
 NYÁRI SZÍNHÁZ 

Ha jól látom, belőlem itt paprikajancsit csi-
nálnak." Ezt Argan mondja, a képzelt beteg, de 
nem vár különb sors Rigó Jonathánra, a 
botcsinálta doktorra és Dandin Györgyre sem. 
Kinevetik őket, mi is nevetünk rajtuk, és 
nevetünk azokon is, akik gúnyt űznek belőlük. 
Pórul járnak, becsapják őket, de színlelnek ők is 
- nekünk és a színpadi „közönségnek". Színjáték 
a (szabadtéri) színpadon. A Dandin György 
Szentendrén, A botcsinálta doktor Kapolcson és 
A képzelt beteg Kőszegen. Három Moliére-darab a 
képmutatásról. Három előadás a színházról.

Mind a háromnak a játékosság a kulcsa, ame-
lyet a három rendező egészen másképp, más-
más eszközökkel tesz hangsúlyossá. Mintha
csak azon versenyeznének, melyikük tudja a leg-
végletesebben felerősíteni a szereplők komikus
vonásait és a színpadi helyzetek fonákságát, me-
lyikük tudja az előadást a legjobban elemelni a
színpadi realizmustól. Mindhárman gondoskod-
nak arról, hogy egy pillanatra se felejthessük el:
színházban vagyunk. Ez is a Moliére-játszás
egyik lehetséges alternatívája, egyben visszaka-
nyarodás Moliére művészetének kiindulópontjá-
hoz: a vásári komédiához, a commedia dell'arte
hagyományához.

A botcsinálta doktor és a Dandin György szí-
nészei valóban vásári komédia szereplőiként
lép-nek színpadra. A botcsinálta doktor
bohóctréfá

nak indul: Rébék asszony és Rigó Jonathán csí-
kos bohócruhában, piros krumpliorral jön ki a
paraván elé. Nem kevésbé nevetséges a később
színpadra lépő, fonott copfos, festett szeplős,
artikulálatlanul üvöltő Katica és szerelme, a na-
rancssárga-zöld hajú Harics sem. Sütő Mihály és
Jankó „mi, egyszerű kapolcsi emberek"-ként
másznak fel a nézőtérről.

A George Dandin, avagy a megcsúfolt férj
című komédiát játszó alkalmi társulat nyitó- és
zárómeghajlással foglalja keretbe Dandin törté-
netét. Úgy tesznek, mintha kanavászból rögtö-
nöznének. A hátsó, áttetsző díszletfalon át az is
látszik, ahogy a színfalak mögött készülődnek.

A képzelt beteg a kőszegi előadásban nem
vásári komédia. Itt díszlet is van: szoba, kórházi
ággyal és kórházi székekkel, összetéveszthetet-
len WC-ajtóval, kék-fehér-piros póznák közé ki-
feszített lepedőkkel. Pedig a három darab közül
formailag A képzelt beteg hasonlít legjobban az
olasz népi játékhoz: énekes és balettbetétekkel
tagolt bohózat. A rendező, Merő Béla nem hagyja
el ugyan a zenés-táncos részeket, de az előadás
sokkal kevésbé él a színpad és nézőtér közötti
játék commedia dell'arte kínálta lehetőségeivel,
mint a másik kettő. Mesejáték lesz A képzelt
betegből; az előadás zárójelenetében orvosi kö-
peny-palásttal és hatalmas injekcióstű-jogarral
meg is koronázzák a doktorrá avanzsált beteget.
A látványelemek becsapják a nézőt, aki pontosan

ezek alapján próbálja korhoz kötni a történetet: a
szerenádot adó Polichinelle mandolinja váratla-
nul basszusgitárrá változik, a trikolór a francia
forradalom idejét idézi, a „poroszlók" második
világháborús katonai egyenruhában szedik el
Polichinelle-től a pénzét.

A színpadi tárgyak Csiszár Imre kapolcsi elő-
adásában is az idegenségük miatt válnak gyak-
ran hangsúlyossá, de használatuk itt sokkal
konkrétabb utalásokkal tölti meg az előadást.
Gumibottal „üti" például doktorrá - az egészből
mit sem értő - Rigó Jonathánt a csendőrjelmezes
Miklós és Babos Gyurka.

A három darab közül a Dandin György kínálja
a legkevesebb lehetőséget a színész és néző
közötti játékra. Mégis Hargitai Iván az, aki a
legkövetkezetesebben viszi végig az erre alapo-
zott rendezői koncepciót.

Díszlettelen színpadán a főszerep a színészi
játéké, amelyben különös jelentőséget kap min-
den mozdulat és arckifejezés. Kellék sincs; ha
valamire mégis szükségük volna a színészeknek,
azt gesztusokkal imitálják. Angélique és szoba-
lánya, Claudine a kezükből formálnak legyezőt.
(Claudine-é ki sem nyílik!) A játékteret a szerep-
lők mozgással töltik ki: az egyetlen díszletelem,
egy hatalmas létra kényszeríti őket szüntelen
helyváltoztatásra. Az előadás egész koreográfiá-
ját ez a létra alakítja, amelyet eldöntenek, felállí-
tanak, kinyitnak, összecsuknak - díszletként és
kellékként egyszerre használják. A létrafokok a
szereplők helyzetét jelzik a társadalmi ranglét-
rán. Dandin, a gazdag paraszt, bár nemesi csa-
ládba nősült, a létra alsó fokán marad. Az ifjú
feleség kegyeire pályázó Clitandre a létra tetején
guggolva fogadja a nemesi felmenőit soroló
após, Sotenville üdvözlését. Sotenville a bemu-
tatkozás közben egyre feljebb lépked a létrafo-
kokon, és amikor az egyik, a tengerentúlra is
eljutott őséről beszél, már egy fokkal Clitandre
felett áll. Első színre lépésükkor Sotenville-ék
bizonytalan balettlépésekkel egyensúlyoznak az
oldalára fektetett létra két szárán.

Ha a létrát jobban szétnyitják, a történet egy
szinttel lejjebb kerül: a szolgák, Lubin (Dévai
Balázs) és Claudine (Kiss Eszter) évődnek és
kergetőznek körülötte. Díszletelemként Dandinék
házát jelenti: aki otthon, belül van, az a
létraszárak között áll. A pikáns jelenetekben „ha-
nyatt fekszik", kitárt „lábaival" felfelé. Ez a játék
azonban csak ott működik, ahol a létra így vagy
úgy, de funkciót kap. Azokban a jelenetekben,
amelyekben felesleges, lefektetik, de úgy is út-
ban van, eltüntetni pedig nem lehet.

Az előadás durva, vaskos humora is a népi
vígjáték öröksége. Clitandre - hálája jeléül -
alaposan megfogdossa Claudine-t, aztán Lubin
fogdossa Dandint, amikor a „sötétben" őt hiszi
Claudine-nak. Később Dandin az elosonó Lubin
arca helyett a feneke felé fordul, úgy beszél
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hozzá. Rímel erre A képzelt beteg
egyik - Szippants úrnak mondott -
mondata: „meglátszik, hogy
társalgás közben uraságod nem az
emberek képes feléhez van
szokva." De itt, A képzelt beteg-ben
a vulgaritás „képileg" csak a zenés
betétszámokban jelenik meg, akkor
például, amikor Toinette (Molnár
Piroska) csörgő-sipkaként bugyit
húz a szerenádozó Polichinelle
(Spindler Béla) fejére.

A cél: a közönség megnevette-
tése. Jogos célkitűzés: a szabad-
téri előadások közönsége nevetni
akar. Nyilván nem véletlenül nyúlt
három rendező is Moliére darab-
jaihoz. Méghozzá azokhoz, ame-
lyekben a komikum elsődleges
forrása egy-egy tulajdonság túlzó
felnagyítása: a képmutatásé, a
pénzsóvárságé, a hiszékenységé
és az önzésé. Ezek egy-egy típus
jellemvonásai - a színészek fel-
adata, hogy igazi jellemeket for-
máljanak belőlük.

A botcsinálta doktorban és A
képzelt betegben Moliére a sarla-
tánokról rántja le a leplet. Rigó
Jonathán (Nagy Zoltán) mint ál-
doktor olyan, mint bármelyik igazi:
kapzsi, öntelt, nagyképű, és persze
nem ért semmihez. A képzelt beteg
egyik szép reményű orvosa,
Kolikaczius Tamás (Kricsár Kamill)
maga a megtestesült bár-
gyúság. „Igazi" orvos, de semmivel
sem ad tudományosabb diagnózist
Argan hogylétéről, mint Jonathán a
néma Katinka betegségéről.

Hollósi Frigyes hipochonder Arganja - bár
hiszékeny, ostoba és önző - végtelenül szeretni
való. Ott trónol az ágyában a szoba közepén, és
a gyógyszerszámlákat rakosgatja. Csak akkor
érzi jól magát, ha körülötte forog a világ, hihetet-
lenül élvezi, ahogy körülugrálják. Mindenki tudja,
hogy színlel, és mindenki észreveszi, ha megfe-
ledkezik a betegségéről, mégis legszívesebben
lepisszegnénk a bátyját, Béralde-ot (Gáspár Ti-
bor), amikor mindezért megfeddi őt. Ezek a gyá-
moltalan és megmosolyogni való figurák (a da-
rabban is) sokkal érdekesebbek, minta „jók": a
szerelmes Cléante (Haas Vander Péter) és An-
gyalka (Pető Nóra) a maga naiv együgyűségével.

Csapó Virág játékstílusa elüt a többiekétől.
Béline-je ízig-vérig modern nő, feltupírozott haj-
jal, bundában és tűsarkú cipőben, aki a hatalmas
örökség reményében hozzáment az idősödő
Arganhoz, és most kénytelen tűrni annak minden
rigolyáját. Még azt is hajlandó eljátszani, hogy

Pető Nóra (Angyalka) és Molnár Piroska (Toi-
nette) A képzelt betegben

imádja - közben persze csalja fűvel-fával. Férje
tettetett halála utáni őszinte, nézői együttérzést
is kiváltó kifakadása saját sanyarú sorsa miatt
viszont sehogy sem egyeztethető össze az első
felvonásban látottakkal. Túlságosan meg kellene
sajnálnunk. „Az asszony gonoszabb, minta sár-
kány" - mondja Rigó Jonathán Rébék asszonyról
(Csákányi Eszter) A botcsinálta doktorban;
Csapó Virág Béline-je nem ilyen. A Dandin-elő-
adás Angélique-je (Huszárik Kata) viszont annál
inkább. Nem számít, hogy az ő beleegyezését
nem kérték a házassághoz - valószínűleg neki
sem számított. Lételeme a színlelés, és mindig
Dandin ellen tudja fordítani a látszatot.

Dandin (Mihályfi Balázs) az egyetlen, aki nem
színlel. Mégsem tudja bebizonyítani az igazát,
mert a látszatfenntartása rajta kívül mindenkinek
mindennél fontosabb. Nem tudhatjuk pontosan,

hogy a Sotenville szülők vajon
hisznek-e Angélique ártatlansá-
gban . Könnyen lehet, hogy nem,
csak - ahogy az öreg Sotenville
(Somody Kálmán) mondja -
„családunk becsülete mindennél
szentebb". Az is lehet, hogy
Sotenville-né (Antal Olga) is
félrelépett fiatal korában, és a férje
ugyanígy, szó nélkül tűrte a
felszarvazást.

„Akkor sem lehet igazam, ami-
kor igazam van" - panaszolja
Dundin. Zsákutcába jutott. A kér-
déseire nem kap választ, meg sem
hallgatják. Nincs más kiút: el keII
játszania a megalázó bocsánatkérő
színjátékot, amelybe a Sotenville
szülők kényszerítik. Nem pórul járt
balek, nagyon is tettre kész és
magabiztos. Kiszolgáltatottsága - a
létra alsó fokán - annál
fájdalmasabb.

' De megbocsátani, azt ő sem
tud. Akkor sem, amikor Angélique
annyira jól színleli a megbánást,
hogy egy pillanatra mi, nézők is
elbizonytalanodunk: Dandinnak
talán mégis engednie kellene.
Végül, amikor Angélique
megjátssza az öngyilkosságot,
Dandin bedől a trükknek. Ő tehát -
akarva-akaratlan - hitt, de leg-
alábbis hinni akart Angélique
őszinteségében. Hargitai Iván nem
mutat meg ennél mélyebb

emberi érzelmeket.
Nem is kell: vásári komédiázásról
van szó, ahol nincs hely a

valóságos érzelmek számára. Ez a Dandin nem
arról szól, hogy a szerelmet nem lehet pénzen
megvásárolni. Ha így lenne, meg kellene érte-
nünk Angélique-et, aki Clitandre (László Zsolt)
karjaiban keres vigasztalást. El kellene hinnünk
neki, hogy „vannak férjek, akiket szinte képtelen-
ség szeretni". És talán el is hinnénk, ha Clitandre
nem olyan volna, amilyen: undorító, felfuvalko-
dott hólyag, aki gátlástalanul fogdossa a szolgá-
lót, és jól megnyalja Sotenville-né kezét búcsú-
zásképpen.

A színleléssel kapcsolatos mélyebb - és talán
nem is kötelezően megválaszolandó - kérdések-
re egyik előadás, sem ad választ. Valóban elhitte
Argan Béline odaadó szeretetét? Valóban hisz
Kolikaczius papa a fia nagyszerűségében? Csak
mások előtt színlelnek a figurák, vagy saját ma-
guk előtt is?

A nézői mindentudás állapotából azonban
csak pillanatokra zökkenünk ki. A színlelésekről
általában jóval többet tudunk, mint a szereplők,
és nevetünk, amikor félreértik egymást. Be va-
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gyunk avatva - hála Moliére-nek, aki gondosko-
dott a nézők és a szereplők közti kapcsolat állan-
dóságáról. Toinette például állandó kommentá-
tora az eseményeknek, és Rigó Jonathán is egye-
nesen tőlünk kérdezi meg kétségbeesetten, hogy
„ezeknek bomlott-e meg az esze, vagy nekem?".

Az orvosnak öltözött Toinette jelenete vagy
Angyalka és Cléante szerelmi duettje: színház a
színházban. A szereplők egy része ugyanolyan
beavatott nézővé válik, mint mi magunk, Argan
viszont nem hajlandó észrevenni, hogy színjáté-
kot lát - pedig Angyalka kottájából hiányzik a

szöveg, és Toinette orvosi köpenye alól is jócs-
kán kikandikál az igazi Toinette ruhája és cipője.
Argan adja az ártatlant. Most ki előtt színlel? A
többiek előtt? A nézők előtt? Vagy tényleg önma-
ga előtt is?

Hasonlóképpen működik a szüleinek magya-
rázkodó Angélique „jutalomjátéka" is a szent-
endrei előadásban. A jelenetnek többfajta nézője
van. A szülők, akiknek az előadás szól, és -
tételezzük fel - nem tudják, mi az igazság;
Dandin, aki mindent tud, de felháborítja a színle-
lés; és Claudine, aki szintén tud mindent, és jól

Csákányi Eszter és Újlaki Dénes A botcsinálta
doktorban (llovszky Béla felvétele)

szórakozik a látottakon. Mi, nézőtéri nézők pedig
eldönthetjük, hogy Dandin vagy Claudine néző-
pontját fogadjuk-e el a sajátunknak. További
bonyodalom, amikor Sotenville-ék „érzik" a
részegséggel vádolt Dandinből nem áradó
szeszbűzt.

Mása helyzet, amikor a színészek a színpadon a
sötétet imitálják. Elfújják a gyertyákat, és máris
„sötét" van. A jelenetben részt vevő összes sze-
replő a színjáték keretein belülre kerül: a színpa-
don sötét lesz mindenki számára. Ide-oda tolódik a
nézők és a szereplők közötti határvonal, nagyon
pontos rendezői koreográfia szerint. Különös
pillanat, amikor a színpad szélén ülő és a
közönség felé forduló Dandinnek azt mondja a
közönségre tekintő Sotenville: „Nehogy belesül-
jünk!" Ha akarjuk, az Angélique leleplezését célzó
vállalkozásba, ha akarjuk, a színészként mondott
szövegbe. Dandin és Sotenville egyszerre van-nak
„kívül" és „belül".

A képzelt beteget záró színjáték: Argant doktorrá
avatják, hiszen csak „a ruha teszi, hogy az ember
értekezni tudjon a betegségekről". Utolsó
kikacsintás a közönségre: „az egész úgyis köztünk
marad."

Moliére: George Dandin, avagy a megcsúfolt férj
(Szentendrei Teátrum)
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