
esett, furfangos legény. Melldüllesztő
vigyorából nekünk kell rádöbbennünk,
milyen fájdalmasan esélytelen lett volna
hosszabb távon.

Truffaldinóhoz képest a többiek ter-
mészetesen csak mellékalak ok a darabban.
Olyan kerekded, önálló drámája, mint
neki, senki másnak nincsen. És minden-
kit egyedül a hozzá való kapcsolat jogosít
fel arra, hogy a cselekmény részese
legyen. Ám ezek a szereplők sokat van-
nak színen, mert Truffaldino végül is az ő
életüket kavarja össze, Úgy is
mondhatnánk, hogy a Két úr szolgájának
valamennyi figurája fontos
rezonőrszerepet játszik az abszolút
főszereplő körül, hiszen. jószerével más
dolguk sincs, mint reagálni az ő
viselkedésére. Ez pedig nem is olyan hálás
feladat, ha tekintetbe vesszük, hogy nem
jellemek-ként, hanem típusok ként kell ezt
tenniök.

A maszkosoknak könnyebb a dolguk;
Pantalonénak Csurka László odakölcsönzi
nagydarab alakját, komótos mozgását, s a
pirospozsgás félálarchoz még egyfajta
nyugodt, kissé vontatott beszédmódot
társítva, készen áll a mértékletes, jómódú
polgáratya. Megjegyzendő, hogy Csurka
higgadtsága, pontos mozdulatai mind
érettebb játékkultúrára vallanak. Horkai
Jánosnak a darab leghálátlanabb alakja,
Brighella jutott; Goldoni a commedia
dell'arte hajdani sztárját már csak nevében
idézi meg, nem szellemében: ez a fogadós
megíratlan szerep, akiről ezúttal a
rendezőinek. sem jutott az eszébe semmi.
Maradt tehát a színész számára az áldo-
zatos részvétel egy hosszú orrú maszkkal,
meg egy jellegzetes főpincéri testtartással.
Igazi lehetőséget a Dottorénak ad a.
szerző, és Benedek Miklós meg is ragadja,
igaz, némileg másolva az Úrhatnám

polgárban játszott Filozófiatanárját, amire
ugyan a két figura kétségtelen hasonlósága
magyarázat, de nem feltétlen mentség.
Ettől eltekintve Benedek min-. den
porcikájával éli ezt a karikatúrát:
ágaskodó, szüntelen lecsapni -- beavat-
kozni kész fekete felkiáltójelként mere-
dezik a színpadon, szemei majd kiugra-
nak, hangja süvölt és rikácsol. Es mégis,
csodák csodája, ezt a csupa túlzás alakí-
tást valami olyan hiteles, groteszk szen-
vedély fűti, hogy egyetlen pillanatra sem
érezzük ripacsériának.

Az ő szerepformálásával egyenrangú
élmény Szacsvay László bugyután sze-
relmes Silviója. Ez a pipiskedő, távolba
dülledt szemű úrficska is ismerős patent,

de meg kell adni, még mindig lefegyver-
zően hat, mert nem színészi modorosság,
hanem valódi modor. Szacsvay arca
például - bocsánat a szóért úgy pofa,
ahogyan mondjuk a Buster Keatoné volt.
Változatlan magánvéleményét plakátozza
rajta a világról. Mellette a fő-iskolás Tóth
Enikő Claricéje korrekten üde.

Komoly fogyatékosságai. vannak vi-
szont a gazdaalakításoknak. Ez a két
szerep bizonyos szempontból hangsú-
lyosabb a többinél, ha másért nem, mert a
végkifejlet értelmezhetősége rajtuk múlik,
Florindo és a nadrágos Beatrice viszonya
Truffaldinóhoz mindvégig meg-határozó,
s az utolsó képben jószerével a rendezői
koncepció egészét érvényesítiheti. Ám fáj
látni Csomós Mari kelletlenkedő,
mindvégig „nemszeretem" játékát. (Nem a
premieren, hanem jóval később, már érett
állapotában néztem meg az előadást.)
Amikor egyáltalán oda-figyel arra, amit
csinál, akkor is egy tökéletesen idegen,
szalonvígjátéki stílusban, unott rutinnal, a
rendelkezőpróba szint-jén járja le a
beállításokat. Munkája oly-annyira íztelen
és lekoncentrált, hogy hovatovább az
egyébként igyekvő Dörner Györgyöt is
falhoz állítja. Dörner a második részben
már egyáltalán nem tud-ja felépíteni,
kifuttatni egyetlen közös dialógjukat,
helyzetüket sem, mert Csomós nem
hajlandó a partner iránti kötelező
figyelemre sem. És így a zárókép
általános vidámsága kedvesen szimpla
marad. Holott azokban a percekben a két
úr markáns játékának kellene értelmeznie a
szolga sorsát.

Igaz, Major az előadást nem ott fejezi
be. Szereplői a boldog egymásra találás
után kilépnek figuráikból, levetik álar-
cukat, és végre felengedve, leülnek a
színpadi dobogó szélén. Meg kell adni,
ebben a fáradtságban már több az igaz-
ság, mint az előadás elején, mert hitelesíti
a létrehozott, megküzdött mutatvány. A
színészek még egyszer szembe-néznek a
közönséggel, mielőtt eltűnnek a ponyvák
mögött.

Ez a keretjátékban való megoldása a Két
úr s szolgájának kétségkívül egy lehetőség.
De formálisabb, hogy azt ne mondjam,
formoralistább, mintha a darabon, vagyis a
cselekményen, a magányos rövidtávfutó
Truffaldino szomorú-víg történetén belül
találtunk volna rá.

BALOGH TIBOR

Egy napkirály szeszélye

Bulgakov-bemutató a Vígszínházban

Mihail Bulgakov. Moliere-drámája a
gyűjteményes (fordításkötetben, illetve a
színlapokon két címen szerepelt idáig
(Képmutatók (cselszövése és Álszentek

összeesküvése ), s most a Vígszínház egy
harmadik változatot talált, minden.
bizony-. nyal az elképzelhető
legszerencsésebbet a lehetséges címek
közül. Ez a cím ugyanis -- Őfelsége

komédiása -- grammatik kai
birtokviszonyában pontosan kifejezi a
főhős helyzetének lényegét, a függést,. azt
a kizárólagosan egyoldalú kapcsolatot,.
amely a művész és legfőbb kenyéradója
között fennállhat.
Az Őfelsége komédiása valóban a függés

drámája, s nem egyéb; olyan viszonyla-
toké, amelyek, a szerző más darabjaiban
vagy A Mester, és Margaritában
jelenítődnek meg. Mindezt azért
gondolom rögtön a bevezetőben
hangsúlyozandónak, mert - ha
ellenkezőképpen értelmeznénk a művel
szemben teljesen jogos dramaturgiai
kifogások merülhetnének. föl. A korabeli
szovjet kritika meg is fogalmazott ezek
közül néhányat. Sztanyiszlavszkij szerint
Moliére zsenije hiányzik Bulgakov
darabjából, a klasszikus francia kultúra
kiváló ismerője, Bojadzsijev pedig a,
művész szervilizmusának
túlhangsúlyozását tartja történetietlen-nek
és igazságtalannak. Egyik bírálat sem
egészen alaptalan, de meg is kerüli
némiképp mindkettő a bulgakovi Moli-
éreértelmezés. lényegét. AzŐfelsége ko-

médiása főhőse; csakugyan egy szituáción
kívül került művész, aki maga mögött
tudja már alkotói csúcsteljesítményeit;
tehát egyfelől géniusza nem igényel iga-
zolást, másfelől - éppen ezért -- nem is
lehet jelen, hanem egyszerűen: adott, akár
a világhírű regényben a Mesteré, aki a
cselekményi jelen idő szintjén már passzív
szemlélő Csupán, de kezébe tudja ad-ni
olvasójának a Poncius Pilátusról írott
regényét. A Mester és Moliére sorsa még-
sem teljesen azonos. Közös motívum,
hogy váratlanul és érthetetlen módon
kegyvesztetté válnak: a. Mester nem is
láthatja viszont nyomtatásban a művét,
csak a kiadatlan könyvről készült ledo-
rongoló kritikákkal találkozik az újságok
lapjain; Moliére, miközben látszólag



a legszentebb kiváltságokat élvezi --
együtt vacsorázhat a királlyal, majd saját
kezével vetheti meg ágyát, sőt a klérus
által bírált darabját, a Tartuffe-öt is
játsszák - fokozatosan kiszorul az
udvarból. A kegyvesztés sejtelmével
szembeni reakciójuk már különböző: a
Mester visszavonja művét (ezáltal őrzi
meg magában a művészet tisztaságát),
Moliére az uralkodó kegyeit keresi (így
hivén meg-tarthatónak a társulatot és a
repertoárt). Ám sem A Mester és Margarita,
sem az Őfelsége komédiása nem arra a
kérdésre keresi a választ, hogy igényli-e az
alkotói becsület megóvása a művészi
önlikvidálást, s hogy vannak-c az
önfeladásnak, a felszínen maradás
érdekében tett engedményeknek még
elfogadható fokozatai. Vagyis: az Őfelsége
komédiása nem a magatartásformák
közötti választás drámája.
Sztanyiszlavszkij és Bojadzsijev kritikai
észrevétele csupán annyiban jogos, hogy
az anyagban benne rejlik egy ilyen dráma
lehetősége is.

Amikor a hős a néző elé kerül, a körötte
szövődő események már a végki-fejlet
stádiumában vannak: Moliére még sikeres
szerző, a király az ő előadásain tölti
estéit, a Tartuffe-ben kigúnyolt egyházfők
azonban már szövetkeznek ellene.
Kihasználva emberi gyöngéit (öregkori
hiúságát, indulatosságát, óvatlanságát,
félelmét; a közte, Madelaine és Armande
Béjart közötti, oidipuszi kap-

csolat gyanúját) lélektani hadjáratot in-
dítanak elpusztítására, s ennek eredmé-
nyeképpen végez vele a szívroham A
képelt beteg negyedik előadásán. A történet
végtelenül egyszerű, szinte cl-
játszhatatlannak tetszik, de ez csak a lát-
szat. Valójában a darabnak két cselek-
ménye van: egy felszíni, epikus-életrajzi
vonulat és egy implicit lelki történés,
amely nem a nagy összeütközésekre, ha-
nem éppen ellenkezőleg, a konfrontációk
hiányára, lehetetlenségére épül.

Az a rendező, aki megelégszik a fel-
színi cselekményréteg színrevitelével, lét-
rehozhat politikai pamfletet vagy általá-
nos művészeterkölcsi tandrámát. Pamflet
kétféleképpen születhet: úgy, ha a szín-
padra állító engedi érvényre jutni Bul-
gakov eredeti, önkommentáló szándékát,
azaz, XIV. Lajos udvarát a XX. század
harmincas éveinek Moszkvájába
helyezve, párhuzamot teremt Moliére és a
darab szerzőjének a sorsa között; illetve
úgy, ha mítoszként kezeli a két író
élettörténetét, s ezt az egységes mítoszt
vonatkoztatja a jelenkori művészeti köz-
élet valóságára. A nyolcvanas esztendők
nézője számára már csak az utóbbi mó-
don volna időszerűvé tehető az Őfelsége
komédiása, de egyszersmind ez a párhu-
zamteremtés igényelné a legnagyobb fo-
kú erőszaktételt a művön, hiszen a jelen
és Bulgakov kora között - a ma élők
szerencséjére - nincs, vagy alig van, ki-

mutatható kapcsolat. Látszatra hitele-
sebbnek tűnik föl az az értelmezés, amely
- ugyancsak megváltoztatva az író által
képviselt értékrendet - meg-fosztja sorsa
tragikumától a haszontalan hozott
áldozatok után elbukó hőst, és egyfajta
erkölcsi példázatot teremt a mű-vészi
szolgalelkűség és megalázkodás
hiábavalóságáról. Egy ilyen interpretáció
azonban kétségbe vonná minden, alkal-
mazkodást igénylő udvari kultúra szük-
ségességét és létjogosultságát, nemcsak a
jelenben, hanem visszamenőleges ér-
vénnyel is.

Az Őfelsége komédiása - papírra vetett
szövege alapján - nem tartozik Bulgakov
legjelentékenyebb művei közé, mint ahogy
nem igazán kiemelkedő az ugyan-csak
önkommentáló, távolságtartás nélküli
személyességgel átitatott Puskin utolsó
napjai, sőt A Mester és Margarita azon
cselekményszála sem, amelyik a Mester
élettörténetét követi nyomon. Annál
izgalmasabb vállalkozás lehetne a negatív
dráma, a leíratlan, implicit lelki történések
megjelenítése. Mert amíg a felszínen
csupán egy művészi életrajz utolsó
eseményei peregnek - igaz, szuverén
csoportosításban közvetítve a tényeket -,
addig a főhős tudatában gyökeres
átalakulási folyamat játszódik le. Ennek
kiinduló állapota a szilárd udvari pozíció,
a művészi siker fölénye s a kettőből
együttesen táplálkozó létbizonyosság; az
utolsó stádium: a szívgörcs. A kezdő- és a
végpont közötti folyamat állomásai: a
tárgyatlan szorongás, az el-
bizonytalanodás, a félelem, majd a rette-
gés. A tudat fegyelmének bomlását azon-
ban olykor nem valamely akció, hanem
mindig a nem történés eredményezi. Mo-
liére számára láthatatlanok maradnak az
erők, amelyek a pusztulás felé taszítják,
ezért csak elképzelni tudja magának őket,
miközben hallhatatlan párbeszédet folytat
velük. Ez a fantomharc jellemi a
bulgakovi kulcsfigurákat; a Mestert, aki
egy névtelen és arctalan szerkesztőségi
„pilátus-kollektívával" találja szem-ben
magát, amikor könyvét szeretné kiadni, és
Moliére-t, aki a személytelen és névtelen
udvari-hatalmi gépezet áldozatává válik.

Ez a mechanizmus a Bulgakov-mű-
vekben sohasem tárja föl valódi szán-
dékait, döntéseit és ítéletét. Az udvari
ceremóniák szigorú szabályok szerint
folynak, az érintkezésnek rögzített szó-
kincse van, s minden demonstratív. Ha
hamiskártyást ér tetten a király, méltányos
büntetést szab ki, az igazmondó

Moliére (Darvas Iván) és Madelaine Béjart (Ruttkai Éva) a Vígszínház Bulgakov-bemutatóján



vargával pedig tüstént kinyilatkoztat-tatja
a morális szentenciát, de közben kegyet is
gyakorol: megajándékozza a csalót
nyereményével. Moliére ügyében
hasonlóképpen jár cl XIV. Lajos. A pá-
rizsi érsek följelentése alapján megfeddi
az írót szentséggyalázó vakmerőségéért,
ám nem tiltja be a Tartarffe-öt; megaján-
dékozza Mollere-t az udvari etikett sze-
rinti legmagasabb keggyel, a közös va-
csorával és az ágyvetéssel, de közben ér-
tésére adja alattvalóinak, hogy elpártolt
tőle. A mechanizmuson kívül álló nehezen
ítélheti meg, mennyi az egymásnak
szögesen ellentmondó ítéletekben az
uralkodói bölcsesség, s mennyi a szeszély,
mennyi a reálpolitika, s mennyi a
vakszerencse.

Bulgakov hősei kezdetben a hatalom
végső értelmét kutatják. Akkor bizony-
talanodnak el, amikor ahelyett esetleges-
nek tetsző, kiszámíthatatlan döntésekkel
találják szemben magukat. A végső ér-
telem helyén csak a Végső Személy áll,
akinek hatalmában van érvényesíteni
önnön szeszélyét, s ezt a jogát folytonosan
gyakorolja. A Végső Személy névvel illetése
- Poncius Pilátus, XIV. Lajos -
tulajdonképpen fölösleges is, hiszen ők
csak tárgyiasítják nevükben azt a testetlen-
alaktalan-személytelen intézményt, amely
a hősök szorongásainak, félelmei-nek és
rettegéseinek forrása, a befolyásol-hatatlan
függés komplexusának eredője --a
személyi kultusz hatalmának szeszélyét.

Az az előadás volna az Őfelsége komé-
diásának adekvát interpretációja, amelyik
képes lenne megmutatni a motivikus
összefüggéseket a francia udvar tragi-
komikus szeszélyessége és Moliére meg-
bomlott tudatának látomásai között,
amelyik úgy feledtetné a XIV. Lajos és
Sztálin kora közötti történelmi párhuza-
mosságot, illetve különbözőséget, hogy
közben meg tudná teremteni azt az álta-
lános érvényességű napkirálymítoszt, amely
nemcsak polarizált társadalmi hely-
zetekben, de a politikai konszolidáció
körülményei között is megállná a helyét.

A vígszínházi nem ilyen rendezés.
Tompítottra hangszerelt, az irodalmi
alkotás kínálta lehetőségek alatt maradó
előadás tanúi vagyunk. Marton László az
atmoszférateremtésben, a közérzet-
kifejezésben kizárólag a díszlettervezőre
hagyatkozik, miközben a szövegintonáció
csak pontosan (átlagosan) értelmezett
felmondás, a gesztusok pedig arra
szolgálnak, hogy elidegenítsenek a tra-
gédiától, s a három közlési csatorna között
nincs összhang.

Marton László Moliére-je, sajnos, min-
den megalkuvásra kész, riadt komédiás,
akit szervilizmusa nevetségessé tesz a
néző előtt, mert szolgalelkűsége haszon-
talan, emberi cél nélkül való: nem segít
hozzá sem a fizikai fennmaradáshoz, sem
az alkotás lehetőségének megőrzéséhez.
Darvas Iván alakításában Moliére nem az
emberi teljesítőképessége határaihoz
érkezett, a sorsával dacolni képtelen hős,
hanem szinte ifjonti hévtől fűtött, fizioló-
giai reneszánszát élő művész, akinek -
éppen ezért - minden áldozathozó gesz-
tusa pojácaság.

Az igazi problémát azonban a
Moliérerel szemben álló egyéniségek
szerepének értelmezése jelenti. Darvas
Iván part-

nerei nem tudják érzékelhetővé tenni az
íróban játszódó belső történés súlyossá-
gát. Lukács Sándor, a XlV. Lajos-Sztálin
szerep megformálására csak külső
személyiségjegyei alapján alkalmas. já-
tékában kellene kifejeződnie az egész ha-
talommítosznak, de hiányzik belőle a
szeszély eleganciája, az abszolút hatalom
birtokosának szellemi sterilitása és fölé-
nye. Lényében és jelentőségében eltörpül
a Moliére-t nagy vitalitással alakító
Darvas Iván mellett.

A Moliere ellen mozgásba jövő arcnél-
küli hatalmi gépezet is erőtlennek, súly-
talannak tetszik, képviselői jelenléte nem
sejtet tragédiát. Koncz Gábor, az üres-
lelkű, hígult elméjű bérgyilkos szerepé-

Az igazságos varga (Gáspár Sándor) és XIV. Lajos (Lukács Sándor) Bulgakov Őfelsége komédiása
című drámájában (Iklády László felvételei)



ben nem fenyegető, csak komikus. A ki-
rály lábánál ücsörgő igazságos varga
(Gáspár Sándor) locsogásából nem érződik
ki a demagógszerep cinikusan tudatos
vállalása, vagy - esetleg - ennek ellen-
kezője, a végtelen ostobaság. Szilágyi Ti-
bor párizsi érseke nem az ország lelkiatyja,
csak jó szimatú nyomozótiszt. (Igaz, ebben
a leegyszerűsített szerepben kitűnően
megfelel.) A szerepformálásokból
hiányzik a szorongást, félelmet, rettegést
kiváltó talányos kétértelműség, a szöveg
legmélyén lappangó szándékok felszínre
hozása.

Ennek a misztikát teremtő funkciónak
egyedül Fehér Miklós díszlete felel meg.
A sötétszürke falak nyomasztó, kafkai
hangulatot árasztanak, s a perspektivi-
kusan szűkülő teret két, V-alakot formáló
bíborszőnyeg szeli át, színhatásában A
Mester és Margarita titokzatos, fekete
mágusának környezetét idézve. A szín-
falak mozgása is a mondanivalót szolgálná
eredetileg - a szűkülő és táguló tér
jelképes, az állandó áltváltozás a nyug-
talanság érzetét keltő lehetne -, a leg-
gyakrabban azonban mindez öncélú játék
csupán. Jánoskúti Márta jelmezei is
egyértelmű utalások. XIV. Lajos, vala-
mint a Szentírás Szövetség pap-katonái a
XX. század második harmadának
egyenruhadivatja szerint készült öltözéket
viselnek, s csak az alapeszme szem-
pontjából indifferens szereplők jelmeze
korhű.

Az előadás néhány pillanata mégis
maradandó emléket hagy. Feledhetetlen
lesz Darvas Iván és Ruttkai Éva (Made-
laine Béjart) kettőse, különösen az a be-
tétjelenet, amelyben a Tartuffe-öt Moliére
nyomasztó látomásával dúsítva adják elő.
Az összbenyomás alapján azonban nem
mondhatjuk, hogy a Vígszínházban sikeres
premier tanúi voltunk.

Mihail Bulgakov: Őfelsége komédiára (Víg-
színház)

Fordította: Elbert János. Rendezte: Marton
László. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Jánoskúti Márta. Zenei összeállítás: Zsedényi
Erzsébet. A Moliére-betéteket fordította: Szabó
Lőrinc, Vas István, Csokonai Vitéz Mihály.
A képzelt beteg zenéjét szerezte: Dávid Gyula.
A rendező munkatársai: Deák Rózsa és Kornis
Mihály. Vívás: Pintér Tamás: Mozgás: Köllő
Miklós.

Szereplők: Darvas Iván, Ruttkai Éva, Her-
nádi Judit, Lukács Sándor, Koncz Gábor,
Szilágyi Tibor, Reviczky Gábor, Szakácsi
Sándor, Miklósy György, Gáspár Sándor,
Andai Györgyi, Bata János f. h., Pethes
Sándor, Szatmári Liza, Füzessy Ottó,
Szilágyi István, Szatmári István, Nagy Gá-
bor, Bod Teréz, Szabó Imre.

NÁDRA VALÉRIA

A zokogó színház
avagy Közjáték
Lear királyhoz

Színhely: Budapest, Egyetemi Színpad,
idő: 198o. december 5. Ronald Harwood:
Az öltöztető című darabjának premierje. A
színpadon: angliai kisváros, 1942. január,
a városka feltehetően egyetlen
színházának belső tere - öltözők, folyosók,
kulisszák.

Egy vidéken turnézó angol Shakespeare-
társulat igazgatója és egyben vezető
színésze, ki tudja, miért, miért nem,
délután a városka piacterén idegrohamot
kap. Este a Leart kellene játszania, de
hogyan? Lemondják a teltházas előadást
vagy se, ez itt a kérdés. A Művésznő
szerint biztosan sokan látták a Sirt, amint
éppen azt a bizonyos rohamot kapta. Jó
lenne, ha nem látná „így" a közönsége. Az
öltöztető, Norman, azt szeretné, ha
megtartanák, hiszen ő több mint másfél
évtizede dolgozik a Művésszel, és még
sohasem mondtak le előadást. Miért pont
ma tennék ? Kisvártatva meg is jelenik a
Művész, akit marasztaltak ugyan a
kórházban, de nem hagyott magának
injekciót adni. A Sir semmire nem em-
lékszik, természetesen a szerepére sem.
Ebből még akármi lehet, mereng a gya-
nútlan néző. Például kiderülhet, miért
kapott a Művész pont ezen a lucskos
januári csütörtökön idegösszeomlást, vagy
eljátszhatják akár valamiféle groteszk
játékban a Leart. Erre a reményre a
Shakespeare-dráma kezdő jelenetei
bátorítják fel a nézőt. Így mindjárt el is
árultam, hogy természetesen eljátsszák a
Leart. Enélkül persze nem is lenne
Harwood-darab.

Hogy darab nincs, arról a második rész
győzi meg a kételkedőket. Ahol ugyanis
az írónak bonyolítani és megoldani
kellene, ott kiderül, hogy már bonyolítani
se volt mit, nemhogy megoldani. Valamit
azonban mégis kell csinál-ni, hogy a
játékidőt kitöltsék, legegyszerűbb, ha az
ötletes kezdést, iróniát és a mindenesetre
több játéklehetőséget ígérő színdarabot
átfejleszti a szerző melodrámába. A
Művész hivatása teljesítése -
lemaszkírozás közben az öltözőjében hal
meg, de csak akkor, amikor már
megmentette a teltházas előadást. A
kedves néző együtt zokoghat az öltöz

tetővel. Azért nehogy azt gondolja bárki
is, hogy a Madách Színházban (mint fen-
tebb írtam, Egyetemi Színpad) ilyen
könnyen megúszhatja. Mielőtt a tragikus
kifejlet bekövetkezne, hogy a darab egy-
ben „politikai töltetet" is kapjon, légi-
támadás is van benne. Erre nyilván a poén
kedvéért van szükség, hogy a Mű-vész a
viharjelenet előtt szidhassa a nácikat, akik
a bombázást nem egyeztették a színpadon
dúló orkánnal. Sajna. A második
világháborúra vonatkozó részek minden
különösebb következmény nél-kül
kihagyhatók, legfeljebb kevésbé len-ne
nélkülük a darab hazug. De ennek itt kell
lennie, hiszen nélküle elvész a politikai
mondandó, az üzenet. Enélkül ma már
nem lehet. A darab sajnálatos módon mást
is üzen, mint a második világháború alatti
angol „kormányprogramot" - mármint
hogy harcolni és túl-élni. Például üzen a
kritikusoknak, amit a műhelytitkokba
bepillantó közönség zajos tetszéssel
fogad. A darabnak ezt a dialógusát a
rendező pontosan erre a hatásra számítva
mindenesetre jól ki is ugratja.

„Norman:... kiket gyűlöl? A kritikusokat?

Művész: Én? A kritikusokat? Csak saj-
nálom őket. Hogy lehet gyűlölni azt, aki
nyomorék, gyöngeelméjű vagy halott?
Torzszülöttek."

(Nyíltszíni taps)
És ez még nem minden. Hátravan a leg-
főbb, az ars poetica-szerű üzenet a
Színházról. Lássuk:
„Norman: Sose csüggedjen.
Művész: Csak eltűnődtem.
Norman: Soha, de soha nem szabad el-
csüggedni. Na jó. Talán. Néha. Éjjel!
Esetleg karácsonykor, ha egy gatyát sem
kap az ember! De nem ebben az épület-
ben! Itt soha! A szenvedély az jó, de
önzetlenül! Anélkül, hogy túlzottan szá-
mon tartanád a más szerencséjét, ahogy
mondani szokás. Itt nem számítanak a
címek, itt szépség van, örök tavasz és
nyár, itt elviselhető a fájdalom. Itt nem
létezik magány, mert velem együtt ontja a
vérét más is. Persze szép csöndesen, de
együttérzően. Könnyen sérülsz, de ez is
értékes tulajdonság! Én sem önző érdek-
ből vagyok itt. Nem vádolhatnak alantas
célokkal. Megtaláltam, amit kerestem, és
hogy mit, ahhoz senkinek semmi köze.
Szegényes? Lehet. De soha, soha nem
szabad elcsüggedni."

Ha eddig nem tudta volna valaki,


