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A megismételhetetlen
üzenet

Molière Don Juanja Efrosznál

Egy napon lehetővé válik, hogy részt végy
egy előadáson, melynek már rég elért a
híre; felfokozott izgalommal, feszültséggel
lépsz a nézőtérre, ünneped van. Valami
soha nem ismertet vársz. Ahogy
elkezdődik, lesed, mikor jön elő, mikor
történik meg, mi lesz hát a meglepetéssel.
De minden szabályos, sőt túl szabályos, és
,még geometriailag is szimmetrikus. A
játéktér, a színészek mozgása, az előadás
egész kompozíciója. Valójában egy kicsit
csalódott vagy, csak nem akarod bevallani.
Mire azonban Don Juan meghal, s
Sganarelle elfintorogja kegyetlen-komikus
végszavait: „Jaj, a hárem, a bérem I" - ellep
a teljességérzés soha nem ismert öröme: ma
este ajándékba kaptad a világot.

Don Juan, a kép

Bocsáttassék meg a cikkírónak ez a né-
hány, a kritikai műnemhez illetlen, szub-
jektív mondat. Szokatlan élmény azonban,
hogy egy előadás jóval megtekintése után
ilyen szuggesztivitással tartsa fogságban
nézőjét. Belgrádban, a BITEF keretében, a
moszkvai Malaja Bronnaja Színház
társulata előadta Molière Don Juanját. Az
előadást Anatolij Efrosz rendezte. „Nem
tetszik, ha a színházban látni lehet az
úgynevezett rendezői koncepciót" - írja
Efrosz Milyen színházat szeretnék című
cikkében; s valóban, a Don Juan-előadás
nézőjének első meglepetése - beidegződött
el-várásánál fogva esetleg csalódása
hogy nem lel. rá azonnal a rendező kéz-
nyomára. Két nagyszerű színész, a Don
Juant alakító N. N. Volkov és a Sganarelle-
t játszó L. K. Durov viadalának bűvkörébe
kerül ellenben, s csak amikor már benne is
felgyűl ugyanaz a feszültség, ami kettejük
színpadi élete közt lebeg, ismeri fel a
rendező neki szó-ló üzenetét, a nagy
tragédiák megrázó tanulságát: itt ma este
érte is szól a ha-rang

Kívánhat-e ennél aktuálisabb lenni egy
színház?

Régi vita, vajon a nagy racionalista
vígjátékíró, Molière, Don juant színpadi
elkárhozásra ítélő - süllyesztőbe utasító -
komédiáját .mennyire érinti a tragédia
szele. Jan Kott megállapítása szerint
Molière francia bohózatokból és az olasz
commedia dell 'artéból vett jellemei
színházi értelemben tiszták, nagy jelle-
meinek azonban egyike sem világos lé-
lektanilag, mind rejtegeti a maga titkát
vagy árnyékát. Talán nem túlzás és nem is
nagyon tudálékos észrevétel, ha úgy véljük,
az efroszi Don Juan-kép létrejöttéhez, mind
gondolatilag, mind dramaturgiailag
nélkülözhetetlen lépcsőfokok Mozart Don
Juanja, s nem kevésbé a Mozart-operát
elemző Kierkegaard-tanulmány. „Amikor a
tenger háborog, ebben a nyugtalan
mozgásban a tajtékzó hullámok
élőlényekhez hasonló képeket formálnak;
olyan ez, mintha ezek a lények hoznák
mozgásba a hullámokat, és mégis éppen
fordítva: a hullámverés hozza őket létre.
Éppen így a Don Juan is kép, mely
állandóan feltűnik, de nem ölt alakot, és

tartós létezési formát,

Az Efrosz rendezte Don Juan a belgrádi BlTEF-en



olyan egyén, aki állandóan kialakul, de
soha nem készül el..." Don Juan, kevés
számú társához hasonlóan (mint talán
Faust. Hamlet) az európai tudat állandó
részévé vált, ennélfogva egy elő-adás, mely
róla szól, feltehetően építhet a nézők közös
tudatállapotára, vagy-is abban a mai
színház számára elég ritka, szerencsés
helyzetben van, hogy bár-mely heterogén
nézőtábor előtt közös „mítoszra"

hivatkozhat. A Don Juan-mítosz feltehetően
a középkorban született, de írásos nyoma
talán csak egy eléggé misztikus számjegy:
1003 elcsábított nő. Efrosz színpadán
gregorián zene szólal meg a Don Juan-i
történés bizonyos megismétlődő drámai
helyzetei-ben; erről később még szólunk.
Ha azt mondtuk Don Juanról, hogy az
európai tudat állandó részévé vált, méltán
el-mondhatjuk ugyanezt a gregoriánról is,
mely minden dallamszövés forrása és
mintaképe, ennélfogva adott esetben
mintegy zenei „ősképként" hangzik fel a
színpadon. Az antik világban a szakrális és
a profán az egységes és töretlen élet
alkotórészei; a kereszténységgel feneketlen
szakadék támadt, s a két szféra élesen
szembekerült egymással. Kierkegaard
egyenesen azt mondja, hogy a
kereszténység hozta be a világba az ér-
zékiséget, illetve teremtette meg mint elvet,
egyszerűen azáltal, hogy kizárta, kiűzte a
világból. Szabolcsi Bence A zene
történetében a XV. századi Fuldai Ádámot
idézi, aki szerint a gregorián valódi
filozófia, mert lényege a folytonos halálra
gondolás, a meditatio mortis. Mi
következik ebből az előadásra
vonatkozóan? A színpadon egyidejűleg két
„őskép", egy profán és egy szakrális
jelenség tagadja és erősíti egymást.

Úgy tűnhet, feleslegesen sok szerzőre
hivatkozom, szeretném azonban azt az
elébbi feltételezésemet fenntartani, mi-
szerint Efrosz Don Juanja Mozarttal és
Kierkegaarddal polemizálva született meg.
Láthatóan elfogadja ugyanis azt a
kierkegaardi alaptételt, mely a Mozart-
opera bizonysága: a Don Juan-eszme
feltétlenül zenei, minthogy erotikus ha-
talmát, démonikus erejét csak a zene tudja
kifejezni és elképzeltetni, a szó önmagában
nem. De a Don Juanban meglevő
mindenhatóságot Efrosz velük ellentétben
nem az „életvidám jókedvből" származtatja:
Volkov-Don Juan démonizmusa a nem
manipulálható, megtörhetetlen,
legyőzhetetlen akarásból, tehát egy már-
már emberfeletti képességből sugárzik.

Játékeszközök

David Borovszkij színpadképe pajta, fé-
szer. Középen leginkább talán szénatá-
rolóra utaló faépítmény, mely Don Juan és
Sganarelle számára ruha- és ételtárolóul,
fekhelyül, alkalomadtán búvóhelyül
szolgál. A fészer oldalának támasztva,
jobbra-balra három különböző nagyságú
szekérkerék. Van néhány valószerűtlen,
jelentésében elsőre felismerhetetlen
díszletelem is a színpadon: így két
„szoknyát viselő" lámpaállvány a szín-pad
előterében, a szemközti falba építve pedig
egy óriási kerék, melynek küllői közt itt-ott
a megvilágítástól ragyogó, áttetsző színes
papír feszül. Ahogy az előadás
folyamatában szembekerül egymással a
zene a profán színpadi történéssel, úgy
válik érthetővé a színpad-képben is
megnyilvánuló szakrális-profán ellentét: a
színes papír küllőjű szekérkerék templomi
máriaüveg asszociációt ébreszt. Fészer és
templom egyszer-re ez a helyszín. Az
oldalt várakozó kerekek sem csak
díszítőelemek: a meg-tört szívű apa
lelkiprédikációja alatt Durov és Volkov a
kerekekkel diadal-ordítások közepette
eszeveszett gurigázásba kezd.

Az előtérben álldogáló reflektorlámpák
barna szoknyát viselnek, rájuk varrva vörös
papírrózsák, alul fehér fodor-szegély; a
fodor felkúszik a színpad mindkét oldalán s
középen fent összeér: a szoknyafodor
átöleli az egész elénk táruló színpadi
világot. A játékos ötletnek tetsző
lámpatestekre ördögi szerep hárul. A
Molière-műben sok szó esik Don Juan
zseniális csábítóképességéről és sikereiről,
de mindössze egyetlen jelenet engedi, hogy
meglessük a titkot, miként megy végbe
maga a csábítás. Don Juan felsorakoztatott
szóbeli esz-köztára elég szegényes: dicsérő
szép szavak és házassági ígéretek. Efrosz
színpadán azonban varázslás, mágia folyik.
Belobban a színpadra a lomha tartású,
enervált arckifejezésű férfi, és megkez-
dődik a hajsza: a lányra reflektorfényt
villant, az eddig fel-felhangzó gregorián
dallammotívum más hangszerelésben
csendül fel, érzékien lüktet a zene, s ahogy
Don Juan kezébe fogja a lányka kezét,
hogy megdicsérje, megborzongunk: ez a
boszorkánykodó kézre tekintés már
előrevetíti a végső gesztust, mi-kor majd
átadja magát a kőszobornak. „Miféle erő is
az, amellyel Don Juan csábít? - kérdi
Kierkegaard. - A sóvárgás ereje az, az
érzéki sóvárgás energiája ... Ennek a
gigantikus szenvedélynek

a visszahatása megszépíti és kifejleszti a
sóvárgott lényt, aki e visszfénytől ma-
gasztos szépségben, bíborvörösben ragyog."

Efrosz színpadán elhisszük, hogy Don
Juanban ilyen féktelen és ellenáll-hatatlan a
szenvedély.

Molière-nél Don Juan és Sganarelle
szinte állandóan útközben vannak, me-
nekülésre készen vagy épp üldözőfélben;
útjukat sok apró esemény tarkítja.
Efrosznál ez a cselekménysor egyet-len
helyszínen bonyolódik le: a nem változó
helyszín - melyet az egyik szovjet kritikus
találóan „az emberiség hátsó udvarának"
nevezett -, a molièrei történéseket
„mintegy-cselekményekké" redukálja le,
jelezvén, hogy a külső események csak
ürügyül szolgálnak ahhoz, hogy a valódi,
belső történések végbemehessenek Don
Juan és Sganarelle viszonylatában. de még
inkább magában Don Juanban. Efrosz az
ötfelvonásos drámát három teljesen
egyenlőtlen rész-re tagolja. Az első rész a
két megbűvölt lány szerelmi versengésével
fejeződik be; a második rész egészen rövid:
a kőszoborjelenésre szorítkozik; a harma-
dik versenyfutás az idővel, látogató láto-
gatót követ, míg Don Juanon be nem
teljesül a halál. E sajátosan hármas tago-
lású kompozíció szolgálatában különböző
színpadi eszközök kapnak dramaturgiai
funkciót. Említettük már a zene szerepét;
fontos azonban, hogy ugyanaz a dallam
háromféle hangszerelésben jelenik meg: az
alapmotívum, mely mind-untalan
megszólal, amikor csak Don Juan emberi
érintkezéseiben „elköveti a bűnt": íme a
folytonos halálra gondolás, s minél
sűrűbben szólal meg, annál szorongatóbb
légkört teremt, s annál inkább sodorja Don
Juant a végkifejlet felé: halálában azonban
már nem „meditatio mortis" szólal meg,
mert himnikusan zendül fel a dallam,
egyszerre magasztosítja fel a
megtörhetetlen embert, s egyszerre tudatja
örömhírként a világgal, hogy a démonon
beteljesült a végzet. Említést tettünk egy
harmadik zenei motívumról is: annak csak
az első részben van szerepe, az a
csábítászene.

Hasonlóképpen szimbolikus jelentése van
bizonyos színeknek s Don Juan kö-
penyeinek. Volkov fehér, hányavetin ki-
gombolt ingben s nyakában lengő fekete
madzagnyakkendővel lép színre, így is hal
meg. Közben azonban néhányszor köpenyt
ölt magára. Az első rész azzal kezdődik,
hogy Durov-Sganarelle egy szérűs villára
mint vállfára lila bélésű szürke köpenyt
akaszt; a villát a játéktér



közepén álló szénatároló emelvénybe
illeszti. A köpeny templomi körmenet-
zászlóra emlékeztetően van jelen. A hát-só
falon is lóg egy köpeny: az mustár-szín
bélésű. Volkov bejön, hogy elcsábítsa a
lányt: a lila bélésű köpeny másod-példányát
viseli. A második rész elején Durov
kicseréli a két díszletelem-köpenyt; most a
mustárszínű vonja magára figyelmünket,
jóllehet Don Juan ebben a felvonásban nem
ölt magára semmilyet sem. Ez a kőszobor
felvonása. S amikor a harmadik részben a
kőszobor képviselete látogatóba érkezik -
már nem leng
templomi zászló" - a mustárszín bélésű
köpenyt kapkodják elő a szénatárolóból,
hogy Don Juan illendően fogadhassa a
vendéget. Ez előtt volt még egy sietős
játéka: azt hitte, ismeretlen hölgy látogatja
meg, lila szalagot ránt elő, hogy fekete
nyakkendője fölé kösse. Lehűtve ismeri fel:
csak Elvira az, elhajítja a szalagot. Az apa
második látogatásához fekete bélésű
köpenyt vesz magára, s le-térdel: a kétszínű,
álszenteskedő játék fekete
köpenyszimbóluma eszünkbe jut-tatja
Tartuffe-öt, de a mindjárt bekövetkező halál
gyászpompáját is magában hordozza.

Don Juan, a felesleges ember

A felhasznált eszközök s a játék legmeg-
lepőbb jelentésszférája, hogy az előttünk
végbement Don Juan-i történés a maga
teljességében orosz. Nemcsak korszerű, mai
Molière-játszást látunk, hanem orosz
Molière-t, s ez nem a díszletben, a kosz-
tümökben vagy akár a zenében nyilvánul
meg, hanem a jellemekben; mindenekelőtt
is persze Don Juanban. Volkov, az orosz
próza és drámairodalom állandó
főszereplőjét, a társaságból-társadalomból
magamagát kizáró felesleges ember démoni
típusát testesíti meg: erő, tűz sugárzik ebből
a különállásból. Bulgakov Goethe
Faustjából vett mottót A Mester és
Margarita élére: „Kicsoda vagy tehát? / Az
erő része, mely / Örökké rosszra tör, s
örökké jót művel." A bulgakovi
boszorkányszombat fantasztikus
sátántanyájára ismerünk rá a reflek-
torjátékban, a kerékhajigálásban, Don Juan
öleléseiben. Titokzatos, áttekinthetetlen,
alvilági lélek ez a Don Juan, nagy gonosz,
mint Dosztojevszkij Sztavroginja,
lelkiismeretét szörnyű és meg-okolatlan
bűnök nyomják. Nincs itt már szükség a
kőszobor misztikus megjelenésére, nem is
jelenik meg. A második részben a
parancsnokszobor fejbólintása:
a kétszer egymás után beálló sötét-
ség. Durov-Sganarelle földön csúszó ré-
mületénél semmi nem tehetné reálisabbá e
valószerűtlen jelenést, talán csak az, hogy a
második sötét még Don Juant is
megdöbbenti. Az egyetlen pillanat, mi-kor
kibillen a saját démonitásának vég felé

zuhanó áramlatából: egyetlen ma-
gafeledkezett pillanat, mely elárulja, hogy
tud a nálánál sötétebb hatalmakról. Kimegy
a színpadról, hogy aztán a harmadik
részben úgy legyen jelen, mint aki tud, de
nem veszi tudomásul. Don Juan nagysága
abban a tényben rejlik, hogy végig nem
adja meg magát - mondja Kott Don Juan
nem ismer el semmiféle tekintélyt, és nem
hisz semmiben. Sganarelle vele szemben az
ab-szolút konformista. A befejező rész fel-
pergetett ritmusú jeleneteiben a kettejük
egymásra utaltsága és a köztük levő át-
hidalhatatlan szakadék ellentmondása a
színpadi légkör olyanfajta intenzitását
teremti meg, hogy ebben ismét nem je-
lenhet meg valamiféle kőszoborimitáció,
hiszen a hatás fokozhatatlan. Jelentéktelen,
szerény hangú hivatalnok jön el Don
Juanért. Volkov a kezét nyújtja, s nem
mondja el: „Ó, ég, mit érzek!" --de ahogy
feltartja a kezét, érezzük, hogy a láthatatlan
tűz elégeti. Meghal a szín-padon, nem tűnik
el a süllyesztőben. Efrosz egyértelműsíti a
molièrei befejezés kétértelműségét, ahol is
Don Juant amúgy sem az isten büntette
meg, aki-ben nem hitt, hanem egy színpadi
gépezet; Volkov-Don Juan egyszerű, embe-
ri halálában a végig magában hordozott
végzet teljesedikbe.

Molière-tragédiát láttunk Efrosz szín-
padán. „Az igazi rendezői művészet az, ha
képesek vagyunk meghallani és megérezni
a színdarab megismételhetetlen és teljes
üzenetét" - vallja Efrosz. A Malaja
Bronnaja társulat előadásában ez a
meglátott és megérzett üzenet öltött testet.

BALÓ JÚLIA

Londoni találkozás
Richard Burtonnel

Pályája kezdetén Laurence Olivier utódját
látta benne Kenneth Tynan, s azt jósolta:
„Ó lesz az új Edmund Kean, ő válik majd a
legnagyobb élő klasszikus színésszé." Peter
Brook pár évtizeddel később kesernyésen
jegyezte meg: „Ha a film el nem ragadja, a
legnagyobb angol színpadi színészek közé
emelkedhetett volna -- amilyen Paul
Scofield és John Gielgud." S 1974
szeptemberében, amikor a SZÍNHÁZ
számára interjút készítettem Sir John
Gielguddal, ő így beszélt Richard
Burtonről: „Egészen különleges,
mondhatnám rendkívül tehetséges színpadi
színésznek ismertem meg 1949-ben. Most
már filmszínész, világ-sztár. Ott tart, hogy
meg sem nézi azokat a filmeket.
amelyekben játszott - még a musztereket
sem -, pedig ezekből rengeteget tanulhat a
színész. Mihelyt elkészül egy produkció,
belekezd a kő-vetkezőbe."

Találkozásunk színhelye London, ahol
Gyülekező viharfelhők címmel filmet
forgat Churchillről. Ő játssza a minisz-
terelnököt. Barátsággal fogad hampsteadi
lakásán.

 A film, a színház számomra első-
sorban pénzkeresés. Nem hivatás, csupán
kellemes munka. Meggyőződésem, hogy a
színészek olyan emberek - tekintet nélkül
színre és fajra -, akikhez hason-lókkal más
munkakörben nem találkozhatnék.
Hivatásomnak az írást tekintem, igaz, ezért
is pénzt kapok.

 Magyarországon nem ismerjük írá-
sait: hol publikál?

 Angol nyelvű országokban, elsősor-
ban Amerikában, Angliában és - Fran-
ciaországban.

 Miről ír?
- Mindenféléről.
 Színházról, szerepekről is?
 Azokról soha.
- Most mit ír?
 Ezer szót Churchillről. A filmet,

amelyben Churchillt alakítom, a nagy
államférfi születésének századik évfor-
dulója alkalmából mutatja be a BBC az
angol televízióban. Akkor jelenik meg a
cikkem is.
 Az imént azt mondta, szerepeiről

soha nem ír.


