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A sepsiszentgyörgyi színház reneszánszát éli. E
tényre a romániai magyar szakma még alig
figyelt fel, a román nyilvánosság azonban igen.
Az Andrei Muresanuról el-nevezett
sepsiszentgyörgyi román társulat szervezésében
megrendezett Műhelyszínházi Fesztiválon a
Tamási Áron Színház vitt el egy-szerre három
díjat is. (A zsűri jobbára bukaresti
színikritikusokból állt, elnöke a mai román szín-
házi élet egyik legkiemelkedőbb személyisége, a
jeles drámaíró és színházi ember, Dumitru So-
lomon volt.) A versenyen szereplő Vízityúkról a
román sajtó rangos orgánumai írtak már-már
lelkendezve. A magyar sajtó fanyalgott, vagy
még azt sem tette. A közönség is zavarodottan
szemlélte a fejleményeket, egyszerűen nem hitt
az érzékeinek.

S hogy nem elszigetelt jelenségről, hanem a
színház két fiatal rendezőegyénisége, Bocsárdi
László és Barabás Olga által következetesen val-
lott művészi programról van szó, azt nem csupán
Tamási egyik legproblematikusabb drámájának, a
Vitéz léleknek szakmai mércével is jelentős
színházi esemény számba menő bemutatója (a
nyolcvanas évekbeli Tamási-sorozat produkció-
inak nagy része legfeljebb idegenforgalmi látvá

nyosság gyanánt lett volna értékelhető), hanem
Barabás Olga legújabb rendezése, Moliére Don
Juanja is bizonyítja.

Barabás Olga Moliére szövegéből - annak
intencióihoz is híven - a modernitás legfonto-
sabb dilemmáját, a racionalista-amorális-empi-
rikus és az érzelmi-morális-misztikus szféra kö-
zötti konfliktust olvassa ki. Don Juan itt is
élveteg, cinikus figura. Ami azonban kivételes
személyiséggé teszi, az szellemesen frivol
gondolkodásmódja, éles elméje, sátáni követ-
kezetessége. Egész lényét az ad absurdum vitt
egyoldalúság, a számítás monomániává fajult,
mégis kivédhetetlenül imponáló racionális empi-
rizmusa jellemzi. Sganarelle-t viszont a rendező
Don Juan igazi ellenlábasává növeli, a kiszolgál-
tatott helyzetében együgyűnek látszó, sőt sok-
szor valóban naiv Sganarelle a tisztaság, a mo-
rális érzék, a szellemi-intellektuális teljesség
képviselőjévé válik. Moliére-nél a két figura az
egységes emberi lélek hasadtságának szimbólu-
ma. Barabás Olgánál a két alak egyértelműen
kizárja egymást.

Pálffy Tibor Don Juanja üres burok, látszat,
amely mögül fokozatosan eltűnnek a maradék
emberi vonások is, pusztán az „emancipálódott"

állati ösztönök, az ölés, az evés-ivás és az üzeke-
dés használják föl az emberi külsőt és rációt
önmaguk legitimálására. Don Juan racionalista
empirizmusa kész a legnyilvánvalóbb valóságot
is képzelgéssé, érzéki csalódássá változtatni, ha
az elveinek ellentmond. Mintha egy modern tu-
dós beszélne misztikáról, érzelmekről, szellem-
ről. Atomok, molekulák, sejtek, szövetek, ideg-
áram. A többi ostobaság.

Sganarelle azonban a jelenségek másik olda-
lát, a szellemi-morális dimenziókat is látja. A
kultúra közhelyeiben rejlő emberi bölcsességet
például. Az előadás egyik legcsodálatosabb jele-
nete, amikor a Don Juan gátlástalansága ellen
végre föllázadó Sganarelle (Váta Loránd) fe-
szengve-dadogva, zavarban és kínban sorol év-
ezredes erkölcsi közhelyeket. A Don Juanok ural-
ta, magasabb rendű tartalmaitól megfosztott vi-
lágban ezek a bölcsességek üresnek, kopottnak
hatnak. De éppen a zavar, ez az olyannyira emberi
kiszolgáltatottság, félszegség teszi ismét hiteles-
sé, méllyé, sugallatossá ezeket a közhelyeket.

A rendező a konfliktust nemcsak aktualizálja,
hanem képletszerűvé egyszerűsíti, s e célból
meglehetősen szuverén módon bánik a szöveg-
gel. Megváltoztatja a társadalmi közeget, a pa-
raszti környezetet polgárivá, a felvilágosodás mi-
liőjét posztmodernné aktualizálja. Jeleneteket
csoportosít át, szerepeket értékel újra, egyfajta
modern kórust iktat a cselekménybe.

Az egyes jelenetek közt fekete ruhás alakok,
nők és férfiak gyülekezete jelenik meg a színpa-
don. A konfliktus és a cselekmény leegyszerűsí-
tettségét e néma kórus multifunkcionális bonyo-
lultsága ellensúlyozza. A kórus jelenti a közössé-
get, a lelkiismeretet, a morális értékeket, az ős-
időket és sok más egyebet. Mégis a rituális moz-
gás, a komor zene, a fekete fátylak, melyekből a
mellékszereplők kitekerednek, és amelyekbe
szerepük lejártával visszacsavarodnak, a nagy
létalap, az archaikus természetességében ábrá-
zolt, modern idegenszerűségétől és iszonyatos-
ságától megfosztott halál megjelenítését avatják
a „kórus" legfontosabb funkciójává.

Az előadás központi problémája a lét és nem-
lét kérdése - de mintegy a halálba transzponálva.
Don Juan egyetlen létet ismer, az evilágit, ezért
képtelen elviselni a halálnak még a gondolatát is.
Idegesen morzsolja szét a zsinórpadlásról időn-
ként alálibegő sárga faleveleket, mintha meg kel-
lene semmisítenie mindent, ami az elmúlásra
emlékezteti. A nők, az erőszak, de a bölcselet is
csupán a halál elől való menekülés eszköze.
Sganarelle számára azonban a halál létező való-
ság, az ő világát élők és holtak veszik körül,
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sokszor az az érzésünk, hogy a kórus voltakép-
pen csak az ő képzeletében létezik, Don Juan
tudomást sem vesz róla.

Egy már lezártnak tűnő szellemi-morális alter-
natíva perújrafelvételének lehetünk szem- és fül-
tanúi; Moliére-nek a premodernre visszanyúló
válaszát Barabás Olga posztmodernen túllépő
válasza teljesíti ki. A két világlátás megdöbben-
tően egybevág. Úgy tűnik: a Don Juan-i alterna-
tíva sokak által továbbra is végérvényesnek érzett
diadala korántsem annyira végérvényes, mint
amennyire annak tűnhet. Az ember szellemi-
morális énjét egy időre térdre kényszeríthette az
anyagi-amorális, azonban mintha ismét meg-
próbálna talpra állni...

A díszlet is egyetlen multifunkcionális elemből
„épül fel": egy biliárdasztalból, amely egyszerre
nászágy, hordágy, asztal, tévészoba, ülőalkalma-
tosság. Az ember teljes univerzuma egyetlen
biliárdasztal. Ebben a világban minden öncélú és
önmagáért való. Játék és semmi több. Szórako-
zás, mely felejteni segít. A végső stációt ebben az
előadásban Don Juan apja jelenti, aki részeg
mámorban, bárgyú pofával ül a tévékészülék
előtt, nyomogatja a távirányító gombjait, a szó
szoros értelmében magán kívül, valamely gran-
diózus audiovizuális attrakció öntudatlan statisz-
tájaként. Kőmíves Mihály valóságos esettanul-
mányt ad a csecsemővé bárgyult modern ember-
ről, aki már csak pillanatokra képes figyelni, aki
szöcskeként ugrál egyik látványról a másikra. A
világ százötven csatornás tévéadás, melyben
csak lapozni, szörfözni, keresni lehet, de megál-
lapodni valaminél, megtalálni bármit is teljesség-
gel lehetetlen.

Don Juant azonban ez a látvány sem képes
kijózanítani. Don Juan menthetetlen. Fokozatosan
levetkőzi maradék emberi vonásait is. Bár a darab
kezdőjelenetébe előrehozott koldusról metsző
logikával bizonyítja be, hogy ájtatossága hamis,
jó pénzért Istent is hajlandó megátkozni, büszkén
vallja, hogy a világot a hazugság, az érdek, a
képmutatás kormányozza (a képmutatásról szóló
monológja megdöbbentően aktuális). Kezdetben
Don Juanból nem hiányzik a spontán együttérzés
képessége sem. Szerelmi jeleneteiben technikája
olyan tökéletes, hogy nemcsak a nőket, de saját
magát is megszédíti: akaratlanul úgy vesz el,
hogy ad is.

Az előadás egyik legjobb jelenete, mikor a
gazdája ellen lázadozó Sganarelle Don Juan és
Mari közé könyökölve nézi azoknak a biliárdasz-
talon zajló szerelmi mutatványát, s a jelenet má-
giája annyira lenyűgözi, hogy hiába tudja, mit
művel a gazdája, képtelen kivonni magát a hatás

alól. (A jelenet pandanja, amikor Don Juan -
szintén a biliárdasztalra könyökölve - a háttérből
nézi végig a csábítás mesteri szimultán játszmá-
jának eredményét, a két nő, Bernadette és Mari
hajba kapását.)

Don Juan, bár szadista hajlamai már Mari
megrontásának motívumaiban is világosan
megmutatkoznak, ekkor még nem tökéletes
szörnyeteg. Nem csupán a nőkkel bánik - gyön-
gébb pillanataiban - elvtelen gyöngédséggel, de
Don Carlost is kimenti támadói kezéből. Ahhoz,
hogy eljuthasson a végső határig, hogy levetkőz-
ze az emberség utolsó „nyűgeit", hogy büszke
daccal kihívhassa maga ellen a képmutatók szel-
lemi arzenáljának tekintett erkölcsi világot, eze-
ket a vonásait szintén törölnie kell. Amit egy
brutálisan állatias nemi aktussal - közvetlenül a
szoborjelenet előtt - meg is tesz.

Barabás Olga a szoborjelenet megkettőzésével
(ezzel a jelenettel indul a játék) a hős „fejlő-
désének" ívét még nyilvánvalóbbá teszi. A máso-
dik szoborjelenet így igazán az előadás csúcs-
pontjává válik. A csónakkalandtól a hullaházból
való menekülésig minden mozzanat ezt a pilla-
natot készíti elő. A rendezés következetesen erő-
síti föl Moliére szövegében az empirikus-racio-
nalista és metafizikus-misztikus vonások ellen-
tétét. Sganarelle mélyen átéli az élet csodáját: egy
mámoros és naiv magátólértetődősége miatt
megragadó jelenetben, önmaga körül forogva-
pörögve mutatja be a „józan" ésszel fölfoghatat-
lan és mégis oly valóságos csodát, az embert. Az
orvoslásról folytatott párbeszédben is a termé-
szet himnuszát zengi (ne feledjük, Moliére korá-
nak orvostudománya még a szó legteljesebb
értelmében vett természetgyógyászat). Don

Juan számára mindez lapos tudományos
igazságokká egyszerűsödik.

A két alak gondolkodásmódjának divergenci-
ájára mi sem jellemzőbb, mint hogy ugyanazt a
jelenséget folyamatosan és következetesen el-
lentétes logika szerint értelmezik. Don Juan
mindent az anyagra, az érdekekre, a racionális
kalkulusra redukál. Sganarelle mindent a
megmagyarázhatatlan, de csodamód mégis
kitűnően működő természeti egész
perspektívájában szemlél. Don Juannak
tapasztalatai és magyarázatai vannak,
Sganarelle-nek élményei és érzelmei. Az
élmények és az érzelmek részleges érvé-nyű
mozzanatokként magukba foglalhatják a
közvetlen tapasztalatot és a racionális (sok
eset-ben pusztán álracionális) magyarázatokat,
a tapasztalati-racionális szféra azonban az
utóbbiak integrálására képtelen. Az, ahogyan
Don Juan elzárkózik a nyilvánvaló tények
tudomásulvétele elől, ha azok nem illeszthetők
bele egyoldalú és szűkös világfelfogásába,
megdöbbentően aktuálisnak hat. Don Juan
világlátásának alaptétele: kell lennie valami
racionális (értsd: érzéki, anyagi, sematizálható)
magyarázatnak, mert ami az általa elfogadott
alapelvek szerint elvileg meg-magyarázhatatlan,
az egyben lehetetlen is. Racionalizmusát a
„mechanikus materializmus" fogalmának
mintájára „mechanikus racionalizmusnak"
nevezhetnénk.

A szobor nem bólinthat - véli -, mert tapasz-
talatból tudjuk, hogy ilyesmi nem fordul elő. Ha
az ember olyasmit tapasztal, amit nem
tapasztal-hat, érzéki csalódás áldozata. De ha
léteznek érzéki csalódások, hogyan bízhatunk
meg tapasztalatainkban? Ezeket a kérdéseket
Don Juan nem teszi fel. Vakon hisz „józan"
eszének, melyet
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éppen hatályon kívül helyez, és az érzékeinek,
melyekről éppen úgy véli, hogy becsapták őt.

Ezért válik aztán a darab zárójelenete oly-
annyira maivá és megrázóvá. Don Juant magával
viszi a kővendég. Pálffy Don Juanja elveinek
konzekvenciáit vállalva fogadja a büntetést. A
kínról, melyet a szobor érintése, az általa követ-
kezetesen tagadott empírián túli dimenziókkal
való találkozás okoz, egyetlen halk, visszafogott,
már-már tragikus méltósággal kimondott mondat
tudósít.

Váta Loránd Sganarelle-jének arcán nyoma
sincs semmiféle diadalérzetnek. Erre nem is igen
lenne oka, Don Juan elbukott, de nemcsak filo-
zófiája él tovább, hanem egykor volt emberi vo-
násainak emléke is. Sganarelle összegyűjti a
földről az ismét hullani kezdő sárga faleveleket,
két tenyere közt az arcához szorítja őket, s tekin-
tete mintha azt kérdezné: van-e, lehet-e szá-
munkra remény? Az embert, ezt a jobb sorsra
érdemes, eltévelyedett, a végső megsemmisülés
határvidékére vetődött pascali nádszálat, azaz
önmagát is gyászolja Don Juanban.

Sganarelle alakját mindvégig Moliére csodá-
latos lírája övezi. A lírai szólam kezdetben Don
Juan szavaiban is fel-felzendül, hogy aztán foko-
zatosan nyoma vesszen. Az előadás szemér-
mes, de a háttérben mindvégig jelen levő lírája
ebben a jelenetben erősödik dominánssá. Most
értjük meg, hogy ez a líra volt az, amelynek
emléke Sganarelle-t végül is, erkölcsi fenntartá-
sai és megrökönyödései ellenére, Don Juanhoz
kötötte. Sganarelle egy sámándobot verve el-
énekli Weöres Sándor Pim, pim páré kezdetű
dalát. Aztán a színpad kiürül, a díszleteket
kihordják, a zsinórpadlás leereszkedik.
Sganarelle magára marad a színpadon. Egyedül
a modernitás által kiüresített, lecsupaszított
mindenségben. Ritkán éreztem ezt a manapság
gyakran fölhasznált jelképet ennyire tartalmasnak
és mély értelműnek.

Az előadás látványvilága, rituális szerkesztés-
módja, koreografikus elemei (főként a „kórus"
révén) és nem utolsósorban naiv, szemérmes
lírája a premodern kultúrák szellem uralta világába
vezetnek vissza bennünket. Nem ébresztenek
üres nosztalgiákat, hanem tudatosítják az emberi
teljesség, a harmónia, a tisztaság iránti csillapít-
hatatlan szomjunkat.

Nem véletlen, hogy minden szereplő a tőle
megszokott szint fölött teljesít. Kőmíves Mihály
az apa szerepében pályája talán legjobb alakítá-
sát nyújtja. Diószegi Imola és Szakács László
Mari és Frici szerepében nem valaminő ideális
szerelmespárt formál, akiket Don Juan megront.
A külvárosi vagánnyá átformált Frici voltaképpen
Don Juan silányabb kiadása, felületes, üres, ér-
zéki. Az a körülményesen fontoskodó előadás-
mód, amellyel a tavi kaland epizódját elővezeti,
ragyogó rajza annak a modern egocentrizmus-

nak, amely szóljon bármiről, csak önmagáról
képes beszélni. Mari is meggyőző hitelességgel
képviseli az átmenetet a Frici sekélyes érzékisége
által keltett női szkepszisből az érzelmi-érzéki
ellazulás mámorába, majd a közönségességbe
való villámgyors visszaesést.

A hitelezőt alakító Vasárnap úr jelképessé nö-
velt, epizódról epizódra visszatérő szerepében
Veress László a végzetet jelképező kővendég
vígjátéki ellenpárja, akibe bele lehet fojtani a szót,
akit át lehet verni, be lehet csapni, le lehet rázni,
ki lehet nevetni. (Itt, a vég előtt, mielőtt útjaik
végképp „elválnának", Sganarelle és Don Juan
egy pillanatra ismét egy húron pendül.) Vasár-
nap úr utolsó, remekbe szabott jelenetére rímel
aztán a Parancsnok megjelenése. Az irgalmatlan,
kiengesztelhetetlen, közönyös végzet. (Az elő-
adás egyébként tele van efféle rejtett vizuális-
gondolati rímekkel.)

Donna Elvira szerepében Bartha Boróka és
Bernadette megformálója, Albu Annamária is si-
keresen oldja meg feladatát. László Károly Kol-
dusa jól karikírozott, az alapgondolatot hitelesen
szolgáló figura. Győry András Don Carlos szere-
pében, ha alakításbeli bizonytalanságokkal is, de
meggyőző rajzát adja annak a lovagiasságnak,
amely éppen a Don Juan-i filozófia térhódítása
nyomán veszítette el a maga történelmi létjogo-
sultságát, de elvi lehetőségként továbbra is
együtt él velünk. Elegendő Don Juan egyetlen
emberi gesztusa, hogy Don Carlos -átmenetileg
legalábbis - felfüggessze a bosszút.

Ami Don Alonsót (Tóth J. Tamás) illeti: alakí-
tását az előadás aktualizáló alapkoncepciójához
híven hálásabb lett volna maffiózóanalógiákra
építeni. Napjainkra ugyanis a családi szolidaritás

és becsület archaikus erkölcsi kódexe a maffia-
típusú erőszak normarendszerévé silányult. Az
epizódszerepekben pontos, az alapkoncepciót
hűen szolgáló alakítások születtek. Nemes Le-
vente Parancsnoka, Debreczi Kálmán Gusmanja,
B. Angi Gabriella Egy nője markáns vonásokkal
fölvázolt pillanatképek.

Barabás Olga korábbi rendezéseihez hasonló-
an ebből az előadásból sem hiányoztak (bár ez-
úttal elenyészően kis számban fordultak elő) a
nehezen értelmezhető mozzanatok. Nemigen tu-
dom eldönteni például, hogy az egyik leghang-
súlyosabb díszletelem, a Pálffy által látványosan
csónakká spárgázott hatalmas traktorgumibelső
az előadás mely jelentésrétegeit célozza meg.
Jelenléte annál is meghökkentőbb, mivel a játék
mindvégig díszlettelen, az előadás logikájából
következően a tér-idő határtalanságát sugalló -
egyetlen díszletelem, a biliárdasztal által domi-
nált - üres színpadon játszódik. Ebben a térben
minden díszletelem különös jelentőségre tesz
szert, s csak akkor válhat indokolttá, ha jelkép-
szerűvé növekedhet. A traktorbelsőnek, illetve a
rajta végrehajtott akciósorozatnak a legzabolát-
lanabb fantáziával sem vagyok képes értelmes
jelentést tulajdonítani. Hasonló mozzanatok az
alakításokban és a szövegben is fellelhetőek. Az
előadás szövegében néha benne maradtak olyan
mondatok, bekezdések, amelyek Barabás Olga
koncepciójából kilógnak. Ilyen például Don
Louis-nak az ősökre és utódaikra való híres hi-

Pálffy Tibor és Bartha Boróka (Donna Elvira)
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atkozása, amely Moliére korában és a király
zíne előtt forradalmi tettnek számított, de a mai
éző számára értelmét vesztette. Ezek a mozza-
atok azonban nem befolyásolják lényegbevágó-
n az előadás alapkoncepcióját és összhatását.
omániai magyar nézőnek ritkán adatik meg
agyarul ennyire tiszta, sallangmentes és mégis

imeríthetetlenül gazdag előadást látnia.

Ú j Revizor- új bohózat a Miskolci Nemzeti
zínház színpadán. Hegyi Árpád Jutocsa

gazgató-főrendező interpretációja szerint a
ogoli szatíra „kacagtatóan" ábrázolja a felülről
üldött ellenőrzés hírére kialakuló kapkodás, a
egfelelni akarás lélek- és természetrajzát, a

elkek kifordulását. Hegyi görcsösen ragaszkodik
hhez a „kacagáshoz", mi, nézők és a színészek
edig elfelejtünk szorongani, félni, sírni,
lképedni, és kacagásunk is kiprovokált

esz.

mozgalmasságnak és a fordulatosságnak.
„Ez a vidám bohózat nagy riadalommal indul,

és nagy rettegéssel végződik, a rend és erény
látszatának házát felváltja a félelem háza" - írta
1976-ban A revizorról szóló esszéjében Jan Kott.
Mindebből azonban az előadásban nem sok va-
lósul meg. A díszlet és a jelmezek sem hordoznak
többletjelentést, ellentétben például a hajdani Ka-
tona József színházbeli A revizor-előadással;
né-mely külső jegy is a bohózati jelleget erősíti,
például a polgármester felborzolt haja és korbá

csa. Hegyi nem aktualizál, nem modernizál; rea-
lista módon megtartja a történetet a XIX. századi
Oroszországban, érintetlenül hagyva az arra
jellemző pravoszláv vallásosságot és népi színe-
zetet. A díszlet igazi erénye a kisváros látszatvi-
lágát szellemesen tükröző, áttetszővé alakítható
fal, amely a nyitó- és záróképben átvilágítva
ráccsá alakul.

Az előadás egy önállóan elgondolt némajele-
nettel indít: a polgármester és a hivatalnokok
(talán egy átdorbézolt éjszaka után) a földön és
a székeken elterülve fekszenek, a közállapotok
színvonalát érzékeltetve. Közben a háttérfal átvi-
lágításával árnyalakok közelítenek feléjük egyre
fenyegetőbben 'és nyomasztóbban. Ez a kép
többféleképpen is értelmezhető: vagy a polgár-
mester rémálmát látjuk, vagy a közelgő, rettegett
revizor előképei e szellemek, avagy egy elvon-
tabb értelmezés szerint (amelynek a szellemé-
ben később maga Gogol is átírta darabját) a
revizor nem más, minta felébredt lelkiismeret, a
színre lépő Hlesztakov pedig csak szánalmas
utánzata e lelkiismeretnek. Ígéretes kezdet, kellő
atmoszférát teremt.

Kulcsár Imre (Dobcsinszkij), Csapó János (Já-
rásbíró), Kuna Károly (Bobcsinszkij), Sallós
Gábor (Kórházigazgató) és Molnár Csaba
(Postamester) (Strassburger Alexandra felvé-
tele)

A rendezői koncepció a
drámából csak az egyszerű
alapszituációt tartja meg, az
unalmasabbnak tűnő ré-
szeken átsiet, illetve bur-
leszkszerű elemekkel ru-
házza fel őket. Igy csupán jól
kidolgozott, szellemesen
megoldott jellem- és hely-
zetkomikum-sorozatot lát-
hatunk; a szatírából bohózat
lesz.

Ám A r e v i z o r több is,
kevesebb is bohózatnál.
Több: tragikus farce, hát-
borzongató, félelmetes ko-
média, amelyben a féktelen
vidámságot komor félelem
váltja fel, ahol mindenki
Orwellt előrevetítve retteg, s
Beckettet, lonescót és Kafkát
idézően keveredik a
groteszkül nevetséges az
abszurd módra félelmetessel.
De kevesebb is: mert maga
az alaptörténet nem felel
meg a bohózat műfaji
követelményeinek, azaz a

Moliére: Don Juan (sepsiszetgyörgyi Tamási Áron Ál-
lami Magyar Színház)
Fordította: Illyés Gyula és Petri György. Játéktér, jel-
mez, rendező: Barabás Olga.
Szereplők: Pálffy Tibor, Váta Loránd, Bartha Boróka,
Debreczi Kálmán, Győry András, Tóth J. Tamás,
Kőmíves Mihály, László Károly. Diószegi Imola, Albu
Annamária. Szakács László, Veress László, Nemes
Levente, B. Angi Gabriella, Musát Gyula m. v.

M A R I K N O É M I

(A) REVIZOR GYEREKCIPŐBEN
GOGOL-BEMUTATÓ


