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Don Juan,
a magánember

Molière vígjátéka Kaposváron

Álmodunk róla, vágyunk rá, féljük, azo-
nosulunk vele, haragot kelt bennünk,
gyűlöljük, szeretjük... A hősök közül a
jelképek közül, az újra és újra megjele-
nített, újra és újra megfejtendő alakok
közül Don Juan az egyetlen, akivel így
vagy úgy, valamennyien kapcsolatba
kerülünk. Az ő halhatatlanságának ez a
titka, hogy vele bármelyikünk kettesben
maradhat, kíváncsivá válva, hogy vajon
álarcot visel-e, s ha igen, ez az álarc állan-
dó-e vagy levehető, cserélhető?

A középkor színházának egy tömbből
faragott figurái közül - ő talán a Bűnt
jelentette, talán a Kevélységet, mindkettő
alkalmas rá, hogy elindítsa a kiteljesedés
felé vezető úton, szemben például a Fél-
tékenységgel vagy Kapzsisággal - csupán
Don Juan bizonyult hosszú életűnek, máig
elevennek, oly módon, hogy közben
mindig ugyanaz is maradt: a csábító.
(Csábító mivoltáról, hogy valóban csá-
bításnak nevezhetjük-e szándékos csele-
kedeteit, a vele foglalkozó végtelen iro-
dalomfolyam tanúsága szerint megosz-
lanak a vélemények, de a végeredmény az,
hogy csábít, minden feldolgozásban
kétségtelen, „Ezért én Don Juant írja
Kierkegaard Mozart Don Juanjával kap-
csolatos tanulmányában - változatlanul
csábítónak nevezem ugyan, de semmi-
képpen se tartom olyasvalakinek, aki
alattomosan szövi terveit, és ravaszul előre
kiszámítja ármánykodása hatását; az
érzékiség zsenialitásával csalja meg
nőket, és ez őbenne testesül meg.")
Egyénítetlensége és a közösséggel szem-
ben álló, még inkább, a létezést nem csu-
pán egy bizonyos közeggel egybeforrva
elképzelni tudó individualizmusa - úgy is,
akár az individualizmusnak, nem mint
kiemelkedésnek, de mint meglepően új-
nak a kezdete - különös mód együttesen
teremti meg démoniságát, kapcsolatát a
túlvilággal. Mint a shakespeare-i tiszta
individualisták, akarnokok, töprengők --
Don Juan alakja mögött is ott kísért a
túlvilág, tőle elválaszthatatlanul.
Ugyanakkor, bár az individuum mint az
akarat hordozója feltétlenül szükséges
hozzá, a démoniság mégsem létezhet a
teljes egyénítettségben, ezt az ered-

ményt a lélektanilag réstelenül megindo-
kolt, középkori spanyol kosztümbe öl-
töztetett, de kétségtelenül modern, polgári
Don Juannál, Max Frisch művében jól
láthatjuk. Itt már nem következhet be, ami
felettünk (alattunk, kívülünk) áll, sőt,
mivel a főhős manipulált, ő maga is
manipulálni kényszerül, s a csoda nem
más, mint csalás. (De ily módon a földi,
életörömmel teli csalárdság viszont
kioltatott.)

Mi az, amiért Don Juan alakja megfe-

el a bármilyen korban, sokfajta műfajban
és formában való feldolgozásra, s oly
különböző mondanivalókat hordoz-hat?
Útja számtalan, indítéka, jelleme
szabadon változhat, miközben a vele lé-
nyegében azonos körülmények között
individualizálódó s ezért, mintegy
bosszúból, ugyancsak démonisággal
vádolt Faust változatai szinte lehetetlenek.
A romantika irodalma nem mulaszthatta
el, hogy e két nagy nyugtalant, örök
keresőt egymás mellett, párhuzamosan
szerepel-
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tesse. Christian Grabbe 1829-ben írt, Don
Juan és Faust című színjátékában Don
Juan így beszél: „Boldog, ki küzd
örökkön, sőt, ki örökkön éhes!", Faust
pedig: „Hogyha boldog voltam egyszer, az
maradok már kín s pokol dacára", ami
persze merőben más, mint a goethei
gondolat, de a mindkettőjük által szere-tett
Donna Anna halála Don Juant a következő
kijelentésre indítja: „ ..már új szelekre
feszítek vitorlát! Hát nincs-e máshol is
szép lányok ezre? Miért bánkódjam
egyért?", míg Faust így vall:
,,...mindörökre emlékszem reád, s a puszta
emlék semmivé teszi majd a pokol
valóságát!" Faustnál a „pillanat" jelentsen
bármit, de nagy jelentőségű, s mivel jellé
vált, már nem maradhat egyedül az övé,
Don Juannál viszont a pillanat pillanat, és
semmi több. Faust nem kevesebbet
képvisel, mint az emberiséget, melynek
számára a lehetséges pillanatot és a
pillanat lehetőségét keresi - Don Juan csak
saját magát. Teljességnek - ha

akár kiegészítésre szoruló teljességnek is -
saját lényét tekintve nem annyira külön-
bözik mégsem az ugyanezt egy eszmében,
de őáltala egészében tudott eszmében
meglelő Fausttól, mint az egy meg-
határozott közösségért vagy akár csak egy
másik emberért felelős hősöktől. Ezeknél
a kapcsolat tartalma túlnő az egyéneken,
kapcsolatukat szemléljük, de nem
kapcsolatként, hanem általuk csak részben
tudott eszmeként, s mi magunk,
személyünkben kirekesztődünk belőle.
Don Juan mindezektől eltérően az a ki-
vételes hős, akit eszme nem választ el
tőlünk, nem ezen az eszmén keresztül
látható, sem rá eszmeként ható kapcsolat
nem gátol. Don Juan magánember, és
akikkel kapcsolatba kerül, szintén azok,
változtathatják önmagukat, így vagy
amúgy, felelőtlenül.

Ez Don Juan nagy lehetősége, a ki-
próbálásé. A „mi lenne, ha. . . ?" Persze,
ezt a játékot más hősökkel is játsszák;
például mi lenne, ha arról a hősről, akiről

az eredeti mű azt állítja, hogy jóságos,
kideríthetnénk, hogy valójában gonosz,
mivel bizonyíthatnánk és mi következ-
hetnék belőle? - de a tartalmi kötelmek
mégiscsak szigorúak, míg mikor Don Juan
alakját jelenítjük meg, egyvalamihez kell
tartanunk magunkat: hogy Don Juan
csábító - s csábító (akkor és ott) csak
magánember lehet, tehát bárki, külseje,
jelleme, körülményei megkötöttsége
nélkül. Úgy tűnik, már túlságosan is a
hétköznapok világába vontuk a halha-
tatlan hőst, de valóban, alaptulajdonságai
közül még bátorságától, nyugtalanságától
is megfosztathatik, csábító mivoltától
soha, lényege, hogy bárkivel kapcsolatba
kerül és kerülhet, s nem feltétlenül kö-
zönséges értelemben vett csélcsapsága -
hiszen előfordul, hogy menekül, hogy a
világért sem akar újabb kapcsolatot -, de
állandó nyitottsága miatt.

Különös mű született, s különös figura,
mikor Molière tette meg hősévé Don
Juant. A darab időben a Tartuffe és
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A mizantróp között keletkezett, 1665-ben
mutatták be a Palais Royal színpadán, s
feltűnő a különbsége amazoktól. A Tartuffe
is, A mizantróp is tökéletesen eleget tesz a
híres-hírhedt „hármas egység"- szabálynak,
kecsesen, versben íródtak, a Grand Sičcle
formai fegyelme, ráció iránti igénye
érvényesül bennük. A Tartuffe-ben
feltétlenül, e racionalitásból fakadóan
minden mozzanat szükségszerű, 'Tartuffe
figurája minden tettével, szavával egy
irányba halad, önnön lelepleződését segíti
elő. Bár A mizantróp Alceste-je lényegesen
talányosabb figura, ellent-mondásosnak őt
sem tarthatjuk, de mivel nem csupán egy
negatív tulajdonság fel-mutatása a feladata,
mint Molière bohózati típusokból
továbbfejlesztett figuráinak, személyiséggé
teljesedett. Ezzel szemben Don Juan az
egyetlen Molière-hős, aki nem „belül" van -
mondjuk, a darabon -, hanem „kívül", s a
komédia-író nem veheti szokása szerint a
tenyerébe, nem vizsgálhatja mintegy
nagyítón keresztül. (Kívülállását,
öntörvényűségét, szabadságát azzal is
bizonyítja, hogy meghal.) Szó sincs idő-tér-
cselekmény egységről, idő, ki tudja,
mennyi telik el, meglehet, egy nap, de ez
nem tűnik fel, a helyszínek szeszélyesen
váltakoznak, a cselekményről pedig jobb
nem is beszélni, egy-egy szál rejtélyesen
eltűnik, a másikat éppen csak megragadja,
de egyet sem pördül az orsóról a fonál -
következetlenség és kuszaság mindvégig.
Kusza a főhős jelleme is, nemcsak hogy
alávaló vagy értékes, de hogy tragikus vagy
komikus alak-e, az sem dönthető el
egyértelműen. Mint láttuk, Kierkegaard
megállapítása szerint Don Juan nem valami
mesterkedéssel csábít, hanem érzéki
zsenialitásával, a belőle áradó örök só-
várgással, s ezt elsősorban az alak általa
legmagasabb rendűnek tekintett, zenei
megjelenésére tartja érvényesnek, ám a
molière-i Don Juannak mindezen képes-
ségét, de mesterkedése ügyességét is két-
ségbe vonja, „csupán fecsegnek egy csá-
bítóról", írja. Nagy kérdőjelet tehetünk a
Parancsnok Szobra mellé is, mely Don
Juant végül a pokolba ragadja, még-hozzá
kettős értelmű kérdőjelet. Először: hogyan
illeszkedik mindez a mégiscsak ésszerű,
emberhivő, emberszerető, evilági
komédiába. Másodszor pedig: Don Juanban
sem magában, sem kalandjaiban nincs
semmi démoni. Lehetősége sokkal inkább
az, hogy komikussá váljék bár ez is távol
áll a szükségszerűtől - , mint az, hogy
szövetségese, tanácsadója vagy
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vénember, aki az előadás legnagyobb
része alatt egy tolószékben üldögél. Hogy
rokonszenves legyen, fel sem merül, s
meglepő, hogy mikor vitára, párbajra,
csábításra kerül a sor, mennyi még benne
az erő. Vele szemben a jók, az élők, a
megsanyargatott vidámak - végül az ő
valóságos forradalmuk pusztítja el Don
Juant. Ezért nagyon is mozgalmasak s
igen mulatságosak a parasztjelenetek,
Sári és Peti bohócszámra kap lehetőséget
különösen a remek Inka Čekanová
használja ki -, amint Sári eleget téve Peti
kérésének, most már hátba vágja,
elbuktatja, hogy „kimutassa szerelmét".

Babarczy László rendezése a kaposvári
Csiky Gergely Színházban aztán az összes
előzetes elképzelésemet keresztülhúzta,
minden hallomást, minden olvasmányél-
ményt, minden emléket szinte megsem-
misített. A színpadképet és a jelmezeket
Donáth Péter tervezte. Kicsiny előteret
látunk, középen, egy négyszög alakú
részen kőlapokkal kirakva, melyeket a
közöttük levő résekben fű övez. E kis
kőveranda két oldalán apró, sárga
kavicsokkal borított a talaj, a színpadnak
csaknem egésze pedig egy őszies
lombfüzérekből álló függöny mögött
marad. A lombfüzérek

ellenfele (és így mégis tanácsadója) ter-
mészetfeletti lény legyen.

Kérdés, kétség tehát adódik bőven ezért
rendkívül izgalmas feladat Moličre Don
Juanjának bemutatása, amennyiben van rá
lehetőség, hogy sikerüljön annak
bizonyítása, hogy a kuszaság valójában
összetettség (valójában élet). Nálunk, az
utóbbi időben, 1957-ben a Madách Szín-
ház, 1974-ben a pécsi Nemzeti Színház
tűzte műsorára a darabot, és a szerencsések
- akik közé nem tartoztam egy világhírű
előadását is megnézhették, a moszkvai
Malaja Bronnaja Színházét, Anatolij Efrosz
rendezésében. Mivel nem láttam, csupán a
beszámolókat olvastam, nem ismertetem
megoldásait, de egy mondatot mégis
idéznék a Leningradszkaja Pravda Sz.
Jurszkij aláírású cikkéből: „Az előtérben
fekvő holt Don Juan annyira egyedül van,
hogy az ember képtelen elhinni: a jó
diadalmaskodott a rossz felett." Láttam
viszont a két évvel ezelőtti színházi
évadban a darab Brecht-átdolgozását
Prágában, a Színház a Korlátonban, ahol a
cseh „új hullám" nagy-sikerű filmrendezője,
Evald Schorm állította színpadra. Don Juan
nála szinte gnóm, fémesen csillogó, lila és
arany-színű parókáit cserélgető,
visszataszító



hirtelen szétcsapódnak, s vagy három
csontváz ugrik elő fent a magasban, ha-
lálfejek vigyorognak ránk, hasonlóan a
vidám parki szellemvasút kedélyes rémei-
hez, a szinte kizárólag tizenéves nézők
őszinte örömére. Megjelenik Sganarelle
(Lukáts Andor), aki Don Juannak és
Guzman (Hunyadkürti György), aki Donna
Elvirának a szolgája, hogy barokkos
pompájú, telivér, lángoló monda-tokban,
Illyés Gyula fordításának gyönyörű
magyar nyelvén, amúgy szolgák - de
micsoda szolgák! a komédia alap-kövei,
pillérei - módjára lefessék előttünk Don
Juan galádságát. Guzman alakjában, aki
több jelenetben már nem tér vissza, most
ismét megfigyelhetjük azt a különös
szomorúságot, mely Hunyadkürti György
játékának sajátja, de nem a felszínen, nem
„eljátszottan", hanem --mint a régi
commedia dell'arte-figurák bánata -
mélyen és rejtekezve.

Jelzik közeledését, s valóban színre lép
Don Juan, Rajhona Ádám. Színpadi lé-
tében most is az az elegancia, melyet már
többször nézhettünk lenyűgözve. Don
Juanja hatásos, noha a hatás - azért is, mert
nagyúri, parancsoláshoz, feltétlen
önakarat-érvényesítéshez szokott a vi-
selkedése, bosszúsabb vagy kedélyesebb
megnyilvánulásaiban egyaránt - még kissé
hűvös, de az semmi esetre sem vetődhet
fel, hogy csak „fecsegnének csábításról".
A színpadon látható alak vonzása
kétségtelen, éspedig általánosabb is, mint
csupán nőkre gyakorolható vonzás,
jelentékenységében, „nem akárki" mivol-
tában rejlik, mely bárkit arra késztethet,
hogy megpróbáljon közelébe kerülni, akár
a legkülönbözőbb szándékokkal. Egyszerű
ruhát visel, nyitott elejű inggel, jól szabott
kabáttal. Mellette Lukáts Andor
Sganarelle-je a „gyermek", nem mert
gyerekes, bár néha az is, de inkább mert
mentes a legcsekélyebb romlottságtól, ő a
tiszta, a megbántott, a jót akaró, a pontos,
az újrakezdő, ravaszkodása is gyermeki,
nem tervezett, hanem pillanatnyi,
valaminek az éppen akkori megmentéséért.
Viszonyuk már most sem csak az úr-
szolga viszony; Sganarelle úgy vonzódik
Don Juanhoz, olyan elszakíthatatlanul,
ahogy az áttetsző a titokzatoshoz. A
következő színre lépő Donna Elvira, akit
Czakó Klára játszik, korrektül, de nem
eléggé érdekesen, nem engedve arra
következtetni, miért tett meg valaha min-
dent Don Juan azért, hogy elcsábíthassa őt.

Sári és Peti jelenetében sajnos feltűnően
nagyot esik a színészi játék színvonala,

a szöveget se nagyon érteni, jelentése pe-
dig végképp nincs annak, amit látunk.
Fülsértő, ahogy Tarján Györgyi olyanokat
mond, „a zelőbb", a zegyik". Csak mikor
szerepe szerint kioktatják, hogyan kéne
szeretnie, és ő ezt buzgón igyekszik
megérteni, ismerünk rá a filmekből
emlékezetes, érzékeny arcú Tarján Györ-
gyire, de csupán az arcjáték, csupán a
filmes eszközök színpadon kevésnek bi-
zonyulnak. Bezerédi Zoltánnak pedig,
mintha egyetlen törekvése volna, hogy
minél előbb átessen az egészen, túlhadar-
ja, túllihegi szerepét, alakításra semmi
ideje, talán ha a tempót lassítaná, már
sokat javíthatna. Tudom, mindketten
pályájuk elején levő színészek - Bezerédi
Zoltán mint főiskolai hallgató még az
elején is innen -, de igazán nem olyan
dolgokat igényelnék, melyeket csak
hosszú művészpálya során sajátíthatnának
el. Üdítő a parasztszereplők közül majd
csak Kari Györgyi cserfesen magabiztos
Marija lesz, amint később csatlakozik a
társasághoz.

Addig azonban még Don Juan csábít.
Félkézzel, félszókkal, félmosollyal, iróni-
ával önmaga, iróniával a csábítás, iróniá-
val a csábítandó iránt. Aki előtt, akinek a
véleményéért érdemes eljátszania a csá-
bítást, az Sganarelle. Lukáts Andor ül a
kavicsos talajon, magányos és elkesere-
dett, de nem nagyon, játszik, valami ábrát
rak ki a térdén kavicsokból, figyel,
kinyílik az arca, rögtön elhiszi Don Juan
javulásról tanúságot tevő szavait, majd
tehetetlenül tér vissza újra a kavicsaihoz,
mikor látja, nincs változás, minden
ugyanolyan rossz, mint volt. A két lányka
pedig egyre inkább felbuzdul, s Don Juan
távozása után már Sganarelle igyekszik
leszedni a nadrágot. Ízlésvesztésre
gyanakodtam (elnézést!), hogy most is
divat által kötelezővé tett színpadi
szexjelenetet látunk, akár odaillik, akár
nem. Csak Don Juan vissza-tértével,
ahogy a „szegény gyermekeim"
gesztusával öleli magához a lányokat, vált
világossá, másról lehet szó. Babarczy
Lászlót nem az érdekli, hogy valaha volt,
bájos parasztlánykákat állítson a színpad-
ra, inkább az: vajon felcserélhetőek va-
gyunk-e? Hiszen olyan, mint mi, még sose
volt a világon, most sincs belőlünk másik,
és nem is lesz soha többé. Meggyalázzuk
magunkat, meggyalázunk másokat is, ha
ezt nem tartjuk szem előtt.

De még mindig láthattunk volna ha-
gyományos, hol szépen, hol kevésbé
szépen előadott Molière-t. Don Juant saját
bevallása - csak abban hisz, hogy

„kettő meg kettő az négy, és hogy négy
meg négy az nyolc" - még úgy tűnik,
hidegen hagyja, s Sganarelle csupa lélek,
csupa szív szavalásával a világ és az
ember nagyszerűségéről magára marad.
Am itt kezdődik valami új is: már-már
azt gondolhattuk, Don Juan elaludt,
mozdulatlanul, csendben fekszik, de ki-
derül, noha minden lehetősége - fáradt-
sága is - meglett volna az alvásra, éber,
figyelt a számára bizonyára unalmas
szövegre, s olyan hangon válaszol rá,
mint ki mindezt jól ismeri régről, talán ő
maga is hitt benne valaha. A díszlet
szerepe is mindjobban megmutatkozik.
Képtelen alakok bújnak elő a lombfüzé-
rek közül, vagy messze bent megvilágo-
sodik a háttér, látomások villódznak. A
valóságos, az élő szereplők pedig - akik-
nek van függöny mögötti létük is -
játsszák kicsiny játékaikat a valóság
előtér-ben levő kicsiny kőszínpadán.
Don Juan nézőnek is felcsap, élvezet-tel

szemléli a lombfüggöny mögül számára
kiadott díszes karosszékben ülve, amint a
hibátlan parókás, kifogástalan csipkés
öltözékű, gondosan púderezett urak,
Elvira bátyjai, Don Carlos és Don Alonso
(Galkó Bence és Krum Ádám) arról
vitatkoznak, mit enged meg s mit tesz
kötelességgé a becsület. Vagy-is, most
öljék-e meg őt, vagy csak később. Ezt a
lovagi erkölcsöt semmibe veszi, bár bele
tud illeszkedni, bátor a szabályai szerint,
s e szabályok kereté-ben beszél arról, ami
neki fontosabb. Az előadás különösen
kiemeli Don Juan következő szavait: „Ő
nekem egy kicsit barátom..." Érezzük, ez
halálosan komoly, s hosszú a csend
utána. De hát ki a barát, akire ő, a
mindenből gúnyt űző nem engedhet
rosszat mondani? Saját maga. Vagy maga
a barátság. Ha lenne egy barátom. . . De
mivel nincs, csak egy piros virágot ad át
Don Carlos-nak. Majd később piros
virágszirmokat szór a fekete fátyolba
burkolózott, világtól elvonulni készülő
Donna Elvirára: íme, a szerelem.
Barátság! Mire a neki hitelező Vasárnap
úrral (Dánffy Sándor) találkozik, már
megint értékét vesztette előtte a szó,
derűre-borúra nevezi legjobb barátjának,
csak hogy az adósság kifizetésének
kényszere elől menekülhessen.
Rajhona Ádám a kezdeti hűvös zárt-

ságból indítva, fokozatosan tárta fel
előttünk, milyen is Don Juan. Ahogy
lehetőséget nyújtott számára az alak, bár
szeszélyesen, de végül is mindenkivel
készséggel szóba elegyedő természete,



olyannyira megismertette velünk, hogy
már azt is láthatjuk, mire gondol. Kü-
lönösen sokat jelent ez az apjával, Don
Luisszal való találkozásnál. Kun Vilmos
mint Don Luis a többi szereplő barokkos
kosztümjétől eltérően valami c század-beli
-- tehát időtlen? vagy mégiscsak konkrétan
e századi? - ruhába öltözött,
s fent a magasban, a lombok közül há-
romszor, különböző helyeken ki-kibuk-
kanva jelenik meg, mondja el intelmeit,
sorolja véleménye szerinti, általa nyilván
betartott ismérveit erénynek, becsületnek,
szégyennek. Kun Vilmos arca, hangja
megbízható, Don Juan mozdulatlan arcáról
azonban mi már le-olvashatjuk, „atyánk
szelleme" szégyentelenül hazudik, s
valóban, mikor Don Juan így szól: „a
legjobb, amit tehet, ha minél előbb
meghal", látjuk, nem maradt más a helyén,
mint egy üresen vigyorgó csontváz. (És
eszünkbe juthat például Petri György
Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből
című verse: „Amiben hittem, / többé nem
hiszek. / De hogy hittem volt, / arra /
naponta emlékeztetem magam. Es nem
bocsájtok meg senkinek." És tovább: „Pat-
togzik / szörnyű magányunk, / mint a
napon a rozsdás sinek.") Don Juan, aki-
nek nincs eszméje, a kapcsolatai csupán
puszta vázak, s azt is hiába határozza el,
hogy gazember lesz, nincs országa, amit
odaadhatna, alkalmasnak bizonyult a tö-
kéletes kifosztottság bemutatására, ami-
kor mindössze kis magánemberi lehető-
ségeivel játszadozhat valaki. S csalhat,
becsaphat szabadon, ő is tudja az áhítatot
mutatni, mint mások, s ő is tudja ezt egy
pillanat alatt lerázni magáról. Egy
térdeplőre borul, meghatva beszél a
megtérésről, majd mikor már hatott,
lovag-óülésben helyezkedik cl ugyanezen
a térdeplőn, s gúnyolódik az előbbieken.
Amihez, akihez ragaszkodhat, talán csak
t tanú, életének tanúja, Sganarelle.

Sganarelle azért még lehetett egy jót
vacsorázni, tréfálkozni, odaüzenni a
szobornak. És a tanú meg is próbál útjába
állni a végzetnek, szeletnyi papírt húz lő a
kabátujjából, arról olvassa a semmitmondó
szabályokat, avult bölcsességeket,
jelentésüket vesztett törvényeket,
melyektől mégis, reméli, ha betartanák
őket, z talán segítene. Leejti a cetlit,
kétségbeesetten utánakap, hiszen ő sem
tudja kívülről, mi van rajta, nem próbálta
ki, cm látta, hogy érvényesülnének a
világban olyan szabályok, melyek újrate-

remtenék a barátságot, szerelmet, tisz-
tességet, melyek megtartanák az embert,

de érvel és kérlel és zokog. Don juan
nevet, és Sganarelle végül hozzá menekül,
ez a két boldogtalan ember átöleli
egymást, egyikük nevet, másikuk zokog.
Babarczy László megdöbbentő elképzelése
a darab előadásáról, mely nem ere-
detieskedésen, de egy mélyen emberi
tartalom megkeresésén alapult, most
bontakozik ki igazán, nem utolsósorban a
két színész jóvoltából. Már összeszorul a
torkunk, könnyek gyűlnek a szemünkbe -
már meghasad a szívünk. S végül
egyedülállóan hatásos jelenethez érkezünk.
Don Juant vonja valami, cl innét, a fények
közé, lobogó tűzbe, a háttérben valamilyen
szobornak az árnyéka is látszik - kié, nem
vehető ki. Sganarelle kapaszkodik belé.
Megakadályozni-e, hogy átbukjon a
lombfüzérek között, abba a másik világba,
vagy hogy vigye magával? Talán mindket-
tőért. Don Juan eltaszítja. Megmenteni-e,
megszabadulni-e tőle, hadd mehessen
már? S Sganarelle egyedül maradva a
szűk, rideg kis kőszínpadon, még a lom-
bokon próbálva áttörni, ordítja: „A bérem!
A bérem!"

Soha még fájdalmasabb előadást, mint
ezé a vígjátéké.

Molière: Don Juan (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Fordította: Illyés Gyula. Rendező: Babarczy
László. Á rendező munkatársa: Csóka Zoltán.
Díszlet-jelmez: Donáth Péter. Szcenika: E .
Kiss Piroska.

Szereplők: Rajhona Ádám, Lukáts Andor,
Tornyai Magda, Hunyadkürti György, Gal-
kó Bence, Krum Ádám, Kun Vilmos, Tóth
Béla, Tarján Györgyi, Kari Györgyi, Kristóf
Katalin, Karátson Tamás, Dánffy Sándor,
Guttin András, Bezerédi Zoltán, Czakó
Klára.

Következő számaink tartalmából:

Boldizsár Iván: Egyensúlyi

helyzet
avagy tájkép csata után

K . Rudnyickij:
A realizmus a kor kihívása

Nánay István:
A jövő nézőiért

Szántó Judit:
Egy előadás bírálata - egy ügy védelme

Iszlai Zoltán: Vampilovból

- elégtelen

Pályi András: Álmok

a színházról

NÁNAY ISTVÁN

Emigránsok

A Nemzeti Színház Mrozek-előadása

A színpad csaknem üres. Baloldalt, elöl, a
színpadnyílással párhuzamosan egy pok-
róccal letakart ágy, előtte szék, mögötte
fogas, a falon polc. Középen kopott asztal,
két székkel. Jobbra hátul, a nézőtérre
merőlegesen egy másik, pokróccal letakart
ágy. A színpad teljes mélységében nyitott,
az épületet tartó egyik oszlop megtöri a
hátsó fal síkját, ezáltal ismeretlen célú,
sötét beugrók keletkeznek. A hátsó falon
egy rezsó található, jobboldalt elöl,
csaknem a színpad szélénél falikút.
Minden működik, a sok vízvezetékcső a
falakon, az egy szál dróton függő csupasz
villanyégő, a f ő ző - lap. A fal körben majd'

embermagasságig fehér csempével van
burkolva. A csempe fölött a fal
sötétszürke, a tér fölülről, s minden olyan
helyen, ahol a fal folytonossága
megszakad, fekete drót-hálóval van
lezárva.

Ez a kép fogadja a nézőt a Lenin körúti
Játékszínben azokon az estéken, amikor a
Nemzeti Színház Mrožek E m i g ránsok című
drámáját játssza. S miközben a közönség a
kopott, itt-ott málló vakolatú nézőtéren a
recsegő-nyikorgó széksorok között
elhelyezkedik, belénk ivódik ez a látvány,
s egyre inkább hatalmába kerít valami
furcsa, nyugtalanító érzés. A kínos
rendben álló szegényes bútorzat, a kis
alapterület ellenére is viszonylag tágasnak
tűnő tér, amit rácsok, falak, sötét zugok, a
nézőtér felé az ágy határol, bezártság-,
ugyanakkor sterilitásérzetet kelt. Mintha
egy zárka és egy laboratórium keveréke
lenne a tér.

Aztán elsötétedik a színpad s a néző-tér,
pár másodperces szünet után az élő teret
látjuk: a bal oldali ágyon fekszik és olvas
AA, Garas Dezső, s az asztalnál, a másik
ágyhoz eső oldalon ül XX, Avar István.
Avar kétméteres óriásnak tűnik, ahogy
elterpeszkedik a széken, sötét öltönyét
gombolgatja, nyakkendőjét, cipőjét veszi
le, talpát gyömöszkéli. Mozdulatai
nehézkesek, visszafogottak, mint amikor
egy nagyon erős ember attól fél, hogy
legkisebb moccanásával is valami kárt
okoz a tárgyakban, személyekben. Garas
viszont szemüveges, csupa ide

ember: felfokozott izgalmi álla-


