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Dandin építkezik. Bővíti a házát. Állványok
agolják az udvarát, faforgácsok borítják a
öldet. A faoszlopok között pallók ívelnek
t a magasban a kaputól az épület
omlokzatáig.
aga Dandin György (Illyés Róbert) is

elkapaszkodik az emelvényre. Boldog
elefeledkezéssel ácsolja az állványzatot. Neki-
etkőzik a munkának. Mintha csak jelmezét vet-
é le, lekerül róla a cifra mellény, lehullik fejéről a
ehér paróka. Eltűnik róla minden hivalkodás.
ár csak a nyakában lógó vastag ezüstlánc em-

ékeztet rá, hogy egy meggazdagodott, a saját
öreiből kiemelkedett ember talál vissza néhány
ercre ahhoz az egyszerűséghez, amely mara-
éktalanul boldoggá tette őt egykoron. Derűsen
esél magáról a munkájában segédkező Colin-
ak. Aztán afeleségejut eszébe. Elkomorulnak a
zavai, elnehezednek a mozdulatai. Csak indu-

atosan tud a házasságáról szólni. Atévedéséről,
hogy magasba vágyva egy tisztázhatatlan vi-
zony hálóját tekerte maga köré. Tudja, önmagát
salta csapdába. De téved, amikor azt hiszi,
incs más hátra, mint megharcolni igazáért: be-
izonyítani felesége csalárdságát.
Lendvai Zoltán veszprémi Dandin-rendezé-

ében került, kiiktatott minden olyan elemet,
mely teljesen egyértelművé tenné a helyzeteket
s a figurákat. (Erre utal az is, hogy Illyés Gyula
ordításának beszélő neveit visszafranciásítot-
a.) Ez a színrevitel épp a szituációk s a viszo-
yok ingatagságát, eldöntetlenségét hangsú-

yozza. Azt érezzük, többféleképpen is alakul-
atnának a kapcsolatok, de a szereplők végle-

essége véglegessé tesz mindent. Semmi nem
égzetszerű, ami köztük történik, de minden
égzetessé válik amiatt, ahogy viselkednek.
eskeny az a palló, amelyen az életük halad át.
e nem teszi óvatossá őket a mélység, amely fe-

ett bizonytalanul egyensúlyoznak.
Dandin és felesége, Angélique (Kolti Helga)

em életkorban, még csak nem is életstílusban
ülönbözik egymástól. (Lendvai nem hangsú-

yozza különösképpen a nemesi modor és a pa-
aszti viselkedésmód különbségeit.) Nem kor és
ang választja el tehát őket egymástól. Mégis
észterhes az a távolság, ami kialakult köztük.
lmulasztották ugyanis, hogy egymásra ismer-

enek, s elszalasztják most is azokat a
illanatokat, amikor elfogadhatnák egymást,
mikor megbocsáthatnának egymásnak.
mikor való-

ban közel kerülhetnének egymáshoz. Dandin a
felesége kötelességeire hivatkozik, de magára
nem ró ki semmifajta kötelezettséget. Egyre dü-
hödtebben kéri számon az asszonyi hűséget -
még mielőtt bármi is történt volna -, de nem tart-
ja fontosnak megnyerni a felesége szívét. Fel
nem foghatja azt a sóvárgást, amellyel Angé-
lique a szép szavakra vár, meg nem értheti azt a
vágyakozást, ami a gáláns gesztusok iráni él az
asszonyban. Kishitűségében megtagad min-
dent, amivel Angélique kedvére tehetne. Így ta-
lán maga űzi kétes kalandba a feleségét. Képte-
len a nagylelkűségre, a megbocsátásra, a
világtól követel elégtételt akkor is, amikor
Angélique a rideg éjszakai kaland után kizárva
az otthonából riadtan könyörög bebocsátásért,
bocsánatért. Korábban az asszony maga is
döbbenten, szorongva hallgatta férje
leckéztetését. Volt is oka a lelkiismeret-
furdalásra, hisz alkalmi hódolója épp ott lapult
az udvaron felejtett teknő alatt, amelyre
heveskedése közben Dandin is letelep-

Módri Györgyi (Claudine), Kakuts Ágnes (So-
tenville-né), Kolti Helga (Angélique) és Lukács
József (Sotenville)

szik. Az a ragaszkodás azonban, amely a férfi
indulatából csendül ki nem érinti meg az asz-
szonyt.

Fontosak a veszprémi előadásban ezek az el-
tékozolt helyzetek, az egymásra ismerés, meg-
bocsátás elmulasztott alkalmai. A vakság és a
süketség pillanatai. Múltukkal valóban nem ma-
rad más hátra, mint hogy férj és feleség megpró-
bálja felmorzsolni egymást. Magányos harcos-
ként fordítják egymás ellen elárvult indulataikat.
Ez a küzdelem azonban önpusztítás is. Előbb
Angélique szegzi mellkasának a kés hegyét.
Nemcsak ravaszkodás, kétségbeesés is van ab-
ban, ahogy a szúrást imitálja. Aztán Dandin tér-
del a felesége előtt. Nincs más hátra, mint hogy a
víznek menjek - mondja megalázottan az ön-
gyilkosság gondolatával játszva. Az asszony el-
indul felé. Közel jár ahhoz, hogy hozzáérjen az
urához, megértően átölelje. De az utolsó pilla-
natban kacéran félrefordul, hivalkodóan tovább-
lép. Aztán megáll, aggódva visszatekint. A simo-
gatásra kész, kitartott kézmozdulatból most is
csak vállveregetés lesz. Mintha ezt üzenné ez az
előadást záró asszonyi gesztus: tegye csak meg
bátran, barátom, ha van mersze hozzá!

Nem egyértelmű az a kapcsolat sem, amely
gyanúba keveri Angélique-ot. Clitandre (Faze-
kas István) gáláns lovagnak tűnik, amint hatal-
mas vörös rózsával a kezében Dandin udvarába
téved. Hamarosan kiderül azonban, hogy lassú-
sága nem méltóságot takar. Meglehetősen
otrombán viselkedik ugyanis az éjszakai szerel-
mi együttlét után. Duhaj legényként veti magát
Angélique-ra., részegen tántorog tovább a találka
után. Az asszony az álIványzatra illesztett füg-
gőágyba rogy. Megpróbálja összeszedni magát,

SÁNDOR L. ISTVÁN

ISZTÁZHATATLAN VISZONYOK
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Illyés Róbert (Dandin) és Kolti Helga (Ilovszky
Béla felvételei)

mielőtt visszabotorkálna a házba. Már bizonyos
benne, hogy nem a várva várt szerelem vonzása
kísértette meg, csak egy kacér kaland óvatlan
résztvevőjévé vált. Ez a méltatlanul kevés - ta-
lán ezt gondolja magában - mégis több, mint a
nyomasztó semmi.

Nem eleve ostobák Sotenville-ék (Lukács Jó-
zsef, Kakuts Ágnes) sem. Nem azért érkeznek,
hogy folyton hazugságon kapják a vejüket.

Őszintén kétségbeesnek a hírre, hogy a lányuk
félrelépett, valóban mérlegelni kezdik, hogy mi-
képp segíthetnének Dandin-en, hogyan
büntethetnék meg rossz útra tévedt
gyermeküket. Csak mintegy mellékesen,
megszokásból igazítják ki folyton vejük szavait:
nem így kell mondania, nem így kell szólítania.
Hisz nem kapaszkodhat másba ez a két
szerencsétlen öregember, csak a kimódolt
szavakba. Csak a szószátyár módon
szüntelenül megidézett, kétes családi, nemesi
hagyományokból meríthetik csekélyke
méltóságukat. Az önvizsgálatot pedig megnyug-
tatóan helyettesíti az a retorikai bűvészmu-

tatvány, amelynek segítségével kölcsönös nye-
reségnek gondolhatják azt a mindkét fél számára
méltatlan, megalázó házasságot, amelybe a
lányukat kényszerítették.

Csak a szép szavaknak mestere Clitandre, a
szócsavarás bűvésze Angélique is. Ebben a ver-
sengésben Dandin mindenképpen alul marad.
Mondatai éppannyira darabosak, mint mozdula-
tai. Beszédmódja éppoly pallérozatlan, mint a
modora. Elhűlve tapasztalja, hogy a szavakkal
teremtett valóság akár a tényekkel is vitába száll-
hat. Nem az a fontos, amit látott, hanem az, ami
látszik. Nem az a lényeges, amit tud, hanem az,
ahogy beszélni képes róla. Kit érdekel az igazság
akkor, ha a szavakban is lehet bízni. (Persze
elégtételt is csak a szavaival kell adnia igaztalan-
nak vélt vádaskodásaiért.)

A nyelv diktatúrája azonban viszonylagossá,
tisztázhatatlanná tesz mindent. (Nem véletlen,
hogy legmélyebb együttérzésünket az előadás
néma szereplője váltja ki. Colin (Keller János)
szerepét felnagyította a rendező, ebben az elő-
adásban majdnem mindvégig színen van. Min-
denre érzékenyen reagál, de nem szól semmit.
Diadalmas örömmel kúszik fel az állványzatra,
de kétségbeesik, amikor végül nem tud róla le-
kecmeregni. Félszegen olvassa el Clitandre An-
gélique-nek szánt levelét, készségesen odate-
lepszik a kulcslyukhoz, amikor Dandin hiábavaló
némajátékkal biztatja az apósát, hogy saját sze-
mével győződjön meg róla: a kéretlen udvarló a
házban tartózkodik. Az üzenettel érkező Lubin
biztatására Colin vonakodva hívja ki Claudine-t a
házból, kopogtatása azonban számon kérő dö-
römböléssé változik. A sötét éjszakától megriad-
va nincs mersze Sotenville-ékért menni, szűköl-
ve kuporog a sarokban. Dandin azzal nyugtatja
meg, hogy játszani kezd a lámpával, különféle
bohókás mutatványokat csihol ki a fényből. Ez az
együgyű legény - aki kicsit Dandin tükörképe,
kicsit az ellenpontja is - az egyetlen szerep-lő,
aki valóban teljesen őszintén viselkedik.
Hallgatag rezonőrje ő ennek a bánatos komédiá-
nak.)

Mindez azt is jelenti, hogy Lendvai rendezése
minden szereplőnek hagy némi igazságot, de
mindegyiktől megtagadja, hogy teljesen igaza
lehessen. Nem hazudik senki ebben az előadás-
ban, de senkinek sincs akkora belső hitele, hogy
egészében hinni lehessen neki. Téved tehát
Dandin, amikor evidenciaként hivatkozik morális
kötelezettségekre, tévednek a többiek is, amikor
a szavak csábításának engedve negligálnak
mindenféle erkölcsöt. Az amoralitásnak ezen vi-
lágnyi csődjében mindenki egyként nevetséges,
az is, aki gátlástalanul hazudik, az is, aki az
igazságáért hadakozik, az is, aki botor
látszatoknak hódol. Végtelenül komikussá
válnak mind, anélkül, hogy bárki is látványosan
lelepleződnék. Hisz személyesen senki sem
felelős azért, ami
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történik, de mindenki egyként kárvallottja az ese-
ményeknek. Hisz ha maga a világ nevetséges,
hogyne lenne kedvünk nevetni lakóin! Még ha
közülünk valók is. Az előadás kesernyés iróniá-
val ábrázolja ezt a valóságot; végigmosolyogjuk
az előadást, de csak néha kacagunk fel. A
rendező érthetően kerüli a harsányságot, széles
érzel-mi skálán mozgó szereplőit finom
árnyalatokkal jellemzi.

A komédiakonvenció fordulatait pontosan
fel-épített játékokkal, a jelzésszerű szerzői
utasításokat az ötletek kibontásával hitelesíti a
veszprémi előadás. A férj gyanúja itt nem abból
származik, hogy a fecsegő természetű Lubin
(Kiss T. István) kéretlenül is kikotyogja a titkot.
Dandin maga kényszeríti ki belőle a részleges
vallomást; addig nem engedi elmenni a házából
kilépő küldöncöt, amíg az el nem árul valamit
küldetéséből. Szépen kidolgozott az a jelenet is,
amikor az udvarban elrejtőzött tanúk ki akarják
hallgatni Clitandre udvarlását. Dandin az ajtó
mögé rejtőzik. Sotenville-ék egy takaró alatt
lapulnak. A szerelmi vallomás közben Claudine
(Módri Györgyi) veszi észre a leselkedőket.
Finoman figyelmezteti úrnőjét, aki lassan
hangnemet vált. Clitandre nem ért semmit.
Bosszúsan reagál, azt hiszi, hiába volt minden,
ismét kéreti magát az asszony. Fokozatosan
azonban maga is felismeri a helyzetet. Így hódító
és meghódoló titkos össze-kacsintással, közösen
kezd bele abba a játékba, amelynek
végeredményeképpen a látszólag az udvarló
lehűtésére szánt vödör víz a hallgatózó Dandin
nyakába zubog. A férfi dermedten áll, mint akit
leforráztak. Csurog róla a víz, cseppjei
verejtékcseppekkel keverednek. Szinte belere-
meg a megaláztatásba. Lassan támolyog a tek-
nőhöz. Úgy érzi, lemoshatatlan az a szenny, amit
rázúdítottak. Apósa - némi kárörömmel - vi-
gasztalni próbálja. De csak egy dühödt gesztus a
válasz. Összeszorított ökleiből kimeredő két mu-
tatóujjával bök Dandin számon kérően az ég felé:
íme hát, a szarvaim is készen állnak.

Hosszasan sorolhatnánk tovább a példákat
annak érzékeltetésére, hogy következetesen
építkező, konzekvens játékmódú előadást lát-
tunk, amelyben minden alakításnak megvolt a
maga helye, rangja. Nem az egyéni színészi
teljesítményeket kell hát dicsérni: az előadás
egésze működött. Eljátszották a Moliére-dara-
bot, jellemezték, motiválták a figurákat, kibon-
tották, árnyalták a helyzeteket, miközben meg-
találták azt a közelítésmódot is, amely kijelölte az
előadás hangsúlyait: stílust adott a produk-
ciónak, időszerűvé tette a színpadraállítást -
anélkül, hogy bármiféle aktualizálásra sor került
volna.

Látszólag tehát nem történt semmi különös
Veszprémben, hisz ilyennek kellene lennie min-
den előadásnak. Tisztes szakmai színvonalú-
nak, méltónak a darabhoz, alkalmazkodónak a

társulat adottságaihoz. És ebből az átlagból
időnként valóban kiragyoghatnának az egyes
színművek és társulatok, színészek és rendezők
kivételesen szerencsés találkozásaiból születő
remekmívű előadások. Manapság azonban a
Dandin jó szakmai színvonalú bemutatóját mint
az átlagból kiválót kell üdvözölni.

A kihaltnak tűnő játéktér közepén,
könyvkupacok és összegyűrt papírlapok
halmai
mögött, egy sötét sarokban megmoccan
valami - köpenyébe burkolódzva egy férfi
aludt ott eddig. Izgatott „ki az?"-kérdésére
a szobába betoppanó alak Horatio szavaival
válaszol. De nem a helsingőri vár mellvédjén
vagyunk, hanem Clavigónak, a spanyol király
levéltárnokának dolgozószobájában. A darabot
átdolgozó és rendező Bagossy László f. h. több
helyre is beillesztett Shakespeare-idézeteket,
kibontva azt a kézenfekvő hasonlóságot, ami
Hamlet és Clavigo mentalitásában fennál, ily mó-

Moliére: Dandin György (veszprémi Petőfi Színház
Latinovits Zoltán Játékszín)
Fordította: Illyés Gyula. Díszlet- és jelmeztervező:
Khell Csörsz. A rendezőmunkatársa: Sz. Pallai Ágnes.
Rendező: Lendvai Zoltán.
Szereplők: Illyés Róbert, Kolti Helga, Lukács József,
Kakuts Ágnes, Fazekas István, Módri Györgyi, Kiss T.
István. Keller János.

don a goethei figurának nemcsak magatehetet-
len habozását, hanem életunt rezignációját is
előtérbe helyezve. A két dráma közti átfedések
közül elsősorban a közös sírba ugrás motívumát
szokták emlegetni, ám ezt a jelenetet Bagossy-
szinte az egész ötödik felvonással együtt - ki-
hagyta, viszont minden kevésbé egyértelmű
egyezést felerősített.

Clavigo, a nincstelen bevándorló fiatal kora el-
lenére jelentős sikereket ért el az udvarnál, ám
amint főúri körökben kezdett forgolódni,
elhagyta kedvesét, a szerény francia
kisasszonykát, akit házassági ajánlatokkal
hitegetett. Francia-országból megérkezik a lány
feldúlt fivére, hogy elégtételt szerezzen a
sérelemért. Clavigo erre visszakönyörgi magát
a lány kegyeibe, majd Carlos nevű barátja
mesterkedéseinek hatására,

Mihályfi Balázs (Carlos) és Vasvári Csatba
(Clavigo)
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