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ÚJRA ITT A NAGY CSAPAT
égtelennek tűnő évek megannyi üres
blickfangja, bárgyú mulattatása, szirupos
érzelgése vagy legjobb esetben tisztes
művészi szándékú, de lelkünk mélyéig s a
katarzis magasáig hatolni nem képes színi
vállalkozása után hát itt van ismét a

színház, amelyet a szemérem tilt nagy betűvel
írnom - a színház, amely a hetvenes évek
végének Nemzetije, a nyolcvanas évek Katonája
vagy ugyan-ezen időszak egynémely
„kaposvári csodája" óta már-már feledésbe vagy
a lemondó nosztalgia ködébe merült, amely nem
az úgynevezett, semmire sem kötelező örök
emberibe röpít, ha-nem abba a közegbe, amely
magasztosan örök és véresen mai, meg
holnapi, meg holnaputáni

Sinkó László (Sganarelle) és Cserhalmi György
(Don Juan)

MOLIÈRE: DON JUAN

egyszerre -, amely túlemel hétköznapi, re-
ménytelenül sivár környülállásainkon, amelyben -
hogy egy médiás telitalálatot plagizáljak - nem az
a jó művész, aki számlát tud adni, s ha tud is,
mindegy (sőt egy estére még a CIB-reklám is
feledhető) - amelyet végigélhetni kiváltság, s
amely a szakma elfásult robotosait is büszkévé
teheti (tehetné) mesterségük címerére.

Hogyan ragadható meg ez az előadás?
Molière Don Juanja persze már rég nem a gát-

lástalan szoknyavadászról szól. Maga Molière
sem ennek szánta, a kor vérszomjas bigottjai
sem emiatt követelték a szerző fejét. Az abszolút
nőcsábász arculata régóta álarc csupán, amely
mögött a felvilágosult, racionális, istentagadó li-
bertinus lappang, a kétszer kettő négy - Max
Frischnél: a geometria - szerelmese. Csakhogy
ezek a Don Juanok magabiztosan, igazuk szilárd

tudatában viselték a maguk háborúját, hogy az-
tán rajtaveszítsenek, amikor a maguk bőrén
kénytelenek tapasztalni, hogy „több dolgok van-
nak földön és égen..." Így látja még a műsorfü-
zetben idézett Jan Kott is: ,,...az, aki a beszélő
szoborral leül a vacsoraasztal mellé, racionális
és liberális elme. A kísértettel folytatott párviadalt
a racionalista veszíti el."

De hol van ebből a viszonylag egyszerű kép-
letből az a kozmikus boldogtalanság, amely Szé-
kely Gábor és Cserhalmi György Don Juanját kö-
rüllengi? A kétszerkettőben hinni valaha forra-
dalmi elhatározás lehetett, amely letéteménye-
sét nemcsak daccal és büszkeséggel tölthette el,
de boldogíthatta is. Ma az a Don Juan-i, ami nem
éri be ezzel. Ma az a szörnyű, az borzongatja je-
ges ürességgel csontjainkat, ha csak a kétszer-
kettőben hihetünk. Kellene, hogy legyen valami,
ami több ennél. Valami, ami értelmet ad a két-
szerkettőre alapozott mindennapi létnek. Amire
az ember a lelkét teheti fel. De a zsúfolt világ, ha
körülnézünk benne, kétségbeejtően, halálosan
üresnek bizonyul.

Székely és Cserhalmi Don Juanja hitetlenül,
megkeseredve, kétségbeesve keres. A szere-
lemben is, persze hogy abban, hiszen ez az az
érzés, amelynek az ember mégiscsak egy csi-
petnyi halhatatlanságot köszönhet. Csak ne vol-
na oly kiábrándító a beteljesülés, ne volna min-
den mozzanatában oly untig ismerős, oly kiszá-
mítható az egész mechanizmus. Mégis, minden
új nő néhány pillanatra a sosem volt, a megváltón
ismeretlen ígéretét rejti. Fogadalom előtt, klast-
romból még nem szerzett nőt Don Juan; meg-
próbálkozik Elvirával. A hamvába holt szöktetési
kísérlet meg nem jelenő tárgyát extatikus
szerelem fűzi jegyeséhez - ebből a kötelékből
kitépni egy nőt ugyancsak új lehetőséget ígér.
Charlotte és Bernadette naiv parasztlányok -
hátha lábuk nyomától indul az igazi ösvény! És
amikor második jelenésekor Elvira már az Úr
szerelmesévé tisztultan jelenik meg, az új inger
ismét mágnes-ként vonzza Don Juant, de ezúttal
már letisztult, áhítatosan sóvárgó érzést keltve
benne: lám, Elvirának sikerült... (Ezért
lényegülhet át Székely színpadán Elvirává a
szellemjelenés, a Parancsnoknak ez a mintegy
előre küldött hírnöke, aki Molière-nél a kaszás
Idő allegóriájaként lepleződik le.)

De ezt a Don Juant nemcsak a nőkben felsejlő
új távlatok ígérete hozza kísértésbe; az élet min-
den jelenségében előjelek, váratlanul felpattanó
ajtók után kutat. Miközben mélységesen megveti,
pökhendin kigúnyolja, arcátlanul manipulálja
vagy épp fizikailag brutalizálja, emberszámba se
veszi azokat, akik saját állapotuk foglyai, s akiktől
semmilyen meglepetés nem várható - tulajdon
apjától Pierrot-n, a parasztlegényen és Di-
manche úron, a kapzsi, mégis oly könnyen ki-
játszható hitelezőn át Don Alonsóig és, második
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felléptekor, Don Carlosig; miközben a figyelmét
túl-, figyelmének dimenzióit alábecsülő, követe-
lőző nőket unott utálkozással pöcköli le magáról,
mohó, izgalom, várakozás, tisztelet ül ki arcára,
amikor a legparányibb jel is valami mást, saját
vágyaira rímelőt sejtet. Az önmagukba ragadtak
közül egyedül Sganarelle-t tűri meg maga mel-
lett, nemcsak puszta kényelmességből, hanem
mert érzi a szolga magatartásának ambivalenci-
áját: a sablonos nyárspolgárias elítélés kézen-
fekvő reakciói mélyén a vonzalmat, a csodálatot.
Ezért, valahányszor kihívón kifejti előtte nézeteit,
a hányaveti kérkedés mögött mindig ott bujkál a
vágy, hogy meggyőzze, magával ragadja Sga-
narelle-t. Cserhalmi szinte megrendítő, gyere-
kes várakozással fordul ilyenkor hozzá: érted
végre? Megértesz? Később, amikor Sganarelle
amúgy fecsegős kedvében, az orvostudomány
jótéteményeiről papolva a kutyabenge csodaté-
vő hatását említi, az egyszerű és a papírforma
szerint gúnyosan hangsúlyozandó kérdésnél -
„és felépült, ugye (mármint az így kezelt beteg)?"
- Cserhalmi arca hirtelen átszellemül, egyetlen
pillanatra elönti a reménység: hátha most elcsíp-
heti a megfoghatatlan egy csücskét... A csodát
várja a koldustól is. A papírforma szerint az ágról-
szakadtnak vállalnia kellene a káromkodást - de
hátha mégsem teszi? És Cserhalmi-Don Juant
őrjítő önvád emészti, amikor a koldus, vára-
kozására rácáfolva, helytáll, s ő nem jutalmaz-
hatja meg érte.

Őszinte tisztelet ébred Don Juanban Don Car-
los iránt is, amikor úgy tűnik, Elvira egyik fivérét a
hála túlemeli a bosszún, kiszabadítja a szokvá-
nyos-közhelyes becsületfelfogás ketrecéből; ez a
benyomás marad fő élménye akkor is, amikor
közömbösen, nyegle szenvtelenséggel hallgatja
végig a két fivér saját bőrére menő vitáját; Don
Juant már rég nem érdekli az élet, úgy, amint
van, s benne a magáé sem. És amikor Don Car-
losban is csalódnia kell, amikor az kicsinyes üz-
leti ajánlatával akarja őt visszaráncigálni a szo-
kott paraméterek közé, Don Juan ugyanolyan
megsemmisítő iróniával teszi csúffá, mint az
imént az apját vagy korábban Dimanche urat.

A Parancsnok sírszobrával való véletlen
találkozás jelenti e Don Juan számára a
legnagyobb kihívást s a legnagyobb lehetőséget.
Izzadságát törölgetve hárítja át inasára a szobor
megszólítását, maga elfordul, ne is lássa;
fogvacogva szorong, és kétségbeesve remél. Az
általa megölt ember szelleme - ha van - kiutat
nyújthat a csapdából, amelyben egyre
kétségbeesettebben vergődik. Csak Sganarelle
hiszi, hogy a haláltól fél gazdája, azért oly
feldúlt; Don Juan azonban inkább nászra készül,
minden eddiginél bizonyítóbb erejűre. Amikor a
vacsorához készülődnek, Cserhalmi olyan
izgatottan szaladgál az asztal körül, mint a
szerelmes, aki nem meri elhinni, hogy az
imádott nő most végre valóban

Marozsán Erika (Bernadette) és Mihályfi Balázs
(Pierrot)

eljön. Az első találkozás felkavaró, de még nem
old meg mindent, hiszen vele, Don Juannal ez al-
kalommal voltaképpen még semmi sem történt.
Talán a második hozza majd meg a választ...

Ebbe a feszülten várakozó lelkiállapotba il-
leszti bele Székely azt a nehezen magyarázható,
már-már hézagkitöltésnek vélhető molière-i
jelenetsort, amely Don Juan meghökkentő
pálfordulását, a képmutatás álarcának felöltését
ábrázol-ja; a végső konfrontációban borzongva
reménykedő, de abban hinni még most sem
képes hős valami újabb, az eddigieknél is
botránkoztatóbb provokációval akarja
megnyilatkozásra sarkallni a Mást, a talán
létezőt. S amikor a Más végül valóban
megnyilatkozik, Don Juan elfogadja, sőt szinte
kiköveteli létezésének legdöntőbb bizonyítékát:
saját, iszonyú szenvedéssel járó kínhalálát. A
kínok az utolsó pillanatokban mégis el-
nyugszanak a Parancsnok ölelésében - Don
Juan megbékélve költözhet el a világból.
Halálával bizonyságot szerzett róla, hogy létezik
vala-mi, ami több az általa megtapasztalt
életnél.

Mint látható, kritika helyett leírni igyekeztem
azt az egységességében lenyűgöző, tartalmas
és a dráma minden mozzanatát magához szip-
pantó olvasatot, amellyel Székely Gábor az
anyagot birtokba vette, végeredményként egy
olyan Don Juan-verziót nyújtva, amely minden

szájbarágás és túlkonkretizálás nélkül XX. szá-
zadi, s ezen belül a rendszerváltás utáni
társadalom többé vagy kevésbé artikulált
csömörének, mindinkább elhatalmasodó
céltalanságtudatának ad hangot. Szándékom
szerint egyszersmind Cserhalmi György
hasonlóképpen lenyűgöző alakítását is méltatni
kívántam; azt a filozófiai töltetű, hallatlanul
szuggesztív kompozíciót, amellyel a művet
valóban a világ s a lét alapkérdéseivel birkózó
drámamodellek, a Faust és a Hamlet mellé
emeli. A fausti ember, a hamleti ember kutatja
ismét, önnön démonaival viaskodva, a végső
kérdéseket, azok jellegzetesen mai párlatában.
A laza mozgású, kihívó exhibicionizmus, amely
ezen belül csakis Don Juan sajátja, bravúrosan
olvad egybe az önemésztő töprengés görcsös
feszültségével. Úgy igaz, ahogy Koltai Tamás
írta második Mizantróp-kritikájában: „Van egy
olyan foka a színészetnek, amelyet már nem a
,szerepmegoldással' mérünk, ha-nem azzal, a
személyiség egészében megnyilatkozó
igazsággal, amely torkon ragad, és nem ereszt
többé. Ez Cserhalmi Alceste-je." Most ki-
egészíthetjük: ,,...és Don Juanja."

Újra itta nagy csapat. Székely és Cserhalmi, a
korszakot záró Mizantróp nagy párosa mellett a
harmadik is, Antal Csaba, akinek impozáns - s
egyszersmind figyelemre méltón praktikus -
színpadképe izgalmas részletivel is, de minde-
nekelőtt összbenyomásával igazi teatrum mun-
diként fogadja magába a játékot. Templomot
idéz a díszlet, de ugyanakkor a bolygó hollandi
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Cserhalmi György (Don Juan) és Tóth Ildikó
(Elvira)

kísértethajóját is, vagy olyan fausti boszorkány-
konyhát, amelynek katlanában az emberi lét
alapkérdései fortyognak; s nem a Parancsnok
körülhatárolt sírja körül, hanem az egész (színi)
világban lobban hirtelen lángra az a borzongatón
szépséges gyertyaerdő, amelynek látványa va-
lóban a horror sacri áhítatos iszonyatával markol
a nézőbe.

Újra itt a nagy csapat, de sajnos - s ezt, akár
az ünneprontást is kockáztatva, el kell mondani -
inkább csak a belső csatárok vonatkozásában.
A három említett mellé még a váltott szerep-
osztás Don Luisának, Papp Zoltánnak néhány
szép, tiszta pillanata, Holl István (Dimanche úr)
szuggesztíven pontos karakterábrázolása, vala-
mint László Zsolt Don Carlos-alakítása sorakoz-
tatható; a fiatal színész egyszerűen, őszintén vá-
zol fel egy, az átlagtól valamelyest elütő, de abba
végeredményben mégis belesimuló típust. A
maga szerény posztján sajátos jelenlétével ad
életet szerepének Várhegyi Teréz (Szolgáló) és
Horváth Virgil (La Ramée) is. Fazekas István -
akinek Veszprémben jó néhány kitűnő, egyéni
ízű alakítását láttam - nem tud mit kezdeni Don

Alonsónak, e hagyományos krakélerfigurának
az ő finoman meditatív alkatától, úgy tetszik,
végzetesen idegen szerepével; Peczkay Endre
kiábrándítóan jellegtelen, egynémely vezető fő-
városi színház epizodistáira emlékeztető koldus
(a másik szereposztásban Papp Zoltán rezignál-
tan méltóságteljes remetéje ellensúlyozza Ga-
ras Dezső unottan színtelen Don Luisát); Mihályfi
Balázs vérszegény Pierrot. A két parasztlány
alakítói közül Szalay Mariann (Charlotte) gro-
teszk színei és dőre búbánata üdítőek; Maro-
zsán Erika f. h.-nak (Bernadette) viszont nem
sok jutott eszébe szerepéről. A figura ki-emelt
fontossága miatt azonban Tóth Ildikó okozza a
legnagyobb csalódást. Első jeleneté-ben
általános (ezen belül is fakó) Elvira, bárkié
lehetne, nem csak és végképp nem Cserhalmi
Don Juanjáé; második jelenetében pedig ugyan-
azokkal az eszközökkel él, meg sem kísérli mé-
lyebbről hozni azt az átalakulást, azt az egzaltált
sugárzást, amellyel Elvira Don Juant újra meg-
hódítja. Mivel a fiatal színésznőtől a Radnóti
Színházban nem egy stílusos és érdekes alakí-
tást láttam, azt kell feltételeznem, hogy ez eset-
ben a rendező sem figyelt eléggé oda. (És vajon
a nagy csapatból való Udvaros Dorottya, az egy-
kori Célimène nem állt rendelkezésre?)

Sinkó László Sganarelle-je külön figyelmet ér-
demel. Az általános vígjátéki hangnemből ki-
emelve Sganarelle alakjának ebben az előadás-
ban a gazdájával kapcsolatos, már említett „ket-
tős kötöttség" adja meg a feszültségét; ehhez a
töltethez képest viszont - ezt Molière felé némi
rosszallással csóválva fejünket meg kell hagy-
nunk - túl sokat van színen, mindig ugyabban a
funkcióban és funkcióval, s Don Juan magatartá-
sához fűzött reflexiói inkább csak szószátyárab-
bak, de alig árnyaltabbak a többiekénél. Sinkó,
aki természetesen érzi ezt, az ellentmondás fel-
oldása érdekében túl sokat bíz a technikára, a
virtuóz rutinra, a frappáns váltások iránti közis-
mert érzékére; játéka persze igen hatásos, de
sokszor külsőséges. (Ez egyébként mára Hom-
burg hercegében is megütött.) Ezen belül van-
nak igazán nagyszerű részletei is, például a fel-
kavaró zárójelenet, avagy korábban az a Don
Juan bűnösségét kétségbeesett szillogizmusok-
kal levezető monológ, amelyet Sinkó Sganarelle-
je nemcsak azért szenved végig, mert maga is
érzi gondolkodói teljesítményének elégtelensé-
gét, hanem mert a quod erat demonstrandumról
sincs igazán meggyőződve. Mindamellett érző-
dik, hogy a nagy színésznek a rendező nagy sza-
badságot ad, s ez meg is illeti; fegyelmezésnek,
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regulázásnak egy Sinkó esetében aligha lehet
értelme. Lehet viszont a színészi önvizsgálatnak
s talán az önkorrekciónak.

Zavartan szólok néhány szót a fordításról,
amely tudniillik részletes, elmélyült elemzést kí-
vánna. Petri György szikár, az elképzelhető va-
riációk közül mindig a legtalálóbbat választó
nyelvezete már A mizantróp esetében is leve-
gőhöz juttatta Molière-t, akire valósággal ráte-
lepült az illemtudóan klasszicizáló magyar for-
dítások poros unalma. Különösen ráfért a póru-
soknak ez a felszabadítása a Don Juanra,
amely Illyés Gyula fordításában Illyés Gyulának
és korának világképét tükrözte. Az 1954-es ki-
adású Molière-kötet előszavában Illyés Don
Juan kapcsán „a gentilhomme jellegzetes rossz
tulajdonságait", a „csalást, a kicsapongást, a
hálátlanságot, az istenkísértő önteltséget" emeli
ki, s megállapítja: „A Don Juanban (Molière) a
főnemesnek arról a fajtájáról farag találó képet,
akit mi feudálisnak szoktunk nevezni, de akire
helyesen a kiskirály, az oligarcha név illik." Ezzel
a Csák Mátéra illő meghatározással harmonizál
a nemesi figurák körmönfontan archaizáló
nyelvezete, s magától értetődően kerül a másik
pólusra az „elnyomott" népi figurák
ángyikámosra, kirelejzumosra cifrázott múlt
századi, már-már népszínműves ízű magyar
falusi beszéde. Mindennek természetesen semmi
köze nem lehet Székely Don Juanjához,
amelyben a dramaturgia egyébként Petrin is
túlmegy, például következetesen visszaiktatva
jogaiba az összes francia nevet; de még a kon-
cepciót szolgáló kisebb hamisításokat is a színi
alkotóknak kell elnéznünk; Petri korrekten „nagy
úr-t" fordított ott, ahol a lelkében két gaz-dának
szolgáló Sganerelle így sóhajt: „Rettenetes,
hogy nagy ember ennyire romlott!" Egészében
csak remélni lehet, hogy még jó néhány
elszikkadt klasszikus szöveg virágzik ki Székely
és Petri együttműködése nyomán.

Végezetül pedig itt a Parancsnok, akinek vol-
taképpeni mibenlétéről eddig éppoly keveset
szóltam, mint alakítójáról, a rendhagyó válasz-
tással hirtelen az Új Színház színpadára átemelt,
szűkebb körben legendás nevű Székely B. Mik-
lósról.

A Parancsnok kilétét finom érzékkel már ho-
mályban hagyja Mellére is, holott egyéb feldolgo-
zások - például a mozarti opera librettója is -
közvetlen kapcsolatba hozzák személyét és ez-
zel meggyilkolását Don Juan valamely más gaz-
tettével. Mindamellett valószínű, hogy az áldozat
egy második Don Luis vagy egy idősebb kiadású
Don Alonso lehetett, de ez keveset nyom a lat-
ban: bárki volt, a dráma idején halott már, aki
nem önmaga valós arcát, hanem a túlvilágot, a
kiismerhetetlent, a földöntúlit képviseli. A szí-
nészválasztás oka így kézenfekvő. A Székely
Gábornál különösen titokterhes figura megsze

mélyesítése igen fogas feladat. A rendező értel-
mezésében a Parancsnok egyszerre minden és
semmi; a megfoghatatlan és a mindent elrende-
ző, mindent perspektívába állító egy személy-
ben, és nyilvánvaló, hogy megjelenésében min-
denki mástól el kell ütnie. Nem egy korábbi elő-
adáson ezért az adott színészt ködpárába pakol-
ták avagy bronz- vagy aranyszobrot öntöttek be-

Cserhalmi György és Tóth Ildikó (Koncz Zsuzsa
felvételei)

lőle; ennek híján is bizonyos azonban, hogy egy
közismert, számos asszociációt hordozó-éb-
resztő színészarc nem lehet alkalmas a Pa-
rancsnok aurájának megteremtésére. Székely
B. Miklóst viszonylag kevesen ismerik; emellett
szelíden átlagos, az utcán bizonyára észrevétlen
maradó külleméből alaposabb odafigyelésre
kétségkívül titokzatos, komplex erő sugárzik.
Vagyis: a figura megragadhatatlan filozófiai
összetettségének lehető legadekvátabb
konkretizálásával van dolgunk.

„Ha Don Juan valóban megbűnhődött, akkor
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van isten. De a színházban csupán színházi isten
létezik, és Don Juan a süllyesztőben tűnik el" -
írja a maga homogén okfejtésében Jan Kott.
Nos, Székely Gábor színpadán, láthattuk, nincs
süllyesztő, s Don Juan nem tűnik el. Ott haldoklik,
a középkorban szentnek vélt görcsökben fet-
rengve, szemünk előtt, s utolsó pillantásunk is rá
szegeződhet. S kifordítva igaz csak ebben az
előadásban Kott előző megállapítása is: Don
Juan halála ugyan valóban azt bizonyítja, hogy
„van isten", de ez a halál, amennyire bűnhődés,
annyira megváltás is, sőt, ha úgy tetszik, akár
apoteózisnak is mondható: attól halhatott meg,
amit egész életében kergetett, s ami valóban
túl-éli - ami halhatatlan.

Ennek jeléül a jajongó Sganarelle karját lehú-
zó merev tetem mögött a háttérben, a bal oldali
fal mentén ott áll a Parancsnok, talányosan mé-
lázó, kifürkészhetetlen tekintettel. Jelenléte
visszavonhatatlanul vésődik a távozni készülő
néző emlékébe, felruházva Don Juan sajátos
golgotá-

sak nincs rosszul?"
zőtéri jegyszedő Az
előadásának szünet
zönségzsivajtól elhú
zúgban nekitámaszk
testnek; nem akart

színészi játék varázsából.
semmi bajom, menteg
megzavart, még hozzáfűzte
ezen az előadáson gyakra
valaki rosszul lesz!" És
látványos esetet a közelmúl

Ilyen bevezető után azt le
zonyosfajta horrorisztikus
ütötte fel fejét Strindberg ürü
a békéscsabaiakat. Szó sinc
amikor unalomig kell elvise
nem volt rendezői kitaláció
megrendülünk, ha olykor vé
hatjuk a színház lényegét.
nem a rendező fantazmag
sára szolgáló alkalom, hane
rendezőt: szembesítse a szín

ját a maga végső értelmével - de vajon miben is
rejlik ez a végső jelentés? Talán elég annyi, hogy
létezik?

Vagy kockáztassunk meg annyit: talán - ez-
úttal legalább - a színházban magában?

Itt és most, színházban lévén, ez nem is ke-
vés.

És a katartikus hatású előadás ennyit minden-
képpen igazol.

Molière: Don Juan (Új Színház)
Fordította: Petri György. Díszlettervező: Antal Csaba.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. Zeneszerző (W. A.
Mozart műveinek felhasználásával): Márta István. A
fordító munkatársa: Forgách András. Dramaturg:
Duró Győző. Rendező: Székely Gábor.
Szereplők: Cserhalmi György, Sinkó László, Tóth Ildi-
kó, Garas Dezső m. v. /Papp Zoltán, László Zsolt,
Fazekas István, Papp Zoltán/ Peczkay Endre,
Mihályfi Balázs, Szalay Mariann, Marozsán Erika f.
h., Holl István, Magyar Attila, Székely B. Miklós,
Várhegyi Teréz, Hajdu István f. h., Horváth Virgil.

musában nyilvánultak meg. A századvég, a
századforduló új eszméihez keresett új formá-
kat. A hősök nem társalognak, nem fecsegnek
a színpadon. Beszélnek egymással. Az apa
kristálytiszta építménye az emberi kapcsola-
toknak. Nincs benne egyetlen felesleges szó
sem. Minden szónak és hangnak súlya van. A
végzet felé mutat minden, ami kimondatik. A
kimondott szó a végzetteli beteljesülés felé so-
dorja a szereplőket. Ez idő tájt szeret bele
Strindberg a fényképezésbe. Izgalmas esz-
köznek érzi egy újfajta látásmód és új kifejezési
formák felfedezésére. Kikísérletezi az úgyne-
vezett lélektani portrét. A felvételeknek - sze-
rinte - lencse nélküli géppel kell készülniük,
mivel a lencse eltorzítja a valóságot. A modell
szuggesztiónak volt kitéve a hosszú exponálás
alatt. Egy hivatásos fényképésszel egyméte-
res (!) csodakamerát szerkesztettek, s ezzel,
ötperces exponálás során, természetes, va-
gyis emberi fej nagyságú felvételeket készítet-
tek, egészen közelről. E közelképek újszerű
jellemtanulmányok alapjául szolgáltak. Strind-
berget az foglalkoztatta, ami a látható arc mö-
gött van.

Ez érdekli Konter Lászlót is, aki Az apát Bé-
késcsabán színpadra állította. Bár előbb még
megteremtette az előadás közegét. Székely
László nagyszerű színpadképe részben kielé-S

KÖZ
AUGUS
AÁD K A T A L I N
- sietett oda a né-
apa békéscsabai

ében, amiért a kö-
zódva egy félreeső
odtam a fűtő-
am kizökkenni a
Amikor látta, hogy
etőzésül, amiért
: „Ne haragudjon,
n előfordul, hogy
fölsorolt néhány

tjukból.
hetne gondolni: bi-
rendezői látomás
gyén, s ez tizedeli
s róla! Manapság,

lnünk a még soha
k sokkját - mélyen
gre megtapasztal-
Amikor az írói mű
óriájának beindítá-
m arra sarkallja a
észt önmagával,

szembesítse a társaival, hogy végül mi, nézők
se úszhassuk meg ezt a szembesülést. Mégha
egyikünk-másikunk rosszul is lesz eközben.
August Strindberg, „a harag zsenije" a
legmegfelelőbb szövegkönyvet írta meg e
szer-tartáshoz.

„Ne tartsuk különcnek Strindberget - ol-
vashatjuk Kosztolányi egyik színházi recenzió-
jában -, aki megírta a gyűlöletbibliáját, a svéd
családi kört." Az apa életrajzi ihletésű darab.
Mit ihletésű? Strindberg gyanakodott a felesé-
gére! A mű kétségbeesett dühből született
1887-ben. De nem szerelmi háromszöget tár
elénk, nem arról szól, hogy a hősnő megcsalja
a hőst. Az apa a gyanúról, a gyanakvásról szól.
Hogy hős-e az apa avagy sem? A gyanakvás a
főszereplő itt, s az a pszichológiai talajvesztés,
mely a képzelgés és a szorongás útvesztői
közt megsemmisíti áldozatát.

Svédországban Strindberggel kezdődött a
modern színház. Első drámaírói korszakának
naturalisztikus törekvései mindenekelőtt sötét
pesszimizmusában, szélsőséges individualiz

gíti a szerző naturalisztikus enteriőrigényét is,
másrészt: lelki táj. A „svéd családi kör" poklá-
nak helyszíne. Leeresztett függönnyel, való-
sággal zeneműként kezdődik az előadás; Kon-
ter, aki operarendező is, prózai munkáiban sem
mond le a zene démonikus hatásáról. A le-
eresztett függöny nem kifejezetten arra utal,
hogy „hagyományos" színházat fogunk látni -
e probléma láthatóan nem foglalkoztatja a ren-
dezőt -, inkább azt a célt szolgálja, hogy meg-
lepődhessünk a feltáruló színpadképen. Az ol-
dalfalak s a hátsó fal: felnagyított, hatalmas ve-
randaablakok. Az ezüstkeretbe foglalt üvegtáb-
lák mértanias szerkezete fenséges, de egyben
kísérteties légkört teremt. A fehér katedrálüveg
hátul látni engedi a lépcsősort, mely a ház
emeleti szobáihoz vezet. Látni véljük a
zongorát, melyen az apa és az anya
gyermeke, Bertha, kétségbeesésében majd
zongorázni kezd, és jól látjuk a fogast
(gyönyörű naturalisztikus utalás!), melyen ott
lóg a látogatóban épp itt időző Lelkész kabátja.
A mennyezet megismétli az ezüstkeretek
motívumát: üveghatású ugyan, de üres. Négy
ezüstözött lámpatest lóg be a mennyezetről a
játéktér fölé: kvázi műteremvilágítás. Fekete
stílbútorok.

A háromfelvonásos tragédia első felvonása
műtőasztalra helyezi a beteget, és mindjárt föl is
nyitja a hasát. Az apa, a Kapitány és Laura, az
anya konfliktusa - amely feltehetően régóta ér-
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