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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

eorge Dandin fején hiába van piros cilinder,
nyakában hiába a puccos zsabó, kertje trágyától

bûzlik. A felkapaszkodott paraszt paraszt marad, ak-
kor is, ha a tyúkja aranyitatóból iszik, és felesége a leg-
jobb házból való nemeslány. Molière darabja, a George
Dandin kifigurázza az úrhatnámságot, s közben nem
kíméli az elôkelôsködô urakat sem. Telihay Péter bo-
hócot csinál a nemesekbôl, és megsajnáltatja velünk
Dandint.

A színpadon Dandin házának kertjét és a ház bejá-
ratát látjuk. Mindent fû borít, a földet, de még a falakat
és az ajtót is. Az elôtérben mûmangalica szobrozik,
mûkakas kakaskodik, mûbárányok bambulnak, és a
háttérben még egy termetes mûszarvasmarha is be-
kukkant a színpadra. A fûben jókora darab ürülék, a
ház urán kívül mindenki undorral szagolgatja, kerül-
geti. Az aranyba öltöztetett Monsieur de Sotenville is
elszántan kapargatja cipôje talpáról, még nem sejti, hogy
ennél nagyobb kellemetlenség miatt is tisztára kell
majd mosnia magát és hírneves családját. A Sotenville
házaspár leginkább úgy néz ki, mint két nyugat-euró-
pai turista, aki beszabadult egy magyarországi Ver sa ce-

outletbe, és nem bírt ellenállni az otthon sosem ta-
pasztalt diszkontáraknak. Napszemüveg, arany kalap,
arany harisnyára arany szoknya, arany sál, arany
szmoking, arany zsabó, az uraság hajában arany me-
lírcsík. Pipiskedve bukdácsolnak át a kerten, elsôre lát-
szik: Dandin nagyon rosszul teszi, hogy segítségükkel
akarja problémáját megoldani. Nagy Mari affektálva
kéri ki magának, hogy anyósnak szólítsák, habos fehér
hálóingbe öltöztetett, ártatlan báránynak tûnô csalfa

lánya hantáját pedig átszellemült mosollyal könyveli el
igazságként. Schlanger András üres beszédben felesé-
gére licitál, amúgy meg nyomában lohol jól nevelt ku-
tyaként, egészen az utolsó jelenetig, de errôl majd ké-
sôbb. Már-már abszurd, ahogy Dandin újra és újra
ôket hívja segítségül, pedig még egymás szavát sem
értik. Dandin nemcsak az elôkelô nyelvi sablonokat
képtelen elsajátítani, a fonák beszédben is alulmarad. 

Bezzeg felesége minden mondata egyszerre jelent
egy dolgot és annak ellenkezôjét. Gubík Ági játéka rá
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is erôsít a dupla fenekû kommunikációra. Ártatlansá-
gát szajkózva, hol szülei, hol férje feje fölött ad jeleket
udvarlójának. Viszont amint úgy fordulnak a dolgok,
habozás nélkül taszítja földre lovagját, és bizonygatja
szüleinek, hogy a férfi az ô minden ellenkezése dacá-
ra üldözi szerelmével. Közben hadonászva, tátogva irá-
nyítja Clitandre-t. Öngyilkossági kísérletet színlel, de
közben megsúgja cselédlányának, hogy tudnak vissza-
szökni a házba. Gubík Angélique-je antipatikus, elké-
nyeztetett, önzô cafka. Nem tiszteli se férjét, se szüleit,
de még a szeretôjét sem. A záró pillanatokig eszünkbe
sem jut, hogy ô is áldozata ennek a szituációnak.
Kény szerházasságról, elvesztegetett fiatalságáról szóló
panaszai túljátszott feminista szónoklatoknak hangza-
nak. Égre emelt tekintettel, könnyekkel szemében
mintha az egész elnyomott nôtársadalom nevében pa-
naszkodna. Szélsôséges megnyilvánulásai, túlartiku-
lált magyarázkodásai és patetikus szónoklatai azonban
sokszor nem az Angélique-szerep részeként, hanem a
felszínes játék eredményeként hatnak.

A rafinált lány és a valóságra teljesen vak szülôk
olyan túlerôt jelentenek a magára maradt Dandinnal
szemben, hogy azon vesszük észre magunkat: nem ki-
nevetjük, de szánjuk, és – bár tudjuk: reménytelenül –
szurkolunk neki. Talán valaha azt gondolta, hogy
pénzzel rangot és szerelmet is vásárolhat magának, de
az a férfi, aki ott áll elôttünk a mûfüves kertben, már
belátta, hogy hibázott. Bár kacagunk Csuja Imrén,
mind végig lappang bennünk valami szorongás. Si ke -
rül éreztetnie: Dandin nem azért harcol, hogy csalfa
feleségét végre mások is rajtakapják, hanem hogy ki-
derüljön az igazság. A ház ura képtelen tekintélyt ki-
vívni magának – jórészt a trágya, a malac és a bárány
társaságában ténfereg bambán, tanácstalanul, míg fe-
lesége bent hetyeg a bájgúnár Clitandre-ral. Amikor
azonban éjnek évadján szerelmi légyottra kiszökött
asszonykáját kizárja a házból, és rendíthetetlen kô-
sziklaként, az ablakba könyökölve hallgatja felesége ri-
mánkodását, egyszerre flegma, magabiztos, humoros
és férfias lesz, a tanácstalanságot felváltja nála a maga-
biztosság. Ekkor látjuk, milyen lehetett Gyuriként,
még mielôtt emberi méltóságát rangra cserélte volna.
Ám a színészkedéssel most is túljárnak az eszén, egy
olcsó trükk elég, hogy az abszolút nyertes pozíciójából
a tökéletes vesztesébe kerüljön.

És itt furcsa csavar következik. A mindeddig fôképp
csak színes és vicces elôadás egyszerre többet akar.
A látványos díszlet és a kellékek mintha jelzésekké,
szimbólumokká válnának. Az eddig a pontig viszonylag
áttetszônek, fejlôdésképtelennek mutatkozó szereplôk
most hirtelen megváltoznak. A Sotenville házaspár
ezüstszínû paplankabátban érkezik – hisz az éjszaka
közepén rángatták ki ôket ágyukból –, Nagy Mari ál-
mosan, zavartan a háttérbôl szemlélôdik, miközben
Schlanger minden elôkészítés és átmenet nélkül des-
pota apa lesz. Nem ismer pardont. Ô, akinek azelôtt a
szája széle is remegett, amint ártatlannak hitt lányát
ölelgette, most puszta fejmozdulatával arra kényszerí-
ti, hogy az fejét a kerti tóba lógassa – amúgy az elô-
adás legerôltetettebb, legfeleslegesebb jelenetét pre-
zentálva. Majd miután erôszakosan „elsimította” az
ügyet, elnyargal – ezúttal ô megy elöl, felesége a nyo-
mában csoszog. 

Ekkor a minden porcikájában álságos, valódi érzel-
meket egy pillanatig sem mutató Angélique is hirtelen
emberré válik. Rejtélyes, szertartásszerû tettsorozat
eredményeképp pezsgô helyett tej kerül – talán a ki-
csapongások végét jelképezendô – a bûnös randiból
visszamaradt pezsgôspohárba, és a fiatalasszony férje
kalapjában, valamint apja kabátjában – ami talán a fér-
fiuralom helyreálltát hivatott illusztrálni – legyôzötten
áll a kert közepén. Vele szemben férje cumiként szo-
pogatja egy kis arany tejeskanna tetejét. Nem tudni,
gesztusa mit jelent: a kényszerházasságon belül az irá-
nyítható gyerek szerepének felvállalását-e, vagy hogy
felmérte: az együttélés kényszerû ugyan, de humorral
elviselhetô, vagy esetleg szimplán csak megnevettetni
akarja a kétségbeesett nôt. Mindegy is. Az elôadás
utolsó pillanatában férj és feleség között most elôször
emberi viszony alakul ki. Társakként, a történtek kö-
zös veszteseiként állnak egymással szemben, és a nô
hirtelen úgy nevet férjére, mintha ezer éve ismerné ezt
a vén bohócot. Kár, hogy a sajátos értelmezés csak a
függöny legördülte elôtti utolsó pillanatban rémlik fel.

MOLIÈRE: GEORGE DANDIN, 
AVAGY A MEGCSÚFOLT FÉRJ (Játékszín)

Fordította: Réz Pál. Díszlettervezô: Menczel Róbert.
Jelmeztervezô: Daróczi Sándor. Rendezô asszisz -
tens: Zakár Ági. Rendezô: Telihay Péter.
Szereplôk: Csuja Imre, Gubík Ági, Schlanger And -
rás, Nagy Mari, Kuna Károly, Balázsovits Edit,
Czapkó Antal, Széll Attila.

Czapkó Antal (Lubin) és Balázsovits Edit (Claudine) 

K
o

n
c

z
 Z

s
u

z
s

a
 f

e
lv

é
te

le
i 


