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alábbis az általam látott két előadás közönségre-
akcióiból erre lehet következtni -, a remek nyelvi
játékoknak és a rendkívül dinamikus, szuggesz-
tív színészi munkának köszönhető. A társulat
minden tagjának vannak olyan pillanatai, amikor a
figyelem a játék mikéntjére, magára a színészi
megoldásra irányul. Különösen az esetenként
kiváló hangmoduláció (például a beszéd és a
stilizált ének közti finom váltások), illetve az olyan
egyszerű mozgáselemek tűnnek fel, mint például
a Láb és a Kéz műviségében megkapó futkosása.
Éppen ezért sajnálatos, hogy az előadásnak azok

Egyetlen nagy kérdés motoszkál a fejemben (a
sok kicsi mellett), mialatt Nagy András Don
Juan, a sevillai, a kővendég és a szédelgőcímű
drámáját nézem a Merlin Szín-házban a Thália
Társaság előadásában: lehet-e, érdemes-e ma,
a XX. század végén, egy új korszak küszöbén
színművet írni Don Juanról, tudunk-e még bármi
olyasmit leírni, elmondani ezzel a történettel
kapcsolatban, amit korábban nem mondtak el?
A kérdés azért is tűnik helyén-valónak, mert
Nagy András szellemes és okos, kitűnő verbális
humorral rendelkező munkája nyilvánvalóan az
egyik legtiszteletreméltóbb kudarc a Don Juan-
(fiktív és szak)irodalom tengerében. Elmélyülten
gondolkodó szerzőről tanúskodik, aki vélhetően
olyan tárgyról írt darabot, amely már régóta
kedves a szívének (amint azt a Don Juanhoz
hasonlóan összművészeti ihletésű „one woman
show"-jából, az Almából is tudjuk, különösen
izgatja a csábítás témaköre, illetve azok a
személyiségek, akik a csábítás művészetén
keresztül kérdeznek rá a létezésre, próbálnak
megtudni valamit saját létbevetettségükről). A
darab irodalmi-zenei utalásai világossá teszik,
hogy a szerző mindent ismer, mindenről tud, ami
az elmúlt három évszázadban a sevillai szédel-
gővel kapcsolatban napvilágot látott. Lehet, hogy
épp ez a baj, itt keresendő a „minden a helyén
van, a megközelítésmód árnyalt, a megvalósítás

Bregyán Péter (Masetto), Kubik Anna (Zer-
lina), Újvári Zoltán (Don Juan) és Szirtes Gá-
bor (Sganarelle)

a részei, amikor a színészek bábjaikból kinyúlva
(a szavakat kísérve) csak kézfejükkel kommuni-
kálnak egymással, ötlettelenek és megoldatla-
nok, pedig remek lehetőség kínálkozna a fino-
man kidolgozott és humoros hatású test- és
jelbeszéd kialakítására.
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elegáns, de az egész valahogy mégsem műkö-
dik" érzésének a forrása. Nagy András talán túl-
ságosan is sokat olvasott és gondolkodott; túl
sokat bízott az intellektusra és keveset az intuíci-
óra, pedig a szigorúan intellektuális megközelí-
tés a Don Juan-mítosz esetében óhatatlanul el-
szegényítéshez vezet, mert ennek a mítosznak a
szó mágiáján túl az érzetek és képek mágiája is
eredendően sajátja. Nagy András nyelve kétség-
kívül képekben gazdag, izgalmas és invenciózus,
élvezet hallgatni - ha azonban egy Don Juanról
szóló drámában a képiséget kizárólag (vagy

főként) a verbalitás hordozza, akkor óhatatlanul
hiányérzetünk támad, mert valódi érzékletesség
és dinamizmus helyett csupán az érzékletesség
absztrakciójában részesülünk.

Don Juan, az Örök és Univerzális Csábító képe
olyan régóta él az európai köztudatban, hogy az
az érzésünk, mintha örök időktől fogva létezne.
Pedig csak valamikor a XVII. század derekán
jelent meg a kultúrtörténetben ez a két archetí-
pust (a nőhódítót és a halottgyalázó-istentagadót)
is magában foglaló, ambivalens és lenyűgöző
személyiség, hogy alig százötven év alatt szédítő
karriert fusson be minden létező színházi,
irodalmi és zenei műfajban. (A képzőművészet
csak azért maradt semleges terület a számára,
mert a sevillai egyik leglényegesebb attribútuma,
a mozgás, még inkább a folytonos ener-
giaáramlás a festészet vagy a szobrászat eszkö-
zeivel kevéssé megragadható.) Don Juan nagy
korszaka (ekkor készül a legtöbb variáció a té-
mára) a XVII., még inkább a XVIII. század. Ekkor
születnek azok a művek, amelyek mind a mai
napig meghatározóak közös Don Juan-képünk
szempontjából: Tirso de Molina, Moliére és Mo-
zart alkotása. Minden ezután készült vagy ké-
szülő Don Juan-dráma, -novella, -zenemű és -
film velük száll vitába, rájuk reflektál, a fenti
darabokhoz képest vagy az ő ellenükben állít
valamit. Furcsamód azt az alapvető viszonyítási
pontot, amelyet Mozart operája vagy Moliére
tragikomédiája képvisel, egyik feldolgozásnak
sem sikerült meghaladnia, bármilyen izgalmasak,
érdekesek is egyébként. Ritkán tartjuk őket
egyértelmű remekműveknek, s amikor Don
Juanról beszélünk, mind a mai napig sokkal
inkább Tirso de Molina, Moliére vagy Mozart
hősére gondolunk, semmint Puskinéra, Byroné-
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ra vagy akár Montherlant-éra.
Mintha az egyre bizonytalanabbá
váló világban, egyre viszony-
lagosabb, egyre inkább devalválódó
értékek között nehezebb lenne
megragadni az immoralitás, a
relativizmus és a szkepszis
kétségbeesett hősét, mint a XVIII.
századnak a többség számára még
biztos fogódzókat kínáló közegében.
Talán úgy is fogalmazhatnánk: minél
inkább egy illúziótlan, varázsától
megfosztott világban élünk, minél in-
kább kor- és sorstársunkká válik
Don Juan, minél közelebb van
hozzánk, annál nehezebb beszél-
nünk róla - s ha mégis meg-tesszük,
jóval kisebb hatásfokkal tesszük,
mint tette egykor Tirso de Molina
vagy Moliére.

Éppen ezért a XX. század csupán
látszólag kedvez a témának:
mindenkinek, aki Don Juanról akar
írni, meg kell küzdenie a demitizáció
problémájával. Napjaink Don Juanja
már nem hős, nem mágikus figura,
még kevésbé megfejtésre váró titok.
Freud-nak hála, valószínűleg egy
kicsit túl sokat is tudunk róla ahhoz,
hogy ugyanolyan szenvedéllyel és
lelkesedéssel közelítsük meg
alakját, mint amikor még csak
sejtéseink voltak, áttételeken és
metaforákon keresztül fogalmaztuk
meg, mit is jelent a szá-
munkra. Mindent agyonbeszélő,
információ-túl-tengésben és
jólértesültségben szenvedő korunk
sokkal inkább a Don Juan-
disszertációknak és -elemzéseknek kedvez,
semmint vele kapcsolatos új drámák írásának.
Nagy András műve is ezzel a problémával küzd:
mindent elmond Don Juanról, amit 1997-ben tudni
lehet róla, és ezzel óhatatlanul is elszegényíti azt
a történetet, amely-nek varázsa többek között
megfoghatatlanságában, az elhallgatásban, a
kimondhatatlanban rejlik. Már volt szó a beszéd
központi - és szerintem ezáltal tökéletesen téves -
szerepéről: Don Juan számára csakugyan fontos
a beszéd, a szöveg mint az önkifejezés egyik
eszköze, de ugyanakkor azt is tudja, hogy „amiről
nem lehet beszélni, arról hallgatni kell". Ahelyett,
hogy valódi szituációkat és akciókat látnánk
viszont a színpadon, okos, fanyarul szellemes
fejtegetéseket hallunk Don Juanról, arról, hogy
kicsoda is ő valójában, a férfi-nő viszonyról,
Istenről, életről, halálról és így tovább. A
színpadi történések hangsúlyozottan a régi Don
Juan-klisék ironikus imitációi, ebből azonban
még nem születik valódi dráma.

Varga Mária (Elvira)és Újvári Zoltán (Ilovszky
Béla felvételei)

Érvényes, bár gyakran kissé közhelyes igazságo-
kat hallunk a szereplők szájából, mint például azt,
hogy az élet nagy bábjáték, amelynek mozgatója
(talán) az Isten, ezeket az igazságokat azonban
sehol sem hitelesíti érvényes, jelen idejű színpadi
valóság. Donna Anna, Elvira, Sganarelle folyton
„jókat mond", ahelyett, hogy igazi, konfliktusos
viszonyba kerülne Don Juannal, pedig a színpa-
don mindig több hitele van a hatásosan felépített,
igazi feszültséget hordozó jelenetnek, minta drá-
mai formába bújtatott filozofikus értekezésnek,
legyen bármily elegáns és stílusos. A másik alap-
vető gond az, hogy a darab Don Juanja sok
mindent azért mond és gondol, mert a hagyo-
mány így írja elő (nem véletlen a rengeteg, kü-
lönben frappáns, szórakoztató utalás az elődök-
re, főként Mozartra). A különböző elemzések
következtében mára szinte tényként kezelendő,

hogy a hős a csábításon keresztül
valójában az életéből kétség-
beesetten hiányolt értelmet keresi,
létezésének céltalanságát, ürességét
próbálja leplezni, az adott színpadi
valóság azonban - előzetes
ismereteinken kívül - semmivel sem
indokolja meg, miért éppen ilyen Don
Juan, és miért gondolkozik éppen
így.

Új Don Juan-kép helyett tehát
csupán a sok régebbi alapján készült
mechanikus vázat kapunk,
gondolkodásra, belefeledkezés-re
sem csábít semmi, egyrészt, mert a
darabban már minden olyan
megállapítás elhangzott, amelyhez -
jó esetben - nekünk kellett volna
eljutnunk; másrészt, mert nincs
történet, cselekmény, amelybe
belefeledkezhetnénk. Nyilvánvaló
(vagy legalábbis mi a mai fejünkkel
nyilvánvalónak tartjuk), hogy amikor
Don Juan elcsábít egy apácát, vagy
vacsorára invitál egy halottat, akkor
egy feltételezett univerzális Rendnek
dob kesztyűt, mint ahogy az is
evidens a számunk-ra, hogy a nők
testén át „Istenhez akarja
átszeretkezni magát". Attól azonban,
hogy ebben a darabban ez
egyértelműen ki is mondatik, és a
fenti olvasatot nem csupán az
alkotás egésze sugallja, még nem
lesz feltétlenül „modernebb" a mű,
mint a
nagy elődöké - legfeljebb kevesebbet

bíz a fan-
táziánkra.

Csiszár Imre rendezése láthatóan nem törek-
szik a darabból hiányzó érzékletesség „pótlásá-
ra", a rendelkezésére álló eszközöket - látvány,
zene - inkább a darab szövetén átsugárzó irónia
felerősítésére használja. A történet szereplői eb-
ben az értelmezésben kivétel nélkül elrajzolt ka-
rikatúrák, kellően pontos körvonalak nélkül. Fá-
radt bábjátékot, unalmas, sem a szemet, sem a
szívet nem gyönyörködtető marionetteket látunk
egy olyan jellegtelenné stilizált játéktérben,
amely a hagyományos Don Juan-helyszínek
(Donna Anna erkélye, templom, erdő) felidézése
ellenére sem képes atmoszférát teremteni, még
puszta illusztrációnak is kevés. (A díszlet Szlávik
István munkája.) Szakács Györgyi jelmezei ezút-
tal is pontosak, szépek, ám önmagukban nem
értelmezhetők. Don Juan Tenorio „valós" korára, a
Csiszár Imre által homályosan a „mítosz idejé-
nek" nevezett siglo de oróra nem utalhatnak,
hiszen a színpadi történés gondosan kerül min-
den konkrétumot, a realisztikus ábrázolásmódtól
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is távol vagyunk; ahhoz viszont, hogy valóban
stilizációról legyen szó, tudnunk kellene, ponto-
san mit is stilizálnak, azon túl, hogy egy Don
Juan-darabban általában „valahogy így", azaz
kicsit spanyolosan, kicsit klasszikusan szoktak
öltözni a szereplők. (Értsd: mantilla, spádé, kö-
peny, fekete kelmék, apácaköntös stb.) Ráadásul
az előadás még inkább „varázstalanít", mint
Nagy András szövege, valószínűleg innen is ered
a képek enervált sablonszerűsége, bár a második
részben két olyan mozzanat is van, amikor némi
feszültség, a különösség és a titok atmoszférája
lopakodik be az addig a maga hűvös józanságá-
ban, játékos unalmában korrekt előadásba: Don
Juan és Elvira második találkozásakor, illetve
annál a valóban lírai-poétikus jelenetnél, amikor a
három asszony, Don Juan lakomájára tartva,
útközben összetalálkozik, és öltözködés, szépít-
kezés közben mintegy félálomban, hangosan
gondolkodva életük nagy szerelméről mesélnek,
nem is a többieknek, inkább önmaguknak, anél-
kül, hogy észrevennék: ugyanarról a férfiról van
szó. A jelenetet szürreális hangulata, álom és
valóság közötti sajátos lebegése emeli az egyéb-
ként meglehetősen „gyalogos" empátiával ké-
szült előadás fölé.

A címszereplő Újvári Zoltán egyértelműen
rossz választás az események „mozgatott" moz-
gatójaként. Nem azért, mert nem klasszikus fér-
fiszépség -valóban nemez Don Juan lényege, a
csábítás virtuozitása aligha függ a vonások sza-
bályosságától -, hanem mert hiányzik belőle az
a sajátos, lenyűgöző szuggesztivitás, a személyi-
ség minden létező korlátot szétfeszítő ereje,
amely Don Juant mindenki életében hívatlan
főszereplővé, központi figurává teszi, függetle-
nül attól, hogy éveket vagy csak egy órát töltött
el vele. Bár a szemünk előtt játszódnak le az

Kétféle úton látszik haladni a rendszert váltott
magyar színház: az egyik irányzat - némi
leegyszerűsítéssel szólva- kitartóan menetei a
kereskedelmi színjátszás flitteres lépcsőfokain,
és zenés-szórakoztató bulvárprodukciókkal
igyekszik meghódítani a mindinkább
kikapcsolódásra, elvarázsolódásra és intenzív
szórakozásra vágyó publikum kegyeit. Ki akarja
szolgálni a nézőt, és az már csak egy-egy társulat
igényességén, felkészültségén,

események, nem érjtük, miként sikerült ilyen
fontosságra szert tennie, s hogy életének-halálá-
nak nemcsak e világi, de transzcendens tétje is
van. Es miután ezúttal is olyan centrális szer-
kezetről van szó, amelyben döntő jelentőségű a
főszereplőhöz való viszony, a többiek is meg-
sínylik a szó szoros értelmében központi szemé-
lyiség hiányát. Az elcsábított, majd elhagyott nők
közül Varga Mária elfojtott szenvedélyektől vib-
ráló apácája emelkedik ki. Pontosan érzékelteti
az utat, amelyet Elvira jár be a magába zárkózás-
tól a „kinyílásig", egy teljes asszonyi sors válla-
lásáig, annak minden magaslatával és mélységé-
vel együtt. (Valószínűleg nem véletlen, hogy ép-
pen annak a két jelenetnek van ereje és intenzi-
tása, amelyben ő fontos szereplő.) Kubik Anna
Zerlinája, Igó Éva Annája túlságosan is egysíkú:
az előbbi a ki tudja, hányadik variáció az életre-
való, kikapós parasztlány figurájára, és ezúttal
Anna sem több groteszk karikatúránál: első meg-
jelenésekor még van néhány frenetikus pillanata,
de azután egyre jobban elszürkül. A férfiak tábo-
rából Szirtes Gábor Sganarelle-jét érdemes meg-
említeni minta legélettelibb alakot ebben a sajá-
tos Don Juan-panoptikumban, neki köszönhető
az előadás néhány igazán mulatságos pillanata.
A többiek - Ottavio, a Komtur, Masetto - mind-
össze szükséges kellékei egy olyan előadásnak,
amely csupán hivatkozni tud egy nagy mítoszra,
tartalommal, főként új tartalommal azonban nem
tölti meg.

Nagy András: Don Juan, a sevillai, a kővendég és a
szédelgő (Thália Társaság, Merlin Színház)
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Mécs Károly, Szirtes Gábor, Varga Mária, Kubik Anna,
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tehetségén - és persze finanszírozottságán -
múlik, hogy milyen színvonalú produkciókkal
akar-ja megnyitni a nézők pénztárcáját, hiszen
fölismerte, hogy a színház ugyanúgy
szolgáltatás, mint bármi mása szabad piaci
világban, amely a kereslet-kínálat törvényei
szerint forgalmazható.

A másik irányzat ugyanilyen kitartással -
megint csak leegyszerűsítve - a drasztikusan
romló feltételek közepette is társadalmi érzé-
kenységű színházat akar létrehozni, olyan pro-

dukciókat, amelyek esetében nemcsak a mit és
a hogyan többnyire esztétikai köntösben jelent-
kező problémái z izgalmasak, hanem a kinek, a
miért s a milye világképpel erkölcsi-művészi
kérdésfeltevései is. A két irányzat között persze
széles átjárhatóságú folyosó nyílik (nem beszélve
a nehezen definiálható alternatív színházak
tömeges megjelenéséről) - a műfajok, műfor-
mák, stílusok és formálásmódok gazdag sokszí-
nűségében artikulálja magát újra meg újra az
ezredvég színháza.

Kaposvár nyolcvanas évekbeli nagy korsza-
kának ellen(zéki) színháza főképp társadalmi re-
levanciájával jelölte ki e társulat helyét, szerepét
a rendszerváltás évtizedére (ami persze
egyszer-re jelentkezett művészi és stiláris
megújulás-ként), miközben egy pillanatra sem
mondott le a legszélesebb közönségrétegeket
megszólító tradicionális műfajokról és
műformákról - az operettjátszástól a
legkülönfélébb zenés és szórakoztató
műfajokig.

A fenti eszmefuttatást két vadonatúj Miller-
repríz inspirálta; úgy látszik, Kaposvárott s a
József Attila Színházban is a hatvanas évek si-
kerdarabjaiban vélik megtalálni a kornak adekvát
társadalmi drámákat.

Az ügynök halála

Kaposvárott realista játékot formáinak Miller
darabjából. Ha nem születik új magyar dráma (?),
amely a jelen idő, drasztikusan átalakuló és bru-
talizálódó világunk konfliktusait tudná érzékenyen
megjeleníteni, előveszik a hajdani amerikai
sikerdarabot, Az ügynök halálát. A század köze-
pén született dráma, a milleri vízió az elüzle-
tiesedő világról, az úgynevezett fogyasztói társa-
dalom erkölcsi csődjéről akár még alkalmas is
lehetne a kibontakozó korai kapitalizmus gyötrel-
mes drámáinak, emberi frusztrációinak megjele-
nítésére. Újsütetű társadalmi dilemmáink szer-
kezete, a sokszor megidézett eredeti tőkefelhal-
mozás egzisztenciális és pszichikai léthelyzetei
számos ponton érintkeznek a harmincas évek
Amerikájának válságkorszakáéval. (Az előzmé-
nyekben, a hagyományokban, az érzékelésmód-
ban s a kiútkeresés stratégiáiban persze fényév-
nyiek a távolságok.)

Mivel házal Willy Loman évtizedek óta? - kérdi
Miller a negyvenes évek végén született
darabban. Csak az az ember életképes, aki érvé-
nyesülni tud? - kérdezhetné a rendező, amikor

Miller darabját viszi mai színpadra. Znamenák
István, a kaposvári előadás rendezője azonban
nem aktualizál, hűséges akar maradni a szöveg-
hez, a milleri dramaturgiához s a drámatörténeti
idejéhez. ldőutazásra invitálja hát mai nézőjét.
Igaz - az előadás legalábbis erről tanúskodik -,
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