,

A~ OX~A~ÁSUGYIKIHISZfÉRIUM
SZEMLÉ~TET6JILIXlRENDBLTSiGE
~
.
.

.'

filmdia sorozatáb6l
124. szám. '

-J40LIERE.
Irodalomtörténeti eorozat:30 •
., ~észUli:1954.' évbell. .
l~ Kof1ere arcképe.
Jloliere 1622'':'beu'Pár1zeban8zf1letett.
Apja, Jean Poquelin /~san poklen/ ~óDl6du kárpitosmester volt, .aki
fiát gondos nevelésben részesitette. Az ifju Moliere apja kivánsÁgára jogot tanult, ma~d ~iloz6fiáTal ~og1alkozott. Hagy lla1iást
t~tt rá Qassendi /(laszendi/:tlalad6 tanl'tása. Iz a 1ad6s a középkori hagl0mánnlal,szemben a tudományQk haladását hirdette. Élesen
biráIta az ü.res 8z6szaporitást, a formális logikát s ezek helyett
iltapasztalásra é8 a józan ész következtetésére támaszkodott. Bzek
a tanitások Dail hatást tettek az ifJu .oliere gondolatvilágára,
tlSbbvlgjátékábanmegtaláljuk
kora tires áltudomán1ának birálatát.
/!udósn6k.
A
,képzelt
beteg
~tb.1
'
...
.
.

;

2~ "Szinészek a szinpadon •
.

'.. ...

;-

.'

~

'F.ran,iaorazágbaD a XVII. században sok szintár,sulat müködö~t. A
~igjátékok 8zerep16i között álland6 alakokat találunk, akik tipiku8 vonással feJeznek ki valamilyen tuléljdoneágot,yaU ltözös
hibát. Ily!!:nállandó tipusokat ábrázol ez -a k'p'is. A szin baleldalán.afraneia
ember, jobboldalán a $panlol lovag tipikus
alakját látjuk. Középen a kor négy jeles'vigját4kszinésze
Ikomikusa I áll: furlllpin~ I~rlüpen/, Cfarguille 1
gargUj(, Gros'
:
Guillam~e, IgrogiJóm;,.~8 a felesége.
r

..•

,. 2 szinész é8 2 -szinészn6 a szinpad,on.
jz ifju Koliere álland6 látogat6ja II 8zinie16adásoknak'. 1643_
ban elhagl~a osaládi nevét, ,ekkor nevezi magát e16ször Kolierenek é. ifjab szin4sszel egytitt szintársulatQt alap;~,. 12 éven át
vidéki 8zinpadokon ját8zik-, _Jd v1,eszatér Párizsba. Bkkor már
több dara'bot átdolgozott azintársulata számára, igazi nagy ~ikert 1659-;en ért, el itA kénl,eeked.6k~e16adáasával.
•

.

!~-2 .8zinészt ábrázol6 kép;

'

.

.olier~ 1662-b~n;:":~egyveDévélBkorában megházasodik. Házassága
boldogtalan, ennek hii képét Dluj'tja néhány sziDJI.ü.ye
is. ·A ndk,
iskolá~a't oimi! darabjában ábrazolja az id6a férfi szerel_ét egy
tiatal leány ~ránt: a maga sorsát beszéli el.-4X'nolphe /árnolf/
az id6s szerelm.s,.maga Koliere, é ezt azzal is kifejezésre juttatJa, hogy est a szerepet 6 játsza a szinpadon.
5.Iagl szintá~sulat 8 szinpadon.
Jlól1ere aint szinész is ldtünik kox-társai között. Szerepeiben
a Jellemkomikum alakitására törekszik.
'
1
'
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Ezen a kápen a XVII.' század leghiresebb .komikusait látjuk, köztlik találjuk Molieret is a szin baloldalán, egészen a szélen, a
ház el6tt. '
6. Halálozási

jegyz6könyv

képe •

• oliere egyik legfényesebb sikere "A képzelt bete~" oimü darabjának e16adása. Ennek cimszerepét a versailles-i /yerszáj/ hires'
szinpadon négyszer 6 maga játszotta el. 1673-ban aszindarab
negyedik e16adásán Moliere rosszul lesz, de nem hagyja abba a játékot. Emberfeletti er6vel játszik tovább, s az e16adás után néhány,drával meghal.
Az egyház el6ször megtagadja a családt61 a temetési engedélyt.
Ekkor Moliere felesége a király segitségét kéri. Igy engedélyezik a király rendeletére a szertartást, azonban csak az esti
6rákban é.s minden ünnepélyesség nélkül szabad sirba tenni a kor
egyik legnagyobb mfiv·észét.
A halálár6l sz616 jelentésb6l
eéig harcolt a kulturáért.

1.

kitünik, hogy Ko~e

az utols6 per-

Karosszék.

Moli"ere itA képzelt beteg" szerepét ebben a karosszékben ülve.játszotta.. A karosszék 1673-t61 188o-ig'minden e16adáson használatban volt a legnagyobb francia sZinház, a eomédie Jrancaise /komédi franszez/ szinpadán.
8. Épületo
• Oomédie Francaise /komédi franszez/ haladó hagyománya Koliere
szindarabjainak e16adása. Bzta haladó hagyományt tiszteli ma
is a dolgoz6 francia nép, mikor a klasszikus vigjátékban gyönyör.'
ködik •.

ge Kandal16 relief.
A q~médie lrancaise diszes kandal16Ján, amell a szinház e16teré-'
, 'ben /foyer/ van, egy relief hirdeti .Ilolieredics6ségét • .Arelief
közepén a mtivész mellszobrát látjuk, amelyet vigjátékainak szerepl6i koszorllznak meg.
'
.
10. Cimlapok~'
.üveinek teljes kiadását már életében kezdték sajt6 alá rendezni.
Az els6gyüjteményes
kötetek l665~ben jelentek meg.
ll~ Cimlap;
Magyarországon is egymásután jelennek meg Moliere müvei. Nagy'
szinpadi siker mellett az olvas6közönséget is megh6ditják ezek
a klasszikus·vlgjátékok.
Moliere müvei t a Kisfaludy Társaság
művészi formában fordittatja le, a fordit6k között Arany 1ász16,
Hevesi Sándor. és Gábor Andor is s~erepel.
.
'
.
lIo1iere miiveinek legszebb magyar kiadása a "Remekir6k képes könyvtára~ sorozatban jelent meg, "Moliere remekei- cimmel.
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12. Tartufte szere;e16i /3/a
,1

szinpadon.

Moliere "Tartuffa' cimü vigjátékában az egyház világi hatalma és .
a papság árnyékában meghuz6d6' szentesked6k rendje ellen támad.· .
A szerz6 e16ször 3 felvonás~ készit el, el6adás e16tt több helyen
felolvassa az elkészült felvonásokat~ hogy megismerje a vezet6
körök véleményét. Nyilvános e16adás e16tt háromszor zárt ajt6k
mögött válogatott néz6knek mutatják be a darabot. A "Tartüffe"
eélba talált, a szentesked6k Molieret félelmes ellenségeknek látják s nem késnek az ellentámadással. Pierre Roullé plébános
azt irja Moliere-r61: "Olyan démon ez, aki emberalakot öltött.~
Majd azt követeli, hogy mint eretneket égessék meg a ~Tartuffe"
szerz6jét. Moliere csak a király segitségével kerüli el az üldöztetést. De a király is enged az udvar hangulatának és megtiltja
a "Tartttffe" nyilvános e16adását. '~4h,páriesiérsek felismerte a
vigjáték hatását és veszedelmét,. ezért a darab minden szerepl6jét
és nézdjét egyházi átokkal sujtotta. Ennek elle~ére a király en~
gedélyével 1668-ban e16adják a darabot 4~ az e16adás jövedelme
minden addigi bevételt messze meghalad. A "Tartuffe" olyan szentesked6t ábl"ázol~ aki igazi érzéseit és gondolatait elleplezi,
\
hogy egy vagyonos polgárt kifoszszon és szerelmi kalandokat kereshessen" A vigjáték tartalmi mondani va16 j.aa' szenteskedé sleleplezése~ a vigjátéki felépités pedig a Bzentesked6 minden egyes
.
.tettének bels~ sug6ját'és küls6 látszatát világit ja meg, hogy
ezáltal egyszerre nevetségessé és ellenszenvessé tegye.
Ezen a képen Orgon~ a gazdag polgár pofon akarja vágni józaneszü
szolgálóját, aki ,figyelmezteti Tartuffe cselszövényeire.
.

/2/ a szinpadon.

13~ .Tartuffa szerep16i
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Tartuffe szemérmesnek mutatkozik. Illetlennek találja Doriaeruháját, ezért zsebkend6jét nyujtja neki~ hogy azzal takarja el
keblét..
.

14; 3 szerep16 a Bzinpadon~
Tartuffe -s:zerelmet vall a gazdag polgár feleségének. A férj az
asztal a161 hallgatja a vallomást.!
hü asszony igy leplezi le
!artuffeöt férje e16tt, azonban az ostoba Orgon még saját szeménél is jobban hisz a eselszöv6 hazugságSinak.

15; Tartuffe szerep16i a szinpadon.
Tartutte iigyes mesterkedésse~ törvényes' formák között kiforgatja
Orgont vagyonából. Ezen a képen a végrehajt6 közli a hiszékeny
polgárral, hogy minden vagyona Tartuffe-ra azáll a törvény szerint, éa házából ia el kell költöznie~ A befejezés a király igazságszolgáltatását nyujta: Tartuffe aljasságának elveszi mélt6
jutalmát, börtönbe kerül.
16 .. '3 Bzerep16

a színpadon.

Moliere HA fösvény"
cimü vigjátékában az uzsorakamat és pénzimádat bünét pe Ll e ngé ne z ki. Harpagon /a név annyi t jelent mint.
harap6fog67 fösvénysége már-már tragikusnak látJJz1J§:,
mert a ppnzt
gyermekeinél is többre becsüli. Amikor egyid6ben arról értesül,
í,
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hogy leányát elszöktették és kincsét61 megfosztották, .csak a vagyont siratja, a családi érzés eltörpül a pénzimádata mellett •.
Ezen a képen a fösvény összeszidja szolgáit, mert tulságosan sokat költenek. Egyedül Valeret tartja hUségesmek, mert az hizeleg
~ fösvénynek, hogy megnyerje bizalmát s igy leányát feleségül vehesse.
.

11.

2 szerep16

a szinpadon.

Ezen a képen .Harpagon kikutatja
t61e valamit.

szolgája zsebeit, nem lopott-e.

l8~ Két vivó:
Moliere: -Urhatnám pOlgár- cimU vigjátékában kigunyolja a nemes. séget utánz6 polgárokat. Á meggazdagodott pinlgá.rsága feudális
vezet60sztály szokásait'pr6bálja
átvenni, ebben az igyekezetében
reakciós. Moliere éles ..
.8 zemme 1 figyeli
ezt Ei folyamatot, s kinevetteti az urhatnám polgárokat.

A képen az urhatnám polgár vivni tanul meeterét61.

12.

·2 n6 pálcával .•

""
megmutatja, hogy mit tanult, de roszminden jelenete ujabb és ujabb felsülést hoz: a polgár szeretne nemes m6djára öltözni, viselkedni,
vivni 'és ~nemesi
társaságba bejutni, minden törekvése .evetségbe full!id. .

Az urhatnám polgál"mindjárt
szul jár. Az egészvigjáték

20. Török ruhás szerep16k a szinpadon •.
.A IV. felvonásban a mesebeli török császárnak mutatják be az urhatnám polgárt~ Mindenki nevet rajta, csak <5 nem veszi észre' az
er6s tréfát..
~
21. Tud6s n6k 4 szerep16je'a

színpadon.
I

.

A "fud6s n6k" cimÜ vigjátéka

'müvészet él!la tudomány elferdi tését
gunyolja ki. Álkölt6k és áltud6sok félrevezetik az asszonyokat,
,lforditják 6ket a természett61, a va16ságt61, é~ terméketlen,
üres viták szinhelyévé teszik aszalonokat.
Moliere 'a müvészetben a formalizmus, a tudományban pedig a skolasztikus merevség.
ellen harcol •. A· 'Tud6s n6k "-ben a józan észt ésa tapasztalást
állit ja szembe az álköltészet és áltudomány képvise16ivel.
-

.

-

A .11. felvonásban 'a tud6s n6k e'lviselhetetlennek találják a f a Lu-.
si 'cseléd paraszti kifejezéseit, ezért felmondanak neki, bár kitün6en f6z.

22~ 4 n6 ~s 1 férfi a szinpadon.
!:rissot1n /a név annyit jelent: háromszorosan ostoba/ verset olasszonyoknak. A vers v1me: ."Szonett
Uránia hercegn6höz hideglelésealkalmáb61'
•.

vas fel a tudományszomjas

5511120/124
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23. Két parókás férfi vitája~
~;. :

.

.

frissotin és Vadius agyba-f6be dicsérte egymást a n6k e16tt. Azonban félreértés történik: Vadiu8 nem tudja, hogy az Urániár61 szóló szonettet !r1ssotin irta. Igy leszólja az el6tte ismeretlen
8zerz6t •• ost már.oliere nagyszerü fordulattal a két egymást
dicsér6 álkö.lt6t/tudóst/ az ellenkez6 végletbe hajtja, ahogy végighaladtak • dicBérgetésen, ugy szidják most össze egymást.
24. !ud6s n6k sok szerepl6je az.asztal kBrül.
Az v. felvonásban·csuospon~ra jut a vfgjáték. Henriettet anyja
azlSreg Trissotinhez akarja kényszeriteni, <5azonban Clitandert
szereti. Most a jegyz<5is zavarba jön: az anya mást jelöl meg
v61egénynek, mint az apa. A küzdelmet esel dönti el. Hiri11 adják,
hogy az apa tönkrement. Erre ~iseotin lemond a lányról, Olitanct.erazonban kitart mellette •.l,g1.sül fel az áltudós és .oliere
igazságszolgáltatása megoldja.a kérdést.

25. Férfi az asztal mellette
.oli~re: "Képzelt be'tegIf oimü vigjátékában az e.gykoru orvostudo-,
mányt guoyolja'ki. Itt mutatkozik legélesebben 6essendi tanitásainakhatása. A~tudóslf orvosok üres latin neveket hadarnak, nem
tör6dnek a természettel, a va16sággal, igy több felvonáson át kinozzák a képzelt beteget ktilönböz6 bajok ellen hasznos orVOS8zerak alkalmazásával •• oliere gunyol6dás8 az egyetemi oktatást sem _
kiméoi, amely Józan megfigyelés helyett verbalizmust tanit.
A vigjáték els6 jelenetében a képzelt beteg.elégedetlenkedik, mert
magára hagyták 'sullos~ bajában.

26~ Sír6 asszony.
4\ .

. .. _.

. ..

'

.

.. k4p'zeltbeteg második felesége biztatására végrendeletét diktálja. _ellette 8i~ az asszony, aki pénzéhségb6l alig ~árja fétje ~
halálát.·
.
27;·U16·beteS, 2 asszony. '
~oliere vigjátékának egyes részei a burleszk felé mutatnak. Igy
a képzelt beteget nagy párnák közé helyezik el, beönt6k és ágytálak használatát sokszor emlegetik.
26; 316 férfi;'
.

.

képzelt beteg és orvosa.
játsza.

j

..

szerepet Coquelin eadet /koklen kade/

29. ~agy szinházi kép.
Koliere "A képzelt beteg" negyedik el6adásán lett rosszul, s nem
sokkal utána halt meg 1673-ban. A darab sikere els6 e16adását61
kezdve álland6ann6tt •• oliere halála után egy évvel ilyen a16adásban látták 8, vers~illes-i szinházban "A képzelt beteget".
30. Szabó Sándor fartuffe ceerepébene
A felszabadulás óta 8zinházaink rendszeresen e16adják .oliere
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vigjátékait.
Tartuffe-öt,
kat. .'

Nagy sikerrel játszották Budapesten és vidéken a
Az Urhatnám polgárt, Dandin Györgyöt és más darabo-

A !artuffe ezerepét a budapesti Honvéd
játszotta.

Sz:lnházban Szab6 Sándor

1t

31. !artuffe a szinpadon /2 alak/.
Tartutte képmutató magatartása kitün6en megfigyelhet6
Nemzeti Szinház e16adásában. .
.

a pécsi

-

32. Bokrétás, par6kás alak.
Az urhat nám polgár Lov ag

í,

diszben.

33. 2 t.áncol6 alak.
Az urhatnám polgár táncolní'~tanul a táncmestert61.
Q4.

Tömegverekedés.

Azurhatnám
polgár ian1t6mesterei összevesznek egymással azon,
hogy kinek értékesebb a tudománya. A tudós, ,a viv6mester és táncmester egymást és a szerencsétlen polgárt agyba-f6be veri, hogy
a maga szakmájának hirnevét öregbitse.

r,

Készalt a Fels60ktatáai Jegyzetellát6 Vállalatnál
Felel6s vezet6:Bojkovszky
Lajos
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