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A semleges erotika

Moliére Don Juanja a Várszínházban

A színház gyakorlatát tekintve is döntő
kérdésnek tűnik Kierkegaard Vagy-vagyának
Moliére-re vonatkozó része. Kierkegaard,
saját gondolatmenetének meg-felelően -
Mozartot istenítvén - nem tartotta
problémamentesnek Moliére darabját, s
talán nem is függetlenül ellen-érzéseitől,
igen világosan látta a darab belső
ellentmondásait.

De nincs okunk arra, hogy Mozart felől
tekintsünk Moliére-re, s hogy
Kierkegaardot kérjük számon Szinetár
Miklóstól. Egyetlen s a nézőponttól füg-
getlen megállapítását kell idéznünk, de ez
valóban döntő: „Lényegében azt
mondhatjuk, hogy Moliére Don Juanjából
csak történetileg tudjuk meg azt, hogy a
hős csábító, drámailag nem látjuk." Tehát
nem a csábítást látjuk, ha-nem Sganarelle-
től tudjuk, hogy Don Juan valóban maga a
Csábítás lenne. Látni mindössze azt látjuk,
hogy Don Juan egy parasztlánynak
csavarja el a fejét, erről viszont
Kierkegaard teljes joggal jegyzi meg: ,,...
azt mondani egy fiatal parasztlánykának,
hogy csinos, hogy huncut szeme van, arra
kérni, hogy forduljon meg, mert látni
szeretnék, hogy milyen az alakja, nos
mindez nem arról árulkodik, hogy valami
különös lenne Don Juanban, hanem, hogy
léha fráter..." S ez központi kérdés,
függetlenül Kierkegaardtól beláthatjuk,
hogy Moliére vígjátékának nem a
működés-ben levő erotikum a központi
szervező ereje, hanem sokkal inkább a
társadalomkritikai komédia, amelynek
tárgya - többek között - az erotikum.
Valóban: figyelembe véve azt, amit Don
Juanból látunk, sokkal inkább egy cinikus
házasságszédelgővel, mintsem fenséges,
eszményi alakkal van dolgunk. Mindez
nem azt jelenti, hogy Moliére-ből ab-
szolút módon hiányzik az erotikum, de
belátható, hogy számára a gyilkos tár-
sadalomkritika lényegesebb volt. Hiszen e
történet döntő - a drámai véget lehetővé
tevő - ereje nem az erotikumban, hanem a
racionalizmus buktatóiban rejlik. A
vígjáték egy mitikus erejű hagyományra
épül, amely mindvégig befolyásolja a
komédiázás menetét, s az

adott hagyomány fenséges komolysága jó
lehetőséget adott a komédia súlyának
érzékeltetésére. A Don Juan-történet
egyrészt a társadalomkritikai mondandó
keretéül szolgál, másrészt jelentősen meg-
emeli az egész darabot, önnön erejénél
fogva túljuttatja azt az általános komé-
diázáson.

E kettősség jelentős terheket ró a da-
rabra, hiszen a komédia ellenére Don
Juant végül nem elfenekelik, hanem -
ismerten - természetfeletti módon meg-
büntetik.

Moliére Don Juanja a racionalizmus
korlátaiba bukik bele. Nem képes maga-
sabb morált elképzelni az ismert közer-
kölcsöknél, a közvéleményre van tekin-
tettel, amely egyetlen kerete gondolko-
zásának. Képtelen meghaladni azt a kor-
szakot, amelyben él, s így nem is ismer-
heti fel helyzetét akkor sem, amikor ma-
gasabb rendű erőkkel áll szemben.
Egyetlen dologban hisz, a „kétszer kettő"
erejében, s e hitének megfelelően vallja a
csábítás jogának ideológiáját is. „Miért kötném
meg magam" - kérdezi, s hosszú
monológjában a racionalitásra épült világ
költészetét halljuk, amelynek jelszava a
„változatosság gyönyörködtet" lehet, de
semmi több. Don Juan racionálisan
gondolkozik, látja, hogy e világban
mindenkor erősek és gyengék párbeszéde
zajlik, s így levon-ja formálisan helyes
következtetését: az „állhatatosság" az
ostobák kudarcot leplező ideológiája,
semmi több. Aki meg-teheti az
ellenkezőjét, tehát lehet állhatatlan, az
meg is teszi - mi oka lenne az
önmérsékletre? Don Juan szép, szinte
természetfilozófiai argumentációt hoz
össze Sganarelle-nek válaszolván, miért is
teszi, amit tesz. Ő pontosan ismeri kora
morálját, s erősebb lévén, mint a többiek,
úgy vélekedik, hogy annak be-tartása
felesleges. De itt téved alapvetően, s ez az
a tévedés, amely révén indokolttá válik a
komédia drámai lezárása is. Don Juan
téved, mert a korszak erkölcsét - amely
valóban inkább egy rossz etiketthez
hasonlít, mint bármi máshoz - össze-
keveri magával a morállal, s így ez
utóbbiról egész egyszerűen nem vesz tu-
domást. Közte és kortársai között az a
különbség, hogy ő valóban végiggondolta
a helyzet lehetőségeit, s él is ezek-kel.
Tévedése nem más, mint az üres
racionalizmus tévedése, s ez szerkezetileg
világosan látható. A Parancsnok szobrával
való első találkozását kis idővel később
már egyszerű természeti tüneménynek
vagy hallucinációnak tekin

ti, az irracionális jelenséget percnyi ha-
bozás után beilleszti világnézetébe, azaz
racionalizálja, s ezzel lehetetlenné teszi,
hogy alkalmas legyen valaha is az igaz
megértésre. S levonja a figyelmeztető jel
következtetéseit, úgy dönt, ezután a
világgal szemben lesz képmutató, hiszen
a társadalmi viselkedésen kívül mást
egyáltalán nem ismer. Találkozása egy
társadalomfeletti jelenséggel a társadalmi
beilleszkedésre bírja, a „kétszer kettő"
logikájának nevében más viselkedés, más
következtetés egyszerűen elképzel-
hetetlen. Apjának kezd bohóckodni, hol-
ott a figyelmeztetés nem e világ felől ér-
kezett. S ekkor Don Juan változásra ké-
szül, úgy dönt, hogy megfelel bizonyos
elvárásoknak, eleget tesz a képmutatás
korszakos divatjának, korrektül alkal-
mazkodik kora bűnéhez.

S ez Moliére Don Jisanjának egyik
legproblematikusabb része, hisz ha Don
Juan rejtőzködve, fű alatt csábít, akkor
minden, csak nem önmaga, ebből az
alakból minden mitikus erő hiányzik. Don
Juan csak az adott világ racionális
játékszabályait ismeri, s így nem is veheti
észre, hogy valójában milyen
minőségeken gázol át. Azt hiszi, hogy a
világ azonos az udvarral, holott az nem ér
véget a Don Juan által is-mert s elfogadott
határoknál.

S amikor a kísértet figyelmezteti, Don
Juan még mindig csak ágál, végül is:
kíváncsiskodik. Ha bír valamely heroiz-
mussal, az innen ered: teljes hitetlensé-
gének természetéből. Akkor sem rendül
meg, amikor a saját szemével látja a Kí-
sértetet - az Idő allegóriájaként, kezében
kaszával. (Ezért, végső és elszánt
hitetlensége miatt meri meghívni a szob-
rot, hiszen az úgyis halott, úgyis szobor:
mi dolga lehetne vele?) Csak a végső -
kegyelmi - lehetőség elszalasztása után
emészti el a Pokol tüze - más kérdés,
hogy Szinetár rendezése mindezt elha-
nyagolta, holott nem lényegtelen.

Sganarelle is - akinek jócskán meg-van
a véleménye a „szabadgondolkozóinkról"
- folyamatosan figyelmezteti urát.
Beszélgetéseik visszatérő motívuma Isten
és Ördögtől való félelem, Don Juan
átkozott hitetlensége. Mikor erről van szó,
Don Juan szinte nem is válaszol, „aha,
hm, hm," mondja, vagy nyersen leinti
Sganarelle-t, mondván: „...Isten és az én
dolgom, . . . eligazítjuk egymás
között . . ." Sganarelle-lel szem-ben Don
Juannak gyakorlatilag igaza van, hiszen az
erkölcs érvel egy közhelygyűjtemény
legszebb darabjai. (V. felv., II.



Moliére: Don Juan (Várszínház). Sára Bernadette (Elvira) és Trokán Péter
(Don Juan)

Hetényi Pál (Don Luis), Iglódi István (Sganarelle) és Trokán Péter
(Don Juan) (Iklády László felvételei)

jelenet.) Így Don juan megint csak ra-
cionálisan gondolkozhat: amilyen az
ügyvéd, olyan az ügy, s az, amit egy
Sganarelle képvisel, gyakorlatilag nem
lehet igaz, valódi dolog. De nem veszi
észre, hogy valójában nem Sganarelle-lel,
hanem a Parancsnok szobrával áll
szemben. Hiszen Sganarelle kérdéseinek
legnagyobb része innen vagy túl van azon
a morálon és világon, amelyet ura ismer, s
amelyben gondolkozni képes. Mikor a
megölt Parancsnok városába érkezvén
megkérdezi Don Juant, „Hát nem fél, nem
retteg?", racionálisan hibátlan választ kap.
„Nem öltem meg úgy, ahogy kellett?" -
kérdez vissza Don Juan, s erre Sganarelle
sem válaszolhat más-ként: „De nagyon is
jól. . . " Don juan egyszerűen nem érti,
hogy szolgája kérdése honnan jön, e
párbeszédben világosan látható kettejük
világának különbsége. Hiszen - s ez
független Sganarelle nem egyértelműen
konzekvens szellemi színvonalától -- a
szolga többről tud,

mint ura, egyszerűen helyzeténél fogva.
Számára nem evidens, hogy a tabuk már
nemlétezőek, nem udvari ember, ezért
nemcsak a Don juan által kizárólagosan
ismert morált ismeri. Teljes zavarban van:
túl hosszú ideje látja urát garázdálkodni
ahhoz, hogy ítéleteiben még biztos legyen.
De működik utolsó jó ösztöne: legalább
fél. A racionális magyarázattal elfedett
morális bizonytalanság számára nem
játékteret, hanem a félelem forrását jelenti.
Mindent egybevéve Sganarelle az egész
darab legellentmondásosabb figurája,
hiszen például az I. fel-vonásban sokkal
okosabb, mint a darab végén, s nem
egyértelműen eldönthető urával való
viszonya sem.

Don juan tehát minden kortársánál
erősebb, s így ennek megfelelően is vi-
selkedik. Erősebb volt a Parancsnoknál,
hát megölte. Kijátszhatóak a bosszúért
libegő testvérek, hát ki is játssza őket, át-
verheti apjaurát - meg is teszi. A raciona-
litás világán belül: senki sem bírhat vele.

De amíg Mozartnál Kierkegaard szerint
- Don juan „az élet végső határai-ra
szorult", tehát szükségszerű, hogy a
Kőszoborral kerüljön szembe, addig Mo-
liére-nél erről, nincsen szó. Számára a
komédia zárása a morális ítélkezés erejé-
nek növelésére szolgált. Don juan halála
a morál morálon túli erőkkel való megsegi-

tését jelenti - e g y olyan világban, ahol a
morál önmagában már nem győzedel-
meskedhet. A Parancsnok szobrának el-
érkezése legalább annyira várt és remélt
esemény, mint amennyire rettegett, leg-
alább annyira fontos Moliére számára e
lehetőség, amennyire intés a kornak. Épp
annyira kell az üres racionalitástól való
félelem elűzéséhez, mint az udvari élettel
szembeni küzdelemhez. A darab vége:
morális ítélkezés, morálon túli köntös-
ben, s épp ebből ered kétértelműsége és le
nem tagadható problematikussága is. De
maga Moliére mutat rá, hogy mindez
milyen belső bizonytalanságot takar: hi-
szen a darab legutolsó mondata megint



Sganarelle-é: „A bérem!" - kiáltja bú-
csúzóul. S ezzel visszaérkezünk a komédia
alapszintjére, ugyanabban a racionális
világban fejeződik be minden, amely-ben
elkezdődött. Sganarelle komikus
igazságszolgáltatás iránti igénye érzé-
kelteti: mégsem történt teljességében meg
az Égi tényezők közbeavatkozása.

Mit hozott létre Szinetár Miklós ren-
dezése a Várban? Elsősorban szinte
mindvégig show-t láttunk, látványos öt-
letek szervetlen halmazát, amelyek ha nem
is voltak mindig zavaróak, de feles-
legesek s üresek. Szinetár értelmezésében
a darab döntő jelentését az erotikum ad-ja.
Láthatóan úgy ítélt, hogy ez az a prob-
léma, amelyen keresztül a XX. századi
nézővel azonnal kontaktust találhat, úgy
gondolta, ennek révén nyerheti el azt az
erőt, amellyel aktuálissá teheti Moliere-t.
A probléma azonban az, hogy Moliére
még mindig nem szorul rá az aktualizá-
lásra, lévén az udvari képmutatás és a
racionalitásra épülő gátlástalanság nem
kultúrtörténeti emlék. S az erotikára mint
„korunk köznyelvi, általános" kérdésére
apellálni csak a közhelyek - biztonságának
- szintjén reményteljes vállalkozás.
Ugyanis az, hogy korunk szexuális
erkölcsei bomlottak, igaz lehet, de
önmagában erre apellálni nem eredmé-
nyes, hiszen mindez nem formakonstituáló
erő. (Laclos-nál romlottabbat például
nehezen tudnék elképzelni, de a könyv
zsenialitását mégsem ez adja, mivel a
romlottság itt nem forma, hanem tárgy.)

Ugyanis a színházat és a varietét egy-
mástól épp az különbözteti meg, hogy míg
az elsőben valamiért történik az erotika,
pontosabban úgy történik meg az
erotikum, hogy az valamire vezet, addig a
másodikban pusztán önmagáért történik. A
színház felhasználhatja a varieté (stb.) által
adott formai lehetőségeket, de ezeket
minden további nélkül átemelni a
színházba sem az előadásnak, sem az
erotikának nem használ. Nem arról van
szó, hogy a színház holmi magas művé-
szetként tartsa magát távol az erotikumtól,
ezt ugyanis nem is tehetné, hanem arról,
hogy ne mankónak használja, saját
gyengeségeit leplezendő. Ne erotizáljon,
hanem - ha kell - legyen az, ne díszítsen
fel egy előadást a varieté inst-
rumentumaival, hanem hozzon létre olyan
helyzetet, amelyben az erotikum a maga
teljességében hatóerővé lesz. Szinetár
Miklós - sajnos - engedett a könnyebb út
csábításának, a darab értelmezési
problémáit egy igencsak olcsó s át-

tetsző erotika függönyével fedte le, s
ennek a koncepciónak a jegyében folyt le
az egész előadás.

Ha nem tévedek, Boney M.-zenére
kezdődik: vidám lakoma tanúi vagyunk,
kacér szolgálólánykák kevésbé kacér szol-
gálófiúkkal táncolnak, miközben ízes fa-
latokkal kínálják az első sorok nézőit. Azt
hiszem, mindentől függetlenül, sem-mire
sem vezet, ha ilyen, a darabtól idegen,
végül is levegőben lógó ötletecskékkel
kíséreljük bevonni a nézőt a játékba. S
függetlenül attól, hogy a szereplők
igyekeznek kellően élvetegek lenni, az
egész jelenet nem erotikus és nem fe-
szültségkeltő. A kis show-nak a Sors-
szimfónia ismert taktusai vetnek véget, ez
az a perc, amikor éreznünk kellene, hogy
ez figyelmeztetés, a hancúrozás ártatlan
perceinek vége.

S ennek a hangütésnek felel meg az
egész előadás is. Így például Don Juan
(Trokán Péter) önelégült hímként (sic!) jele-
nik meg, de azért, amit csinál, nem te-
hetjük őt felelőssé, nyilvánvalóan pon-
tosan követte a rendezői utasításokat.
Szinetár egy magakellető, élvetegségét is
unó figurát teremtett, s Trokán ennek
megfelelően viselkedik. Próbál olyan al-
pári lenni, amilyen csak tud, de ha csak a
play boy erotikájáról van szó, akkor
igazán felesleges volt Moliere-t elővenni.
Ugyanis ez a szerepértelmezés - erre
vonatkozóan idéztük fent Kierkegaardot -
teljesen ellentmond a darabnak magának.
Így érthetetlen, hogy miért kell a
házassági ígéretekkel elcsábított -
egyébként népszínműből származó - pa-
rasztlánykáknak közösen, egyszerre Don
Juan ágyába hullaniuk. A vörös fény-ben
imitált aktusnak, e diszkrétnek mondható
csoportszexnek itt semmi értelme nincs.
Lehet, hogy a kritikus érzéketlen: de
hosszú és unalmas is volt.

Ugyanennek a koncepciónak megfe-
lelően vezet értelmezési zavarokhoz El-
vira (Sára Bernadette) alakja is. Ha azt
még érthetjük is, hogy Elvira nem meg-
alázott és becsapott asszony, hanem epe-
kedő polgár, akkor sem érthetjük a bú-
csújelenetet. Elvira itt ugyanis átlátszó,
fekete fátyolban jelenik meg a színen -
mintegy lebeg -, s ennek már semmi más
értelme nincs azon kívül, hogy a néző is
láthatja, miért marasztalja Don Juan. Az
viszont érthetetlen, hogy miért megy el
Elvira. Ha ilyen ruhákban mászkál, ő sem
akarhat mást, mint Don Juan. Mind-ennek
végül az az eredménye, hogy a kí-
sértetjelenet teljesen elsikkad, s értelmet-
len, hiszen amennyiben a kísértet ilyen,

úgy Don Juannak igaza van, ha a kí-
váncsiságon kívül mást nem érez.

S ez a logika működik végig az egész
előadás alatt. A játék már-már konzek-
vensen a szöveg ellenére történik, mindig
mindennek az ellenkezője igaz. A
bosszúért lihegő testvérek már-már bur-
leszkfigurák, a szomorú és elszánt atya
merő szenilitás és hülyeség. Pontosabban
az sem: kitüntetések tucatjaival a hátán is -
már nem karakterfigura, ha-nem
kabaréjelenetre emlékeztet. S ahogy
álldogál, szidja fiát, akinek minden
testrészére jut egy kacér szolgálólányka: ez
a jelenet sem más, mint külsődlegesen,
látványszinten megoldott feladat.

Egyetlen részt kell még kiemelnünk: a
darab végét, hisz ez külön is lényeges. Don
Juan pokolraszállását ugyanis kis
apokaliptikus ribillió követi, kétoldalról
hosszú gépfegyversorozatokat hallunk, s
ezalatt összedűl az egész díszlet.
Sganarelle „A bérem! A bérem!" felki-
áltással a nézőtéren át távozik, majd a
színpadra visszatérve tapsrendre hívja elő
az egész társaságot. Ekkor ismét meglátjuk
a Parancsnok szobrát, ezúttal azonban már
csak egy pár csizmát. Mind-ez Sztálin
szobrának ledöntésére emlékeztetheti a
művelt vagy elég idős nézőt, s valószínűleg
semmire sem a fiatalabbakat. A darab vége
tehát valóban eseménydús, de nem az a baj,
hogy ennyi minden történik, hanem az,
hogy sem-miért. Azóta sem sikerült
ugyanis meg-fejtenem az allegóriát: miért
kellene a Parancsnokot behelyettesítenem
Sztálinnal, és ha mindezt meg is teszem,
mire vezet az egész előadás ilyen
értelmezése. Az allegóriák és az utalások
értelmetlenül keveredtek egymásba, a
darab vége : teljes zavar, pontosan
eltervezve s igen látványosan.

Úgy gondolhatjuk, Moliére halott,
úgysem válaszolhat - de ez nem igaz. A

szöveg erejével volt jelen, s amennyire tőle
tellett, küzdött, ahol lehetett, ellent-
mondott Szinetárnak, s elég keményen
ahhoz, hogy világossá tegye: ami teljesen
ellenére van, annak nem adja oda magát.
Inkább vállalja, hogy a nem olvasott néző
őt hibáztassa, őrajta nevessen.

De nem könnyű ebben a helyzetben a
színészek munkájának elemzése sem.
Ugyanis, ha nem is szerethetem például
Trokán Péter szerepformálását, el kell
ismernem, hogy - követve a rendezői
utasításokat - jól és pontosan játszotta az
önelégült hímet. Remek orgánuma, sportos
külseje ebben nagy segítségére



van, tényleg gyakorlottan gáláns, élveteg
és utálatosan unott. Sajnos kevésbé volt
szerencsés Sára Bernadette, aki gya-
korlatilag nem tudott mihez kezdeni Szi-
netár Elvira-értelmezésével. Nem találta
meg a sértetten epekedő polgárasszony
hangnemét, túl hangos és nemegyszer
görcsös maradt. Az V. felvonásbeli fátylas
búcsújelenetért nem ő felel, szöveg és
értelmezés itt már egymás ellen játszik,
amit itt kellene, azt már tényleg nem is
lehet eljátszani. Remek és élő alakítást
nyújt viszont Iglódi István Sganarelle-
ként, kiválóak mozgásai, örök fintorai,
helyenként már burleszkre vett figurája.
Tényleg komédiázik, némajátékaival vé-
gigkíséri az egész előadást, s helyenként
már elfeledteti a rosszízű látványosságo-
kat. Ugyancsak remek karaktert formál
Kézdy György Vasárnap úrként. Oly
megfélemlített, amennyire ez csak lehet-
séges. Rövid jelenete végig ritmizált,
minden mozzanatában eltervezett. Nem
találhatták cl az előadás hangját a pa-
rasztszereplők : Dózsa László, Soproni
Ági, Marsek Gabi. Nekik ugyanis -
függetlenül mindentől - egy népszínmű
karikatúráját kellett eljátszaniuk, amit
lelkesen megtettek, csak a már említett
csoportszex utáni másodpercekben ke-
rültek lehetetlen helyzetbe. Az ártatlan kis
parasztlánykák, akiket eljátszottak,
mégsem érthették, hogyan is kerültek eb-
be a furcsa helyzetbe. Meg kell még em-
lítenünk Vándorfi László és Mihály Pál
kettősét. Elvira bátyjaiként remek komi-
kusi képességekről tettek
tanúbizonyoságot, s ezt mindenképp
értékelnünk kell. A darab
eklekticizmusához hű, de ezen belül
maróan gúnyos, szellemes jelmezeket
Schäffer Judit tervezte.

Mindent egybevetve: gondosan el-
tervezett s hellyel-közzel pontosan el-
játszott előadást láthattunk. Ez azonban
nem elegendő, a koncepció gyengéi és
egészében inadekvát mivolta súlyosabb
probléma annál, hogy önfeledten
élvezhessük a nekiszabadult komédiázást.

Moliére: Don Juan (Várszínház)
Fordította: Illyés Gyula. Rendező: Szinetár
Miklós m. v. Asszisztens: Kutschera Éva,
ifj. Mózes István. Díszlet: Fehér Mik-lós
m. v. Jelmez: Schäffer Judit m. v. Zenei
szerkesztő: Orbán György.

Szereplők: Trokán Péter, Iglódi István,
Sára Bernadette, Zala Márk, Vándorfi
László, Mihály Pál, Hetényi Pál,Hável
László, Soproni Ági, Marsek Gabi, Dózsa
László m. v., Pelsőczy László, Tímár Zol-
tán, Kézdy György.

KŐHÁTI ZSOLT

Akasztják a hóhért

A közvádló pécsi előadása

Az idestova hetvenéves, az Anschluss elől
1938-ban Svájcba menekülő s ma is
Zürichben élő Fritz Hochwälder ma-
gyarországi megismertetésében a pécsi

színház többszörös szerepet vállalt. Czí-
mer József fordította le s adta közre tíz
esztendeje a szerző legfontosabb művét, A
szent kísérlet című drámát. S 1980 ta-
vaszán Sík Ferenc rendezésében, Hajnal
Gábor fordításában A közvádló (Der
öffentliche Ankläger) bemutatója követ-te
Pécsett - jókora késéssel - a színmű
(nézetünk szerint: történelmi tragiko-
média) stuttgarti (1948), ausztráliai
(196z), párizsi (1965), eperjesi és prágai
(1965, 1966), osztrák (1965, 1973, 1976),
belga (1967), lengyel (1972, 1973), román
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