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Gábor Miklós (Pandarus), (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)

cei, ilyenkor olyan volt, mint Csurka (vagy Tor-
gyán?).

Egy szereplőt emelnék ki a gárdából, mégpe-
dig Kaszás Gézát mint Ajaxot. Egyedül nála lát-
tam következetesen, végig megformált, átgon-
dolt, ironikus szerepalakítást. Mozgásával, mi-
mikájával, kérődzőre vett kiejtésével valósággal
felragyogtatott egy bambavitézt. Alakítása az
előadás emblémája lehetne.

Rúgd fejbe!

Először is leszögezem, hogy a második, vagyis a
bemutató utáni előadást láttam, ami, állítólag,
kritikustól piszokság. Másodszor: diákelőadás
volt, ami azt jelenti, hogy rajtam és néhány kollé-
gámon kívül csupa diák ült a nézőtéren. Mindez
nem sokat változtat azon, hogy a Budapesti Ka-
maraszínház Kapás Dezső dirigálta előadása, a

Shakespeare: Troilus és Cressida (Budapesti Kama-
raszinház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet: Csányi Árpád m. v.
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Tartuffe, ha nem is teljesen indokolatlan, de min-
denképpen erőltetett, a darab köntösét hol szét-
feszítő, hol abban vígan lötyögő párhuzamra
épül. A színpad közepére tett, „főszereplővé"
emelt varázsszemes rádióból előbb a Pá, kisara-
nyom, pá szól (Hogy jön ez ide? - kérdezi egy
Moliére-ben jártasabb tanuló), majd áhítatos
hangú tudósítás az eucharisztikus kongresszus-
ról, hogy röviddel később az úgynevezett első
zsidótörvény hatályba lépéséről értesüljünk.

Azaz: 1938 májusát írjuk. Ez, valamint egy szek-
rény mélyéről előkotort és sietősen utazókosár-
ba rejtett hétágú gyertyatartó elég egyértelműen
árulkodik arról, hogy kinek a házába férkőzött be
a fekete bocskaiba bújtatott népfi, az ájtatoskodó
Tartuffe. A színes mázú, majd nyers
agyagszínű-re cserélt népművészeti tárgyak,
korsók, tálak a falon, az imazsámoly s a
rózsafüzérekkel teleaggatott szentszobrok
lennének hivatva tovább ár-nyalni azt a képet,
amelyet Orgonnak, a ház urának gyökereiről,
kulturális és világnézeti érdeklődésének
rétegeiről kellene alkotnunk. A rendezői
koncepciót minden bizonnyal „szentírásnak" te-
kintő Horesnyi Balázs a színpad tárgyi világát il-
letően megtette a magáét, kár, hogy a túlkonkre-
tizált látvány párhuzamalkotó és általánosító
készségünket olykor inkább gyengíti, mint erő-
síti.

Mindezzel együtt ez a duplafenekű, vagy ha a
darab első bemutatójának az évszámát is ide-
vesszük, triplafenekű -1664,1938 ,1992 - po-
litikai kirakójáték úgy-ahogy működik egy dara-
big. Egészen pontosan ;az ötödik felvonásig. Ott
aztán valami olyasmi történik, ami nem csupán
Kapást és vele a koncepciót érhette váratlanul,
hanem váratlanul érte talán magát Moliére-t, a
királyi udvarnak dolgozo szerzőt is...

E mára már tragikomédiává, de inkább tragé-
diává szomorult vígjáték legfőbb kérdése, hogy
miért tudja teljesen meghülyíteni Orgont, család-
jának és háza népének józan gondolkodású
tagjaival ellentétben, ez az álszent képű, Isten
nevével takarózó, valójában kisstílű, hiú, pénz-
és élv-hajhász Tartuffe. Méghozzá úgy, hogy
elvakult pártfogója vagyonát, családját,
becsületét, tehát mindent, ami értéknek számít,
képes a vele való barátságért kockára tenni.
Válasz nincs. Legalábbis kimerítő válasz. A
mindenkori Tartuffe-előadások feladata, hogy
érzékelhetővé tegyék azt a társadalmi,
ideológiai, erkölcsi környezetet, amelyben Orgon
nagy tévedése, vagyis ez a banális
szélhámostörténei nemcsak hihetővé, de egy
elfogadott, sőt felülről ösztökélt társadalmi
kapcsolatrendszer modelljévé válik. Egy olyan
kapcsolatrendszer modelljévé, amelyben a nyá-
jas szó, a nem belülről hordozott, hanem kire-
kesztő külsőséggé emelt áhítat a gonosz tettet is
el tudja fedni. S ha kivillan, az se baj. Az etikett
szerint ebben az esetben diszkréten el kell for-
dulni.

Mindez bizonyos mértékig Kapás Dezső iga-
zát bizonyítja. A Tartuffe „átdátumozásával" so-
kat nyert a réven. Az 1938-as esztendővel nem
csupán azt mondja, hogy jó lesz kicsit félni, ne-
hogy aztán megijedjünk, hanem tételesen elso-
rolja, hogy szerinte mitől kell tartanunk. Mit veszít
a vámon? Egy finom, utalásos jellegű intellektu-
ális játékot, amelynek ezoterikus izgalmát éppen
az adja, hogy nekünk magunknak kellene a le-
hetséges párhuzamokat fölfedeznünk. De ha
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Helyey László (Orgon) és Rudolf Teréz (Mari-
ane) a budapesti előadásban

bele is nyugszunk, hogy a korabeli francia kör-
nyezettől - némi áldozatok árán - megszaba-
dultunk, még mindig ott a boldog végkifejlet,
amellyel már végképp nincs mit tenni. Mert
ugyan a történet Moliére-nél is elég hirtelen csap
át „a jóságos király mindent elrendez" befejezésű
mesébe (nem sokra ment vele, a darabot így is
hosszú évekre betiltották), de eredetileg legalább
mulatságos komédiának adták. Emezt viszont
nem. S ha ezt a frissen kitűzött évszámot
komolyan vesszük, akkor arról se nagyon feled-
kezhetünk meg, hogy az effajta történetek ritkán
szoktak happy enddel végződni.

Az utolsó felvonásban a színészek feszenge-
nek. Ez jó, mert a szerepük szerint is feszengeni-
ük kell. Állnak egymás mellett a szélesre tárt
színpadon, többnyire tétlen, és valójában nem
mindig tudják, hogy hova nézzenek. Látnivalóan
nem érzik jól magukat. De mára kezdettől fogva
nem. Derzsi János olyan kényelmetlenül mozog
Tartuffe bőrében, hogy a figurának egyetlen va-
lamirevaló emberi tulajdonsága nem marad. Baj.
Kubik Anna mintha egész végig a csábítás nagy-
jelenetére várna. Legalább nem hiába. Abban
benne van a zongora alatt bujkáló férj előtti pol-
gárasszonyos szemérem, a csábítás csalárd pó-
zának őszintén föltörő asszonyi közönségessége,
valamint az a titkolt gondolat, hogy mennyire
másként menne ez egy harmadik férfival, a zon-
goraterítő alól leskelődő férj nélkül, szigorúan
kettesben. Emellett némi túljátszás is van az ala-
kításban, amit - tekintve, hogy ez már tendencia -
egy erősebb kezű rendező végre visszafog-
hatna. Egri Kati komornája a legotthonosabb eb-
ben a „békebeli" stílusban (még a harmincas
évek ruháit is ő hordja a legjobban), végképp
megkavarva ezzel a többieket, akik valamifajta
„időtől eltartott" színjátszást művelnek. Ez alól
Helyey László sem kivétel, de az ő Orgonja lega-
lább kézzelfogható az időtlenségben. Ha nem is
annyira kellemetlen alak, mint imádott Tartuffe-je,
de zsarnokoskodásra hajlamos családfő, aki-nek
rejtett agresszivitása nem mindig szolgáltat okot
a szánakozásra. Beregi Péter szabadgon-
dolkodója - a Vas Istvánénál durvább, szóki-
mondóbb, egyértelműségében aktuálisabb, fris-
sen készült Petri György-fordítás szerint -, a li-
berális Cléante mindenképp józanabb, Tartuffe-
öknek nem bedőlő, ám sokkal gyengébb akaratú
figura.

Az előadás második részének közepe táján
egy unatkozó diáklány gyufát kezd gyújtogatni a
nézőtéren. Egy erélyes hang hatására
megnyugtató módon abbahagyja. Orgon meg-
hurcoltatásának pillanataiban lelkes biztatás száll
több alkalommal a hátsó sorokból a szín-padra:
rúgd fejbe! A címzett bizonytalan. A Tar-
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Derzsi János (Tartuffe), Helyey László és Dózsa
Zoltán (Damis)

Tartuffe kötelező olvasmány, valószínűleg ezért
nézik a középiskolás korúak ilyen nagy
számban. Csak nehogy valamelyikük másnap az
iskolában azt mondja, hogy Moliére ezt a
darabot az első zsidótörvény alkalmából írta. Ha
egyáltalán tud-ja, hogy Magyarországon hoztak
ilyen törvényt valaha.

Paróka parókával

Veszprémben a Tartuffe-öt komédiának adják, a
nevettetéstől viszont többnyire tartózkodnak. A
rendezés szándéka szerint ugyan van benne
minden, ami a mulattatásra szolgálna: mókásan
túlzó korabeli kosztümök, abnormális méretű pa-
rókák (Tartuffe a végén le is kapja Orgonét, hogy
az utolsó jelenetben már ő pompázzon benne),
ezenkívül lótás-futás, tülekedés, ordítozás, ajtó-
csapkodás, továbbá összeütközés, földre
tottyanás, csomagokkal való zsonglőrködés,
létrába gabalyodás. (Zsákban futás nincsen.)
Egy-szóval Orgon házában a jó öreg commedia
dell'arte módjára folyik az élet. Senki sem akad,
aki ne rákövesedett jelleme alatt roskadozna -
ha van neki ilyen -, vagy változtatna azon az
ábrázaton, amelyet a történet elején öltött
magára.

Pernelle asszony, Orgon anyja (Spányik Éva)
puritanizmust papol, miközben terebélyes szol-
gálója (Dobos Judit) indignáltan rakogatja
asszonya vagy fél tucat bőröndjét egyik kezéből
a másikba. Pernelle asszony álszent monológja
a szerencsétlenkedő szolgálóval az előadás
talán legmulatságosabb jelenete. (Orgon
anyjának komornáját a Budapesti Kamarában
statiszta játssza, saját képességeinek a
tudatában többnyire egy oszlop mögé bújva.)
Elmira, Orgon felesége (Antal Olga) a kacér
úriasszony álarcában meglehetősen súlytalan
figura. Nevetséges nek alig nevetséges, viszont
a tisztességéért sem érdemes túl sokat aggódni,
mert ha volt is, biztosan nem Tartuffe rabolná el
elsőnek. Orgon fia, Damis (Kiss T. lstván), sógora,
Cléante (Sas-halmi József), lánya, Mariane
(Papp Márta) és annak szerelme, Valér (lllyés
Róbert) jól-rosszul fölmondják a szöveget.
Jellemük is alig van, megelégszenek a
parókával. Így aztán könnyen előáll a helyzet,
hogy fehér paróka perel vörös parókával,
rózsaszín csap össze barnával. Mariane
komornája (Tóth Rita) a közhelyes kotnyelest
adja, úgy játszik el a többiek mellett, ahogy
mindenki mindenki mellett ebben az elő-
adásban.

A legszomorúbb az, hogy Orgonnak és Tar-
tuffe-nek se nagyon sikerül egymással kapcso-
latba kerülnie, azon kívül, hogy olykor egymás

Jelenet a Budapesti Kamaraszínház Tartuffe-
jéből (Koncz Zsuzsa felvételei)

felé fordulnak beszéd közben. Egyikük cseleke-
dete nem következik a másikéból, vagy ha lát-
szólag mégis, fogalmunk sincs róla, hogy
valójában mit miért tesz emez és mit, miért
amaz.

Benczédi Sándor Orgonja, részben tán a kö-
rülmények szomorú összjátékának
köszönhetően (az utolsó pillanatig vártak a
szereppel Rátonyi Róbertre), jellegtelenül
semmitmondó figura. Ha egyáltalán játszik
valamit, akkor azt,

hogy nem csupán Tartuffe, de bárki hülyét csi-
nálhat belőle. Ez esetben viszont, vígjáték ide
vagy oda, épp az alapkonfliktus sikkad el a
darabból. Ezen túlmenően a helyzetkomikum
adta lehetőségeket is elszalasztja. A
nagyjelenetben, miközben felesége épp Tartuffe
e-öt csábítgatja a feje felett, olyan egykedvűen
ücsörög, mintha szokásos napi sziesztáját
töltené az asztal alatt. Még a félrecsúszott terítőt
is a színész igazgatja - belülről, lopva - és nem
Orgon, némileg cinkosan a közönséggel.

Spányik Éva darabkezdő nagymonológján kí-
vül Bakai László Tartuffe-je az egyetlen valami-
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valamirevaló színészi teljesítmény az
előadásban. lgaz, ő is ugyanolyan statikus
figura, mint a többiek. Múltja, társadalmi
kötődése nincsen, Orgonra gyakorolt nem
csekély befolyásának magyarázata pedig
mindvégig homályban marad. Teljességgel
érthetetlen, hogy ez a zsíros hajú gnóm,

ez a féloldalas, görnyedt hátú notre-dame-i to-
ronyőr-alkat, aki a nyelvét öltögeti beszéd köz-
ben és a moliére-i szövegben említett bolhákat
kaparássza minduntalan a hóna alatt, aki kétpo-
fása zabálva hallgatja a hőn áhított nő szerelmi
vallomását, hogyan is képes bármiféle hatást

Benczédy Sándor (Orgon), Antal Olga (Elmira)
és Bakai László (Tartuffe) a veszprémi Moliére-
előadásban

gyakorolni a kifinomult Orgonra, aki nem elég,
hogy a házába fogadta, de mindenét, amije csak
van, nagyvonalúan rátestálja. Ráadásul a rende-
zés - slendriánságból?, rosszul értelmezett ta-
pintatból? - még attól az ájtatoskodó attitűdtől,
vallási buzgalomtól is megfosztja az álszentet,
amely mégiscsak szolgálna egyfajta magyará-
zattal Orgon viselkedésére. Így aztán Bakai kí-
vánt karaktert ügyesen kitöltő Tartuffe-je minden
szempontból magára marad. Szólózik a gyen-
gébb hangú szólók mellett.

Orgon házában renoválás folyik. Újjá-, illetve
átépítenek. Minden változóban, átalakulóban
van, kivéve a jellemeket. Azok sajátcsapdájukba
zárva vergődnek. Ebből messzemenő következ-
tetéseket is levonhatnánk, ha a tikkasztóan har-
sány előadás után még lenne kedvünk következ-
tetéseket levonni. Esetleg azon is elgondolkod-
hatnánk, hogy mért nem nyúl a kutya se Orgonék
földúlt házában a széthajigált szerszámokhoz,
egyebekhez. Egyedül Tartuffe szolgája (Pataki
András) igyekszik némi lelkesedéssel a falakon
lévő mozgalmas festményeket fehérre mázolni.
Megbízatását azonban nem sikerül maradékta-
lanul teljesítenie. Állandóan föltartja valami. Hol
egy rossz helyen landoló létra, hol a háznép vad
ricsajozása vonja el a figyelmét, hol pedig azon
csodálkozik meg-megállva, hogy éppen nem
vonja el a figyelmét semmi. Egyszóval az átmá-
zolás mégoly egyszerűnek látszó műveletét se-
hogyan se tudja befejezni. A veszprémi Tartuffe-
ben ez a háttérben zajló kabaréjelenet a leg-
mélyértelműbb.

P. S.: Kár lenne elhallgatni, hogy Vándorfi László
rendezőnek Veszprémben sikerült az, amit Ka-
pás Dezsőnek kellett volna megvalósítania a Bu-
dapesti Kamarában. Azaz a boldog végkifejletet,
amely magán a darabon is idegenül csüng, Ván-
dorfi úgy választja le az előadásról, hogy Holl
István rendőrhadnagyával, mint valami kötelező
penzumot, az érintettek előtt ledaráltatja a királyt
dicsőítő monológot, ezt követően pedig valami
olyasmi történik, ami nem illik a dolgok
természe-te menetébe. A képmutató, élveteg és
hazug Tartuffe alatt - akit a király jóakaratából
sikerült nyilvánosan is leleplezni - a szó szoros
értelmé-ben megnyílik a föld. Ez a váratlan
mozzanat halvány figyelmeztetésként is szolgál:
vigyázat, színházban vagyunk!

Moliére: Tartuffe e (Budapesti Kamaraszínház)

Fordította: Petri György. Díszlet: Horesnyi Balázs m. v.

Jelmez: Jánoskuti Márta m. v. Rendezte: Kapás
Dezső m. v.
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akai László és Benczédy Sándor, a veszprémi
artuffe és Orgon (Ilovszky Béla felvételei)

zereplők: Beregi Péter, Derzsi János, Dózsa Zoltán f.
., Egri Kati, Helyey László, Holl János, Kassai Károly,
ubik Anna, Rudolf Teréz, Tímár Éva, Ungvári István.

em csodálkozhatnánk különösebben, ha a
adnóti Miklós Színház Marivaux-előadása
fféle szabadalomként lenne igazán kelendő.
önnének mind, a nézőkért s a pénzes
ámogatókért való újmódi harcban gyötrődő
zínháziak, megnéznék az elő-adást és
egvennék a technológiát, a know-how-t. A

isztes színvonal és biztos hatás receptjét.
Az üzletből származó hasznot teljes mérték-

en megérdemelné a Radnóti Miklós Színház.
egelőször is azért, amiért végre (újra?) felfe-
ezte Marivaux-t, mert lefordíttatta az Állhatatlan
zeretőket (mégpedig Réz Pál és Várady Sza-
olcs tette ezt játékosan-szellemesen), és per-

Moliére: Tartuffe (veszprémi Petőfi Színház)
Fordította: Vas István. Zeneszerző: Rossa László.
Díszlettervező: Khell Csörsz. Jelmeztervező: Rátkai
Erzsébet. Rendező: Vándorfi László.
Szereplők: Spányik Éva, Benczédi Sándor, Antal Ol-
ga, Kiss T. lstván, Papp Márta, lllyés Róbert, Sashalmi
József, Bakai László, Tóth Rita, Holl István, Dobos Ju-
dit, Pataki András.

sze azért is, mert vonzó előadást kerekített be-
lőle.

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux csak
nálunk szorul felfedezésre: Európa-szerte gyak-
ran játsszák a műveit mostanában. A felfedezés
sikeréhez hasznos, ha a színház fütyül a „mari-
vodázsra" meg a hozzá kapcsolódó előítéletek-
re. Ugyanis kissé rossz hírbe keverte a
tizennyolcadik század eleji Párizs divatos
színműíróját, hogy róla kapta nevét a felszínes,
ámde szellemes színpadi csevegés rokokó
műfaja. Azután a történelem is Marivaux
utóéletének emelkedettsége ellen játszott: a
francia forradalom tükrében némileg gyanússá
vált az Ancien Régime és „vidéke°,
szalonizgalmaival egyetemben. Márpedig

dig Marivaux éppen a szalonokban mozgott ott-
honosan, annak ellenére, hogy harminckét éves
korától - amikor családja tönkrement - önmaga
tartotta el önmagát. Attól kezdve létkérdés
számára a siker - meg is tett érte mindent.

Az Állhatatlan szeretőkből világosan kiderül az
is, hogy Riccoboni olasz színházának párizsi
közönsége - itt aratott ugyanis nagy sikert a
darab 1723-ban - a társadalmi problémákra tán
kevésbé, a szellemességre s a hitelesen ábrá-
zolt érzelmekre határozottan fogékony lehetett.
S bár ez a szerelmi történet mindössze negyedik
darabja, profi munkának tűnik (Duró Győző dra-
maturgiai beavatkozásának pontos mértékét
nem ismerve); s persze valamivel többet nyújt
annál, mint amennyit szintén szellemességükkel
divatozó e századi utódai.

Marivaux ugyanis érzékenyen hatol az emberi
psziché rejtett zugaiba, s nem háborodik fel
azon, amit talál. Történetei olyanok, akár a
lélektani kísérletek arról: milyen kölcsönhatás-
ban vannak az érzelmek, hogyan manipulálha-
tók, és miként működik az ember önfelmentő
mechanizmusa. Az ilyesfajta tudás veszélyes; a
mások veséjébe látó, cselekedeteiket kiszámító
és minderről ráadásul szellemesen fecsegő
kortárs könnyen válik népszerűtlenné, ki-vált,
ha drámaíró. Marivaux viszont sikeres volt

újrafelfedezését is ennek köszönheti -;
nemcsak okos és szellemes, de toleráns is. A
megbocsátás aranyködében nyugodtan fordít-ja
elénk gyarlóságainkat: könnyen megbocsátunk
magunknak.

Az Állhatatlan szeretők kísérleti alanya Silvia
és Arlequin, a csinos szolgálólány és nyájakat te-
relgető kedvese. A lány megtetszik a Hercegnek,
s mert az ország törvénye szerint neki az alattva-
lók közül kell feleséget választania, előállíttatja
Silviát. A leányzó azonban makacskodik, kitartó
jegyese szintén. Az ügyet a Herceg egyik szép,
eszes és romlott udvarhölgye, Flavinia veszi a
kezébe; részletesen kidolgozott és zökkenő-
mentesen végrehajtott lélektani hadművelete a
szemünk láttára rombolja le a két fiatal szerel-
mét, és mezteleníti le a két rokonszenves, egy-
szerű lélek úgynevezett erkölcsi tisztaságát. Ma-
rivaux persze nemcsak rombol, épít is: a lány a
Hercegbe, a fiú Flaviniába szeret bele.

A boldog összeborulások mégsem töltik el a
szépre, jóra és szórakozásra vágyó közönséget a
kívánt mértékű önfeledtséggel. Az árulás, a
hűtlenség mosolygós tálalásban, happy endre
hangolva is elbizonytalanít. Ettől a furcsa
bizonytalanságtól jó a Marivau-darab.

Lendvai Zoltán rendezése pedig azért dicsé-
retes, mert érzi ezt a bizonytalanságot. A csel-
szövő Flavinia megkapja ugyan, amit (akit) akar,
mégis bűnhődik. Bár azt mondja, tetszik neki az
egyszerű legény, nyilvánvaló, hogy a Herceg az,
akire vágyik. Az Arlequinnel ígért vagyon legfel-
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