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ár Molière, akit a kánonban közvetlenül Shakes -
peare után szokás sorolni, rendszeresen szín-

házaink mûsorán van, elenyészôen kevés igazán jó
elôadására emlékszem. Azok is a három nagy, tragi-
kus színezetû emberdrámából, a Tartuffe-bôl, a
Mizantrópból és a Don Juanból születtek, és nagy
rendezôk és/vagy nagy színészek nevével forrtak ösz-

sze; és élénken él bennem egy francia George Dandin,
Roger Planchon alkotása. Az áhítattal emlegetett
„molière-i komédia” majdnem olyan nehezen él meg
színpadainkon, mint ellenpárja, a francia klasszikus
tragédia, azzal a – közönségsiker szempontjából nem
csekély – különbséggel, hogy rekeszizmokat viszony-
lag könnyû csiklandozni, és a helyzetkomikum örök-
kön megbízható nevetésforrás.

Persze éppen az Úrhatnám polgárt akár a tragikum
felé is lehetne hajlítani, még mindig érvényesebb elô -
adás születhetne belôle, mintha aktualizálni próbál-

nók; hiszen szinte irigyelhetnénk a korabeli francia
társadalmat a maga pallérozódni igyekvô újgazdagja-
iért – a mi újgazdagjaink, egy szûk felsô réteget le-
számítva, általában fütyülnek a mûvészetekre, aligha
csillanna fel a szemük, ha megtudnák, hogy ôk pró-
zában beszélnek, de még a divattal sem akarnak lé-
pést tartani. Míg viszont Jourdain urat jó szándékú

igyekezetének nevetségessége és reménytelensége
legalábbis tragikomikus figurává teszi – és Hegedûs
D. Géza ebbôl érzékeltet is valamit –; ebben az irány-
ban lehetne keresni valamit.

Mihelyt azonban az elôadás elsô perceiben szójáté-
kot hallunk a „nemcsak – csaknem”-re, és ikes ige vá-
lik a „jacuzzik”-ból, már tudható, hogy Parti Nagy
Lajos birodalmában járunk, és ôhozzá elôszeretettel
fordulnak a színházi emberek olyankor, ha a bemu-
tatandó darab testesebb-satnyább presztízsét ugyan
ki akarják használni, de máskülönben tehernek érzik.

Szántó Judit

Én jacuzzom, te jacuzzol…
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(Érdemes lenne összeszámlálni, hány eredeti Molière-
mondat maradt a szövegben.) Csak ebben a szezon-
ban is ez a második eset: így akart már az Új Szín -
házban Szinetár Miklós is megszabadulni Nagy
Ignác avítt komédiájától, még azzal sem törôdve,
hogy a választás elôtti és utáni szituáció alkalmas le-
hetne aktuális vagy aktualizálható asszociációk kelté-
sére. Maradt a Parti Nagy-féle pompás verbális hu-
mor, amelynek sajátos elônye, hogy vájtfülûeket és
fületleneket egyaránt, ha nem is mindig ugyanazo-
kon a helyeken, megnevettet; és maradt a zene, az a
nosztalgiákhoz és ironikus hajlamokhoz egyaránt
szóló, a darabtól magát merészen függetlenítô ma-
gyarnóta- és mûdal-egyveleg, amely végeredményben
az elôadás lényege, és valószínû közönségsikerének
kulcsa. 

Parti Nagy Lajos és a zene, csárdástól csipkés kom-
binén át az „I did it my way”-ig: ez a lényege Mácsai
Pál vígszínházi elôadásának is, amely mindenesetre
sokkal látványosabb, sôt fényûzôbb, mint amivel az
Új Színház ehhez képest beérni kénytelen. Igaz,
Bagossy Levente impozáns, színházra emlékeztetô,
lepattant és csonka reneszánsz boltívei többet sejtet-
nek, mint amennyit végül kifejeznek, hacsak azt a re -
zignált üzenetet nem, hogy lám, ez lett mára Molière-
bôl. A zenei összeállítás azonban már fantáziadúsabb
(Keresztes Zoltánt dicséri), mint ahogy mélyebb és
komolyabb a szándék is: Hegedûs D. Géza (Jourdain
úr) és a maga szerepének szerényebb lehetôségei kö-
zött Börcsök Enikô (Jourdainné) a kortalan jellem -
dráma felé billentik el az elôadás egyensúlyát, ame-
lyet persze egykettôre visszabillent a négy fiatal az
egymáshoz hangolt, jelmezben is, tartalomban is
ízig-vérig mai zenés-táncos bolondozással; a négy
szerepnek ez a hancúr-kvartettre vétele posszibilis al-

ternatíva a közmegegyezéssel sápadtnak ítélt molière-i
szerelmesekhez képest. Hegedûs D. Géza szép alakí-
tása naiv, gyötrôdô, bizonytalan, kétségek között há-
nyódó Jourdain urat mutat, aki bárkitôl hagyja magát
becsapni, de ha hisz is a szemfényvesztésnek, mégse
jó a közérzete; Börcsök Enikô pedig legalább színes-
sé és változatossá teszi a földhözragadt józan észt
megtestesítô házikotlós konvencionális alakját. Az if-
jak kvartettjébôl Tornyi Ildikó emelkedik ki, a Víg szín -
ház nem mindig sikeres társulatépítô igyekezetének
ez a ritka szerencsés „hozadéka”; önmagát játssza, de
ez az önmaga friss, kedves, vonzó. És nem utolsósor-
ban: aranyos a néma, de nagyon is jelen lévô két inas
– Orth Péter, Lazók Mátyás –, akik frappáns, eredeti
eszközökkel reagálják le az egész cselekményt.  

Van még mondanivalója Mácsainak, ha nem sok
köze van is az Úrhatnám polgárhoz:
szatirikus szenvedélyét vígjátékira
tompítva csipkedi meg a magyarko-
dást, amely nem éppen az újgazda-
gok, inkább az ógazdagok és majmo-
lóik manírja. Már az újonnan beszer-
zett családfa felakasztását is magyaros
dallam kíséri, Jourdain úrnak a
Jánoskúti-szalonból rendelt új toalett-
je: rámás csizma, bársonymente, tig-
risbôr kocogány pedig a díszmagyar
és még inkább a díszmagyarkodás ka-
rikatúrája. Ezzel szemben a mama-
musi-jelenésben (melyet szerencsés
dramaturgiai ötlettel kapcsoltak össze
Covielle cselével) semmi, XIV. Lajos
udvarában dívó ál- vagy valódi turque-
rie, és ennek csak örülni lehet; bôven
kárpótol érte a többi vicces rendezôi
ötlet (például a kidugott fejû Hegedûs
D.-nek hatalmas sátortetô alatt zajló
komplett átöltöztetése).

Egyszóval a késôbbiekben sem fo-
gom mondani, hogy láttam továbbá
egy kitûnô Úrhatnám polgárt. Láttam

egy ügyes, alighanem tartós közönségsikerre hivatott
Mácsai-rendezést, egy szép Hegedûs D.-alakítást,
hallottam seregnyi jópofa Parti Nagy-bemondást és
-poént; és most sem gyôzôdtem meg arról, hogy a
Molière-vígjátékok akkor is sikert arathatnak, ha ko-
molyan veszik ôket.  
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Igó Éva (Dorimène), Lukács Sándor (Dorante), 
Hegedûs D. Géza 
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