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Moliére több művében állítja pellengérre az
emberi gyengeséget, a hipokrita álszentséget.
Nem kíméli az orvost, az ügyvédet,
a pénzembert és a legnagyobb képmutatót,
a vallási szemforgatót. Tudjuk: az orvos, az
ügyvéd talán megbocsátott neki, a pap viszont
nem. Hiába a király pártfogása: a Tartuffe indexre
kerül - színházban bemutatni évekig nem lehet.
A félelem görcse, a leleplezéstől való rettegés
csak lassan oldódik - vagy talán nem is -: a király
szava lesz az ultima ratio.

Moliére ezzel a komédiájával évszázadokkal
előzte meg korát a szókimondás merészségé-
ben. Ráadásul egy olyan évszázadban, amikor
még egzisztenciális veszélyt jelentett az önmaga
nagyszerűségétől és mindenhatóságának tudatától
elkápráztatott, ugyanakkor a reformoktól rettegő
egyház kritikája. Hiszen Nietzsche már különösebb
kockázat nélkül kimondhatta véleményét: „csorda-
emberek zöld legelőboldogságának" nevezte a ke-
reszténységet. Még röviddel elméjének elborulása
előtt is leírja, hogy mindenfajta természetellenesség
bűnös, és a „legbűnösebb emberfajta a pap: ő
tanítja a természetellenességet". De az egyébként
mélyen hívő Kierkegaard kimondhatta azt is, hogy
az álszent „vasárnapi keresztényektől" csak úgy
lehetne megszabadulni, ha támogatás helyett
betiltanák és üldöznék a kereszténységet, mivel
ekkor válna csak el, ki az igazi hívő és ki nem az;
mert hívőnek lenni - mondja- nem mennyiségi,
hanem minőségi kérdés.

Moliére mondanivalója manapság -mo de rn
fogalommal élve - mérhetetlenül „aktuális".
Tartuffe ugyanis nem csupán vallási álszent,
hanem a bármely eszmében tanúsított vakbuz-
galom kreatúrája is. Őt ítélik el, de az igazán
szánalmas alak nem ő, hanem Orgon; Tartuffe
egy nagyon is konkrét cél érdekében csal, lop,
hazudik, tudatosan és komoly szándékkal.
Orgon viszont a „példás" családapa, a hétköz-
napok hős lovagja, nyomorult, kisstílű figura,
akiből tizenkettő egy tucat. Rajta keresztül lát-
szik csak igazán, hogy valójában nem a csalók
teszik tönkre a világot, hanem azok, akik felül-
nek nekik. Tartuffe-ön csattan az ostor, pedig az
igazi bűnös nem ő, hanem az őt és bennünket
tömegével körülvevő „Orgon-had". Róluk

írja Nietzsche, hogy a „gyengék persze önmagu-
kat nem gyengéknek nevezik, hanem jóknak".

Nincs könnyű helyzetben az a színház, amely
ma Moliére-t kíván színre vinni. Egyrészt meg
kell talánia azokat az eszközöket, amelyekkel a
műveiben meglevő trivialitást és sematizmust
árnyaltabbá teheti, másrészt el kell kerülnie a
közhelyesség csapdáját, amelyre több darab-
jának sematikus olvasata csábít. Ugyanakkor el
kell érnie, hogy nevettessen, hiszen Moliére
komédiáinak célja is elsősorban ez volt. Mind-
ezeket pedig egy olyan költői, nemes szö-
vegkörnyezetbe ágyazva kell megvalósítania,
amelyben a rímek manapság már inkább gá-
tolják, mint segítik a gondolat, az érzés ki-
mondhatóságát. A veretes nyelvezet a XVII.
század udvari miliőjében egészen mást jelent-
hetett, mint manapság. Sokan próbálják ezért a
szövegeket direkt módon aktualizálni, hátha
attól közelibbé válik a megjelenítés. Láttunk
már kissé szürrealista próbálkozásokat, me-
lyekben bábuszerű figurák merev, élettelennek
ható játékkal igyekeztek „megeleveníteni" a kort.
Az ilyen törekvéseknek azonban éppen az a hibá-
juk, hogy hiányzik belőlük az élet, márpedig
Moliére alakjai igazán életteliek.

A Tartuffe Moliére más műveihez hasonlóan
rendkívül precízen kidolgozott mű. Az író ugyan-
is a klasszikus hagyományoknak megfelelően
ellenpontokat állít fel, melyeknek fő koordinátái
az Orgon-Elmira, valamint a Dorine-Tartuffe vo-
nal közt húzódnak. Mindenki ebben a rendszer-
ben helyezkedik el, amely, ha realitását a rende-
zésben megtalálja, a többi alak valóságos meg-
formálását is elősegíti, míg ellenkező esetben
önmaga ellen dolgozik. A dilemma abban áll,
hogy ha az előadás az eredeti szándéknak akar
konzekvensen megfelelni, akkor csak több, egé-
szen kiváló színészi alakítás mentheti meg. Ha
eltér a moliére-i vonalvezetéstől, akkor könnyen
zsákutcába tévedhet, és a hangsúly olyan helyek-
re kerül, amelyeket talán jobb lenne kihagyni, s
az egész mérhetetlenül közhelyessé válik, hisz
valljuk be: ha csak a szöveget tekintjük, Moliére
elég közhelyes, de tökéletes jellemvígjáték-író.
Ezt a trivialitást csakis a jellemkomikum terem-
tette játéklehetőség oldhatja fel. Tehát vagy -
látszólag - hűek leszünk a moliére-i szöveghez és
közhelyessé válunk, vagy a megformálásra helyez-
zük a hangsúlyt, de akkor talán eltávolodunk a
moliére-i gondolattól. A Moliére írásainak megfor-
málására tett egyes kísérletek során ezért vagy az
eredeti gondolat szenvedett csorbát, vagy az élet-
szerűség, a dinamizmus hiányzott.

Szőke István a két véglet között próbált laví-
rozni. A nyelvezettel szemmel láthatóan nem tu-
dott mit kezdeni, ezért a játék dinamizmusával
próbálta a Moliére-előadások gyakori kísérőjét,
az unalmat kirekeszteni. Gyakorlatilag mindent
alárendelt annak a célnak, hogy a játék pezsgő,

Fekete Gizi (Elmira) és Jakab Tamás (Tartuffe)
(Katkó Tamás felvétele)
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A KÉPMUTATÁS ISKOLÁJA
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itmusos legyen. Ennek szolgálatába állította a
enét is. Gyorsította a színváltásokat, színészei-
ek megengedte a heves gesztusokat, a széles
ozdulatokat. Kiemelkedő fontosságot tulajdo-
ított a szereplők egymás szavába vágó riposzt-

ainak. A rendezőnek egy célt sikerült elérnie: a
ergő játék alatt a nézőnek nincs ideje unatkozni.
elyenként a színészi játék is élvezetes volt, kü-

önösen Janik László (Orgon) és Jakab Tamás
Tartuffe) kettőseinél.

Ugyanakkor ez a törekvés számos problémát
em tudott feloldani. A felfokozott tempójú játék
gyanis sokszor nem volt egyéb, mint permanens
völtözés és kiabálás. A színészek a gyors,
inamikus megjelenítés helyett rikácsoltak és ide-
da futkostak a színpadon. A rendező talán

úlzottan is „tisztelte" a szöveget, az erőteljesebb
úzások hozzájárulhattak volna, hogy az elő-
dásban ne maradjanak üres moralizálást tartal-
azó dialógusnak álcázott „monológok". Ezek
rvényességét ugyanis csak a játék igazolhatta
olna, ám ahol a játék „elfáradt", a néző sem
apott inspirációt a szöveg befogadására.
A darab ugyanis kifejezetten karteziánus

ellegű. Lényege a „common sense", a raisőn
icsérete és a morális jobbítás igénye. Ezért
örvényszerű, hogy sok trivialitás található benne,
melyet sikeres adaptációval vagy tompítani, vagy
ppenséggel erősíteni lehetne. Hiszen látnunk
ell, hogy az „orgoni nyárspolgáriság" világa
emmivel sem csábítóbb, mint a tartuffe-i
lerényességé. Tör-vényszerű tehát, hogy az
árnyékegzisztencia" és a „pap" egymásra találjon.
sakhogy a pap nem valódi - úgy lehet, ez az
gyetlen vigaszunk.
Jakab Tamás jó Tartuffe. Janik László ugyancsak

ó Orgon. Ha csak ketten volnának, egészen jó
ehetne az előadás. Sajnos Dorine (Müller Júlia)
em tud a két figura ellenpontjává válni. Egyes
felszínes) értelmezések szerint igazából róla szól a
arab. Ebben az előadásban a színésznő, szándéka
zerint, megpróbál erőteljes lenni szerepében, de

ura képpel kezdődik Gounod Faustja az Erkel
zínházban. A színen az öreg Faust kínos

elenete zajlik, magával vívódik a vén kutató,
ájön, hogy hiába szentelte életét a tudománynak,
egy sokperces, zeneileg

egyetlen színészi eszköze, a kiabálás ezt nem
teszi lehetővé. Ez utóbbi megállapítás azonban
nemcsak őrá igaz, hanem általában érvényes az
egész előadásra: a sok kiabálástól nem hallatszik
a szó. Elmira megformálója, Fekete Gizi többször
kilép a közhelyekből, élettel próbálja megtölteni a
figurát, így ő helyenként méltó ellenfele lesz
Orgonnak és Tartuffe-nak. Legfeljebb az ő szerep-
formálásán keresztül érhető tetten, miként próbálja
Moliére lerántani a leplet a két férfiúról.

Pernelle asszony, Orgon anyja (Bor Adrienne)
az ostoba bigottság megszemélyesítője. Szélső-
ségességének ellentételezéseként nem marad-
hatnak el Moliére darabjainak állandó „kellékei", a
szerelmespárok, akik a szabadság és a tiszta
érzelmek igazságát hirdetik. A Tartuffe-ban per-
sze csak másodlagos jelentőséggel bírnak, de
Mariane és Valér halvány figuráját csak még
halványabbá teszi Cziffra Krisztina és Bicskey
Lukács szerepformálása.

Összességében az előadás helyenként képes
„kihozni" a szövegből a komédiát, nevetést fa-
kaszt. Ez persze nem kevés, főként ha a szerző
önvallomását tartjuk szem előtt, amely szerint a
nevettetés volt a legfőbb célja. Igazi célját: az
életszerű, pezsgő és élvezetes megjelenítést az
előadás azonban csak részben éri el, s éppen
sajátos eszközei - a harsányság és a kapkodás -
akadályozzák meg ebben. Világosan megmutat-
kozik, hogy a közlés, a gondolat megjelenítése -
horribile dictu: a metakommunikáció - ricsajjal és
kiabálással nem érhető el; ez éppen azt „öli
meg", amit kifejezni akar.

Moliére: Tartuffe (Szegedi Nemzeti Színház) Fordította:

Vas István. Díszlet: Székely László. Jelmez: Fekete
Mária. Zene: Darvas Ferenc. Asszisztens: Álmási
Gyöngyi. Rendezte: Szőke István.
Szereplők: Bor Adrienne, Janik László, Fekete Gizi,
Szeman Béla, Cziffra Krisztina, Bicskey Lukács, Flórián
Antal, Jakab Tamás, Müller Júlia, Kiss László, Jachinek
Rudolf, Téglás Judit.

meglehetősen unalmas monológban eljut odáig,
hogy „Jöjj, Sátán, óh, jöjj!".

De nincs, ami jöjjön, mert akinek most kéne
jönnie, az ebben az előadásban mára színen van.
Mefisztó kezdettől ott tornázik a színpadon, s

csak arra vár, hogy megidézzék. Ám nemcsak ő
van ott, hanem ellenkartársa, egy pap is. Az
előadás nyitóképe azt mondja, hogy Faust hábor-
gása kétesélyes! vagy még inkább megerősödik
hitében, vagy kipróbálja a másik lehetőséget.

Persze a dolog valójában aggasztóan egyre
megy, hisz az egyik pólust Tóth János képviseli, a
maga átütő erejű egyéniségével, a másikat egy
statiszta, akit még a színlap sem tart említésre
méltónak. Meg aztán ne legyünk álszentek, ne
játsszuk azt, hogy az operaközönség nagy több-
sége nem ismeri jól a művet. A publikum pontosan
tudja, hogy Mefisztó öt hosszú felvonáson át fog
énekelni, a papnak pedig egy hangot sem írtak. Hol
itt az esélyegyenlőség?

Szóval ennek la csuhásnak semmi értelme, és
semmi keresnivalója a darabban. Nem is értem, Ke-
rényi Miklós Gábor miért ragaszkodik annyira hozzá,
hogy ilyen szereplőket férceljen az operák amúgy
egységes szövetébe. Efféle Nagy Kitalálásokkal azok
szoktak élni, akiknek tehetségéből nem futja arra,
hogy a darab immanens problémáit jól megoldják.
Kerényinek viszont erre semmi szüksége.

Amúgy most is végiggondolt, kidolgozott elő-
adást állított színre. A játékvezetés világos, a tömeg-
jelenetek látványosak. Az embernek minduntalan a
Miss Saigon forgó, fütyülő, állandóan mozgó, vál-
tozó világa jut eszébe. Pedig a bangkoki kupleráj és
a középkori német kocsma nyüzsgése között azért
van némi különbség: elsősorban Schönberg, illetve
Gounod urak zenei világában. Egyszerűbben szólva,
időnként túl van rendezve a darab.

A rendező fontos eszköze a varázslat, s egy bizo-
nyos szinten Mefisztó is varázsló. Érdekes azonban,
hogy melyik szinten: a darab civiljeinek szemszö-
géből. Valentin, a derék fajankó vagy a kocsma népe
tekint úgy az ördögre, mint korabeli David Copper-
fieldre. Kerényi Iátható kedvvel és nagy leleménnyel
szervezi meg a trükköket. Amikor Márta asszony
féktelen udvarló kedve elől Mefisztó úgy menekül,
hogy az asszonyt elsüllyeszti, az ősi színpadi trükk
elementárisan hat. Am amikor negyedszerre tűnik
el valaki a színpadnak ugyanezen pontján, nos,
akkor nemcsak a szereplő, a színvonal is süllyed.

Mefisztó kapott ajándékba két bűvészinast is. Ők
bonyolítják a mágiát. Jelenlétük azonban megzavar-
ja Faust és Mefisztó viszonyát, kiiktatja a kettejük
között alakuló feszültséget. Ennek a Mefisrtó-
fölfogásnak az a hátránya, hogy elvész az igazi
probléma: az, hogy voltaképpen az ördöggel van
dolgunk. Különösen fonák a helyzet attól, hogy a
szerepet olyan erős színész alakítja, mint Tóth
János. Olyan jól varázsol, hogy eszünkbe sem jut
félni tőle. Nincs benne semmi félelmetes, semmi
érthetetlen, semmi titokzatos. Csak vonz, közben
soha nem taszít.

A Kerényi-féle fölfogásnak, mely szerint Faust
lelkéért Jó és Rossz, a pap és a Sátán küzdenek,
az első párbajjelenetben lenne értelme. Amikor
Mefisztó a rátámadó Valentin pengéjét eltöri,
Margit bátyja - a librettó szerint - a kard marko-
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