gány kisfiú alakjára vetül. Efrosz puritán
színpadán valójában minden a színészekre van bízva, a kevés technikai eszköz
csak elősegíti-kiemeli az ő fizikai-pszichikai jelenlétüket. Hogy a valódi dráma
létrejön, az elsősorban a Fegyát alakító A.
Kaljaginnak köszönhető. Ez a valójában
cseppet sem előnyös külsejű színész
rendelkezik azzal a belső szuggesztivitással, ami az orosz hősök sajátja:
ideális Platonov, ideális Trigorin és ideális
Fegya. Látszólag egészen kevés eszköze
van, és úgy tűnik, mintha mindig ön-magát
adná, mégis minden szerepében más.
Megvan benne az orosz kallódó hősök
intellektusa, érzékenysége, kívülállása,
tisztánlátása, tehetsége és tehetetlensége.
Az általa ábrázolt figurák ugyanis nem
értéktelen, csak veszendő emberek,
akiknek hullásában a külső körülmények
éppúgy szerepet játszanak, mint a belső
pszichikai tényezők. Más alkat J. Bogatirev Viktorja, puhányságában, finomságában, érzékenységében esendően passzív
hős. A két pólus között vergődő Lizát a
Nyinaként
megismert
Vertyinszkaja
játssza, hasonló színészi eszközökkel:
ugyanolyan feszült, vibráló, ideges személyiséget formál, mint a Sirályban. Pedig
Nyina ábrándos és felelőtlen fiatal
lányként kezdi a darabot, Liza pedig
összetört, megviselt, elhagyott feleségként. Jó volt villanásnyi karakterszerepében - Liza anyjaként - Sz. Pilavszkaja.
Az a stílus és temperamentum, ami az
orosz klasszikusok előadásánál mérv-adó,
nem mindig megfelelő külföldi szerző
esetében. Ez történt a Malaja Bronnaja
Színházban
Tennessee
Williams
darabjával. A nemrég elhunyt amerikai
szerző drámai életművében a férfi nő
kapcsolat torzulásait vette nagyítóüveg
alá. Hősei szerencsétlen, lelkileg sérült,
deformált, gyakran pszichopátiás nők,
amilyen A vágy villamosa Blanche-a vagy
Az
ifjúság
édes
madara
öregedő
színésznője. A Nyár és füst hősnője, Alma
még
fiatal,
de
már
rendelkezik
mindazokkal a tünetekkel, amikkel egy
Williams-hősnő: ideges, bűntudat gyötri,
pótcselekvésekbe menekül, fél a világtól,
önmagától, a testétől tehát fejlett
patológiai eset. Williams a családi háttér
felrajzolásával érzékelteti, hogy mindez
öröklött terheltség is lehet: az anya
beszámíthatatlan kleptomán, az apa
fanatikus, puritán anglikán pap. És
hozzájárul mindehhez a környezet
mikrovilága: a Dél fullasztó, bezárt,
kisvárosi társadalma. Az életképtelen
hősnő ellenpólusa az életrevaló férfiraga

dozó: John, a kisváros nőfaló, bohém
orvosa. Alma szerencsétlenségére éppen
őbelé szeret, és ez a szerelem sietteti tragédiáját. Érzelmi fáziskésések jellemzik
Alma és John kapcsolatát, amelyben elvek, előítéletek, félelmek, szorongások
csapnak össze.
Efrosz érzelmekre apelláló rendezése
felerősíti a darab melodramatikus vonulatát. Az amerikai Dél kemény, nyers,
kegyetlen, szikár világát ugyanolyan érzelmi töltéssel és cizelláló aprólékossággal jeleníti meg, mint az orosz klasszikusokat. Pedig ezekben az önző, haszonleső, pénzéhes, felelőtlen emberekben
nyoma sincs érzelmeknek, vágyaknak,
indulatoknak; Alma egyedül áll felfokozott érzékenységével - hiszen éppen ez a
tragédiája. Ez az Alma azonban O. Jakovleva alakításában első megjelenésétől
kezdve
mesterségesen
fölpörgetett,
affektáló hisztérika, aki nem szánalmat,
hanem ellenszenvet kelt. Olyan látványosan szenved, ahogyan csak egy melodrámában tudnak. Vele szemben John szépfiús alakítója, V. Kacsan szinte pozitív
figurának hat, holott a darabban erről
nincs szó. Túl teátrálisak a mellékszereplők is, különösen az anyát alakító L. Perepelkina. Dmitrij Krimov esztétikus
színpadképe ezúttal nem olyan puritán,
mint az Élő holttestben. Van itt minden:
paplak, lampionos kaszinó, orvosi rendelő, kivilágítható hatalmas anatómiai
ábrával, szökőkútként funkcionáló fehér
angyalszobor. (A víz, úgy látszik, napjaink egyik legdivatosabb színpadi eszköze!) Anatolij Efrosz rendezésének ezúttal is fontos alkatrészei a fényeffektusok. Az előadás teljes sötétségben indul,
majd egyenként kivilágosodik a szobor, a
kaszinó, az anatómiai ábra, és az égen a
Göncölszekér. Ugyanígy ér véget az
előadás, amelynek alaptónusát ez a
színpadtechnikai keretjáték határozza
meg. A vontatott tempójú, nagy hatásszünetekkel dolgozó, érzelmesen szép,
lírai játékstílust azonban Tennessee Williams drámája nem viseli el.
Mindent összevetve a moszkvai színházi esték mérlege pozitív: két színvonalas, egy kevésbé sikerült és egy különleges előadás. Kétségtelen, hogy az orosz
klasszikus szerzők egyik sajátos megjelenítési formája az, ahogyan a szovjet művészek Csehovot és Tolsztojt játszanak.
Számunkra ugyan szokatlan ez az aprólékos realizmus és a színészi átélés mértéke. Mégis, a klasszikus orosz művek
interpretálásában van mit tanulnunk a
szovjet színháztól.

NÁNAY ISTVÁN

Derűs tragédiák
A Čin o h ern i klu b elő ad á s ai

Kétféleképpén szokás külföldre színháznézőbe menni. Vagy azért utazik idegen
országba a hivatásos néző - kritikus,
rendező, tervező, színész -, hogy egy-egy
nagyszerű, híres vagy csupán hírhedt
előadást lásson, vagy azért, hogy egy
ország, egy város színházi életéről
viszonylag hiteles áttekintést szerezzen.
Az ritkábban fordul elő, hogy egy színház
folyamatos
művészi
munkájával
ismerkedhessen
meg.
Az
elmúlt
hónapokban nekem ebben a szerencsében
volt részem; végignézhettem a prágai
Vinohrady Színházhoz tartozó Činoherni
klub csaknem teljes repertoár-ját, s
ezáltal bepillanthattam a cseh szín-játszás
egyik legkitűnőbb, egyéni hangú,
munkájában mindig, minden körülmények között igényes színházi műhelyének életébe.
Azoknak a magyar színházbarátok-nak,
akik érdeklődnek a világszínház jelentős
teljesítményei iránt, aligha kell bemutatni
a Činoherni klubot. Ezt a Venczel tér
szomszédságában
meghúzó-dó
pinceszínházat a megalakulása óta eltelt
tizennyolc év alatt mindig úgy tarthattuk
számon, mint egyikét azok-nak a nem
nagy számú színházaknak, amelyek
kiugró teljesítményekben is gazdag,
egyenletesen magas színvonalú művészi
munkájukkal meghatározói országuk és a
világ színházi változásai-nak, s amelyre a
belföldi és a külföldi
szakmai
közvélemény
megkülönbözte-tett
érdeklődéssel figyel. A magyar sajtóban
is számos írás foglalkozott a Činoherni
klubbal (folyóiratunk 1971/4. éS
1980/10-es számában például) és előadásaival (SZÍNHÁZ, 1971/9.: Éjjeli menedékhely és 1980/7: A nőtlen urak penziója,
Aki a pofonokat kapja, A köpenicki kapitány).
Mi t ől , d r á m a i " a Či no h e rn i ?

Az 1982-83-as évad első felében a Činoherni klub műsorán nyolc darab szerepelt, ebből két jelentős előadást, Ödön
von Horváth Mesél a bécsi erdő, illetve
Carl Zuckmayer A köpenicki kapitány című
művét nem tudtam megnéz-ni. De a látott
előadások arról győztek

Jelenet Örkény István: Tóték című drámájának Činoherni klubbéli előadásából

meg, hogy más-más korokat tükröző,
eltérő stílusú, ízlésű írók különböző műfajú műveinek előadásából egyaránt
közös művészi és világszemlélet sugárzik.
Akár Örkény István Tótékját vagy Gogol
Kártyások ját, akár Hrabal Gyöngéd barbár
ját vagy Menzel Három meg-esett lányát
nézi az ember, az előadások végén, a
nézőtéren ülő társaihoz hasonlóan,
kivételesen ritka állapotba kerül: valami
kaparja a torkát, egyszerre sírna és
nevetne, szorongásai oldódnak, s önfeledt kacagásába csöppnyi keserűség vegyül, miközben átéli a katarzis rejtelmes,
felszabadító és felkavaró élményét.
A kíméletlenül pontos és kritikus
helyzet- és jellemanalízisre épülő előadások kettős etikai meghatározója: az emberi értékek féltése és a hit az ember-ben.
Az etikai meghatározottság azonban nem
válik moralizálássá, mert a Činoherni
klub előadásait a megbocsátás szelíd
gesztusától a kegyetlen ön-gúnyig, a
megmosolyogtatástól
a
kikacagásig
terjedő ironikus humor szövi át. Az
önironikus humor kettős természetűvé
teszi az előadásokat: a komédiában a
tragikus, a tragédiában a komikus elemek
erősödnek fel. De nem shakespeare-i
értelemben, akinél egymást köve-tik és
ellenpontozzák a komikus és tragikus
jelenetek, hanem úgy, hogy mindig
egyszerre és egyidejűleg van jelen a humor és a dráma. Ez legtöbbször különös,
groteszk helyzetet eredményez. Az a
mélységes humanizmussal párosuló szemlélet, amelynek alapján az élet jelenségeiben meglelik és megmutatják a hol szeretni, szánni vagy megmosolyogni, hol elítélni, megsemmisíteni való groteszk momentumokat, a legfőbb jellemzője a Činoherni klub előadásainak. Ez a szemlélet
nem születhet meg a színház né-hány
vezetőjének
egyéni
elhatározásából,
akaratából. Ez egy egész társulat
művészet- és világszemlélete. Csak azok
alkothatják a társulatot, csak azok csatlakozhatnak hozzájuk, akik a munká

jukat, a művészetüket meghatározó alapkérdésekről hasonlóan vélekednek. Az
azonos gondolkodásmód akkor is sugárzik az előadásokból, ha vendégrendezővel vagy -színésszel dolgoznak.
Az előadások alapján nyilvánvaló, hogy
olyan művészeti alapkérdésekben kell a
társulat tagjainak egyetérteni, mint hogy a
színház szuverén alkotó-művészet, s a
színházművészet lényege, meghatározója
a színész művészete.
A Činoherni klub az író színháza,
amennyiben az előadások csak kitűnő író
művének az író szelleméhez - és lényegében a szövegéhez is - hű interpretálásai;
a dramaturg színháza, mert a drámák
igen alapos dramaturgiai elemzés és értelmezés, átalakítás nyomán kerülnek
színre;
a rendező színháza, mivel a dráma nem
csupán az író szövegének megjelenítése.
A drámát olyan színpadi közegbe
helyezik, amelyben a mű hangsúlyai átértékelődnek, a darab asszociációs bázisa
kitágul, a holt szövegből itt és most élő
játék lesz;
s mindenekelőtt a színész színháza, (a
budapesti Katona József Színházhoz
hasonlóan a válogatottan jó színészek
színháza) mert egy nem teoretikus, hanem emberközpontú színházban az előadás igazsága és sikere azon áll vagy bukik, hogy hogyan ábrázolja az embert a
színész. Ebben a színházban a próbamunkák során minden azért történik,
hogy a színész minél tökéletesebben
oldhassa meg feladatát, s élvezze a munkáját, a játékot. Ha a színész az előadáson nem kényszerfeladatot hajt vég-re,
hanem örömmel játszik, ezt megérzi a
közönség is, a játék öröme átsugárzódik a
nézőtérre, s ez nagymértékben közrejátszik abban, hogy oly szoros a színészek és a nézők közötti lelki kapcsolat.
Ezért dolgozik az író, a dramaturg, a
rendező, a műszakiak s a többi nélkülözhetetlen munkatárs, de elsősorban

maga a színész, akinek hallatlanul magas
színvonalú a mesterségbeli tudása.
De végül is a Činoherni klub a közönség színháza, azoké a zömmel fiatal nézőké, akik magukénak érzik ezt a színházi műhelyt, mert orosz klasszikusokkal
és kortárs cseh szerzők műveivel, Örkény
Istvánnal és Ödön von Horváthtal, O'Neill
pszichologizáló
drámájával
és
felelevenített commedia dell' artéval
egyaránt róluk és nekik szól.
A közelmúlt vallatása
A Činoherni klubban jelenleg két rendező
dolgozik, a fiatal Ivo Krobot és az írónak
is kitűnő Ladislav Smoček. Rajtuk kívül
vendégművészek, nem ritkán filmrendezők
viszik színre a darabokat.
Ivo Krobot két rendezését láthattam,
mindkettő a negyvenes-ötvenes évek közép-európai történelméből vette tárgyát.
Az egyik előadás különös örömmel
szolgálhat a magyar látogatónak, ugyanis
Prágában a második Örkény-bemutatónak
tapsolhat. A Macskajáték sikersorozata a
Tyl Színházban négyszázon felüli előadás
után a főszereplőnő váratlan halála miatt
szakadt meg.
A véletlen úgy hozta, hogy amikor
Prágában jártam, épp akkor volt a Činoherni klubban a Tóték ötvenedik előadása. A darab sikerét jelzi, hogy viszonylag rövid idő alatt jutott el a félszázadik előadásig. De nemcsak a közönség kíséri figyelemmel a Tóték előadássorozatát! A nem hivatalos jubileumi
előadáson szép számmal vettek részt hazánk prágai nagykövetségének munkatársai és a magyar kolónia tagjai. A
nagykövet az előadás után fogadáson látta
vendégül a színház művészeit, alkotóit,
ezzel is kifejezve, milyen nagy fontosságot
tulajdonítanak a magyar-cseh kulturális
kapcsolatok
alakulásán
belül
a
színházművészet
terén
létesíthető
kontaktusoknak, amelyek a darabok
kölcsönös
bemutatásától
a
művészcseréken keresztül a színházak közötti
közvetlen művészi kapcsolatokig terjedhetnek. (Ilyen kapcsolat alakulhatna ki
a Činoherni klub és a vele művészileg
leginkább rokon Katona József Szín-ház
között!)
A Tóték előadását nézve, a magyar nézőnek tudomásul kell vennie, hogy a prágai Tóték nem egészen azonos azzal, amit a
hazai
bemutatókon láthatott.
Nem
elsősorban azért, mert a Činoherni klub a
darab átdolgozott változatát játssza, hanem
azért, mert sajátos, a cseh nép történetéből
magyarázható,

de számunkra az első pillanatban kissé
furcsa a mű értelmezése.
A darabot Jiří Daněk, a klub művészeti
vezetője fordította, s ő volt a darab
átdolgozója is. Daněk az előadás alapjául
szolgáló szövegkönyvhöz a drámán kívül a
kisregényt is felhasználta. A drámából
elhagyott minden olyan jelenetet, amely
nem tartozik szorosan a fő cselekményhez,
például a Cipriani professzor, a plébános
jeleneteit, az elegáns őrnagy megjelenését,
az Őrnagy megérkezése előtti jelenetfüzért
stb. Így a Tót család tagjain és az
Őrnagyon kívül csak Gizi Gézáné és a
Postás szerepel az előadásban. A szereplők
számának csökkentése sűrítettebbé és
egyértelműbbé tette a drámai viszonyokat,
s egyben a mellékszerepeknek tekinthető
Giziné és a Postás figuráját a többiek-kel
azonos fontosságúvá növelte. Ehhez
például a Postás szerepét a kisregény és a
Cipriani-jelenetek szövegét is felhasználva
dúsította fel az átdolgozó.
Ez a dramaturgiai megoldás szándékában és szemléletében közel áll ahhoz a
főiskolai vizsgaelőadáshoz, amelyet 1981ben Székely Gábor rendezett, s amelynek
szövegkönyvét is ő alakította ki. Értelmezésében az előadás természetesen a
Tóték-Őrnagy kapcsolat tragikusan groteszk alakulását ábrázolta, de úgy, hogy a
tényleges főszereplő a Postás volt. Míg a
darabban csak az első rész végén tud-ja
meg a néző - a szereplők akkor sem! -,
hogy Tóték fia elesett a fronton, te-hát az
Őrnagy
jelenlétéből
következő
megpróbáltatásoknak nincs értelme, a kisregényben ezt jóval hamarabb exponál-ja a
szerző. A kisregényváltozatot választotta
Székely Gábor, s ettől jóval tragikusabb
lett az előadás. Fordított rend uralkodik a
színpad világában, a bolondnak mondott
Postás az egyetlen reálisan érző és
gondolkodó lény, aki egyéni tragédiaként
éli át a Tótékkal történteket. Tóték és az
Őrnagy viszont egyszerre és kölcsönösen
előidézői és áldozatai annak az abszurd
helyzetnek,
amelybe
a
történelem
kényszerítette őket, s amelyben szellemi
vakságban, az összefüggéseket fel nem
ismerve halad-nak az értelmetlen tragédia
felé.
A Činoherni klub előadása egészen
másként bontotta ki az alapjában hasonlóan szerkesztett szöveget. A prágai
előadás főszereplője - bármily meglepőnek
tűnik -: Ágika. Az előadás középpontjában
ugyanis az ő átalakulása áll, az, ahogy az
apját rajongva tisztelő, engedelmes
kislányból az Őrnagy von-

J el ene t Bo h u mi l H ra bal: G yö ngéd b a rbá r cí mű d ara b já ból ( Či noh erni kl ub)

záskörébe kerülő, a családjával szembeforduló, a férfit csodáló nagylány lesz.
Ennek következtében áthangolódik a
Tóték és az Őrnagy közötti konfliktus.
Az Őrnagy cseppet sem félelmetes vagy
démonikus, ő egyértelműen komikus
figura.
A szerep megváltoztatását mindenekelőtt a cseh és a magyar nép második
világháborús
történelmi
szerepének
különbözősége magyarázza. A cseh
nemzet történelmében nincs oly társadalmi traumát okozó esemény, mint
például a második magyar hadsereg
megsemmisülése, ami közvetlenül motiválta Örkény István drámáját is. Örkény
az Őrnagy ellentmondásos figurájában e
katasztrófa résztvevőinek ellentmondásos
helyzetét sűrítette. A cseh nemzet
egészen más történelmi helyzet-ben volt a
világháború idején, másként élte meg a
háború élményét, mások az ebből
levonható tanulságai is. Ez fejeződik ki
abban, hogy az Őrnagy olyan, mint
Hlesztakov A revizorban: belepottyan egy
szituációba, s tulajdonképpen ez a helyzet
alakítja olyanná, amilyenné végül is a
dobozolás során válik. A helyzet
előidézői viszont Tóték, mozdít-hatatlan,
vidéki korlátoltságukkal, gyávaságukkal,
mindenre kész megalkuvásukkal. Ebben a
megközelítésben az előadás elsősorban a
Tót családról szól. Az Őrnagy
manipulátor, akit erőszakos és korlátolt
demagógia jellemez. Ezt a manipulatív
demagógiát figyelembe véve különösen
fontos Ágika magatartása, ami egy
generáció
általánosabb
érvé-nyű
viselkedését is példázza. Az előadás
viszonyrendszerében a Postás és Gizi Gézáné ugyanúgy az eseményekbe beavatkozni képtelen tisztánlátókat képviseli,
ahogy az említett budapesti főiskoláselőadásban a Postás.
Egyetlen helyszínen, Tóték szobájában
játszódik az előadás. A barna különböző
árnyalatai jellemzik a jelzett dísz-

letet, a bútorokat, Tóték ruháit. A színpadot egy ebédlőasztal és egy hintaszék
uralja. E két bútordarab körül folyik
Tóték élete, s a család megzavarodottságát a térszervezésben jól jelzi, hogy e
két biztos pont válik számukra megközelíthetetlénné. A hintaszéket elfoglalja az Őrnagy, az asztalnál pedig megszokott ülésrendjük borul fel, mivel a
vendég mindig más székére ül. A megszokásaikból, a beidegződött életrendjükből kibillentett emberek saját környezetüket pusztítják el. A második részre a
díszleteknek csak a váza marad meg,
mindent a dobozok töltenek ki, az asztal,
a hintaszék felborítva áll. S amikor az
Őrnagy a rendetlenségben rendet szeretne,
akaratának egyetlen végrehajtója Ágika,
aki átvéve az Őrnagy hanghordozását,
viselkedését, parancsol a szülei-nek. Az
Őrnagy
feldarabolása
ebben
a
koncepcióban teljesen váratlanul következik be. Tót tette, az előkészítetlen
igazságosztás irreális hősiesség, miközben Ágika megszállott tekintete reális
veszélyre figyelmeztet.
Kitűnő színészegyüttes játssza a darabot. Petr Nárožný (Tót), Nina Divíšková
(Mariska), Veronika Žilková f. h.
(Ágika), Miloslav Štibich (Postás) és Eva
Jakoubková (Giziné) természetes, eszköztelen realista játékstílusával szemben
Jiří Hálek szerepértelmezésében a természetes és a. jelzett játékelemek keverednek, s a színész többnyire külsődleges
eszközökkel jellemzi az Őrnagy figuráját.
Ez sokat elvesz a szerep és az előadás
hiteléből, igazából.
lvo Krobot rendezte Bohumil Hrabal
Gyöngéd barbár (Něžný barbar) című drámáját is. Három értelmiségi - festő, író és
filozófus
barátságáról,
egyikőjük
halálával végződő tragédiájáról szól a darab, meg a mindennapok apró örömei-ről
és bánatairól s az alkotás lehetőségeiről,
az érvényesülés feltételeiről, az élet
céljáról és értelméről Hagyomá-

Jelenet Gogol: Kártyások című drámájából (Činoherni klub) (Miroslav Pokorny felvételei)

nyos értelemben véve ez a mű nem dráma, inkább életképek sora az ötvenes
évekből, amelyet az író visszaemlékezése
mint keret fog össze. A játék helyszíne
egy kis söröző, ami a társadalom minden
rétegét képviselő emberek törzshelye. Jól
megfér itt egymás mellett az író és a
cigánylány, a festő és a pult mögött álló
Mária, a tulaj, a filozófus és a szobafestő,
a postás és a szerelősegéd. Nem a
szesztestvérség fűzi őket össze, hanem
az, hogy egy helyre szeretnek járni, oda,
ahol társadalmi pozícióra, tanultságra való tekintet nélkül jól érzik magukat egymás között. Számunkra ismeretlen, náluk
természetes ez az alaphelyzet, amely-ben
nem zavaró, hogy nyelvileg bonyolult
filozófiai elmélkedés keveredik az elharapott, bizalmas köznapi beszéddel.
Mivel az előadásban egyensúly van a főhős, a festő életútja, a sörözői életképek
és a többszörös időbontással élő visszaemlékező beszélgetések között, nem a
többiekétől különböző sorsként éljük át a
festő tragédiáját. Ő csak érzékenyebben
reagál mindarra, ami a többiek életét is
meghatározza, ennyi a különbség
Vladimir s a söröző törzsvendégei között.
A festő hosszú ideig nem tud a modern
irányzatokat képviselő művészetéből
megélni, ekkor ezért boldogtalan, majd
amikor elhalmozzák rendelésekkel -hivatalosakkal is -, a sikerrel nem tud mit
kezdeni. Egyik állapot sem kedvez az
alkotónak, s ő ebbe belehal. Barátai pedig
élik életüket, ahogy lehet. Vladimir amikor az író és a filozófus utolsó
beszélgetésébe,
már
mint
halott
bekapcsolódik - megfogalmazza, amit tulajdonképpen mindhárman életükkel,
munkásságukkal szeretnének példázni,
hogy az „értékeket nem lehet elpusztí-

tani, mert hiába akarnák ezt különböző
erők megtenni, az ember képalkotó képessége révén mindig újrateremti a maga
képtárát".
Eszerint
a
művészet
legfontosabb hivatása az emberekben a
meg-próbáltatásokat
legyűrni
segítő
„képalkotó képesség" kifejlesztése és
ébren tartása.
Á nyelvileg és dramaturgiailag sokrétű, asszociációkkal zsúfolt darab szuggesztív előadásban látható. A söröző,
amelyben a söntéspulton kívül néhány
állópult és kisasztal képezi a berendezést,
minden jelenet megjelenítésére alkalmas.
Nem kell a teret átalakítani, a bútorok
helyzetét megváltoztatva különböző
helyszíneket jelezni, mert világítással - a
parányi és technikailag mostohán felszerelt színpadú színháznak kitűnő világítási
parkja van! -, illetve a játék hangulatának
árnyalásával tökéletesen közvetíthetők a
darab tér- és időváltásai. Két hangsúlyos
pontja van a színpadnak, a söntéspult,
ahol valódi, jéghideg sört csapolnak, s a
nézőtér első soráig nyúló lépcsős
előszínpadsáv,
ahol
a
meditatív,
filozofáló, visszaemlékező részek játszódnak.
A színészek játékát a természetes, saját
énjükből fakadó színpadi létezésmód
határozza meg, ettől oly hiteles az, ahogy a
sörözőben élnek. De ez a természetesség
sűrített színpadi létforma, amelyben nem
hat stílustörésnek sem a művészetfilozófiai kérdésekről szóló, szigorúan véve betétjelenetnek értelmezhető vita,
sem egy szürrealista látomás. Az elő-adás
lírai epizódjai könnyen szentimentálisakká válhatnának, de ez nem következik be, mert minden olyan pillanatban,
amikor az elérzékenyülés vagy a
meghatódás esélye fennáll, a rendező

egy-egy ironikus vagy finoman komikus
gesztussal visszavezeti az előadás alaptónusához a játék hangvételét és a néző
reagálását. Ennek kitűnő példája az író és a
filozófus kettősének szerepépítése. Az író
(Jiří Zahajský) az, aki az egyes szám első
személyben
elmondott
visszaemlékezéseiben leginkább nosztalgikus, lírai
hangot üt meg, de az ő elbeszéléseit a
mindig bolondozó, kesernyés humorú,
clownként viselkedő filozófus (Jiří Císler)
önmagát és másokat sem kímélő
csipkelődő megjegyzései ellenpontozzák.
A legnehezebb helyzetben a címszerepet
alakító Petr Čepek van. Vladimir figuráját
ugyanis a címben is jelzett kettősség
jellemzi: gyengéd is, mindenkit magához
ölelő, de barbár is, a maga és mások életét
megkeserítő, önmagával maximalista, a
magával való elégedet-lenségével másokat
gyötrő excentrikus ember. Á színész akkor
jó, amikor Vladimirnak a hétköznapi
élettel harmonikus énjét mutatja meg, de a
mindennapok
életformáját
feszegető
Vladimir indulatkitörései ebben a színpadi
közeg-ben idegenül, kissé erőltetetten
hatnak.
A negyedik főszereplő Mária, a söröző
tulajdonosa, akinek a személyisége teremti
meg azt a légkört, ami miatt ezek-nek az
embereknek éppen ez a söröző lett a
tanyájuk. A már nem fiatal Mária bölcs
életismeretével mások életének igazgatója,
mindenki bizalmasa, ha lehet, megértő és
megbocsátó, ha kell, erélyes és durva. Ezt
az asszonyt Jiřina Třebická játssza kitűnően.
(A
színésznő
gesztusai,
hangsúlyai kísértetiesen hasonlítanak
Törőcsik Mariéihoz!)
A máskor, más darabokban vezető
szerepet játszó színészek ezúttal a főszereplők köré kisebb szerepekben teremtik
meg a sörözőbe zárt világ teljességét.
Komédiák - némi szomorúsággal

A Činoherni klub repertoárjának egyik
meghatározó műfaja a komédia. A most
műsoron lévő két darab több százszor
ment már, mégsem tapasztalható az előadásokon a fáradtság, a rutin. Ennek
nyilvánvalóan nem az az oka, hogy vasfegyelem uralkodik a színházban, hiszen
parancsra nem lehet mindig hibátlan és
tökéletes előadást produkálni, hanem az,
hogy a színészek szeretik a komédiázást,
élvezik a játékot, örülnek a munkának. Á
szeretet, az öröm élteti az előadásokat,
amelynek alapját természetesen a művészi
fegyelem biztosítja. Mindkét előadás
számos improvizatív elemet tartalmaz, ám
a rögtönzés mindig megadott és pon-

tosan kidolgozott kereteken belül marad.
Sean O'Casey Esti mese című egyfelvonásosából készült A nőtlen urak penziója
címmel játszott előadás, amelyet Jiřího
Krejčík filmrendező vitt színre, s a főszereplője Jiří Menzel. Az előadásról
részletes elemzés jelent meg lapunk
198017-es számában, de nem tudom megállni, hogy ne fűzzek legalább néhány
gondolatot az akkori íráshoz.
A rendező nem angolszász miliőt teremtett a színpadon. Egyetlen térben, akár
a kubista festők, egymásba csúsztatta a
közép-európai szecesszió jegyeit magán
viselő penzió helyiségeit, sőt a kint és a
bent viszonyát is szabadon kezelte, s az
utca, a porta és a lakószoba határai
elmosódnak. A darab nem több egy
Feydeau modorában s nem túl sok komikai
invencióval
megírt
vígjáték-ujjgyakorlatnál.
Az előadás viszont kétórás remekmű. A
rendező a helyzetkomikum minden
lehetőségét maximálisan kiaknázza, a nevettetés egyetlen alkalmát sem szalasztja
el. A szereplők, akár a némafilm hőskorának nagy nevettetői, faarccal, halálosan
komolyan bonyolódnak a képtelenebbnél
képtelenebb szituációkba, s egy idő után a
komolyan vett képtelenség és az időben és
intenzitásban a végletekig fokozott
komikum teljesen abszurddá teszi a három
főszereplő történetét. Ettől esendően
emberivé válnak a figurák, s a néző
önfeledt nevetésébe szánalom és részvét
vegyül.
Az előadás kétségkívüli szenzációja Jiří
Menzel, akinek játéka megfoghatatlan
színészi csoda. Minden mozdulata
pontosan kiszámított és játékosan,
könnyeden rögtönzött. A teste olyan, mintha gumiból volna, az arca mozdulatlan. S
miközben egy mosdón és egy esernyőn
egyensúlyoz, vagy beesve az ajtón egy
hintaszékkel együtt bukfencezik, bábként
rángatják vagy ide-oda dobálják, mozdulatlan arca és egész lénye fájdalmas
szomorúságot és értetlenséget tükröz. De
újra és újra feltápászkodik, részeg
kábulatából fel-felébred, s amikor az ajtó
ablakában ide-oda pörög a feje, mintha
teste nem is lenne, cinkosan a nézőkre
nevet, mondván: az ember soha nem
győzhető le! Kitűnő partnere Menzelnek a
fiatal Oldřích Vízner, akire nemcsak a
Menzellel játszott hosszú jelenet, hanem
az egész előadás súlya nehezedik. De
győzi humorral, akrobatikus készséggel,
színészi tudással, akárcsak a harmadik
szereplő, Jiřina Krejčiková.

Jiří Menzel: A három megesett lány és Oldrích Vízner

A másik komédiának nem szereplője,
hanem szerzője és rendezője Jiří Menzel.
Egy commedia dell'arte-kanavászból készítette a Három megesett tán)/ címmel ismert darabot, amelyet nálunk Szolnokon
és a József Attila Színházban (De jó
szeretni címmel) mutattak be. A magyar
rendezők nem tudtak mit kezdeni a
könnyűnek tűnő anyaggal, s az egyik
helyen zenés vígjáték, a másikon
ízléstelen bohózat született belőle, s
mindkét produkció közös jellemzője a
mindenáron való nevettetés kényszeréből
fakadó erőltetettség volt.
A prágai társulat viszont a komédiázás
magasiskoláját mutatta be. A szín-pad
hátterében áll Ubaldó háza, amely-nek
emeletéről a színpad bal oldalán meghajlított játszótéri csúszda vezet le, a jobb
oldalon viszont lépcsősoron lehet a városba jutni. A kicsi színpadot magasságban úgy tagolják, hogy egyszerre több
helyszínen és számos búvóhelyen folyhat
a játék.
A Činoherni klub legtöbb előadására
érvényes, hogy a kevés szöveget sok játékká dúsítják fel, s ez különösen áll a
komédiákra. Hosszú némajátékok, bonyolult akciók teszik testessé a commedia
dell'arte-darab
szűkszavú
szövegkönyvét. A szöveg közti akciók gyakran
fontosabbak, mint a szöveg, ezek nemcsak a komédiázás kimeríthetetlen alkalmai, de ezekben hangzanak fel a mulatság, a vidámság zajából előbukkanó s elkomoruló hangok is.
Triviális és intellektuális humor keveredik ebben a kétarcú előadásban. A
kergetőzések, ütlegelések, a csúszdán
vagy a lépcsőkorláton csúszkálások közben szóvicceket mondanak, halandzsáznak, a szituációk többszörös asszociációs
lehetőségeit aknázzák ki a szereplők.

Különössé teszi a játékot, hogy a Zannit
szakállas értelmiségi (Jiří Zahajský, a
Hrabal-darab író szereplője) játssza, ettől a
bohóckodás is más hangsúlyt, felhangokat kap. Zahajskýnek van egy jelenete a szolgálóval, Colombinával. Veszekednek, kibékülnek, megint veszekednek, s amikor már úgy látszik, hogy
szent a béke közöttük, a Zanni kap egy
pofont a lánytól. A színész még az évődés
boldogságában úszva lassan megpördül a
tengelye körül, megszólal az elő-adás
kulcspillanataiban felhangzó, szomorúan
vidám, olasz filmek zenéjét idéző
muzsika, amely mindig idézőjelbe teszi a
zene alatt látható jelenetet, s mire
másodszor is megfordul a színész, jókedve kényszeredett mosollyá válik arcán. Csak ennyit tesz a rendező és a színész, de a gáttalan nevetés csendesül, s
egy pillanatra valami alig érzékelhető,
elgondolkodtató disszonancia keveredett
a mulatságba.
Ugyancsak intellektuális színésztípus a
Capitanót alakító Jozef Abrhám. A színész kitűnően játssza el a harcias, nagyakaratú, nősülni, gazdagodni akaró hadfit, de a hangsúly a játékon van. Abrhám
Capitanója maga sem hisz a sikerében.
Rezignáltan félreül a színpad sarkába,
figyeli a többiek sürgését-forgását, időnként ő is beszáll a lányokért folyó versengésbe, de lelke mélyén tudja: ahogy
eddig, úgy ezúttal s eztán sem terem
számára babér ezen a helyen, s ez után a
kaland után is ugyanúgy a terecske
sarkában, a földön hálva töltheti az éjszakát, mint eddig. Peches ember ő, aki
csak megy a többiek kitalálta ármánykodások útján, de igazából nincs köze
ehhez a hangos zsibvásárhoz. Jozef Abrhám egy csöppnyi tragikumot csempész a
Capitano hagyományosan durva komikumú figurájába.

A smoceki groteszk
A Činoherni klub műsorán lévő darabok
közül négyet rendezett Ladislav Smoček.
Közülük csak kettőt láthattam, de a szerencse úgy hozta, hogy egy peremkerületi
kultúrházban megnézhettem az író-rendező
egy művét, saját rendezésében. A
klicperovói művelődési házat jól is-merik
a prágai színházbarátok, mert ez számos
érdekes produkciónak ad helyet. Több
színház társulatából verbuválódott az a kis
csoport, amelyik Smoček magyarul is
megjelent s a Katona József Színházban
nemsokára bemutatandó darabját, a Dr.
Burke különös délutánját játszotta. A grand
guignol-elemeket sem nélkülöző darab egy
bogaras értelmiségi és egy rohamosan
terjedő
kispolgári-proli
létformát
megtestesítő család abszurd konfliktusát
mutatja be.
A világirodalom hasonló formavilágú
műveiből is ismerős helyzetek sajátos
értelmezést kapnak Smoček darabjában.
Miközben a főbérlő család nem minden
hátsó szándék nélküli rutinkedvességét
jelképező bukták százai borítják el a fő-hős
szobáját, vagy Dr. Burke egymás után
gyömöszöli be vélt áldozatait a szekrénybe, jókat kacagunk a helyzetek abszurditásán, de a nevetésbe a főhős iránti
szánalom is vegyül, s Burkénak ellenlábasával, a hentessel lezajló jelenetében,
vagy a család nagy, előadást záró győzelmi
zabálásakor már nincs kedvünk ne-vetni. A
groteszk
egyértelműen
az
embert
körülvevő viszonyokat veszi célba,
amelynek ő alakítója és szenvedője is. Bár
a szerző nem menti fel helyzete rossz-ra
fordulásáért Burkét, de vele érez együtt s
nem a családdal.
Az előadást ezúttal is egy kivételesen
remek színészi alakítás teszi felejthetetlenné: Bolislav Polivká, a brnói Divadlo na
Provazku világhírű pantomimusa játssza
Dr. Burkét. A hórihorgas színész
elképesztő csodákra képes a színpadon.
Mindarra, amire Menzel a Činoherni színpadán. A szerep mozgáskaraktere, a színész mozgásban megfogalmazott humora
lenyűgöző, Polivka játékával az előadás
emberséges filozófiáját is megtestesíti.
Kitűnő társakkal játszik együtt, a Činoherni klubból Jiří Hálekkel (aki ezúttal női
szerepet, a háziasszonyt játssza mértéktartó túlzásokkal - kitűnően), Nina
Divíškovával (az eladósorban lévő, nem
fiatal lány szerepét szintén a mozgás
eszközeivel alakítja a táncosból lett színésznő), illetve Oldřich Navratillel, a brnói
színház tagjával. A hentes kérő

szerepét egy kitűnő amatőr színész, Jan
Brudhaus formálta meg.
Smoček rendezései közül a Hosszú út az
éjszakába című O'Neill-dráma több mint
négy éve van a Činoherni klub mű-során, s
úgy tűnik, azon ritka előadások közé
tartozik, amelyek már ennyi idő alatt is
kifáradnak. Bár ma is érződik, hogy
bensőséges, a pszichológiai realizmuson
alapuló előadás született, amely-ben a
színház legkitűnőbb színészei korrekten
játsszák szerepüket, a látott produkció
hideg és nem belülről fakadó volt. Az
indulatok nem találkoztak, a szereplők
között alig alakult ki kontaktus, egymás
melletti monológok sorává aprózódott az
O'Neill-mű. Igaz, a darab nagyon ritkán
van
műsoron,
így
könnyebben
előfordulhat, hogy valami miatt egy este a
négy színész között nem jön létre az a
lelki áramkör, amely ennek az izzó
szenvedélyű, önmarcangoló drámának
életre
keltésekor
nélkülözhetetlen.
Alighanem ilyen előadást láthattam.
Smoček másik Činoherni klubbeli
rendezése viszont egészen friss előadás, és
a színház klasszikus orosz repertoárjának
vonulatát erősíti. Gogol Kártyások című
komédiája nem mérhető A revizorhoz vagy
"
a Holt lelkekhez. Ez „csupán egy alig több
mint negyvenoldalas miniatűr. Komédia,
amely tragédiában végződik. Alig van
cselekménye, de ki-tűnő típusok vonulnak
föl benne. Mint-ha a Činoherni klub
színpadára termett volna.
A színpadon három oldalról nyitott
újabb színpad: egy vidéki fogadó szobája.
Minden kopott benne, a dívány, az asztal,
a szőnyegek, a terítők. A hátsó fal, akár
egy puha cserepekkel fedett ház-tető,
barna bársonydarabokkal van borítva. A
lámpán légypapír lóg, legyek-kel, az
asztalon vizeskancsó, hamutartó, tele
csikkel, a falból kiálló szögön kötéldarabka, a fal mellett egy hulla. Az előadás kezdetekor a színpad a színpadont
foszlott zsákvászon függönyféle félig
takarja. Kétoldalt, a szoba melletti színpadrészeken néhány elegáns úr jelenik
meg. Sétálnak, várakoznak. Mint a drogosok, akik nem kapják meg az adagjukat,
nyugtalanok, de izgatottságukat egymás
előtt is leplezik. Végre lódobogás
hallatszik, vendég érkezik, kezdődhet a
nagy játszma, a kártyázás, a pénz-szerzés.
A
három
helybéli
úr
hamar
összeismerkedik a vendég Iharevvel, aki
legalább annyira „szakmabeli", mint ők.
Nincs értelme hát a játéknak, trükkök-

kel szórakoztatják egymást, falatoznak,
újra várnak, ki akadhat a horgukra. Először egy öregurat vezet be az egyik úr,
Utyesityelnij, de ő nem áll kötélnek, ezért
agyonszekírozzák. Aztán becsalják az
öregúr mamlasz fiát, akitől rövid idő alatt
s pontosan kidolgozott taktikával
kétszázezer rubelt nyernek. A fiatalember
váltót ír alá. Véletlenül a bank képviselője
is betoppan, aki azonban közli, nem áll
módjában
ily
nagy
követelést
kiegyenlíteni. Iharev, aki a fiatalember
megkopasztásában csak asszisztált, felajánlja nyolcvanezer rubelnyi készpénzét
a kétszázezres váltóért. Az urak boldogan
belemennek az üzletbe, mert mint
nemsokára kiderül, a nagyvilági Iharev, a
nagymenő játékos konspiráció áldozata, a
váltó hamis, az urak, az öreg, a fia, sőt
még a bank embere is mind a banda
tagjai, s a vendég bottal ütheti a pénze
nyomát. Iharev, akit Jozef Abrhám játszik, perelni kezd az istennel, amiért ilyen
zsákutcába jutott. Aztán megindul a hátsó fal felé, és miközben átkait szórja az ég
felé, felmászik a barna falon. Szürreális
látomás, mintha holdkórosként lebegne a
színész. Megy egyre feljebb, már nem
beszél, artikulálatlan hangokat ad ki
magából, majd vonítani kezd, mint kutya
a holdra, kicsúszik a lába alól a fal, és jobb
kezén függve ott marad felakasztva. A
kép a kezdő jelenetre rímel, ami-kor a
fogadó szolgája kicipeli az előző játszma
öngyilkos áldozatát. A hallatlanul erős
érzelmi töltésű befejező kép az indító
képet egy magasabb szinten ismétli meg,
s ezzel keretbe fogja azt a folyamatot,
amelynek során megismerjük a módszert,
ahogy a hamiskártyások a mégoly
dörzsölt áldozatukat is kifosztják. Iharev
magányos szakember, akinek nincs esélye
a
közösségbe
szerveződő
piti
szakemberekkel szemben. Ő hisz még a
szakmai becsületben, s ez a tragikai
vétsége. Mert nincs már helye a bizalomnak, nem létezik fair play. Az előadás
azért oly mulatságosan groteszk, mert a
tiszta játékról éppen a hamiskártyások
példája alapján beszél.
A Kártyások olyan, mint a kitűnő szólisták kamarahangversenye. Hallatlanul
pontos az előadás felépítése, a játék megszervezése, minden egyes figura belső
életének elemzése és cselekvéssorának
megkomponálása. Semmi sincs a véletlenre bízva, a játék precízen ki van dolgozva. De nem részletező pedantéria jellemzi a produkciót, hanem a mindent
tudók könnyed eleganciája. Olyan
könnyedén és elegánsan játszanak a
színé-

szemle
szek, amilyen nagyvonalúan a kártyások.
Példaként Petr Nárožný egyik játékát
szeretném felidézni. A kopasz, nagy darab
színész Krogelt, a helybéli kártyások
egyikét játssza, aki egészséges kinézése
ellenére - beteg. Alig eszik, nem iszik,
nem dohányzik. Miközben a többiek jó
étvággyal falatoznak, ő csak csirkemellet
csipeget. Aztán kivesz a mellénye
zsebéből egy kis szelencét, két ujja
gyakorlott, mégis óvatos mozdulatával
felpattintja a szelence tetejét, kis ezüstkanalat halász elő, és rossz ízű, keserű
orvosságot vesz be. Fintorog, megtörli
zsebkendőjével a száját és a kanalat, s
komótosan visszarak mindent. Ez a művelet az előadás alatt többször ismétlődik,
mindig természetesen, egyéb elfoglaltságai között mintegy mellékesen végzi
a színész. Ehhez hasonlóan pontos a
szerep más részleteinek a kidolgozása is,
a többieknél is.
Az előadásnak egyetlen viszonylag
kevésbé megoldott részlete van, ez pedig
Iharev káromló monológja. A leleplezésjelenet a cselekmény dramaturgiai
csúcspontja, azután törvényszerűen lanyhul az események feszültsége. Ez roppant
nehéz helyzet elé állítja a színészt, akinek egy rendezőileg is poentírozott jelenet után egymagában kellene fenntartania, sőt tovább fokoznia a feszültséget,
egészen a falra mászás befejező képéig.
Ez a szinte megoldhatatlan feladat Josef
Abrhámnak is csak részben sikerült.
De ez sem változtat azon, hogy a kártyások összefoglalása mindannak, amit
más Činoherni-előadáson láttam. Olyan
színházi teljesítmény, amelyet - a Činoherni klub egyéb előadásaival egyetemben - nemcsak Prágában kéne látni, de
Magyarországon is!

GYÖRGY PÉTER

„csak ember van..."
Spiró György drámakötetéről
„Most nincs hazugság. Fényes pillanat:
nincs hagyomány, mely elvakítja látnod
a létezést, nincsen király, ki létét
vakhivőitől nyeri: nincs istened, kihez
fohászkodol, könnyek-kel mosván el a
tűrhetetlen dolgok látványát ; nincsen
eszmerendszer."
(Spiró György: A békecsászár)
„Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát, bárhol,
bármikor agyonlőhető vagyok."
(Kertész Imre: A kudarc. Kortárs 83/2.)
1.

Spiró egyik mestere, Kertész Imre, tanítványánál jó tíz évvel idősebb. Háta
mögött egy regény (Sorstalanság), egy
novellás kötet (A nyomkereső) s a mottóban idézett - Kortársban közölt új
készülő regényének egyik fejezete. A
kudarc hősének felismerése kulcs lehet A
békecsászár szerzőjének jobb megértéséhez
is. Az árulkodóan „egyszerű" jelzővel
ellátott titok pontosan mutatja az egyén, az
individuum helyét és értékét a történelmi
világ keretei között. Az én, az egyén az a
lény,
aki
„bárhol,
bármikor"
megsemmisíthető, meghatározásához épp
ennyi kell, nem több és nem kevesebb. Az
egyénnek semmilyen feltételt nem kell
teljesítenie ahhoz, hogy elpusztítsák, a
történelmi világ, a mindannyiunkat
meghatározóan körülvevő realitás számára
az egyén annyira értékes, hogy
elpusztítható legyen. A történelemmel
szemben az egyénnek semmilyen értéke
nincsen, s úgy tűnhet, hogy ez az újkori
történelem által megtámasztott modern
tapasztalat. Ám mind Kertész, mind Spiró
arra a végletesen egyszerű tényre hívja fel
a figyelmet, hogy ez az értékelés állandó, s
ellenkezőjét hinnünk: épp az az illúzió.
Spiró a történelem felé fordul, ahol
mindenkor legyilkolható volt mindenki,
okkal és ok nélkül, indulat vagy racionális
megfontolás nélkül, vagy azzal, így vagy
úgy. Az erőszakos halál, az ölés, úgy
tűnik, soha nem szorult indoklásra, bevett
eszköze a cél-megvalósításnak, vagy
öncél: a tömeges halál, az erőszak kioltotta
élet kérdése minduntalan visszatér e
drámákban.
Mindaz, ami megtörténtekor nem szorult rá az indoklásra, az emlékezetben
fennmaradván vizsgálatra szorul, jobb

híján drámára. Ha igaz a „bárhol, bármikor" evidens tapasztalata, akkor az
írástudó felelősége abban áll, hogy a maga
kendőetlen otrombaságában, iszonyatában
é nevetségességében, de hűen rekonstruálja
a
történteket.
A
re-konstrukció
majdhogynem
a
drámai
forma
széjjelzúzásához vezet, a történelem
világának embere nem rendelkezik
tragikus erényekkel, nincs módja a vívódásra, alig jut ideje a töprengésre, nin-csen
abban a helyzetben, hogy széjjel-pillantson
e világon, felmérve annak értékeit - előbb
gyilkolják le, előbb tüntetik el. Ez a maga
közönyös általánosságában zajló történet
minden egyes esetben tragikus. (Az egyén
ábrázolása ott érhető el ismét, ahol az író
lemond az egyes történetek ábrázolásáról.
Az egyetemes történet ábrázolása, józan és
rendíthetetlen leírása: minden mozzanatában az egyént tartja szem előtt.)
Spiró rekonstrukciója az események
lezajlásának az egyén felőli oldalát mutatja
be, azt az, oldalt, ahol elvész a korban
hirdetett vagy utólag vélt értelem, ahol
nincs mód az ideológiákba vetett bizalom
megőrzésére, ahol kiderül, hogy mindössze
a történelemkönyvekben lett az ember a
folyamatok alkotója, a történelemben
magában
egyszerűen
értő-értetlen
elszenvedője. Az „ész csele", a „tragikus
vétség", a tett lehetősége és súlyának
megértése:
ez
csupán
újkori
és
múlékonynak túnő illúzió.
Az egyén elszenvedője az eseményeknek, s a szenvedés, mint e drámák mutatják, már nem pusztán üres forma. Spiró
hősi alakjai és színpadán tömegesen
megjelenő gazemberei egyaránt életbenmaradásukért küzdenek. Nem az eszmék lovagjai, hanem e verseny cseleinek
kutatói. A kérdés nem az, hogy miképp
kell élni, hanem hogy miképp lehetséges
életben maradni. E tét oly nagy, hogy
visszariasztja hőseit a „finom" kérdésektől,
ezek az alakok nem érnek rá, hogy
mérlegre tegyék életük értelmét, hiszen
bezárattak az életük fenntartásáért folyó
küzdelmük pontosan működő és csepp
enyhületet sem kínáló csapdájába.
Mindez különös módon morális kérdés.
A morál kérdése nem a drámákon belül,
hanem azok szövegén kívül jelenik meg. A
kérdés: miképp jöhetett létre mindez,
miképp szemlélhető akár a történelemben,
akár a jelenben, istenek és bocsánat nélkül
- a „tűrhetetlen".
Spiró morálja, a morális kérdés fedezete
az álnaiv, áltermészetes, elszánt józan

