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A harmadik abszurd

Vázlat Jean Genet-ről

Az abszurd drámáról mint nagyjából le-
zárt, drámatörténetileg immár világosan
meghatározható irányzatról szólva a va-
lamennyire tájékozott honi színházbarátnak
három név ötlik azonnal eszébe: Ionesco,
Beckett, Genet. De míg az első kettő
világát, írói egyéniségét személyes
emlékek és róluk olvasott kommentárok
segítségével többé-kevésbé ki tudja rajzolni
magának, Jean Genet-ről már sokkal
bizonytalanabb fogalmak kavarognak
fejében. Elsősorban is a másik kettőnél
sokkal pittoreszkebb, látványosabb életútja
tolul előtérbe: mindaz, amit Genet átélt
addig, amíg Sartre, híres, vaskos kötetet
kitevő „előszavában", a Szent Genet,
komédiás és vértanúban ki nem kiáltotta az
egzisztencialista vallás Keresztelő Szent
Jánosának. Ennél az életrajznál azonban
mindenképpen érdemes megállni; Genet
esetében valóban kulcs az oeuvre-höz.

Az ismeretlen Gabrielle Genet tör-
vénytelen gyermeke lelencházban nőtt fel,
majd nevelőszülőkhöz került. Tíz-éves
korában ezek alaptalanul lopással vádolták,
mire a kisfiú, ösztönösen felismerve, hogy
siralmas és védtelen társadalmi helyzete
eleve vonzza a gyanút és a rágalmakat,
támadással válaszolt: egy újfajta III.
Richárdként eltökélte, hogy gazember lesz.
„Mivel a családom elhagyott - írta Egy
tolvaj napló-ja című önéletrajzi művében -,
természetesnek találtam, hogy ezt a tényt
tovább súlyosbítva férfiakat szeressek, ezt
a vonzalmat pedig tovább súlyosbítsam
lopással, a lopást a bűnnel vagy a bűn-
részességgel. Így tagadtam meg tudatosan
egy világot, amely megtagadott engem." A
rá megváltoztathatatlanul kirótt létezési
forma passzív elfogadásának helyébe e
létforma aktív vállalása lépett, az
„egzisztencia" „esszenciává" szubli-
málódott: Genet választott, és Sartre ezt
tekinti felfedezettje életében a példa-szerű
pillanatnak.

A következő két évtized során Genet
bekóborolja Európát, miközben az idő
legjavát Európa börtöneiben tölti. Ti-
zenötször volt büntetve (első írásai is
különböző fegyházakban láttak napvilá-

got), és végül, 1948-ban már életfogytig-
lani börtön vár rá, amikor Sartre kez-
deményezésére a francia értelmiség elitje,
köztük Maurois, Cocteau, Picasso és mások
kijárják számára az elnöki kegyelmet. Ettől
kezdve Genet nem tér le a polgári
tisztesség útjáról, sőt mint ember, teljesen a
háttérbe húzódik; élet-menetéről alig tudni
valamit. Időnként hosszú hónapokra
rejtélyesen eltűnik, majd váratlanul
felbukkan valamelyik darabja próbáin,
hogy aztán ismét visszavonuljon.
Ellentétben loneseóval, kerüli a
nyilvánosságot, interjút nem ad, elismert
íróként sem tart igényt a társadalmi
szereplésre. Valószínű, hogy eszméinek
megvalósításában, indulatainak
levezetésében most az írás tölti be azt a
funkciót, mint azelőtt a bűnözés: hisz
Genet eszmei alapon álló bűnöző volt.
Azelőtt lopással, kerítéssel, zsarolással,
bankóhamisítással, most pedig drámái-nak
és regényeinek megalkotásával tör
ugyanarra a célra: kesztyűt dobni a tár-
sadalom arcába. Genet először
bűntetteiben, később írásaiban a végső
következményekig hajtja, az abszurdig, a
démoniig fokozza a társadalom ellentmon-
dásait; ki akarja tépni őket a hazug ci-
vilizációs formák burkából és elszabadítani
őket, hogy szilaj és gátlástalan tombolásuk
végül feldúlja, elpusztítsa magát a
társadalmat, amelynek méhében
kicsíráztak. (Épp ezért oly sokatmondó
egész alkotása szempontjából az az érdekes
körülmény, hogy európai bolyongása során
a náci-Németországból fehér lappal,
megverve kullogott el; ahol az
ellentmondások már amúgy is önmagukat
szították fel Genet által nem is álmodott
démoni méretekig, ott neki nem volt mit
keresnie; tovább vándorolt, a maga
civilizált vadászterületeire. „Még az Unter
den Lindenen is - írta - úgy éreztem,
mintha egy banditák szervezte táborban
lennék ... Úgy éreztem: ez itt tolvajok
nemzete. Ha itt lopok ... csak a dolgok
szokásos rendjének engedelmeskedem,
ahelyett, hogy elpusztítanám azt.")

Genet tehát a klasszikus abszurdokkal
ellentétben a társadalomra dühös. Beckett
keserű indulata általában az emberi állapot,
a „condition humaine" el-len itányul;
Ionesco megcsipkedi ugyan a mai
kispolgári létezés jelenségeit, de ezeket
ugyancsak az általános és örök emberi
természet jellegzetes és aktuális
megnyilatkozásainak tartja. Ezért bár-
mekkora, immár könyvtárnyi irodalom
foglalkozik is velük, még egyetlen kom-

mentátornak sem jutott eszébe műveikben
az osztálytársadalom tudatos bírálatát
felfedezni (ami persze nem zárja ki, hogy
egyesek rá ne mutattak volna szem-
léletüknek a korban, a mai polgári tár-
sadalomban és a polgári filozófiákban
rejlő gyökereire). Genet azonban, épp
indulatának konkrét, társadalmi célpontjai
miatt, már igencsak megzavarta a bí-
rálókat. A külföldi források olyan ellen-
tétes értékeléseket tartalmaznak, mégpedig
nem csupán az esztétikum, a „tetszik -nem
tetszik" síkján, hanem alapvető szemléleti-
tartalmi kérdésekben, egyazon darab
kapcsán is, hogy úgy tűnik: Genet-t
Nyugaton is alig ismerik jobban, mint
nálunk, ahol mindössze a Cselédek jelent
meg nyomtatásban és a szűk
közönségréteghez szóló Egyetemi
Színpadon.

Az érdekesség, a játék, de még inkább a
kínálkozó tanulságok kedvéért hadd
állítsunk fel néhány jellegzetes ellentét-
párt egy-egy Genet-darab bírálataiból. A

Cselédek, az első bemutatott színmű
például sokak szemében úgyszólván rea-
lista társadalmi drámának tűnt. Így ér-
tékelte egyébként a művet egy magyar
kritikusa is: az előadás „kristálytiszta
logikával közvetítette egy indulatos író
egyszerű (kiemelés tőlem - Sz. J.) szán-
dékát: bemutatni a cselédsors tragiku-
m á t . . . Maga a cselekmény semmivel sem
bonyolultabb, mint mondjuk a rokon
témájú alkotás, az Édes A n n a . . . " De
ennél is tovább megy a Kanadai Magyar
Munkás lelkes és jószándékú méltatója:
„Nem vitás, hogy Genet hatásosan beszél
színdarabjában. Harcias osztálytudattal
(kiemelés tőlem - Sz. J.) lép fel."

Persze a Cselédek viszonylag valóban a
látszólag legegyszerűbb Genet-dráma. De
az író ismerői már e mű kapcsán is
felvetették, hogy a lényeg: a cselédek
„társadalmi irigységből utánozzák úrnő-
jüket, a torzító tükörjáték és a pirandellói
megkettőződések szellemében" (Le
Monde). Tovább figyelhető ez a polari-
zálódás a Négerek kapcsán, és most
szándékosan két kommunista lap kritikusát
idézem. Guy Leclerc a L'Humanitéban így
ír: „A mai napig nem ismerek olyan
darabot, amely a fajüldözés és a
gyarmatosítás leleplezésében elérné e
»bohóctréfa« mélységét és kiterjedését." A
Daily Worker kritikusa, Myke Myson épp
az ellenkező nézeten van: „A mai
világban, amely telve van a fehér hódí-
tónak a színes bőrű alattvaló iránti meg-
vetése feszültséggel terhes következ-



ményeivel, ha van valami, ami még jobban
eltávolíthatja a színházat az élet
problémáitól - ez a darab az." Az erkély
kapcsán Lucien Goldmann a Les Temps
Modernes-ben nagy tanulmányt szentelt
annak bebizonyítására, hogy Az erkély
nemcsak realista mű, hanem „a francia
irodalom első nagy brechti drámája",
amennyiben az elnyomás „technokrati-
zálódásának" s a gazdasági és politikai
hatalom azonosulásának világméretű fo-
lyamatát festi, tipikus szinten. Fejtege-
téseiben egyébként sok részletigazság ta-
lálható - csakúgy, mint Genet műveiben.
Goldmannt megtéveszti, hogy Genet éles
szemű és gondolkodó író, aki a maga torz
világképét időnként zseniálisan meglátott
és átvilágított valóság-elemekből építi fel.
A lényeg azonban mégis az, amit a Neue
Zürcher Zeitung Az erkélyről szólva így
foglal össze: „Egy látszatvilágot új
látszatvilágok váltanak fel."

Genet eddigi utolsó darabja, a Spa-
nyolfalak viszont, noha az algériai háború
ihlette, jóformán már csak a társa-dalom
legreakciósabb rétegét, a „fekete lábúakat"
és az egykori gyarmati katonák
szövetségeit téveszthette már meg; ők
bűzbombákkal és füttyel tiltakoztak a
darab ellen, amelynek rendeltetését és
mondanivalóját merőben félreértették, s
„balfelé" tolták: „Több nap óta - írták
tiltakozó manifesztumukban - Párizsban
olyan darabot játszanak, amelynek
egyetlen célja, hogy ismét provokálja va-
lamennyi régi frontharcost és a francia
hadseregre egy szekérnyi mocskot zúdít-
son." Valójában Genet - akinek pede-
raszta-, tolvaj- és katonaszökevény-mi-
voltát már csak e sértődött harcosok
kiáltották a pusztába, a közvélemény rég
napirendre tért fölötte - egészen más célra
tört, ahogy ezt maga meg is írta Roger
Blin rendezőnek: „Ne feledje, hogy
hasonlíthatatlan, extrém ünnepséget kell
rendeznie, amely minden esz-közzel arra
törekszik, hogy áttörje azt, ami bennünket
a halottaktól elválaszt." Ezt persze a
fekete lábúak aligha foghatták fel.

Mindezen félreértések forrását nem
nehéz feltárni. Genet, éles ellentétben
nemcsak Beckettel, Ionescóval, hanem
valamennyi abszurddal, drámáinak alap-
konfliktusát a mai világ legsarkítottabb
társadalmi antagonizmusaiból meríti.
Urak és szolgák állnak szemben a Cse-
lédekben, elnyomók és forradalmárok Az
erkélyben, négerek és fehérek a Né-
gerekben, gyarmatosítók és felkelő gyar

matosítottak a Spanyolfalakban -- ha csak
e konfliktusokat nézzük, úgy tetszik,
Genet a mai osztályharc enciklopé-
diájának megírására vállalkozott, olyan
meztelen modellhelyzetek megalkotására,
amelyek Goldmannt Brechtre emlé-
keztették. Leegyszerűsítés volna azt állí-
tani, hogy Genet számára e konfliktusok
csak ürügyet jelentenek, ravasz esz-közt
mondanivalója hatásos megfogalmazására.
Genet valóban tudja és hirdeti, hogy
halódó társadalomban él. Hadd idézzük
ismert és nemcsak nagyon szép, de mélyen
őszinte ars poeticáját: „Nem tudom,
milyen lesz a színház egy szocialista
világban. Jobban el tudom képzelni,
milyen lenne a mau-mauk között - ám a
nyugati világban, amelyet egyre
közelebbről érint a halál, s amely egyre
inkább a halál felé fordul, a szín-ház csak
a komédia komédiájának tükrözésében, a
tükrözés tükrözésében finomulhat ki,
amelyet a szertartásos elő-adásmód
csodálatosan szubtilissá, majdhogynem
láthatatlanná tudna tenni. Ha az ember
úgy döntött, hogy önmaga gyönyörűséges
haldoklását szemléli, akkor szigorú
gonddal kell kiválasztania és el-rendeznie
a temetés szimbólumait. Vagy pedig úgy
dönt, hogy életben marad, és felkutatja az
Ellenséget. Számomra soha sehol nem lesz
Ellenség és nem lesz haza, még valami
elvont, belső értelem-ben sem. Ha valami
megindít, az csak hazám hajdani létének
nosztalgiája lehet. Énhozzám már csak az
árnyak színháza férkőzhet."

Jean Genet, az egykori elvi alapon álló
aszociális bűnöző az elnyomottakban saját
testvéreit, vele egyformán gondolkodó
harcostársait látja, akikkel addig érez
egyet, amíg a fennálló, bűnös és halálra
ítélt társadalom bomlasztására,
aláaknázására, az elkerülhetetlen ítélet
minél gyorsabb és látványosabb
végrehajtására törnek. Cselédei, négerei,
forradalmárai, arabjai el akarják pusztítani
a „nyugati" avagy polgári világot, amely
az úrnőben, a gyarmatosítókban, a
királynő-tábornok-bíró-püspök-rendőr-
főnök hierarchiában ölt testet.

Ez a tendencia valóban megzavarhat-ja a
bírálókat, különösen ha a látott előadás ezt
a tendenciát állítja köz-pontba. A Cselédek
egyik párizsi elő-adása például a két
szolgálót néger színésznőkkel játszatta; az
est legnagyobb élménye - Genet
szándékával persze korántsem egyezőn - e
kettős elnyomatás úgyszólván statikus,
égbe kiáltó szimbolikája maradt. Avagy: a
Négereket Pá

rizsban először bemutató félig műkedvelő
jellegű alkalmi néger társulat fiatal
színészei a maguk elsöprő lendületével,
harcias indulatával lefojtották,
visszaszorították Genet morbid dekaden-
ciáját; nem csoda, hogy a L 'Humanité
kritikusa játékukból csak a fehérek el-
ítélését érezte ki, hozzáfűzve, hogy persze
csak azokét a fehérekét, „akik számára
önök is, jómagam is csak valami-fajta
négerek vagyunk". Csakhogy Genet maga
nem ezt akarta. Ha egyszer ki-jelentette:
mélységesen nem érdekli, hogy darabja
segíti-e a négerek ügyét vagy sem - ezt
nem lehet egy az egyhez értelmezni, mert
hisz nyilvánvaló, hogy Genet az
elnyomottak pártján áll; és mégis igazat
mond, amennyiben ugyanilyen
nyilvánvaló, hogy az „ügy" mint olyan
valóban nem érdekli. Genet ugyanis - és
egy óriási, egész életét és életművét
meghatározó vargabetű után itt
kanyarodik végső soron mégis vissza az
abszurdokhoz - nem hisz az „ügyek-ben".
Hite szerint a valóság megismerhetetlen,
és ezért lényegileg megváltoztathatatlan.
Elnyomottai eszközök egy, a rendszer, a
társadalom szervezetében gyökerező
halálos ítélet végrehajtására; ha az ítélet
végrehajtatott, nem következik semmi, ami
az előzményekhez képest alapvetően más
lenne. Az elnyomottak, a lázadók vagy
még menet köz-ben belebuknak abba,
hogy lényegileg csak szerepcserére, az új
elnyomó funkciójára törnek (Cselédek, Az
erkély); vagy ha győznek, valóban olyan
rend-szert szerveznek meg, amely
lényegét tekintve nem különbözik a
korábbi elnyomóikétól (Négerek,
Spanyolfalak), és amely ellen egykor
ugyanúgy harcba indulnak majd az új
Genet-k és sorstársaik: az
ítéletvégrehajtók.

E szemlélet fényében érthetők meg, s
válnak többé öncélú szadisztikus képzetek
kiélésénél azok az eszközök, az a harci
stílus, amelyet Genet elnyomottai
hirdetnek és alkalmaznak, a halál és a
pusztulás szépségének hitvallása, a rituális
külsőségek közé stilizált iszonyú ke-
gyetlenkedések, amelyek a legemlékeze-
tesebben a Spanyolfalak egyik híres ké-
pében jelennek meg: az arabok sorra fel-
rajzolják a spanyolfalakra az elnyomók
elleni merényleteik eredményét: felgyúj-
tott házakat és narancsligeteket, meg-
becstelenített szűzlányok vérét, kiszúrt
szemeket, kiontott beleket, kitépett, gő-
zölgő szívet. Kadidzsa, a felkelők szim-
bolikus értékű agg nemtője, így vonja őket
számadásra: „Mit tettél azért, hogy



győzzön a Rossz?" Az elnyomottak harci
célja tehát csak az lehet,, hogy a társadalom
szervezetéből sarjadt rosszat, bűnt és
kegyetlenséget ad abszurdum fokozva saját
mocskába fojtsák bele a társadalmat - az
elnyomott csak „rossz" lehet, egy magasabb
cél szolgálatában. Elnyomó és elnyomott
között tehát a különbség csak ennyi: az
előbbi számára a rossz a fennálló rend
konzerválásának eszköze, tehát létérdeke,
hogy civilizált keretek között tartsa; az
utóbbi a fenn-álló rendet fel akarja
robbantani, tehát abszolutizálja a rosszat.
Más, új, építő ideológiára nincs és nem is
lehet szüksége, mivel emberibb, okosabb
rend Genet szerint nem születhet.

Ez a szemlélet az alapja a Genet-féle,
méltatói által annyit emlegetett, de
összefüggéseiből általában kiszakított
tükörjáték-rendszernek, a teljes relativiz-
musnak, a dolgok megismerhetőségét
meghiúsító „kép a képben"-hálózatnak.
Genet tükörútvesztőjében minden látszó-
lagos realitás végül újabb illúziónak
mutatkozik. Elnyomók és elnyomottak
ellentétét épp azért polarizálja oly élesen,
hogy végső soron kitűnjék: ha a tükörbe
néznek, arcképük összeolvad, mert objektív
végcéljuk semmiben sem különbözik. Akár
az egyik győz, akár a másik, csak újabb
tünékeny illúziórendszert hoznak létre, a
rossz manifesztálódásának egy újabb
szervezetét, mielőtt mind belehullanának az
egyetlen igazi, kézzelfogható realitásba: a
halálba.

Genet elnyomottai vagy kitaszítottak,
akik helyzetükből vallást és mítoszt gyár-
tanak, vagy ha ennél többre vállalkozva
forradalmárrá válnak, végül maguk is
helebonyolódnak a tükrök labirintusába,
megrekednek a rossz örök körforgásában.
És mégis: Genet a maga cselédeivel,
négereivel, arabjaival minden alkalommal
újra meg újra, elemi erővel át-életi s maga
is átéli az elnyomók iránti feneketlen,
szilaj, őrjöngő gyűlöletet, olyan izzó

szenvedéllyel, amelynek a többi abszurdnál
hiába keresnők nyomát, és amely valami
furcsa, konok, ferde becsületre vall. Egy
ennyire értelmet-lennek és fölöslegesnek
látott harcot új-ra meg újra,
személyiségének és energiái-nak teljes
bevetésével csak az tud vállalni, akinek
legfőbb és meghatározó élménye az
elnyomó rendszer képmutató aljasságának
gyűlölete. Bár Genet előbb idézett
nyilatkozatában azt állítja, hogy az ő
számára nincs ellenség, ez csak annyit
jelent: nincs olyan ellenség, akinek
legyőzésétől új életet lehetne remélni,

akinek veresége kivezetné az emberiséget
a tükörútvesztőből. Valójában Genet tudja,
hol az ellenség és eszmélő korától
fanatikusan gyűlöli; de ugyanakkor ezt az
ellenséget végső soron legyőzhetetlennek
megragadhatatlannak tartja, mert - hite
szerint - legyőzése után jellegzetességei a
győztesbe költöznek, és az utódok az
egyik tükörútvesztőből csupán egy
másikba lépnek át.

E cikk keretei között nem elemezhetjük
részletesen Genet négy reprezentatív
drámáját. Nem foglalkozhatunk drama-
turgiai felépítésük, konvenciórendszerük
bonyolult törvényeivel, sajátos filozófiai
aspektusaikkal, egyes részletek problé-
máival; még csak a minden sorukon át-
sugárzó jelentős írói tehetség megnyilat-
kozásaival, páratlanul egyéni esztétikai
jellegzetességeikkel sem foglalkozhatunk.
A négy drámán csupán alapkérdésünknek:
Genet szemléletének, mondanivalójának,
írói egyénisége alapvető
meghatározottságának fényében pillant-
hatunk végig.

A Cselédek (1947) képlete viszonylag a
legegyszerűbb, bár ez az egyszerűség,
mint már jeleztük, megtévesztő. Megté-
vesztette az ősbemutató rendezőjét, a nagy
Jouvet-t is, aki 1947-ben szabályos
klasszicista pszichológiai drámaként vitte
színre, Christian Bérard finom, szug-
gesztív, de a valóság vonásait sűrítő
színpadképében. Az író maga már akkor
sem értett egyet a rendezéssel, és nem
véletlen, hogy csak több, mint két év-tized
múltán találkozott egy olyan elő-adással,
amelyet adekvátnak érzett: a spanyol
Nuria Espert-társulat produkciója volt ez,
az argentin Vietor Garcia rendezésében,
aki mágikus áldozati rí-tusként rendezte a
művet, lehántva róla minden felszíni
realitást; a két színész-nő csengettyűző
koturnusokon, a paroxizmusig hevülő
transzban vonaglott-vergődött a
színpadon, megvalósítva Genet
instrukcióját, miszerint az alakok ne
valódi jellemek legyenek, hanem artaud-i
értelemben vett „jelek", önmaguk sorsának
szimbólumai.

1947-ben Genet túl korán jött; a kor
színháza még nem érett meg konvenció-
rendszerének megértésére, s még az ő
fegyverzete sem volt teljes. Így a Cselé-
dek valóban egy barokkosan túlfűtött, a
pszihopatológia sötétebb bugyraiig ha-toló
Édes Anna benyomását kelthette, sőt,
keltheti, mint láttuk, ma is. Holott, ha már
a párhuzamnál maradunk, nem véletlen,
hogy Édes Anna eljut a tettig,

Claire és Solange azonban csak önmagát
emészti el. A ferde hajlamú, eszelős test-
vérpár ugyanis önmagát legalább úgy
gyűlöli, mint az úrnőt; legfőbb kínjuk
abból fakad, hogy az úrnő undorát a
cselédek iránt jogosnak érzik, és legfor-
róbb vágyuk a szerepcsere. Az úrnő ha-
talmát nem azért szeretnék megdönteni,
hogy önmagukat, Claire-t és Solange-t
mint olyat juttassák hatalomhoz, hanem az
úrnő Claire és Solange nevű újabb
inkarnációiként szeretnének uralkodni más
cselédeken. Az előbbi alternatívára, a nyílt
és egyértelmű lázadásra, önmaguk
egyéniségének érvényesítésére létez-
hetnének reális esélyek, csakhogy ezek-
ben Genet nem hisz; az utóbbi alternatíva
azonban az adott esetben csak illúzió, s
ezért ábrázol a dráma harc, tény-leges
cselekvés helyett hátborzongató, morbid
rituálét, amelybe - s ez Genetnek a
koncepción belül valóban bravúros
leleménye - törvényszerűen épül bele a
retardálás, a tettről való lekésés moz-
zanata. Mert nem véletlen, hogy mire az
úrnő megöléséhez érnének, az idő mindig
eljár a lányok fölött; látszólag akaratuk
ellenére, valójában mégis legbelsőbb énjük
parancsára el kell mulasztaniuk a
cselekvés pillanatát; ahogy Claire maga
beismeri: „Igen, sokáig készülődünk."

Mivel a lányok célja illuzórikus, a rituálé,
az „előkészületek" szükségképp
fontosabbak a cselekvésnél; az a
szerepcsere, melyre szívük mélyén áhí-
toznak, soha nem valósulhat meg, és torz,
elvetélt lázadásuk szükségképp fullad bele
az önpusztításba, épp úgy, mint ahogy
Roger, Az erkély forradalmárja, aki titkos
vágyaiban az elnyomó rendszer
legsötétebb képviselőjével, a
rendőrfőnökkel akar azonosulni, e mitikus
azonosulás csúcspontján önmagát
kasztrálja.

A külső szerkezetét tekintve klasszi-
kusan zárt és tömör Cselédek után az író a
következő drámában, Az erkélyben. (1956)
sokkal többre vállalkozott: egyetlen tünet
ábrázolása után hirtelen átváltott nemcsak
az egész kóros társa-dalmi rendszer
feltérképezésére, hanem az azt felszámolni
kívánó forradalmi vállalkozások
törvényszerű kudarcosságának ábrázolására
is. Vagyis: egyetlen műbe sűrítve akarta
bemutatni, hogy a régi társadalom és a
megdöntésére vállalkozó új mozgalom
végső soron egy-anyagú, a változásba vetett
hit s maga a változás is illúzió csupán. A
tézist és az antitézist hivatott szintézisbe
foglalni a koncepción belül ugyancsak
zseniálisan



elgondolt jelképes intézmény: a Nagy
Erkély, az illúziók bordélya. A tézis: az
adott elnyomó rend, a maga hierarchiájával:
trón, egyház, katonaság, törvénykezés,
rendőrség. Az antitézis: az adott rend
megdöntésére törő forradalom. Madame
Irma nagyszabású bordélyháza, úgy tetszik,
az elsőt szolgálja: a vágyaik, személyiségük
kiélésétől megfosztott kisemberek itt jó
pénzért püspöknek, tábornoknak, bírónak
álmodhatják magukat, s a hatalommal való
bizarr pásztorórájuk végén megnyugodva
térnek haza, tovább szolgálni a valóságos
püspökök, tábornokok, bírák hatalmát.
Madame Irma maga is fél a
forradalmároktól: „Ha győznek a lázadók?
Akkor én elvesztem. Ezek munkások, nincs
képzelőerejük, túl erkölcsösek." S
kezdetben úgy tűnik, igaza van: az
antitézist, a forradalmárokat bemutató
képben Genet józan, kemény, céltudatos
férfiakat fest. Roger, az egyik vezető kiadja
a jelszót, amely, ha megvalósulna, romba
döntené Genet egész filozófiáját:
„Mindenki legyen önmaga s egyszersmind
a saját képmása." Csak-hamar azonban
kiderül, hogy a forradalmárok sem lehetnek
meg illúziók nélkül. Először csak egy
szökött bordély-házi lányt kiáltanak ki
szimbólumnak, a forradalom lelkesítő
nemtőjének, mert érzik: mítosz nélkül nem
győzhetnek, de később kitűnik, hogy
magára a nagy bordélyra is szükségük van.
A forradalom ideiglenes bukása után épp
Roger váltja valóra a rendőrfőnök addig
meddőnek bizonyult álmát. A rendőrfőnök
ugyanis eddig hiába áhítozott arra, amit
semmiféle rendőri terrorral nem érhetett el:
hogy az Erkélyben egy kliens egyetlen
órára az ő bőrébe akarjon belebújni. Genet
itt valóban Goldmann el-ragadtatására
méltó éleslátással tesz érzékletessé egy
történelmi mozzanatot: a rendőrfőnök tudja,
hogy eszméinek uralma csak akkor lesz
tartós, ha a funkció függetlenedik a
személytől, és a rend-őri uralom fogalma
egyenjogú, sőt, uralkodó helyzethez jut a
hatalom egyéb, a közhit által már
szentesített, mitikussá, tehát
támadhatatlanná vált pillérei: trónus,
klérus, katonai vezetés, törvénykezés
között. E mitikus karizmának köszönhető,
hogy a forradalomban elesett notabilitások
helyét zökkenőmentesen, a nép éljenzésétől
kísérve foglalhatják el az Erkély pojácái; a
rendőrfőnök tudja, hogy az ő uralma is csak
akkor lesz örök és sérthetetlen, ha nincs az
ő konkrét, halandó s a posztra csak
véletlenül rá-

termett személyiségéhez kötve. És Genet
egész reménytelen, nihilista filozófiája
kristályosodik ki abban a tényben, hogy
erre a funkcióra: a rendőri hatalom mitikus
szentesítésére, vagyis az elnyomó rendszer
végleges megerősítésére Roger, a
forradalmi vezető vállalkozik - mint-ha
Genet külön megbüntetné imént idézett
„szentségtörő" programjáért - kiélve saját
legtitkosabb, legmélyebb vágyait. Kintről
újabb felkelés harci zaja szűrődik he, de
Madame Irmának már nincs mitől tartania,
a főkancellár joggal nyugtatja meg:
„Valaki, asszonyom, aki ismét álmodik."
Tézis és antitézis a jövőben is, mint ahogy
ezúttal történt, megbékél, összesimul Az
erkély szintézisében: minden társadalmi
rendszer, minden uralmi forma, minden
emberi törekvés illúziókra, szerepjátszásra,
önmagunk és mások megtévesztésérc épül.

A Négerekben (1957) Genet visszatér a
zárt, egy színhelyen, folyamatosan le-zajló
drámaformához; mégis, a képlet ezúttal
sokkal bonyolultabb a Cselédekénél.
Többszörös áttétellel zajlik a „játék a
játékban". A darabot tíz néger szereplő adja
elő; közülük öt négereket játszik, öt pedig -
valóságos bőrszínüket csak rosszul leplező
maszkban - fehéreket, mégpedig Az
erkélyből már ismert hierarchia tagjait:
királynőt, misszionárius-püspököt, katonai
kormányzót, bírót, továbbá egy inast, aki
egyben a hatalmat kiszolgáló cinikus ér-
telmiségi típusa. Az öt néger színjátékot ad
elő az ál-fehéreknek: egy fehér nő halálos
pontossággal kitervelt és könyörtelenül
végrehajtott meggyilkolását rekonstruálják.
Az udvar elindul, hogy megtorolja a bűnt.
A négerek csapdába csalják és
lemészárolják őket, noha közben kiderül,
hogy a gyilkosság kétszeresen is fiktív:
nemcsak hogy csupán egy, állítólag már
megtörtént bűntény rekonstrukciója, hanem
még mint ilyennek is csak szimbolikus
realitása van: legfőbb rendeltetése, hogy
elterelje az udvar és a nézőtéren ülő
fehérek figyelmét a kulisszák mögött zajló
tényleges drámáról: egy néger áruló
kivégzéséről és a felszabadító mozgalom
újjászerveződéséről. De nyilvánvaló:
bármily kísérteties aprólékossággal idézik
is fel a négerek a fehér nő erősen erotikus
színezetű meggyilkolását, a lényeg nem az,
hogy ez a konkrét gyilkosság megtörtént-e.
Amikor a számonkérő udvar rá-jön, hogy a
látványos ravatal csupán két összetolt és
lepedővel letakart szék, jobban megrémül,
mintha a lepel alatt

valóban egy megfojtott és megcsonkított
hulla heverne. „Ne tévedjünk - sóhajt a bíró
-: egy halott, egy hadosztálynyi, egy
népfelkelésnyi halott, ebből még
magunkhoz térhetnénk ... de ha egyáltalán
nincs halott, ez a végünket jelentheti."

Ismét egy ragyogó genet-i ötlet: a rituális,
csak szimbolikus gyilkosság végzetesebb
egy valóban megtörténtnél, mert azt fejezi
ki, hogy nem-csak egyetlen fehér számára
nincs kegyelem, hanem az egész fehér faj
számára. Ezt az irgalmatlan egyetemes
hadüzenetet fogalmazza meg a maszkját
levetett „fehér királynő": „végre meg-
tudják (ti. a fehérek), mi az egyetlen drámai
kapcsolat, amely köztük és köztünk
létrejöhet." E kapcsolat tartalma
nyilvánvaló : a két faj közül csak az egyik
maradhat fenn. Pontosabban: ha a fehérek
egy része életben marad is, csak a négerek
egykori funkciójában létezhet tovább - a
négerek végső programja ismét csupán egy
szerepcsere. Mi-kor Félicité, az idős néger
asszony, a Spanyolfalak Kadidzsájának és
Ommujának mitikus erejű, harsonás szavú
elődje, meghirdeti a négerek világfelkelésé-
nek gyújtó programját, a királynő felteszi a
kérdést: „És a ti négereitek? A
rabszolgáitok? Azokat honnan veszitek
majd? . . . Mert ilyenekre szükség van ..."
És Félicité így felel: „Talán majd ti ..."

A dráma részletes elemzése kimutat-
hatná, milyen pompásan ismeri Genet az
elnyomottak lélektanát. Különböző
változatokban fejezi ki azt a gondolatot,
hogy az elnyomottak lelki torzulásaiért az
elnyomók a felelősek, s hogy az
elszenvedett sérelmekre, megaláztatásokra,
kínzásokra miképp alakul ki a reakció:
akkor hát legyünk százszorta olyanabbak,
mint ahogy elképzeltek, százszorta
olyanabbak, mint amivé züllesztettek.
„Beleszorítottak bennünket egy képbe,
hogy belefojtsanak - hát akkor csikorogjon
a foguk ettől a képtől - sziszegi Archibald,
a néger játékvezető Négerüljetek
meg, négerek. Tartsatok ki, egészen a
tébolyig, amellett, amire kárhoztattak:
ébenfa színetekben, a szagotokban, sárga
szemetek-ben, kannibáli hajlamaitokban."

Ez a motívum ölt érzékletes formát például
abban a bravúros képben, amikor a
gyilkolni induló néger fiatalembert kedvese
sápadtnak találja, és suviksszal feketíti
tovább arcát-kezét. De a színjáték egész
koncepciója e nagyszerű részlet-
megfigyelések abszolutizálására épül.



Genet, a rá jellemző paradox kettősséggel,
drámája első rétegében, halálosan
komolyan veszi szereplőinek néger voltát
(egyébként ahhoz is ragaszkodott, hogy a
színészek valóban négerek legyenek, s a
nézőtéren legalább egy fehér üljön, még ha
az fehérnek maszkírozott néger vagy
bábfigura is); és ugyancsak halálos
komolysággal gyűlöli a fehér elnyomókat.
Másfelől viszont - és a végső hatás
szempontjából ez a döntő - a négerek is
csak modellt jelentenek számára az
elnyomók és el-nyomottak
szerepcseréjének, a tükörút-vesztő
áttörhetetlenségének, a történelem örök és
változatlan körforgásának újabb
demonstrációjához; négerei, a rossz
megszállottjai, akiket pillanatnyilag igazol,
hogy a rosszat a fehérek növelték nagyra
bennük, hatalomra kerülve a rossz
konzerválóivá, az új el-nyomó garnitúra
tagjaivá válnak majd, és akkor egy új Genet
„Fehérek" címen írhat majd drámát az
elnyomottak szent gyűlöletének
kirobbanásáról.

A Spanyolfalak. (1961), Genet mind-
máig utolsó drámája, Az erkély
freskóteclmikájához tér vissza, de még
sokkal szélesebb ecsetkezeléssel; ez Genet
első olyan műve, amelyet a bemutatóhoz
meg kell húzni, méghozzá alaposan, leg-
alább a felével. Ez művészi szempontból
nem válik a dráma javára, kétségtelen
viszont, hogy benne teljes gazdagságban
vonul fel Genet gondolati és művészi
világának valamennyi összetevője. Tartalmi
szempontból a drámában négy réteg fejlik
fel. Az első réteg itt is az embertelen
elnyomás ellen lázadó kizsákmányoltak -
ez esetben az algériai nép - nyomorának és
indulatainak kétségtelen együttérzéstől
fűtött, meg-ragadó ábrázolása, a
gyarmatosítók kép-mutató hitványságának
szenvedélyes, gyűlölettől izzó leleplezése.
A két tábor viszonyát ragyogó és par
excellence teátrális szimbólumok fejezik
ki. Az egyik ültetvényes a levegőben
lebegő pompás bőrkesztyűjét bízza meg a
bennszülött munkások szemmel tartásával,
a másik párnából készít ülepet és pocakot
tekintélye biztosítására; az arab parasztok
kultikus légy-imádata pedig a rájuk
kényszerített nyomornak azt a dacosan
büszke, a szertelenségig hajtott vállalását
fejezi ki, amellyel már a Négerekben is
találkoztunk. A második réteg azonban már
ismét a szerepcsere. Ameddig az arabok
csak már-már öncélúnak ható
kegyetlenkedésekben tobzódnak, még nem
veszítik el az író rokonszenvét,

mert mindezt nemcsak jogos, de példa-
szerű reakciónak tartja. Bár az algériai
nézők önérzetét e jelenetek sérthetnék
leginkább, sokkal súlyosabb és megsem-
misítőbb vádat lövell a szabadságharcosok
felé Genet a dráma befejező jeleneteiben,
amikor életművében először egy győztes
forradalmat ábrázol, és megmutatja,
miképp tagadja az meg önnön lényegét.
Genet nem mondhat el-ítélőbbet egy
mozgalomról, mint amit büszkén vall egy
arab katona-szereplője: „Ezt a háborút
most már nem élvezetből vívjuk, hanem
azért, hogy megnyerjük." Aki nem valami
ellen, hanem valamiért harcol, az már el is
árulta a harc eredendő jogosultságát. Az új
harcosok a legendák lomtárába utalják a
gyűlölet és a vérengzés megszállott párkáit,
az első korszak hőseit, s Ommu, az agg
párka megvetőn süvíti feléjük: „No persze,
ti már elérkeztetek a méltóság és a
fegyelem szakaszához, ti már a tetszetős
menetek, a parádék és a hősi halál
korszakát élitek, mi? És közben éneklitek a
Madelont, a Marseillaise-t, no meg a
győzelem szépségét ... Menj csak át a
másik oldalra, ott a szépség meg a
méltóság! ... Aki utánozza őket, az máris
hozzájuk tartozik ..." Az algériaiak - és
mutatis mutandis mind az elnyomottak - ha
győznek: máris lényegileg azonossá válnak
a korábbi el-nyomókkal.

A harmadik réteg, amely ugyancsak e
darabban munkálódik ki először ilyen
hangsúlyosan: a halál, mint az élet lényegét
alkotó talmi és illuzórikus szerepcserék
ellenpólusaként az egyetlen realitás. A
színpadképet alkotó spanyol-falak,
amelyek hálás és szellemesen ki-aknázott
teátrális lehetőségeiken túl az embereket
elválasztó áthidalhatatlan távolság
szimbólumai, a halálban átszakadnak:
értelmét veszti minden földi el-lentét,
barátok és ellenségek, arabok és franciák
nyájas derűvel békélnek meg és fölényes,
jóindulatú iróniával szemlélik a földön
tovább csatázó felek értelmet-len
gesztusait. (Ez egyébként Genet gon-
dolatvilágának legközhelyszerűbb, legér-
dektelenebb rétege.)

És végül a negyedik, a legsajátabbul
genet-i réteg, amely a kuszán szétágazó
cselekmény központi szálában, Szaidnak és
családjának történetében fejeződik ki: a
rossznak, az öncélú rontásnak és bom-
lasztásnak apoteózisa. Szaid, a falu leg-
szegényebb legénye, anyja, a minden
közösségen kívül álló „nőstényfarkas" és
felesége, Leila, a falu legcsúfabb leá

nya tagadnak minden emberi törvényt,
életelemük a bűn, a mocsok; Szaid tulajdon
munkástársait lopja meg, börtönből
börtönbe vándorol, s végül a forra-
dalmárokat is elárulja. Genet értelme-
zésében azonban épp ezáltal válik az el-
nyomottak igazi, egyedül méltó szentjévé,
s ezt Kadidzsa és Ommu, a vér-szomjas
agg párkák, meg is értik. ,.Szaid, Leila, én
kedveseim! - imádkozik hozzájuk
Kadidzsa. - Ti megértet-tétek, hogy már
csak a rosszban van a reménység. Rossz,
rossz, te csodálatos, te, aki megmaradsz
nekünk, amikor már minden
cserbenhagyott, csodatévő rossz, te fogsz
segíteni rajtunk." Ezt a rosszat testesíti meg
az elátkozott család, bennük sűrűsödik
össze az elnyomottak minden torz indulata,
romboló és ön-pusztító gyűlölete, ők
képviselik mind-végig az elnyomottakhoz
egyedül illő magatartást: amikor a győztes
szabadságharcosok kegyelmet kínálnak
Szaidnak, és soraik közé hívják, Szaid in-
kább meghal, de nem „mocskolja be" a
lázadást a győzelem elfogadásával. És
Genet külön sorssal jutalmazza ezt az
alakot, aki nyilvánvalóan saját inkar-
nációja: őrá még a szokványos halál
uniformizáló végső megoldása sem ér-
vényes. Az egymással megbékélt, a tö-
kéletes elfeledettségbe és megsemmisü-
lésbe belenyugodott halottak hasztalan
várják maguk közé Szaidot és Leilát, az ő
útjuk máshová vezet: valami külön, életen
és halálon túli birodalomba, a genet-i
halhatatlanságba, ahol örökkön-örökké
megtestesítői maradnak az egyet-len méltó
emberi magatartásnak: a rossz
következetes, végsőkig vitt vállalásának,
amely nem szegődik amúgy is kiüresedő,
önmagukat meghazudtoló eszmék szol-
gálatába, nem törekszik győzelemre, az-az
szerepcserére.

Látható: e roppant komplex, több rétegű
művek színrevitele különlegesen nehéz
feladat, és nem véletlen, hogy magyar
színpadok - eltekintve a Cselédek egyetemi
színpadi bemutatójától - eddig még nem
vállalkoztak rá. A Genet-drámák
előadásához szükséges színházi formanyelv
ugyanis egyelőre még idegen mind
színművészetünktől, mind a közönségtől. A
többé vagy kevésbé hasonló
konvenciórendszerben fogant művek közül
eddig egyedül Weiss Marat/ Sade-jának
előadása volt művészileg valóban
kongeniális és élményszerű; ám ez esetben
sokkal egyértelműbb alkotásról volt szó,
olyanról, amelyben a dra-



maturgiai megoldás, a Genet-éhez for-
mailag közelálló, többszörösen áttételes,
szerepjátszó konstrukció szilárdan a va-
lóságra épült és szorosan kapcsolódott a
mi értékrendszerünkhöz.

Weiss nagyszerű drámájának említése
mindjárt átvezet a következő, egyben
döntő és utolsó kérdéshez. Amennyire a
Marat/Sade esetében egyértelmű igennel
válaszolhatunk a kérdésre: megérte-e a
számunkra olyannyira szokatlan mű
színpadra állítása a színház heroikus
munkáját, a járatlan utak keresésének
erőfeszítését - vonatkozik-e ez Genet-nek
még sokkal bonyolultabb problémákat
felvető drámáira is? A kérdésre nagyon
nehéz egyenesen válaszolni. Ha lesz olyan
rendezőnk, aki elég szenvedélyes hőfokon
tud azonosulni mind-azzal, ami ennek a
kiemelkedő tehetségű, ellentmondásos, de
végső soron torz szemléletű írónak
oeuvre-jében az elnyomottak jaját és
indulatait visszhangozza, de le tud
számolni mindazzal, ami Genet
filozófiájában hamis, és elég művészi
ereje és képzelete van ahhoz, hogy mind
azonosulását, mind tiltakozását a
színpadon kifejezze, s a vállalkozást
munkatársainak és nézőinek is ügyévé
tegye - akkor a vállalkozás bizonnyal
megéri a fáradságot.

A NÉMET NYELVTERÜLET
SZÍNHÁZAINAK

1970/71-es műsortervét vizsgálva a kritikus
arra a megállapításra jut, hogy a külföldi írók
művei egyre nagyobb számban kerülnek a
német közönség elé és komoly konkurrenciát
jelentenek Hochhut, P. Weiss és Wolfgang
Bauer számára. Az újdonságok legtöbbje
Angliából származik, de Anouilh-tól
Arrabalig Párizsból is sok új drámai művet
ígérnek a német színházak. A prágai szerzők
művei közül P. Kohout August, August,
Augustja továbbra is érdeklődésre számíthat,
legújabb műve, az Evol című egyfelvonásos,
Grácban kerül először a közönség elé. A
mannheimi Nationaltheater Ivan Klima Die
Geschworenen (Az esküdtek), a trieri színház
pedig Josef Topol Eine Stunde Liebe (Egy
óra szerelem) című darabjának bemutatójára
készül. Egyébként a műsorterveken egyre
több musical szerepel. Még a legkisebb
színházak is „éne-kelni és táncolni tudó"
színészekké igyekeznek átképezni társulatuk
tagjait, mivel a musicalektől várják a
legnagyobb be-vételeket. Pillanatnyilag az
angol-amerikai művek uralkodnak a színházi
piacon, de az utóbbi időben már egynéhány
német librettista és komponista is jelentkezett.
Így pl. Gerhard Jussenhoven, aki-nek
Cyprienne című musicalje már 20
színházban aratott sikert.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Élmények hullámvölgyben
(III.)

Vidéki színházak Angliában

A „vidéki színház" Angliában minde-
nekelőtt azért jelent mást, mint nálunk,
mert más a tartalma a „vidéki város"
kifejezésnek is. Öt színházi városban
jártam. A legkisebb Hullnak 320 ezer, a
legnagyobb Manchesternek - csak a
belvárosát számítva 700 ezer -, a kül-
városokkal együtt két és félmillió la-kosa
van. Egy olyan átlagos vidéki városban,
mint Bristol, három színház is működik.

Nem csoda, ha egy-egy ilyen méretű
területi központban az ember valóságos
mini fővárosi légkört talál. A városnak
saját tévéállomása van (10 vidéki
városban működik független adó), újságjai
fővárosi színvonalúak. A pezsgő
művészeti élethez hozzájárul a sok ezer
diákot befogadó egyetem, melynek hall-
gatói a színház és a többi művészet ál-
landó és szenvedélyes közönségét alkot-
ják. Akik itt dolgoznak, nem érzik
számkivetettnek magukat, nem lehet pa-
naszuk a kulturális ellátottságra. Elő-
fordul, hogy egy-egy színházi eseményt
még London is megirigyel. A londoni
beszámolóban ismertetett Méltatlan vi-
selkedés című produkciót a bristoli Old
Vicből importálták. Nemcsak a szerep-
lőket, hanem még a díszletet és a jel-mezt
is minden változtatás nélkül telepítették át
tavaly nyáron a Shaftesbury Avenue-n
levő Queen 's színházba. Az előadást a
londoni producer olyan tökéletesnek
találta Bristolban, hogy eszébe sem jutott
„fővárosi" színészek részvételével újra
rendeztetni a darabot.

Angliában azért sincs minőségi kü-
lönbség főváros és vidék között színházi
viszonylatban, mert - mivel a nagy-városi
életmód sok helyen alakult ki - a
színészek elsődleges célja nem a Lon-
donba jutás, hanem az, hogy bekerül-
jenek egy igazán jó színházi műhelybe.

Bristol

Szerencsém volt. Hét végén érkeztem, így
két nap alatt három színházba is el-
jutottam. Első este az egyetemi dráma
tanszék Vandyck Theatre nevű színhá-
zában az amerikai avantgarde drámaíró

Paul Foster Tom Paine-jét láttam. A da-

rab londoni előadásáról a Nagyvilág
hasábjain Boldizsár Iván számolt be 1968
januárjában. Hogy most mégis visszatérek
rá, azért teszem, mert sajnálom, hogy
színházi életünk nem vesz tudomást erről
a rendkívüli műről.

Grotowski és Brecht törekvéseinek sa-
játos színpadi szintézisét követeli meg
Paul Foster drámája. Nem lehet izgal-
masabb feladat, mint az illúziók szín-
házával való szakítást összekapcsolni a
legintenzívebb színjátszással, a „szegény
színházzal". Persze a Tom Paine nem
Grotowski mechanikus követését kíván-ja.
„Tisztátalan" darab ez, mely sokszor
cirkuszi, sőt vásári hatáselemektől sem
idegenkedik. Az amerikai forradalom és
függetlenségi háború szabálytalan figurá-
jának, a részeges emberbarát Tom Paine-
nek történetét csakis ilyen eszközökkel
tudja adekvát módon megeleveníteni.

A néző egy darabig kábultan nézi a
féktelen bohóckodás, a legelmélyültebb
színészi játék és az akrobatikus jelenetek
változását, s a szokatlan élmény - melynek
során mindenki 3-4 szerepet is eljátszik -
bizonyára az előadás végéig lekötné. De
az író, Paul Foster nem elkápráztatni akar.
Ahogy befelé haladunk a játékba,
észrevesszük, hogy a darab értelmileg
mind intenzívebbé, maibbá válik.

Az Angliából Amerikába szökő kóbor
forradalmár új hazájában két könyv írá-
sával járul hozzá a független Amerika
eszmevilágának kialakításához. Amikor a
forradalom intézményesül, válaszút elé
kerül. Egy ideig undersecretary of state,
külügyi államtitkár lesz, de a taktikázás, a
sima modor, a diplomácia nem az ő
világa. Továbbáll és beleveti magát a
francia forradalom eseményeibe. Mire
kalandos utakon visszajut hazájába,
Amerika már túllépett rajta. Nem haj-
landók észrevenni, elfeledve hal meg.

Paul Foster nem idealizálja ezt a kü-
lönös figurát, akit kavargó, kaotikus idők
dobtak a felszínre, hanem kicsit az ő
sorsából vezeti le a mai Amerika való-
ságát. A bristoli előadás - ellentétben a La
Mama eredeti felfogásával - már be-
leértelmezi a darabba az elmúlt két-három
év baloldali szélsőségeinek történetét is.
Ez a Tom Paine a maga emberi
gyöngéivel, anarchista humanizmusával,
elméleti zavarosságaival nagyon em-
lékeztet egy 68-as párizsi diákvezérre.
Nem véletlen, hogy az előadás mottójául
Tom Paine-nek ezt a mondatát vá-
lasztották: „Ha az embernek része volt két
forradalomban, akkor már nem élt
céltalanul."




