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BÓKA B. LÁSZLÓ

SUPERMAN ANDMR. POQUELIN
MOLIÉRE: TARTUFFE

Hát itt volna ez a darab, amelyben egy álszent
ember
kihasználja
egy
család,
főként
annak
feje,
az
apa
hiszékenységét
és
naivitását.
„A szétzüllött család esélytelen a profi
szélhámossal szemben" - így a társulat által kiadott
tájékoztató. A darab címe Tartuffe, az előadók
pedig a huszonöt esztendős Térszínház játékosai.

hágja rajta Mariane-t. A második felvonás elején
Tartuffe felcibálja a tetejére Cléante-ot, még
széket is tesz alája.
Komoly dolgokról esik itt szó, s ha valaki
kételkedne ebben, a rendezés kiemeli az

A színházteremben mindössze negyvennyolc
szék, ennyien férünk be, ennyien is úgy, hogy a
társulat lecsippentett a színpad eleji játéktérből.
A padlót fekete balettszőnyeg takarja, a háttér
semleges fekete, a színpadon álló díszletek fehérek. Balról és jobbról két ajtó hófehér fémkerete nyílik, középütt fehér fémasztal, amelynek lapja a nézők felé lejt, mellette két magas támlájú fehér fémszék, a színpad mélyén oldalnézetben
fehér fémlépcső vezet az emeletre.
Aram Hacsaturjan Gajane című balettjéből a
Kardtánc ütemei zúdulnak be, majd ajegyszedő.
(Az előadásban minden új jelenet elején diadalmasan felhangzik valamilyen zenei közhely,
Schubert V. szimfóniájától Dvořák Új világ szimfóniáján át egészen egy 1929-es dzsesszfelvételig.) Nem tévedés, a hölgy (Zanotta Veronika),
aki korábban a jegyeket szedte az ajtóban, most
Pernelle asszonyként vágtat le az emeletről,
nyomában Flipote ballonkabátban, napszemüvegben, kalapban. Flipote férfi. A tempó gyanús. A család úgy sorakozik fel Orgon anyja
mögött, mint parlamenti fogadásokon a katonai
attasék. A fotózás ezúttal elmarad. Mindenki
egy-vonalban. A szereplők kínos pontossággal
igyekeznek cipőjük orrát az első sortól két
méterre felrajzolható képzeletbeli egyenes
vonalához passzítani. Mindenki folyvást a
nézőkhöz beszél, a színészek szinte sohasem
fordulnak egymás felé.
Bucz Hunor rendezése előnyben részesíti a
statikát, és vállon veregeti az operai hagyományokat. Minden mozdulat „produkció": amikor
Orgon kikergeti a házból fiát, felpattan két vasszékre, s mint pusztai betyár, úgy üvölt utána. A
félrebillentett vasasztal csábítja az arra járókat,
hogy felmásszanak rá, meglovagolják, majdnem
felborítsák; horribile dictu Valér kis híján meg-

Balázsi István (Tartuffe), Szamosvári Gyöngyvér (Elmira) és Kovács J. István (Orgon) (Antal
Emese felvétele)
„üzenős"

szövegrészeket: ilyenkor a szereplő előrelép, s
civil hangján citálja az erkölcsi fertőnk állapotjára
vonatkozó passzust.
Értem, hogyne érteném: modernnek kell lenni. És ha az író a commedia dell'arte után tűnt fel,
akkor lehet úgy is játszani, mintha Cléante Dottore volna. Meg máshogyan is lehet játszani, még
vagy ezerféleképpen. Egy csipetnyi commedia
dell'arte, egy késhegynyi burleszk jól összerázva,
és márki is forr belőle a képtelen abszurditás, „a
lét lehetetlensége", ahogyan ezt ma emlegetik.
Hogy tényleg az legyen, ahhoz el kellene játszani
a darabot. Azután centiméterre kiszámítva, mozdulatot nem vétve az elképzelt olasz komédiai
stílust. A Térszínház előadása a darabra rá sem
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hederít, pedig meg kell(ene) fejteni, ha rosszul is,
de legalább következetesen. Mert nem elegendő
a vízfelszín alatt hancúrozni, és néha levegőért
felbukni. Az általános igazságok egyébként is
beleírattak a darabba, ennél többre volna szükség. Igazi koncepció kellene, rendezett formába
öntött, egy irányba ható gondolategyüttes. A
Térszínház ezzel szemben csak azt tudja pontosan, mit nem akar; azt már kevésbé, hogy vajon
mit kellene tenni Major Tamás egész előadáson
átívelő keresztmarkolászása helyett. A Térszínházban a rivalda túl közel, a ragasztott bajusz lefittyen...
A rendező még saját ötleteit sem képes kibontani, pedig ilyenek is vannak. Vitathatók, de legalább következetesek. Orgon, miután megmutatták neki Tartuffe valódi arcát, kikergeti a csalót a
házából. Tartuffe távozik, és vele megy egy szolga is, aki egy, a későbbiekben fontos szerephez
jutó kazettát visz a hóna alatt. Semmi kétség,
Lőrinc az, Tartuffe kétszer említett, egyszer
meg-szólított szolgája. Később ugyanez az
ember tér vissza rendőr hadnagyként, mintegy
alátámasztva azt a hihetetlen mesét, hogy az
uralkodó valóban mindenre figyel, s íme, kémet
rendelt az országosan körözött szélhámos
mellé. Erre az apróságra alighanem csak én
figyeltem fel; a társulat talán színészhiány miatt
oldotta meg ilyen takarékosan a szereposztást.
Hasonló a helyzet a Lojális úr felbukkanásával, őt
a Tartuffe-öt játszó színész alakítja. Ez hihető,
hiszen a ki-ebrudalt csaló folytatja átejtéseit. Ám
ez az ötlet sem „játszik".
A Pernelle asszonyt alakító Zanotta Veronika
a szemét forgatja és rémisztően értetlen; Kovács
J. István (Orgon) énekel, felszínes, nem történik
vele semmi, számára az egész előadás puszta
cirkusz. Szamosvári Gyöngyvér (Elmira) meglepően méretes feleség, kétségkívül tud kívánatos
is lenni, csak ne dobálná folyvást aranyszőke haját. Szűcs Zsolt (Damis) leginkább jellegtelen.
Érsek-Csanádi Gyöngyi (Mariane) szereposztási
tévedés: nincsenek arcai, és mintha nem is
hallaná azt, amit Valér mond neki szerelmükről.
Daniss Andrásé (Valér) az este egyetlen őszinte
pillanata - leszámítva Kovács J. felszisszenését,
amikor majdnem kicsúszik alóla az asztal -:
megretten és végiggondolja az összes lehetőséget, amikor a veszekedési jelenetben Mariane a
fejéhez vágja: „És soha nem látjuk egymást."
Cléante az író szócsöve, mondják a tankönyvek, ám ebben az előadásban Nagy Zsolt pusztán a szöveget darálja el. Strausz Tünde (Dorine)
nyelvel, ahogy a szolgálók rendesen szoktak a
Tartuffe című darabban, ám, hogy valójában ki ő,
nem tudjuk meg. Strausz Tündén lebuktathatók
a rendező elképzelései, ő ugyanis kínosan végrehajtja az instrukciókat. Keze, Iába összegabalyodik, így csinálhatták valaha az Itáliában csellengő commedia dell'arte társulatok. Mutogat,

hajlong, pörög, forog, egyik keze itt, a másik lába
ott. Balázsi István Tartuffe szerepében kissé
olyan, mint Major lehetett annak idején, csak a
kereszt hiányzik a nyakából. Le is izzad becsülettel, ám több nem történik vele. A rendőr hadnagyot játszó Szél Péter van a legkönnyebb
helyzetben, de erről később.
A család ruhái is korunknak üzennek: Pernelle
asszony II. Erzsébet angol királynő magyar kiadású, liba... zöld hercig kalapjában pompázik;
Orgon (Kovács J. István), akár egy hamisítatlan
manager, elegáns szürke öltönyben, cipője, hózentrágere, csokornyakkendője, sőt aktatáskája
is bordó. Első megjelenése után leteszi a táskái:
az asztalra, kinyitja, ekkor válik láthatóvá a táskába applikált filléres Szűz Mária-kép, amelyhez:
Orgon egy kurtát imádkozik. Elmira (Szamosvári
Gyöngyvér) hosszú zöld ruhában, a mellrésznél
fekete csipkeberakással, alul fekete alapon fehér pettyes selyembetoldással; Damis (Szűcs
Zsolt) sötétkék golfsapkában, tornacipőben;
zöld ingben, farmernadrágban, farmermellényben legénykedik, Mariane (Érsek-Csanádi
Gyöngyi) kék cipőben, egyberészes fehér-kék:
kisnadrágos-hosszú kabátos ruhában szepegszipog; Valér (Daniss András) rastaman hajkoronában, halvány almazöld ingben, fekete riadrágban, bordó övben és cipőben teszi a szépet..
Cléante (Nagy Zsolt) fekete garbópólóban és fekete nadrágban, kötött mellénnyel igyekszik
öregebbnek
tűnni
Orgonnál,
Dorine
(StrauszTünde) fekete pántos szoknyában,
narancssárga selyem felsőrészben nyelvel. És
itt ami korunk hő-se, Tartuffe (Balázs István)
fekete nadrágban, fehér ingben, szürke
nyaksálban, piros mellény-ben, amelynek
szívtájékára gondos kezek arany T betűt
hímeztek.
Nézem az előadást, és azon bosszankodom,

vajon elolvasták-e a játszók a darabot, vagy csak
én nem értem, hogyan olvasták. Aztán rájövök,
hogy itt minden (direkt így folyik. Szántszándékkal olyan, amilyen. A tempót nem fogják vissza,
egyre magasabb fordulatszámon pörög az előadás, csendek és felismerések gondosan kigyomlálva. Mindenki harsány, meg- és felmutat.
Van „kiskiutasítás" éppúgy, mint „nagyrököny". A
játék gátlástalanul elszabadul a színpadon,
dáridózik a commedia dell'arte, aztán a második
felvonás végére már kupán is ver bennünket egy
„a.lulkidolgozott", kétségbeesés diktálta burleszkjelenet, melynek lényege: a hite vesztett
család Tartuffe távozása után alkoholmámorba
menekül, és a színpadra bódorog egy hatliteres
whiskysüvegóriás, Dorine ebből itatja a kompániát dzsesszzenére. A burleszk szürrealitásba
csap át.
A mindent elsöprő végben megjelenik Tartuffe, hogy letartóztassa a családot, nyomában a
rendőr hadnagy hosszú fekete köpenyben. A köpeny váratlanul lehull, és ott áll előttünk teljes
testi valójában, comicsokban megszokott kékpiros színeiben a megmentő, a mindent tudó, a
hitlakat felemelő, a lehetetlent nem ismerő, a világok felett átrepülő, igen, Ő, Mr. Superman személyesen. Szél Péter kiélvezi a közönség meghökkenésének minden pillanatát, sőt a nyomaték kedvéért meg is sétáltatja Superman-szerelésének piros selyemszárnyait. Hát igen, a mai
deusz eksz masina Batman, Superman vagy Obi
Van Kenobi, kinek mi tetszik.

Moliére: Tartuffe (Térszínház)
Fordította: Vas István. Jelmez: Zanotta Veronika. Rendezte Bucz Hunor.
Szerelők: Zanotta Veronika, Kovács J. István,
Szamosvári Gyöngyvér, Szűcs Zsolt, ÉrsekCsanádi Gyöngyi, Daniss András, Nagy Zsolt,
Balázsi István, Strausz Tünde, Szél Péter.

SZŰCS KATALIN

DON HAMLET
SCHILLER: DON CARLOS
Hogy öt évvel a rendszervaltas után, immar
a második polgári demokratikusan választott kormány országlása idején Schiller Don Carlosának előadása nem szölhat
a zsarnoki, diktatórikus hatalom s a szabadságvágy reménytelen, tragikus végű összeütközéséről, az szinte bizonyos, feltéve, hogy a
teátrum nem akar múzeumként funkcionálni,
amely tevékenység azonban a színház lé-

nyegétől idegen, s idegen Gaál Erzsébet rendezői szemléletétől is. Akkor háta dráma mely gondolatára, mozzanatára tehető a hangsúly
anélkül, hogy sérülne, hamisodna a mű egésze
(s ha sérül, ha torzul, baj-e, hiba-e) - ezek egy
1994-es szinrevitel, adott esetben a szolnoki,
legfontosabb kérdései. ra válasz ott a Szigligeti
Színház
színpadán,
markánsan,
következetesen, apró egyenetlenségekkel.

