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szültségteremtésnek. A feszültség ebben a já-
tékban a halálig fokozódik, és az író ennek a
crescendónak rendeli alá az elbeszélést, amikor
csak a feleség sikeres öngyilkosságát követő,
vészterhes happy endig folytatja a történetet.
(Amelyről egyébként köztudott, hogy kiábrándító
módon, boldogtalanul folytatódott. Simonyi Má-
ria sem színésznőként, sem feleségként nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket: múzsá-
nak is, modellnek is érdektelenebb volt, mint le-
győzött vetélytársa. A diadal, amit a szerető a fe-
leség felett, a férj pedig szenvedélyének tárgyát
meghódítva aratott, kilenc év után keserves ku-
darcba fulladt. De ezzel már Forgách András
nem foglalkozik, és a kritikusnak sem oka, sem
joga ezt számon kérni.)

Az írót az igazolja, hogy a közönség az első
perctől az utolsóig együtt lélegzik az előadással.
Sajátos módon anélkül, hogy bármelyik hősével
maradéktalanul azonosulna. A két asszonytól el-
távolítanak az eddigiekben már említett gyenge-
ségeik, elidegenít a szerelmüket megmérgező
önzés, az írótól pedig az a maga teremtette
csapdahelyzet, amelyben túlságosan
esendőnek, naivnak és komikusnak mutatkozik
ahhoz, hogy maradéktalan közösséget
vállalhassunk vele. Szenvedélye, amelynek
parancsára folyamatosan megalázza önmagát,
inkább mosolyt, rész-vétet ébreszt a nézőtéren,
semmint csodálatot. A színpadi Móricz
stílusában - és ezt mosta szavak és a
gesztusok rendjére, a színpadi meta-
kommunikációra is értjük - van valami menthe-
tetlenül XIX. századi. Ez a megállapítás nem
kérdőjelezi meg a mondatok autentikusságát:
ami a felindulásban írt levelek félmondataiban
elfogadható, sőt hiteles, az a színpadon - mai
közönség számára - még kulisszahasogató is
lehet! Ebből következik az a szomorkás
avittság, aminek egyébként nyoma sincs az
igazi Móricz-művekben.

Joggal feltételezhető, hogy ez a diszkrepan-
cia nem a drámai ábrázolásmód következetlen-
ségéből fakad, hanem éppen ellenkezőleg: For-
gách András nagyon is tudatosan állította hősét
ebbe a furcsa, felemás fénytörésbe; tudatosan
aggatott mondataira, jelzőire idézőjeleket. Az író
és a rendező következetes abban is, hogy a Mó-
ricz-drámák legharsányabb jeleneteinek a paró-
diáját iktatja a cselekménybe, kegyetlenül lelep-
lezve ily módon a rendkívüli tehetségű, ma is kor-
szerű regényíró drámaírói gyengéit, a színpad és
az élet melodramatikus mozzanatainak egymás-
ra rímelő groteszkségét. Ezek az előadásba
szerkesztett drámaintarziák inkább csak az iro-
dalomtörténeti elvárással közelítők számára kí-
nosak. A közönség - a közreműködő színé-
szeknek, Farkas Évának és Kormos Gyulának
hála - harsányan derül, és jól teszi.

Czeizel Gábor rendezőt nem kötik filológiai el-
várások: ő Forgách András darabját az iroda-

lomtörténeti háttértől lényegében függetlenül, a
húszas években gyökerező, lélektani motívu-
mokkal alátámasztott háromszögtörténetként
állítja színpadra. A rendelkezésre álló tér nyo-
masztóan szűk volta számára nem korlát, hanem
kifejezési eszköz: a helyszínek egymásba úszta-
tása is a szereplők összezártságát, az összeku-
szált emberi kapcsolatok bonyolultságát és
szinkronitását érzékelteti. Az előadás két, szín-
házi nézőtéren játszódó jelenete filmszerűen
premier plánba helyezi a Móricz házaspár fe-
szengő figyelmét, illetve a Vadkan premierjén be
nem vallottan is hódítani készülő Simonyi Mária
rezzenéstelen magakelletését. A színház a szín-
házban konvencionális kettőssége ezúttal a né-
zőtéri hallgatás sokféle tartalmát, a nemek közti,
fizikai érintkezés nélkül is delejes feszültséget hi-
vatott kifejezni.

Manapság, amikor egyelőre az emléke is alig
él a közelmúlt Móricz-reneszánszának, amikor
még az író kísértetiesen időszerű művei is kiszo-
rulnak az irodalmi érdeklődés homlokteréből,

Sokféleképpen közelíthetnénk a kicsiny,, de
bátor és szívós Kolibri Pince legújabb
bemutatójához. Érdekességeket,
ínyencségeket
gyűjtöttek Novák Jánosék már szépen
ide, Márton László A római hullazsinatjától Ady-
dalokig, egyszemélyes előadóesttől dzsesszig,
pantomimtől Forgách András Móricz-drámájáig,
sőt, befogadnak más műhelyeket is: pedig a
hely igen ellenálló, leginkább az iskolák
pincéjéből lelkesen „klubbá" alakított szerény és
rozoga intézményekhez hasonlatos. Világítani
lehet meg dobogókat behurcolni - ennél többet
aligha. Egy jó kis intim játszóhely (bár a
szűkösség nem mindig szinonimája a bensősé-
gességnek, az már érzelmi-hangulati kérdés,
azért már tenni kell valamit). Ez hol sikerül, és ak-
kor a Kolibri tényleg felszárnyal, mint a színházi
főnixmadár, vagy nem, és akkor az ember kíno-
san érzi magát, akkor hely és alkalom nem indo-
kolja egymást.

A „két kis" Puskin-dráma (ahogy a kedves,
1945-ös Faust-féle zsebkiadás nevezi) talán az
utóbbi minősítéshez áll közelebb. Azonkívül,
hogy éppen ráérő színészek és színházközeli
emberek barátságos légkörben, egymást ked

voltaképpen merész vállalkozás legmulandóbb
műveivel - drámáival és leveleivel - nézőket és
(reménybeli) olvasókat toborozni. Merész és
dacos vállalkozás ez akkor is, ha az író és a
rendező bizonyára „akarta a fene" legyintéssel
utasítaná el ezt az elismerést. Pedig alighanem
jobban járnának vele, mintha a látottak
forrásvidékétől el-kanyarodva, kizárólag a poklok
zárt körét, a féltékenységgel fölfűtött
háromszöget vizsgálnánk. Ez esetben ugyanis
a produkció a Jelenetek egy házasságból című
Bergman-kompozíció húszas évekbeli változata
maradna, és legfeljebb a szín-padról kicsapó
szenvedélyek intenzitásával körözné le a jól
szerkesztett bulvárdarabokat.

Bár, ha az idei évad repertoárját, az előadások
megvalósításának esetlegességeit tekintjük,
kiderülhet, hogy ez sem kevés.

Forgách András: Tercett (Kolibri Pince)
Díszlet: Khell Zsolt tanácsai alapján. Ruhák: Horváth
Judit. Rendezte: Czeizel Gábor.
Szereplők: Csákányi Eszter, Blaskó Péter, Kari
Györgyi, Kormos Gyula, Farkas Éva.

velve dolgoznak, s őket meg korábbi munkakap-
csolatok és egy saját színészük révén be is fo-
gadja a színház - különösebb okát nem lelhetni
föl a létrejött produkciónak.

Persze Puskin kétségkívül zseni, örülhet a
néző, ha ma valahol csak néhány sorát is
hallhatja. A kivételes művészi nagyság ilyen
rövid szöveg-ben, ilyen kis dramolettben, ilyen
kicsiny színpadon is fölszikrázik.

E sorok írója nem láthatta a csekély számú
magyar színrevitelek közül az 1967-es Ódry
színpadi vizsgaelőadást, melyet a negyedéves
Zsámbéki Gábor növendék rendezett Molnár Pi-
roskával mint Donna Annával s Koltai Róberttel
mint Leporellóval, s azt a tizenkét évvel ezelőtti
pódiumelőadást sem, ahol Gálffi László (Shaffer
akkori Amadeusa) tömörítette monodrámává a
Mozart és Salierit - tehát nincs összehasonlítási
alapja, mások hogyan oldották meg, hogyan épí-
tették be teljes estés előadásba az olyan egészen
bravúros mozzanatokat, amilyen Laura kacérko-
dása udvarlóival, Don Juan shakespeare-i csá-
bítási jelenete az általa megölt férj, a komtur
özvegyével, vagy a Mozartban Salieri önfeltáró
monológja: de ezek valóban olyan remek
részletek,
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Borbély László és Kováts Kriszta a Don Juan
kővendégében (Németh Juli felvétele)

amelyek minden színházkedvelő fantáziáját elin-
díthatják, s arra sarkallhatnak színházcsináló-
kat, hogy a műveket kiemeljék a könyvdrámai
kuriozitásból.

Fábri Péter rendezése, a rokonszenves aka-
ráson kívül, inkább az ötleteket halmozta, s nem
a gondolati csomópontokat kereste: két szintet
teremtett, és a kettő közt elveszítette a darabo-
kat. Egyrészt hagyományos előadást, „színhá-
zat" igyekezett létrehozni kifelé fordulásokkal és
nézőbevonással, másrészt borzasztóan „maira"
hangolni e 19. századi orosz-spanyol-osztrák
történeteket, archetipikus vándorlegendákat.
Don Juan és Leporello ennek érdekében például
elemlámpával világít, Don Juan machós szege-
cses cowboycsizmát visel, a komtur
sírkamráját őrző barát rágógumizik, Donna Anna
piros frottír-törülközővel szárítja a haját; Mozart
walkmanezik, a zongora biliárdasztalt rejt,
Salierivel Mozart-kugelt eszik a névadó - és
még sorolhatnánk. Ez a távolítás (egyszersmind
időbeli közelítés) nem szentségtörő, mindent
meg lehet csinálni, amit meg tudnak csinálni; itt
azonban az ötletesség fitogtatása, az
aktualizálás undergroundosra vett
gesztusvilága s a kifelé magyarázó,
nagyszínházi hangosságra és távolságra
méretezett játék nem szervül, nem illeszkedik. A
kicsiny tér, a szűkös eszközök pedig megenged-
ték volna, hogy például azaz irónia, az a
kiábrándultság, amely a sokat tapasztalt
kurtizán, Laura és az álruhában visszaérkező
Don Juan között egy holttetem felett megvillan,
áthassa az egész

rál és csattog hatalmas bokacsizmájában, el-
nyomva minden egyéb hanghatást. Itt még van
tennivalója a színészpedagógiának, ha felelősen
áll feladatához. (Vonatkozik ez az á-hangok és a
hanglejtés korrekciójára is.)

Kormos Gyula Leporellóként és - hasonlóan
a többiekhez - több szerepben jelenik meg jó-
kedéllyel - érthetetlen viszont, hogy egy gyenge
poénért miért kell feláldoznia egy nagyobbat.
Mozart ugyanis bőkezűen megajándékozza a
vak hegedűst, aki áriáit a kocsmában húzza, és
jól szórakozik az egészen - Salieri legnagyobb
megbotránkozására. De ha ez a vén muzsikus
egyáltalán nem tud hegedülni, és ráadásul piros
bohócorrot visel: akkor nincs humor, nincs mo-
zarti áradó kedély, és nincs bőkezűség - nincs
ép figurateremtés sem. Marad az egyszeri, har-
sány, indokolatlan gag. Kormos játssza a gyil-
kosság színhelyéül választott vendéglő pincérét
is: de miért vak ez a pincér? Hogy ezért két perc-
nyi némajátékot kapjon? S hogy szó szerint le-
hessen venni, hogy Salieri gyilkosságának
nincs, nem volt szemtanúja?

Borbély László is nagyvonalú némajáték-jut-
tatásokat kap Salieriként és kriptát őrző barát-
ként. De ha komolyan kéne, hogy vegyük Salieri
önmarcangolását, irigységét, szakmai félté-
kenységét (s ezáltal Mozartnak már a kortársak
által felismert zsenialitását), akkor nem nyeker-
getheti a zongoraszékét, nem fújkálhatja a néma
zongora billentyűit Alfonzó-paródiaként, kabaré-
tréfába transzponálva, hosszú percekig. Borbély
egyszerűen szétjátssza az amúgy sem túl követ-
kezetes és koherens előadást - s így társait is
túlkapásokra készteti.

Kováts Kriszta jó, fegyelmezett, alkalmazko-
dó: bár kettős szerepében nem ártana legalább a
szöveg szerinti fekete hajjal megkülönböztetnie
egymástól Laurát és Donna Annát. De ő sem tud
ellenállni, ha hangszert lát, s ha énekelnie kell.
A fanyar, felszabadult játékból azonnal elő-
adóest lesz, merev és didaktikus, ahogy gitárt
kapa kezébe. Ez megint a kifelé-befelé fordulás,
harsányság és intimitás közti eldöntetlenség kö-
vetkezménye is.

Nem éreztem reménytelennek a kísérletet
sem Puskin revitalizálására, sem egy újabb, nem
intézményes alapon szerveződő játszó közös-
ség felállítására; de az erőltetettség, a túlzások,
a kívülről kényszerített asszociációk elkedvetle-
nítőek, akármilyen formációban tűnnek is elő.

Puskin: Don Juan kővendége - Mozart és Salieri (Ko-
libri Pince)
Fordította: Gáspár Endre. Díszlet: Kentaur. Jelmez:
Bartha Andrea. Zene: Wolfgang Amadeus Mozart.

Dalszöveg: Lorenzo da Ponte. Rendezte: Fábri Péter.

Szereplők (Don Juan kővendége): Novák Péter, Kor-

mos Gyula, Kováts Kriszta, Borbély László. (Mozart és
Salieri): Novák Péter, Borbély László, Kormos Gyula.

játékot, idézőjelbe tegye a „szerelem," „halál,"
a „bosszú," a „vágy" Don Juan által is
megcsúfolt fogalmait.

A klasszikus deklamáló, kifelé forduló „elő-
adós" játékmód és a kicsi, vállrándítós mai gesz-
tusok közti szakadékot az a gondolati ácsolat
sem tudja áthidalni, amelyet a két mű közé feszí-
tett ki a rendező. Leporello bearanyozza a
halálba rántott Don Juan arcát - s így
bearanyozva tér majd vissza közénk a második
darabba Mozart és Puskin deviáns-zseni
arcképeként. Ugyanígy a panamakalapos,
szivaros dél-amerikai ültetvényes üzletembert
formázó, megelevenedő komturszobor Salieri
kezdő mondatával („E sanda földön nem terem
igazság. / Mondják. De éppúgy nincsen -
odafönn.") indokolja szörnyű bosszúját, Don
Juan elragadását, s vedlik át lassan Salierivé.
A Lacrimosát énekli a megbomlott agyú Donna
Anna, mint ahogy Mozart is a Rekviem e
részletét mutatja meg Salierinek; s ugyanolyan
lépésekkel távozik a színről Don Juan, mint
Mozart. Azonosságok lehetségesek,
megteremthetők, de túlontúl beszédesek, s a
kivitelezésnél túl sok energiát kötnek le.

A színészek is kapkodnak ennyi eklektikus öt-
let közepette, s nem győzik színpadi magatartás-
formákkal.

Legkönnyebb dolga a nagyon fiatal Novák
Péternek van: ő még olyan kevéssé színész,
hogy nincs miből mivé váltania, egyszerűen
saját ki-csattanó egészségében, élettani
frissességé-ben jeleníti meg a szertelen,
tehetséges fiatalságot (ami jobban áll
Mozartnak, minta minden hájjal megkent Don
Juannak). Boldogan lót-fut, ug-


