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ellemességérzet az előadás legfőbb meghatá-
ozója, amibe belefér egy kis tisztító erejű
ityergés a gyermekáldozat felett, hogy aztán
nnál könnyebb legyen egyemberként
eloldódni a finálé gyermekekért könyörgő
ohászában.

Mindezt nem iróniának szánom. A musical
űfaji sajátosságai alapvetően meghatározzák
mozgásteret: lényegesen több kell legyen az

rzelmekre, mint az intellektusra ható mozzanat.
mitől azért lehetne persze sötétebb tónusú,
rámaibb a produktum - lásd Hegedűs a házte-
őn vagy a Hair, hogy csak néhányat említsünk a
űfaj klasszikusai közül. Dés László kellemes,

elyenként karakteres (a nagy zabálást például
annibálzenével kísérő) dallamaiban és Horváth
éter rendezésében azonban kicsit túl sok a
osoly, a meghitt egymásba kapaszkodás.

óllehet az alapszituációba, az összeverődött
yerek-csapat tagjai s a világ között formálódó
apcsolatrendszer ábrázolásába sokkal több
mbivalencia belefért volna - a kedvesség lett a
öbb. Nem koncepcionális problémáról, pusztán
rányokról van szó: a megvalósíthatóságukban
enyegetett álmokat, a békebeli jövőképet
egelevenítő s ekként dramaturgiailag

ökéletesen indokolt betétszámok mellett
egfért volna tán egy kicsit több pszichológiai

ealizmus (gondolom én, például a Legyek ura
smeretében).

Ami a jól szervezett előadás részletein me-
engve fogadalmam megszegésére s a film
egnézésére késztetett, az az utolsó jelenet

setlensége, amelyben a századosnak szólított
gyenruhás (Forgách Péter) civódik a
yerekekkel, s a helyi hatalom képviselőjeként, a
astély előtti csatatéren toporogva faggatja őket
múltjukról. Ez az alak, valamint Hollai Kálmán
zakaszparancsnoka és Pagonyi János

eventeoktatója oly mértékben operettfigurává
ikeredett, hogy már-már a pamflet felé viszik
z előadást (ellenükben játssza el Kulka is a
aga külvilág-képét), erősen gyengítve a
eglőtt kisfiú, Kuksi halálával kiteljesedő
efejezés drámaiságát. A kisfiút egyébként Kazi
alázs játssza igen jól, mi-ként a többi gyerek is
ercigeskedés nélkül, jól mozogva, jól énekelve,
ajd' minden megszólalásában hitelesen hozza

maga szerepét. Fonák módon egyébként
zövegszerűen e számomra gyanússá lett

elenet a leghívebb az eredetihez, csupán a
elyszín s az addigra megteremtett miliő lett
ása színpadon, no meg a hatás, amely

zörnyen didaktikussá lett. Mindazon-által
étségtelen érdeme a jelenetnek, hogy a film
jranézésére inspirált, ugyanis így válhatott csak
yilvánvalóvá számomra, hogy az alkotók
ramaturgiailag igen jó munkát végeztek, meg-
rősítve a filmben éppen csak sejtetett szerelmi
zálat, s időtlenné téve a szörnyű emlékekkel
lő, megerőszakolt Éva és Hosszú kapcsolatát,
alamint oksági összefüggést teremtve a fogoly
uzsikus eloldozása és Kuksi halála között.

(Kuksi tragikai vétsége, hogy elengedi a biza-
lomgerjesztő öreget, akire gyanakodva, árulásá-
tól tartva indulnak felderítésre s esnek fogságba
a banda tagjai, későbbi kiszabadulásukkal
egyértelműen a kastélyra és lakóikra terelve a
gyanút.) Kétségkívül kerekebb - mondhatni, le-
kerekített - így a történet, ám ez jelen esetben
pozitívum, s mindaz, ami az embergyerek filmes
ábrázolásából nem átvehető, egy-egy jól meg-
választott mozzanattal pótolható. Sokatmondó,
pontos megoldás például, ahogy a más elhagya-
tott gyerekekkel szembeni ösztönös agresszió
magától értetődő természetességgel oldódik já-
tékká, az ellenségben felfedezve a potenciális
játszótársat.

A dramaturgiai erények ellenére soknak tűnik
az ismétlés, mind a helyzetek, mind a zenei
anyag tekintetében.

Az előadás vitathatatlan hozadéka: egy biztos
sláger, a „Földanya, éganya" kezdetű dal

zékely Gábor hat évig nem rendezett ma.

gyar színpadon.
Vajon tudta-e Székely hat évvel ezelőtt

hogy ez így lesz, s tudta-e, hogy ilyen hosz-
szú ideig lesz így? Nem valószínű. Hajda

ni elhatározásának okait soha nem szellőztette,
annak vélhető következményeit egyáltalán nem
taglalta. Színházi szakmánknak azonban kellő
ismerete volt Székely megvesztegethetetlen mi-
nőségelvűségéről; azt hiszem, többségünk idő-
ben megértette, hogy visszavonulásával emberi
és művészi feddhetetlenségét védi, hivalkodás-
tól mentesen, akkori színháza sikereinek „top-
ján" feltehetőleg megsejtve a társadalmi változá-
sok során bekövetkező törvényszerű hanyatlás
veszélyeit. Székely azonban még prognózisra
sem vetemedett, mindössze csöndesen kilépett
a körből; kérlelhetetlenül komolyan gondolta tá-
volmaradását is.

Várakozásának és visszatérésének méltó,
fajsúlyos, nyomatékát az Új Színház Don Juan-
előadása igazolja. Az elmúlt hat évben is oly
sokszor hamvukba holt, a „Nagy Változás" köz-
ben eliminálódott színházi reflexeinket maga
mögött hagyva Székely az első, aki hajlandó
volt elfelejteni egy elmúlt korban még helyénva-
ló, de azután már egyneművé és idejétmúlttá
lett ítélkezés színházi gyakorlatát. Székely vég-
re kérdez, nagyon fontosat kérdez, és nagysze-
rűen kérdezi. Számomra az Új Színház-beli

(egyike a túl sokszor ismételteknek) és a csupa jó
gyerekszereplő között Tunyogi Bernadett éneke-
si, színészi teljesítményét tekintve is remek Évája,
nem különben Buch Tibor Hosszúként ugyancsak
felfedezésszámba menő alakítása, s hogy telje-
sülhetett végre Kulka János vágya: egyedül
éne-kelhet a színpadon. Nem utolsósorban
pedig a biztos közönségsiker a színház
számára.

Valahol Európában (Fővárosi Operett Színház)
Zene: Dés László. Dalszöveg: Nemes István.
Szövegkönyv: Bőhm György, Horváth Péter,
Korcsmáros György. Rendező: Horváth Péter.
Díszlet: Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea.
Koreográfia: Krámer György. Hangszerelte: Malek
Miklós. Karigazgató: Rónai Pál. Vezényel: Váradi
Katalin/Sebők Károly.
Szereplők: Haumann Péter/Kulka János, Buch Tibor,
Tunyogi Bernadett, Kiss Zoltán, Kazi Balázs, Farkas
Richárd, Tímár Bálint, Arany Tamás, Szilvási János,
Császár Réka, Forgách Péter, Marik Péter, Pagonyi
János, Péter Richárd, Hollai Kálmán.

Don Juan nemcsak korunkról való mérlegelése-
inknek, de rég befagyott színházi operálásaink-
nak is végét, s valami jelentősebbnek a startját
remélteti.

Székely előadása egyetemes kérdést vet föl
egy olyan világban, amely egyre több értéket
rombol, és egyre kevesebbet hoz létre vagy őriz
meg. Ennek a dekadenciának a rohamos finisét
idézi Antal Csaba díszlete is, a mulandóságban
elenyészett korok falai, elemei, a klasszicizált tö-
rések, ívek, a mintázatukban meggyűrődött,
málló barokk ornamentikák, a térdmagasságban
sérült vakolat, amelyeknek századokon át tol-
hatták neki a szemünk elől elenyészett különféle
bútorokat. Antal felejthetetlen aurát teremt egy, a
szépségnek szánt térben, amelyből éppenség-
gel leginkább a szépség kopott ki ijesztően. Né-
hány személytelenné, arctalanná vált mellszo-
bor a beszögellésekben, egy halom porosodó
könyv a sarokban, amelyen egy már soha meg
nem szólaló cselló árválkodik. Antal az egykor
impozáns teret egy általa jól ismert, igénytelen
korszak praktikus vasszerkezetével fedi be, s a
színpad mélységét hasonló keretű üvegfallal
osztja ketté. Minden ívet, lendületet, minden laká-
lyosnak ígérkező területet megtör, meg bánt vala-
mi kisszerű és kényszerű méltatlanság. A kompo-
zícióból kedvencemmé lett egy száradt, egykor
fehér virágú bokréta, amely aléltan, ottfelejtve,
hervadtan lóg egy mennyezet alatti alkóv
peremé-
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ről. No meg a bal oldali falon húzódó,
faburkolatba ácsolt zsinati padsor, ez az egész
előadást meghatározó szakrális elem, amely az
ítélet fenyegetésének áhítatát manifesztálja
mozdíthatatlanul, s noha szerepe mindössze
egyszer adódik, de mégis mindvégig, az összes
képen keresztül nélkülözhetetlenül funkcionál. A
díszlet minden részlete konkrét, egészének
egységkénti alkalmazása azonban mégis
elasztikus képzetekkel ajándékozza meg az
érzékenyebb megfigyelőt. Hol szállodai szobában
vagyunk (?), hol Don Juan otthonában (?), hol
egy fürdőházban (?), hol egy passzázsban (?), s
miközben a szinte dramaturgiai önkénnyel
változó világítás is tagadhatatlanul pontos
hatásokat sugall, az előadásban csakis a
színészek, a helyzetek, a distanciák közlik, hol
is vagyunk, s minden határozottsága,
monumentalitása ellenére végre egyszer nem a
díszlet játssza el az előadást, ha-nem a társulat.

Az Új Színházban a körülöttünk elromlott vi-
lággal szembesülünk, s mégis mindenkit, aki
színpadra lép, megveszekedett élniakarás igaz-
gat; csupa megszállott túlélővel vagy sokkal in-
kább a túlélésben csupán megszállottan re-
ménykedővel találkozunk. Épp a Cserhalmi által
élt Don Juan agnosztikus tisztánlátása által fe-
nyeget a teljes körű végzet, itt létezésének té-
nyét, esélyét mindenki Don Juannal szemben
védi, s mert Don Juan az egyetlen, aki könyörte-
lenül készül szembesülni a sors megnyilatkozá-
sával, lévén a legerősebb, neki adatik meg, hogy
utolsóul bukhasson el. Csak az ő bukása válik bi-
zonysággá a végítélet elkerülhetetlenségét ille-
tően, a többiek csak kisszerűbben szembesül-
hetnek saját tragédiájukkal, hiszen tragédiájuk
épp Don Juan tántoríthatatlanságában testesül
meg, az ő elveszettségük mindössze komple-
menter motívum Don Juan odüsszeiájában.

Székely és Cserhalmi Don Juanja saját ko-
nokságával a lázadó ember camus-i intését pél-
dázza: az élvezet egybeesik a pusztulással.

Ennél égetőbbről, fontosabbról, időszerűbb-
ről nemigen szólhat manapság művész.

A Cserhalmi által (megint csak hangsúlyo-
zom!) é l t - és nem játszott - Don Juan, miként
korunk és világunk, eleve elfogadja az egyén
méltatlan megsemmisülésének tényét, de az ez
ellen való lázadás lehetőségei közül nincs ké-
pessége, ingere, becsvágya mást is megpróbál-
ni, minta végzet fenyegetésével szembeszegülő
teljes szuverenitást, öntörvényűséget. Azt, hogy
bármi áron, de megmaradjon individuumnak. Ez
a Don Juan konokul megveti a konformista eré-
nyeket, amelyek nem fékezhették meg világának
menthetetlen elsilányulását, s a pórias átlagos-
ság elleni dühével, sztoicizmusával párbajra hív-
ja a tízparancsolatot. Cserhalmi Don Juanja nem
hedonista, nem élveteg rögtönző, hanem gon-
dolkodó, tépelődő és szenvedő férfi, akinek álla-

potát nagy történetek előzik meg, aki megkínlód-
va saját korát és sorsát, már rég belenyugodott
elkárhozásának tényébe, de egyvalamihez
mégis makacsul ragaszkodik, ahhoz tudniillik,
hogy a maga mögött hagyott bűnös hérosz le-
nyűgöző erővel avathassa halhatatlanná. Cser-
halmi Don Juanja jól számol, bukásának elkerül-
hetetlensége valóban időtlen kérdéseket hagy
maga után, például az egyik legfontosabbat,
hogy vajon az emberi jóságot magának követelő
Isten nevetségessé tehető-e földi halandó által,
ha az a rosszat választja!?...

Molière, Székely és Cserhalmi útkeresése
sokkal kevésbé moralista, mint praktikus. A nagy
hatású individuum fátumát veszi tudomásul, s a
történet megjelenítése is tiszta, világos értelme-
zésével kérdez: érdemes-e a jelentőséget a
Rossz katedrálisává emelni, vagy hasznosabb-e

elszíntelenedni a vélt Jóban? Cserhalmi alakítá-
sa színházi köznapjaink legértékelhetőbb minő-
ségei között sem alakítás, sokkal inkább vallo-
más. Cserhalmi egy újra érvényes egzisztencia-
lista konfliktust szenved s egyszersmind élvez
végig, puszta jelenléte is kérdőjel: feladható-e a
nagy szerep az üdvösségért, cserébe egy távo-
labbi, puhány elmúlást nyerve, vagy inkább ra-
gaszkodni kell a legszélsőségesebb választáso-
kat provokáló vállaláshoz, s nem engedni, hogy
az ego még halálunk előtt egzitáljon ben-
nünk?!... Ha a kockázatmentes erényesség kö-
zépszerűsége előbb öli meg énünket, mint ahogy
fizikai valónk megszűnik létezni, nem valódibb-e
kihívni a sorsot, provokálni azt a legvégsőkig,
hogy adjon végre nyilvánvaló választ: mi az
igazibb bennünk, a bűn lázadása vagy az
erény meghunyászkodása!...

Cserhalmi Don Juanja az első pillanattól tudja,
hogy elbukik, de a színész kiválóságát dicséri,
hogy még jelenvaló szkepszise is kíváncsi; kí-

Don Juan: Cserhalmi György
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váncsi arra, saját züllése mennyire züllesztheti
még tovább környezete ostoba, esélytelen és el-
gyöngült állagát. Molière Don Juanja dramatur-
giailag nagyon vékonyan lineáris, drabálisabban
mutatkozik inkább etűdök sorozatának - ezért is
a drámairodalom egyik, ha talán nem legnehe-
zebbje! -, s igencsak figyelemre méltó, amikor
Cserhalmi az etűdök konfliktusainak csúcsain
rendre csak leül, összehúzza magán gönceinek
redőit, szinte nem csinál mást, csak figyeli, mit
művelt, mit okozott. Átadja magát az általa kreált

helyzetek önkényének, kiszolgáltatja magát ne-
kik, de láthatóan tudja, biztos benne, hogy min-
denkinél lefegyverzőbb karizmája, vállalásának
féktelen konoksága előtt egyszer majd mégis-
csak meghunyászkodnak a körötte s miatta té-
bolyulttá vált kisszerűek. Az első rész végén el-
csodálkozik ugyan, hogy a kőszobor bólintással
adja tanújelét a vacsorameghívás elfogadásá-
nak, de örül is, hogy ezzel a gesztussal a legvég-
ső és biztos válasz esélye születik meg. Cserhal-
mi elébe megy a biztos végzetnek, kíváncsi a
végzet megbízható határozottságára, s ezzel a
cinikus kíváncsisággal magát korunkat képviseli,
korunk nevében intéz megkerülhetetlen kérdést
az örökkön ködösen meghunyászkodó minden-
hatóhoz. Számára már a bizonyosság is értéke-

sebb, érdekesebb, minta lassan általánossá vá-
ló, „puzzle-szerűen" elébünk tűnő Világvége.

Sinkó Sganarelle-je számomra ugyanezeket
a kérdéseket teszi föl, csak más irányból: lehet-e
igaza a gyáva kisszerűségnek, lehet-e jelentő-
sen érvényes a jelentéktelenségben megfogal-
mazódó igazság, józanság?!...

Az előadás ezekre a végzetesen fontos kér-
désekre még csak a válasz rezonanciáját sem
várja, nem igyekszik markáns effektusaival fele-
letet adni dilemmáinkra; enged a színházból tá-
vozni megszégyenülten, ránk testálja a bennünk
egyszerre megbúvó Sganarelle-t és a mindig fel-
lázadni ingerkedő Don Juant.

Székely rendezésében, színészeinek játéká-
ban egyetlen pillanat erejéig sem érhető tetten a
„blickfang", a variábilisan leleményes megoldá-
sok hivalkodó kísértése. Egyetlen mozzanata
nincs az előadásnak, amelyet felfedezve oda-
súghatnék egy mellettem ülő szakmabelinek:
,,... nézd, mit talált ki a rendező! Nézd, mit képes
művelni ez vagy az a játszó személy!" A
hatásvadász szcénát fegyelmezetten,
eltökélten kerüli Székely, szinte laposan
igazgatott az egész játék, csak épp mindig
kristálytisztán elemzett a helyzet, világosan
jelenik meg benne a színészi pozíció, óramű
pontossággal célszerű vala-mennyi törekvés.
Irigylésre méltó egyszerűség hatja át a két és fél
órát, de ehhez az egyszerűséghez csakis
olyanfajta érzékeny elmélyültséggel lehet eljutni,
amely az olyan meggyőző pálya-képet élők
sajátja, mint amilyen Székely, Sinkó, Cserhalmi.

(Mind ez idáig nem kritikát írtam - jelen sze-
repemben csak a nagyszerűségtől megejtett pá-
lyatárs vagyok! -, „kritikát" nem is ismerek e
Don Juan esetében!... Ha egy előadás ilyen ton-
nás súllyal ráz meg, észre sem veszem esetle-
ges kritizálhatóságának apró tüneteit. Így aztán
még két elismerés kívánkozik ide elkerülhetetle-
nül. A sokszor humortalannak mondott Székely
ezúttal is a legnemesebb komolysággal robbant
keserű nevetéseket a nézőtéren. Naiv, de
ugyanakkor bölcs irónia szövi át a teljes elő-
adást. A másik, amiről nem mulaszthatok el szót
ejteni, Szakács Györgyi ruhái: monokróm kollek-
cióban ilyen színességet ritkán tapasztaltam,
testhez és jellemhez simuló, testet és jellemet
ennyire formázó öltözékeket saját közegével tö-
kéletesen harmonizálva ritkán fedezhet föl még a
sokat színházbajáró is.)

Az Új Színház Don Juanja komoly kérdései-
vel nemcsak intéllektuálisan, morálisan, érzel-
mileg kápráztatott el, hanem szakmai perspek-
tívákat, követelményeket is állított elém. Mint
gyakorló színházrendező boldogan, de szomo-
rúan léptem ki a színházból; boldogan, hogy
végre létrejött egy ilyen minőség, s szomorúan,
hogy valószínűleg - legalábbis általam! - be-
érhetetlenül.

Sganarelle: Sinkó László
(Koncz Zsuzsa felvételei)


