után, akik sajátos társadalmi és
történelmi helyzetbe merülnek alá. Így
hát egyetlen szerelem sem hasonlít a
másikra, és mindegyik mélységes titok.

És mégis, minden szerelem hasonló. Ha
nem lennénk biztosak szerelmeink saját-
szerűségében, még azt hihetnénk, hogy az
előttünk élt szerelmesek milliárdjai-nak
szavait, mozdulatait ismételjük. De nincs
két hasonló kavics a folyók medrében. Es
a szeretők ágyában eltérőek a szerelmek."

Mily eredeti előadás bontakozott ki e
közhelyesnek tetsző elmélkedés nyomán,
azt a magyar szakirodalommal való össze-
vetés is igazolhatja. Moliére-nek volt kul-
tusza Magyarországon - példának okáért
Móricz Zsigmond erősen vonzódott hoz-
zá, Illyés Gyula műveinek valóságos re-
neszánszát teremtette meg fordításaival; a
rendezők közül Hevesinek és Major-nak
is szívügye volt - az 1942. augusztusi
nevezetes népligeti Duda Gyuri-előadás a
legendák fénykörébe vonta a munkás-
mozgalmi, németellenes szolgálatra is
szegődtethető komédiát, s más bemutatók
kritikai visszhangja sem érdektelen
(1968-ban a Déryné Színházban például
ezt rendezte a diplomázó Iglódi István).
Akad tehát mivel párhuzamot vonni.

Illyés 1954-es nagy Moliére-tanulmá-
nyában áll: „Dandin György a saját beve-
zető szavai szerint paraszt. Csak volt,
talán, valamikor. Körülötte s háza körül
semmi paraszti. Sem apját, sem anyját,
sem napi tennivalóit nem ismerjük. Föld-
mívelésről elvétett szava sincs. Polgár ő,
az eddigiektől (ti. az író más rokon hősei-
től - T. T.) azzal a különbséggel, hogy
vidéki. Talán földbérlő, talán nagykupec.
De nem földmívelő, nem kétkezi paraszt.
A darab tanulsága is polgári, csak polgá-
roknak tipikus. Mert volt valaha olyan
paraszttípus, akit attól kellett óvni, hogy
ne nősüljön bárócsaládba?" Íme, még a
zseniális toll is döccenve szalad, ha na-
gyon is magán érzi a kor súlyát, s „hiva-
talból" védi a „paraszttípust".

Nagy Péter bírálatában így írt az 1964-es,
balsikerű Pethes György-féle Dandin
(Katona József Színház) után: „Dandin
György pénzétől megszédült basaparaszt-
tól a nemességbe felkapaszkodni kívánó
nagybérlőig sok minden lehet, csak éppen
tragikus figura nem. . . "

Roger Planchon bukdácsoló hőse nem
népi bohóccá változtatott Duda Gyuri.
Úgy sem becézi magát, mint ahogy az
számunkra az Illyés-fordítás „gyurizásai-
ból" ismerős. A név csengése miatt »ma-
gyarabb" Dandin György-i arcot is hiába
keresnénk. Ennek az előadásnak a fősze-
replője: George Dandin.

Aki paraszt, és aki tragikus figura.

Emmanuelle Riva (Sottenville-né) és Roger Planchon (Dandin) a TNP budapesti vendégjátékán



Ezio Frigerio szépséges díszlete két-
szintes, tágas, kora újkori, nyugat-európai
építkezésű tanyaházat formáz, amely-ben
a lakóhelyiségek a mindennapi me-
zőgazdasági munka természetszerű föl-
tételeként egybetapadtak a pajtával, csűr-
rel, istállóval. Szilárd lábakon nyugvó
konstrukció, a kemény küszködéssel szer-
zett jólét bázisa. Ám ha nagy hirtelen
kihordanák belőle a szénát, szalmát, ga-
bonát, szimmetrikus méltóságú oszlopai-
val és szellős monumentalitásával egy
görög dráma színtere lehetne. Planchon
rendezése rá is játszik az antikvitásra.
György és Angyalka egy klasszicista drá-
ma jelmezeibe burkolva, nyomatékosan
színházi kísérettel - karos gyertyatartókat
cipelő libériás inas mellékszereplők-kel a
nyomukban -, a nézőtér két sikátora felől
érkeznek. A színpad jobb és bal
szegletében, alulról megvilágított - a na-
turális kulisszák közt vadidegen - áttetsző
négyzetlapokon állva mint „római férj és
feleség" zengik azon tirádáikat, vers-ben,
melyeket majd vaskosabb prózaisággal
fognak egymás fejéhez vagdosni. A
háznép, a tucatnyi sürgölődő szolga és
cseléd egy pillanatra alkalmi publikummá
verbuválódik, lelkesen megtapsolja a
színjátékot. Az ironikusan komolykodó
nyitány utána házaspár ledobja lepleit és
teátrális kellékeit: nekivetkőzik György-
nek és Angyalkának. Egy kis nézőtéri
fénylebegés is sulykolja, hogy színházban
vagyunk. A Dandin György igencsak

átdarált-összeforgatott szövege jól tűri
ezt az előzéket, ám az ötlet csak a szünet
előtti újabb félhomályos fényeffektben
pislákol vissza, s aztán elfelejtődik.

Dandin nem költözött urakat majmoló
lakba, nem szakított azzal a létformával,
amely vagyonossá emelte őt. Két
szemünkkel látjuk: ha kell, fölragad egy
zsákot. A terményelszámolás hatalmas
főkönyvét maga vezeti. Ruházata sem
nagyon tér el a szolgákétól: azt a bizo-
nyos „vidéki medvét" mutatja. Talán csak
a kalpag jelezné a rangot. El is társalog
vele egyszer, a fejfedőt a földre hajítva. A
kalap az ő másik, kiurasodott énjének jel-
képe; a kalap alatti Dandint szidalmazza.

A nagygazda tekintélye mégis össze-
ment. Cselédsége egy emberként vihog a
háta mögött, csak Colinben (Miki; Kele-
men) lel, ha lel, szövetségest. Miért az
egyöntetű kajánság? Ez a teljes szembe-
fordulás mintha Planchon elemzésének
egyik gyönge pontja lenne. Csak gyanít-
hatjuk a dúsgazdag paraszt-nincstelen
ellentétet, mely azonnal kirobban, mi-
helyt a szeleburdin csapodár fiatal fele-
ség praktikái megingatják a férj házbeli
rangját. A megannyi földmíves, cseléd,
szolga, inas, szakácsné, mosóné szere-
peltetése az egész játék alapjává a mun-
karitmust, a szabályozott sürgés-forgást,
a paraszti naptárt teszi. Fölemelően szép
például, hogy közvetlenül a befejezés
előtt György és Angyalka a hajnal sza-
vára maradnak egyedül: a távoli harang-

kondulás irányába fordulva a favillás, ge-
reblyés sereg lehajtott fejjel elmormolja
néma reggeli imáját vagy káromkodását,
s máris indulnak ki a földekre. Mindenes-
tül paraszti a világ, melyet Planchon ábrá-
zol. A széptevésre, bókokra, csintalanko-
dásra vágyó fiatalasszony is levedlette azt
a viseletet, mit odahaza a bárói kastély-
ban megszokhatott, s amelyhez szülei ma
is ragaszkodnak. A mindennapi robotba
ugyan „kis gazdaasszonyként" nem tört
bele, de ruhatára enyhén szólva is szerény.

Dandin a szerelmében, házasságában
válik tragikus figurává - ahogy minden
szerelmes és házasember tragikus figura
a planchoni fölfogás értelmében. Az (itt)
idősödő, ötvenes férfi nem sokat törődik
feleségének előkelő származásával, a
majdan a kis Dandinekre is reászálló
bárói címmel. A házi tűzhely melege, sőt
heve kell, a szerelem nyújtotta lelki és
testi béke. Hogy miként mutathatnak neki
nap mint nap ajtót a paraszti ágyasház-
ban, arra egy remekül megoldott, árnyjá-
tékszerű jelenet utal mindjárt a kezdet-
ben. Dandin sóváran kapna meztelenül
fürdőző hitvese után, ha az lepedőbe rej-
tekezve nem rohanna el az ölelés elől.
Amikor a kicsapongó asszony békülni
édesgeti később a férjét, a zárt udvar
kövezete lenne a fekhely, röpül is az
ingecske... - de Dandinban már nincs
bizalom az összeboruláshoz (ezt a ren-
dező drámai vétségnek tekinti, mellyel a
férfi „örökre elveszti" a nőt).



A színmű szövegének fölparcellázása
és bizonyos részek egybeszántogatása
jelzi, hogy Roger Planchon mint író is
jónak látta a beavatkozást. Elég sok a vál-
tozás - mondjuk a második felvonás első,
Claudine-Lubin (Kati-Csikasz; Kata-
Laci) jelenetének két fele vagy egyórá-
nyira szakadt egymástól. Ebben a föllazí-
tásban, átalakításban kevésbé meghatá-
rozó az eredeti hármas séma, Dandin
háromszori megaláztatása, szarvainak nö-
vekedése. Szarvak? A rendezés nem teszi
egyértelművé, mi esett meg Angyalka és
az udvarló uraság, Clitandre (Klitander;
Aladár) között. Inkább arra hajlunk, hogy
ez a léha ifjonc csak játszik, szívesen
leckézteti a tömött bugyellárisú Dandint,
a feleséggel pedig csak annyira merül el
az izzó szó- és csókváltásban, amennyire
azt a gyakorlás igényli: a trenírozás, a
fölkészülés valamely igazi szép-asszony
meghódítására. De az is lehet, hogy ez az
idegen kavics már kiütötte helyéről a
törvényeset a szerelem folyó-medrében.

Az érzéki vonzódások relativizmusát,
kuszaságát a harmadik felvonás szent-
ivánéjében árnyalja kitűnően Planchon.
Ekkor, valamint a második részt indító
„nagymosási" képben és a befejezésben, e
még említendő jelenetekben lesz úrrá az
az érzésünk, hogy tökéletesen kidolgozott
epizódok tanúi vagyunk. Clitandre,
Angélique, Claudine és Lubin, két úr és
két szolga elvétik saját párjukat a „fene
sötétségben", s csak a rádöbbenést kés-
leltető hosszú összefonódások után sza-
badulnak az idegen ajkak varázsától, hogy
saját szerelmi ügyleteikre térjenek.

A textus átforgatása a vígjáték rovására
és a drámaibb kifejlet javára előre-hozta a
feleség különben csak a második felvonás
második jelenetére tartalékolt indulatos
szavait: „Azért, mert valakinek az az
ötlete támadt, hogy feleségül vegyen
bennünket, vessünk rögtön mindenre
keresztet, és kerüljünk el mérföldekre
minden eleven lelket? Bámulatos
férjuramék zsarnokoskodhatnékja! . . . Hát
jószántamból tettem? Úgy csikarták ki
belőlem. Kérdezte maga tőlem az esküvő
előtt, hogy beleegyezem-e, hogy kell-e
maga nekem? Csak apám és anyám véle-
ményére volt kíváncsi, igazság szerint
velük házasodott össze..."

Kezdettől tiszta a házassági viszály
képlete. Az amúgy derék Dandin szereti
nejét, akivel azonban korban, művelt-
ségben, vágyakban nem illik össze. An-
gélique nem szereti férjét, görbe utakon
jár, de a szülőknek és a törvénynek úgy-

ahogy engedelmeskednie kell. Kétoldalú
boldogtalanság, mit Dandin leplezne,
megszüntetne, felesége viszont nyíltan,
szövetségeseket keresve kacérkodik, pró-
bálgatja a paráznaságot. Rokonszenvünk
egy Mandragóra típusú komédiában az
asszony oldalára állítana, itt azonban a
férfi végtelen magányossága, tehetetlen-
sége, árvasága nem enged fölszabadul-tan
nevetni. Nem szegődünk viszont az ő
pártjára sem, mert gyámoltalan, szeren-
csétlen flótás. Még az in flagranti sem
elég neki, hogy nyakon csípje a csábítót.
Bizonyára tiszteli a rangot, féli a bot-
rányt. Planchon nem adja teljességgel
kielégítő magyarázatát, miért nem csap a
felszarvazott a csókolódzók közé; kissé
felületesen siklik át ezen a mozzanaton.
Igaz persze, hogy a házassága dolgaiban
önállótlan Dandin folyton anyósára és
apósára vár, őket hívatja döntőbírónak,
vagyis maga hajtja fejét a bárd alá. Mo-
liére írásművészetének külön csodája, s
Planchon rendezésének is megejtő for-
télya, hogy a kopott társadalmi státusukba
szelíden-szolidan beleszenilisedett öregek
legjobb meggyőződésük és az úri etikett
jegyében oldják föl leányukat. Nem a
rászorultság vezeti őket elsődlegesen;
nem hazudnak csak azért, hogy továbbra
is merítgethessenek a vő aranyaiból.

A feleség és a férj között kezdettől
macska-egér harc folyik. Ennek remek
képi kifejeződése a nagy találékonyság-
gal és ügyes koreográfiával kivitt nagy-
mosási jelenet, az egy szünettel játszott
előadás második részének kezdő negyed-
órája. Gőzeivel megcsapó, emlékezetes
látvány: öblítik, facsarják, szárogatják a
Dandin-ház lepedőit, melyek e nagy te-
regetésben erotikus képzeteket is sugall-
nak. Egy hatalmas dézsába csatornán
ömlik a víz, tocsog a színpad. A szárító-
köteleken mint színházi függönyöket húz-
zák szét, azaz össze a szolgák a nedves
vásznakat. Három folyosó képződik így,
a nyiladékok révén valóságos labirintus-
rendszer. Dandin ebben a fogócskázós
díszletben szeretné fülön csípni feleségét,
de mindegyre ő húzza a rövidebbet,
semmi és senki után kapdos, s végül árbo-
caival és vizes fehér vitorláival úgy roskad
rá az egész mindenség, hogy fektében
éreznie kell: bizony süllyed a bárkája.

Távolról sem szemlélhetjük valamennyi
jelenetet olyan elragadtatással, mint ezt.
Az alig ötvenlapnyi szöveg előadására
Hont Ferencék népligeti Duda Gyurijában
két óránál kevesebb idő is elegendő volt.
Planchon háromszor hatvan percre szabja
(szünettel együtt) a darabot. Hi-

szen maga figyelmeztet rá, hogy a szín-
padi cselekmény érzelmi sűrűsége, súlya
attól függ, mennyire volt képes az író a
„kegyelmi állapot megragadására, amely-
ben ott rezeg a csönd". Rendezőként sok
szünetet és csöndet iktat a játékba, bár a
szavak pauzáit a kép szép tervű mozgal-
massága, a fények és árnyak villódzása
mindig kitölti. Kiváltképp emlékezetes a
viaszgyertyákat tartó kasok libbenése,
amint a szorgos szolgák kezében imbo-
lyognak, kissé a lelkek imbolygását, a
benső fényhunyorgást is szimbolizálva.
Csönddel adózunk a csöndnek, beleér-
zéssel a megérzésnek - ám ami unalmas,
az unalmas. Planchon George Dandinje
néha a némaságig elcsitul: rövid per-
cekre bár és elegánsan, de nemegyszer
áll az előadás.

A budapesti vendégjátékon Claude
Brasseur sajnos nem alakíthatta a cím-
szerepet; műtét béklyozta kórházi ágyra.
A rendező mentette meg a két magyaror-
szági előadást és a kisebb európai turnét.
Ha nem is beugrással - mivel játszotta
már -, de átvette Dandin figuráját. Róla
korai (és „legbrechtibb") korszakában is
úgy tartották, „nem túlságosan szeret ját-
szani". Nyilatkozataiban is az olvasható,
hogy a szépírás - és újabban a sokáig le-
nézett filmforgatás - fontosabb számára.
A főszerepben nem produkált semmi
rendkívülit, ám Planchon, a rendező tö-
kéletesen beosztotta Planchon, a színész
eszközeit, mozdulatait, gesztusait. Olyan
volt súlyossága, mint udvarházában egy
zsák gabona. Mint egy zsák élet. Élete
delelőjére ért, erőteljes, mozgékony em-
bert elevenített meg - akinek napja épp
most van leáldozóban. Ezt az ellentmon-
dást játszatta ki a figura tágas, a föltűnő
végleteket viszont nagy fegyelemmel ke-
rülő jellemtartományában. Rövid ősz üs-
tökének ezüstje mindig ott csillant föl,
ahol nem kéne: Dandin György a meg-
gazdagodással, majd a házassággal
elhagyta társadalmi helyét, hogy a saját
házában és saját életében végképp ne
találja a helyét. Az ész és a szív
cseperedése nem maradt el túlságosan a
nagy darab parasztpolgár urasodása
mögött, de e kettő folyton csak
egymásnak üzenget, egymással társalog, a
világ dolgaiba nem tudnak és nem mernek
alakítón bele-szólni. Nem mamlaszság ez,
ahogyan a komédiázó Dandinekben
megszoktuk, hanem idegenség; nem
szerencsétlenkedés, inkább
szerencsétlenség. Semmi sem sikerül.
Clitandre, a vetélytárs békülékenyen és
cinikusan koccintásra emelt pohara elől
az öntudatos férj leeresztett



kézzel elvonja, eldugja a magáét. Az ura-
ság erre utánahajol, és odalent csendíti a
proszitot. Dandin semmit nem csinál, így
hát vele mindent megcsinálhatnak. A
mondat első s itt lényegesebb felében van
a tragédia, a másodikban a lefojtott
komédia.

A társulat erőssége az összjáték volt, a
taps nemcsak udvariasságból oszlott meg
egyenletesen a színészek között. Zabou
kislányos külsejű Angélique-jében nem
volt semmi kihívó. Nem kivételes
szépség, nem túlcsorduló érzékiség kérte
magának a dédelgetést: az egy-szerű,
természetes asszonyi, emberi szükséglet
kereste ösvényeit, ha szabadosan s a férj
iránt olykor kegyetlenkedőn is. Főleg a
dupla hangsúlyú, önmaguk ellen-tétét is
jelentő mondatok csengtek telten,
tartalmasan Zabou szerepformálásában
(„Iszonyatos, hogy a saját férjünk vádol
bennünket, amikor pedig semmi olyasmit
nem tettünk, amit akármelyik asszony
meg ne tenne. . ." Hogy ez tény-legesen
mit jelent, azt a hűséges (ki)szolgáló és
lelkes „tanítvány" Claudine incselkedése
tárja föl: ő már harminc szép-tevő miatt
sem hagyná háborítani magát a férjjelölt,
fölhevült Lubintől). Az elő-adás cizellált
kidolgozottságának jele, hogy Angyalka
mindvégig papa-kislányaként, szeme
fényeként puszilkodja ki - a látszat és a
valóság ellenére - a maga igazát. Hogyne
lenne „egy szem", ami-kor ő házasodta a
mentővagyont a Sotenville címernek.

Emmanuelle Riva és Daniel Gélin fil-
mekből híres kettőse tökéletesen fedte
napam-ipam kettősét. Ők aztán nem Lüke-
házyak, csak a lassacskán kikorhadó al-
sóbb arisztokrácia képviselői. Amikor ve-
jük harmadik vesszőfutásakor álmukból
fölzargatva érkeznek, s hálóruhájukra
csak köpönyegfélét dob Jacques Schmidt
jelmeztervező, akkor tetszik ki, hogy akár
az éjszaka, a történelem is lemezte-
lenítette már őket. A felhőtlen mama
mintha azt hinné, csak virágkötészet az
élet, s a legszebb szirmokat a családi kró-
nika patyolatfehér lapjai között kell le-
préselni. Az úri modorba belebutult atyá-
nak ahhoz még bőven van esze, hogy a
Planchontól a befejezésben is kissé át-
rendezett szövegváltozat szerint a házból
távozni akaró leányt tiltón visszapa-
rancsolja, mert az ilyenfajta szétválás
„mindig nagy botránnyal jár". A végső
pénztelenség botrányával...

Jean-Claude Adelin nem fáradozott az-
zal, hogy különösebben jellemezze Cli-
tandre-t. A derű és a fiatalosság szele for-
gatta őt és pajkos kíséretét: időnként
átszaladnak egy jót kacagni, hancúrozni a
Dandin-tanyára, s ha már itt vannak, s az
ölelés enged szabad időt, lélekfürkészőn
vizslatják, milyen egy megcsalt férj.
Évelyne Buyle és Marco Bisson párosá-
nak a leánykérési jelenetben jut igazi
szerep. A fiú egy székre ülteti imádottját,
aztán fut, ugrik szétterpesztett lábbal a
megdöntött szék és a meglepett nő fölé,
hogy ebben a nevetségesen egyértelmű
pozitúrában tegyen vallomást. Később a
vaksötétben úgy invitálja szerelmét egy

szerény kis csókocska zálogára, hogy biz-
tos, ami biztos, előbb mára csizmaszárra
eresztette kioldott nadrágját... Vincent
Garanger (Colin) ügyes komikus, a ház-
táji hierarchiának az a legénye, aki szíve-
sen odacsap, ha veszély nélkül teheti,
viszont ok nélkül is az ő baját látják el,
akik másnak már nem oszthatnak nyak-
levest (Planchonnak arra is van gondja,
hogy a szolgák se puszta statisztériaként
lézengjenek és rendezzék szükség szerint
a színt, de érződjenek alá- és föléren-
deltségi viszonyaik).

A darab végén Angélique fenyegetőzik
öngyilkossággal, meg is böki magát
színleg - s ezzel is az urán ejt tőrdöfést.
Szegény Dandin búcsúzna háta földi lét-
től. Roger Planchon komolyan érti az
utolsó mondatot: „Ha valaki, mint jóma-
gam is, rossz asszonyt vesz a házhoz,
annak számára csak egy a kivezető út:
fejjel előre, bele a vízbe!" - s a megcsú-
folt férfiú ingestül-gatyástul beleveti ma-
gát a nagy mosódézsa tavába. Lesüllyed,
mintha soha többé nem akarna a levegő-
re jönni. De mégis, mert az élet fölszar-
vazottan is: élet. Planchonnál a darab-
záró lassú szertartásban Angélique a szín-
pad centrális helyére emeli kincsét, a ka-
litkában forgolódó fehér galambot - a béke
jelképét? -, melyet előbb még világgá
mentében vitt volna magával. Aztán egy
szál pendelyre vetkezik, és sietség, meg-
bocsátás, összekacsintás, nevetés nélkül,
szinte ünnepélyesen ő is belépdel a dé-
zsába. Ül a káván kucorgó lucskos férje
mellett, nagy távolságot tartva, csöndben.

Bent vannak a vízben.

Evelyne Buyle (Clodin) és Marco Bisson (Lubin) a Dandin György budapesti vendégszereplésén (lklády László felvételei)


