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musical, mely főként a dalszövegekből áll
össze. E dalszövegek azonban tökéletesen
testidegenek mind Schnitzler stílusától,
mind az 1899-es vagy az 1789-es világtól.
Ezért szinte két külön művet látunk
egyszerre. Fodor Ákos szövegeivel más-
kor is előfordult már ez. Igen-igen ke-
véssé alkalmazkodnak a szóban lévő da-
rab anyagához. Itt is olyan nyelvi anyag -
szó- és kifejezéskincs, de főként szem-
léletmód - van jelen, amely inkább egy
mai témájú rockmusicalhez illenék, sem-
mint ehhez a műhöz. Ugyanígy: a zene is
figyelmen kívül hagyja a darab megírása
idejének és a benne ábrázolt kornak a
stiláris jellemzőit. Olyan zene ez, amelyet
bármely más szövegkönyvhöz és
dalszövegekhez meg lehetne írni, hozzá
lehetne illeszteni - kivéve a finálé Mar-

seillaise-parafrázisát, amelyet viszont a
Bastille ostroma után három évvel ír meg
Rouget de l'Isle...

Halasi Imre rendezése mindazonáltal
megpróbálja egységbe fogni ezt a hetero-
gén anyagot. De csak mint rutinos musi-
calrendező működik jól. Ráadásul sze-
replői tekintélyes hányada nem tud olyan
szinten énekelni, amilyen - ha már musi-
calről van szó - itt alapvetően szükséges
lenne.

*

Nem tudni, miért lett ebből a darabból is
zenés vígjáték, s miért nem bíztak abban,
hogy az eredeti mű is megél a mai
színpadon. Nem tudni, miért volt szük-
séges felülbírálni Schnitzlert, s miért
kellett a jó műből gyöngébbet gyúrni.

Arthur Schnitzler: Körtánc (Thália Stúdió)
Fordította: Bródy Sándor. Zenéjét szerezte:

Korbuly Béla. Versek: Barbinek Péter. Ren-
dezte: Halasi Imre m. v.

Szereplők: Vándor Éva m. v., Mikó Ist-
ván, Sipos András m. v.

Arthur Schnitzler: A Zöld Kakadu (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Zenés színpadra alkalmazta: Bőhm György
és Prekop Gabriella. Zene: Kemény Gábor és
Kocsák Tibor. Versek: Fodor Ákos. Díszlet:
Menczel Róbert. Jelmez: Laczó Henriette.
A rendező munkatársa: Stefán Gábor.
Rendezte: Halasi Imre.

Szereplők: Falvay Klára-Császár Gyöngyi,
Szalma Tamás, Pogány György, Nádházy
Péter, Baracsi Ferenc, Szakács Eszter, Pálfy
Zoltán, Nemcsák Károly, Rácz Tibor, Fráter
András, Borhy Gergely, Siménfalvy Lajos,
K. Nagy László, György János, Egervári
Klára, Schaeffer Andrea, Mészáros Ildikó,
Deák Éva, Bagó László, Hetényi Pál, Kere-
kes László, Császár Gyöngyi-Szoboszlay
Éva, Avass Attila.

FÖLDES ANNA

Sárkányok közt védtelen

Párizsi színházi levél

Egy hét kellene, egy hónap vagy egy
évad? - voltaképpen mindegy. Aki csak
alkalmi látogató a fény városában, annak
színházi élményeit - jórészt - a véletlen
válogatja. Azon a héten, amikor kint
jártam, a párizsi műsorújság színházi ro-
vata százharminchárom műsoron levő
darabról tájékoztatott. (Ebben az ope-
rettek, musicalek és varieték még csak
nem is szerepelnek.) Az érdeklődés, a
kereslet - legalábbis az én gyér tapaszta-
latom szerint -- lépést tart a kínálattal: a
párizsiak és a turisták, akik vasárnap
délelőtt hosszú negyedórákat, néha órákat
állnak végtelen türelemmel sorban a
Pompidou Centre üvegfolyosói előtt vagy
a Grand Palais holland festészeti ki-
állítására várva, a Peter Brook rendezte
Mahábhárata jegyeit is hetekkel előre fel-
vásárolják, és a Nap Színházának hangár-
nyi nézőterét is zsúfolásig töltik. Szeren-
csésnek mondhatom magam, hogy kol-
legiális segítséggel egyetlen hosszú hét
végén eljuthattam Mnouchkine színhá-
zába, láthattam Besson új Sárkány-rende-
zését, és megismerkedhettem egy különös
keleti dráma hagyományos és formabon-tó
előadásával, a Théâtre Gremier-ben, a
Chaillot kamaraszínházában.

Sade márki színpadi portréja -
női szemmel és férfilélekkel

Misima Jukio kétségtelenül egyike az
Európában legismertebb japán kortárs
íróknak. Ez feltételezhetően nemcsak
életműve rangjának, de a francia kultúrá-
val való szoros szellemi kapcsolatának és
1970-ben elkövetett, világszenzáció-ként
tárgyalt rituális öngyilkosságának is
köszönhető. A regényeiben Mauriac-kal
rokonságot tartó, drámáiban Euripidész és
Racine témáit a nó-színház ha-
gyományaival keresztező szerző ugyanis a
lehető legkeletibb módon, seppukuval,
azaz harakiri elkövetésével lépett át a
halhatatlanságba.

Misima Sade márkiné-drámája is sajátos
példája a keleti és nyugati kultúrák közötti
szellemi találkozásnak. A japán nószínház
hagyományát a legmodernebb nyugat-
európai kegyetlen színház szellemiségével
megtermékenyíteni - mind-

két kultúrkörben istenkísértő, ám nagy
érdeklődést ébresztő vállalkozás. A téma
nyugati, a forrás japán. A szerzőben állí-
tólag a japán Tacuiko Sibuszava Sade-
életrajzának olvasása közben ötlött fel a
történelem és a hős filozófiájának meg-
közelítése szempontjából másodrendű,
lélektanilag azonban annál izgalmasabb
kérdés: hogyan hagyhatta el férjét a hű-
séges Sade márkiné éppen akkor, amikor
az végre kiszabadult nehezen viselt év-
tizedes fogságából. A dráma egy látszólag
illogikus asszonyi magatartásra keres
logikus választ. Hogy történhetett meg,
hogy a márki számtalanszor megkínzott és
megalázott erényes felesége, aki olyan
odaadó és makacs hűséggel szolgálta sze-
relmére érdemtelen férjét, és állhatatosan
kitartott mellette akkor is, amikor az
erkölcstelenségeiért méltán bűnhődött,
éppen akkor tépi szét a kettőjük közötti
köteléket, amikor (fizikailag) elhárultak a
közöttük levő elválasztó akadályok.

A történelmi alapvetéssel rendelkező,
felerészben valóságos hősöket színpadra
szólító lélektani dráma (amely magyarul
Somlyó György fordításában a Nagyvilág
1977. 8. számában olvasható) felépítését
is, szemléletét is meghatározza, hogy az

igazi főszereplő, Sade márki egyszer sem
jelenik meg a színen. Pedig minden
jelenet, minden dialógus róla, sorsáról,
eltévelyedéséről, bűneiről és a többi ember
feletti felfoghatatlan hatalmáról szól.

A történet 1772 őszén Sade anyósának,
Mme Montreuil-nek a szalonjában kez-
dődik, ahol is három asszony beszélge-
téséből fény derül arra, milyen elszánt és
áldozatos küzdelmet vívott esztendőkön át
a ház asszonya azért, hogy egykor
örömmel a családba fogadott, azóta elté-
velyedett és megutált vejét, Sade márkit
megmentse a bitótól és a börtöntől, hogy
lánya kedvéért legalább a látszatot meg-
óvja. De minél élesebb kontúrokkal raj-
zolódik ki a csodává változtatott fájdalom
titkát ismerő bűvész-filozófus és a
kolduslányokat megerőszakoló előkelő
szörnyeteg arca, annál egyértelműbbé
válik, hogy Mme Montreuil veje számára
már nincs megváltás. Anyósa teljes joggal
adta fel a márki javulásába, gyógyulásába
vetett reményt, és senki nem veheti tőle
rossz néven, hogy már csak szerencsétlen
lányát szeretné megmenteni.

Renée azonban minden csalódáson,
poklokon, megaláztatáson túl megőrizte
lelkében férje iránti szerelmét. Azt vallja,
hogy a feleség hűsége nem függ a férj
erényeitől. „Ha férjem a bűn szörnyetege,
nekem a hűség szörnyetegévé kell



válnom" hangoztatja. Renée hűsége,
tettekben megnyilvánuló elszánt szoli-
daritása a megalázott, sokat próbált
asszonyt édesanyja és előkelő környezete
fölé emeli . Renée nem törődik sem jó
hírével, sem a belenevelt társadalmi sza-
bályokkal, ő makacsul kitart a márki
mellett . Szerelmére már az sem vet ár-
nyékot, hogy kiderül: férje saját édes-
húgával is megcsalta. Hiába a józan ész
érvei, az elszenvedett sérelmek és az anyai
tanácsok, Renée hallani sem akar a válás-
ról. Soha olyan közel nem érezte magát
férjéhez, mint amikor börtönajtó válasz-
totta el őket egymástól. Ő még mindig
minden lehetségest és lehetetlent elkö-
vet, hogy először anyjával szövetségben,
azután anyja ellenére is kiszabadítsa. Pe-
dig addigra már tudja, ha terve valóra
válik, és Sade márki visszanyeri szabad-
ságát, ő már sem szeretetére, sem hűségé-
re nem számíthat.

Renée-t irracionálissá terebélyesedő
szenvedélye anyjával és a józan ésszel
eg ysze r r e fordítja szembe, és közelít i
távollevő férjéhez; s ő már-már Sade-
ként, vállalja és élvezi is a rámért szenve-
dést.

Az igazán nagy fordulatok mintha a
színfalak mögött mennének végbe: a drá-
ma utolsó felvonása már a francia forra-
dalom után, 1790-ben játszódik. Renée,
miután két évtizeden keresztül hűségesen
várta, kitartóan látogatta és szolgálta
férjét, időközben megváltozott. Most
már csak hitébe, magányába, kézimunká-
jába temetkezik, és lélekben a kolostorba
készül. Anya és lánya ismét szerepet cse-
rél : Mme Montreuil, aki évekig hasztalan
biztatta Renée-t a szakításra, most értet-
lenül fogadja, hogy lánya éppen a márki
kiszabadulásakor tagadja meg hitvesi
kötelességét. Kilenc hónappal a „világ-
felfordulás" tudniil l ik a francia forra-
dalom - urán úgy véli , hogy amikor bű-
nözők, őrültek, nyomorultak lettek az
utca királyai, senki nem vetheti Sade sze-
mére szabadosságait . Amikor az egész
nemzetnek a szabadosság és az erőszak
lett a törvénye, a magányos elítélt , aki
katedrálist akart emelni a bűnnek, nem
vétkesebb a szabadon, sőt hatalmon lévő
többségnél. Sade márkiné, aki férje köny-
vébő l , a Justin-bő l megértette annak
szemléletét, és azt is, hogy Sade világá-
ban többé nincs hely, szerep az ő szá-
mára - most már hajthatatlan. Látni sem
akarja többé hajdani szerelmét, férjét , aki-
tő l lélekben végérvényesen elszakadt.

Az 1965-ben írott drámának még a
szerző életében megtartották az európai

ősbemutatóját, és 1969 óta a darab be-
járta a világszínpadot. Hamburgban a
Sade márkiné szexuális vágyaknak kiszol-
gáltatott szereplő i a sötét, tükrökkel ke-
retezett színpadon vonaglásaikkal és ri-
tuális gesztusaikkal valóságos feketemi-
sét celebráltak. (Rendező : Christoph
Röter.) Flensburgban, a dialógusokra
koncentrált német előadásban a mitikus
szertartásból korhű rokokó keretek kö-
zött megjelenített társalgási vitadráma
lett . Angliában a francia hölgyek japán
jelmezben játszották szerepeiket - nem
túlságosan nagy sikerrel. Az angol kö-
zönséget irritálta a hősök hisztériája; a
felfokozott érzelmeket kifejező , túlbe-
szélt dialógusok megrendülés helyett
néha nevetést váltottak ki a nézőtéren.

A nemzetközi kritika megoszlott. Volt,
aki japán Albee-nak tisztelte a szerzőt ,
ugyanakkor szemére vetette a darab fá-
rasztóan retorikus jellegét. Mások vi-
szont szalondrámának vagy éppen ellen-
kezőleg, tézisdrámának nevezték Misima
művét. Még olyan krit ikus is akadt, aki
„filozófia a budoárban" címmel ironizált
a dráma belső ellentmondásai felett ,

Párizsba a téma „hazatért " . Nyilván
nem véletlen, hogy a dráma annak idején
Jean-Louis Barrault színházában, a Petit
d 'Orsayban az 1976-77-es évad
legnagyobb sikere lett . Francia krit ikusok
azt áll ít ják, hogy az előadás keltette
revelácíóban jelentékeny része volt a
szöveg francia változatát alkotó módon,
költő i ihlettel újrateremtő fordítónak,
André Pieyre de Mandiargues-nak. A
Chaillot Színház ehhez az egy évtizeddel
ezelőtt i sikerhez s ehhez a sokra tartott
irodalmi fordításhoz fordult vissza, ami-
kor - merőben új értelmezésben meg-
újította Sade márki és Sade márkiné
perét.

Sophie Lucachevsky rendező először is
azzal hökkentette meg a dráma ismerő it
és a mit sem sejtő nézőket, hogy a darab
valamennyi nő i szerepét férfiakkal
játszatta. Ebbő l a meghökkentő világ-
divatból mi már itthon is kivettük a ré-
szünket. I la Genet cselédeit , García
Lorca Bernardáját lehet és érdemes fér-
fiakkal játszatni, miért ne lehetnének
Sade márkiné, anyja, húga és a környe-
zetében élő asszony barátnők is hím-
neműek? A magyarázatot ezúttal a ja-pán
hagyomány, az úgynevezett „onnogota"

visszafordítása sugall ja. Ha a kabuki- és nó-
játék női szerepeit évszázadok óta
férfiakra bízták, miért ne ölthetnének
most is nőnek maszkírozott férfi színé-
szek korhű nő i jelmezeket ? Japánban a

XVIII. századi francia történet önmagá-
ban is egzotikum. Ezt fokozza, hogy a
hős, a férfi főszereplő Sade márki drámája
csak mások szemében, szavában, női
sor-sokban, mondatokban tükröződik,
Ezt a sajátos szituációt csavarja meg a
rendező azzal, hogy a japán néző
egzotikus élményét a kabuki-módszer
visszafordításával átmenti a francia
színpadra. A krit ikusokat azonban még
ez a komplikált indokolás sem elégít i ki
teljesen. Georges Banu, aki mellékesen a
Chaillot dramaturgja is, ezt azzal
toldotta meg, hogy a darab
problémáinak egyetemessége és a
szalonjellegtő l való eltávolodás-igénye
sugallta a színháznak ezt a megoldást.

Megvallom, a nő i emancipációnak ez
az erőltetett demonstrációja engem nem-
igen győzött meg. Kiábrándítónak érez-
ném, ha a tehetséges rendezőnő valóban
kizárólag férfiak vállára merné helyezni
a drámákból kibányászott súlyos, egye-
temes mondanivaló terhét. Számomra
elfogadhatóbb érvnek tűnik, hogy a drá-
ma travesztiataverziója is valamiféle
sti l izációt szolgál. E gondolat magja
valóban fellelhető a szövegben. Sade
márkiné, azáltal , hogy magáévá teszi a
férfi gondolatrendszerét, végső soron
maga is szerepet, nemet vált Sade
márkinéból Sade márkivá válik. A
cselekményt át-lengő homoerotikus
motívumok ezúttal (lévén, hogy minden
nő i szerepet férfiak játszanak) nem
oldódnak fel, csak még furcsább
fénytörésben jelennek meg a színpadon.
A szereplők nemének meg-változtatása
is hozzájárul ahhoz, hogy úgy érezzük:
nem hús-vér emberek, ha-nem őket és
szenvedélyeiket reprezentáló bábuk
vonulnak el előttünk, bábuk vitája és
harca demonstrálja a felvetett gondolati
kérdéseket.

Ezt sugall ja az előadás sajátos, szuve-
rén színpadi nyelve is, amely követke-
zetesen elszakad az élőbeszédtől és a
valóságos, hétköznapi
gesztusrendszertől . Ezúttal a környezet
is, a játék és a beszéd is végletesen
stil izált .

Az ékszerdobozszerűen keretezett
színpad lényegében üres. A dúsan redő-
zött kettős (kék és fekete) függöny elé

szükség szerint -- legfeljebb egy-két
széket hoznak. A puritán színpadképpel
mindössze egy aranyozott, korinthoszi
oszlopfőveI ellátott , pompás márvány-
oszlop felesel. Tekintetünket a dialógu-
sok színhelyéül szolgáló üres térrő l
időnként elvonják a színpad oldalában
elhelyezett tükrök, amelyekben - bizo-
nyos világítási effektusok hatására fel-



eltűnnek az elöl és oldalt ülők. Még na-
gyobb szerepet kap a játékban a színpad
bal oldalán a nézőtér mellé szorított, do-
bogószerű „kifutó", amin a szereplők a
színpadra közelítenek. Ez a „közelítés" - a
színpadi helyváltoztatás sajátosan stilizált
formája: a színészek nem mennek, futnak,
lépnek, hanem észrevétlenül, szinte
lábemelés nélkül begördülnek,
előresiklanak, mintha láthatatlan dróton
mozgatnák őket. Ezt a Japánban női sze-
repeket játszó férfi színészek játékmód-ját
stilizáló mozgást sokszorosan érvény-re
juttatják a ki tudja hány méter selyemből,
bársonyból, de mindenképpen bőkezűen
szabott jelmezek, fantasztikus keppek,
lebegő ujjak, minden női alakot
megváltoztató, stilizált turnűrök.

Ilyen körülmények között a színészi
alakítások jellege, skálája is átalakul: a
maszkok idézőjelbe teszik a mondatokat.
A stilizáció a valóságos lélekábrázolást is
kiszorítja. A francia közönség az
előadásban legtöbbre a dikciók elegan-
ciáját értékelte. Ez azonban (nyilván) nem
mindenkire hatott egyformán. A játék
aránytalanul hosszúra nyújtott ex-
pozíciója alatt időnként végighullámzott a
nézőtéren a figyelem lazulását jelző
köhögés. Ugyanakkor tiszteletet
parancsoló volt a színészeknek az a
szuggesztivitása, amellyel egy-egy
összecsapásban le tudták vetni magukról
az álöltözet terhét, és hiteles szenvedéllyel
képviselték jellemük végleteit, az
érzelmeiknek kiszolgáltatott lények ver-
gődését. Lenyűgöző volt és megérdemelt
tapsot aratott a színészek kifogástalanul
összehangolt, stilizált mozgás- és
játékstílusa.

Nem tudom, megélne-e Misima drámája
magyar színpadon. Elképzelhető, hogy
például Ruszt József izgalmasan színpadra
celebrálhatná az asszonyi hűségnek ezt az
ellentmondásos apoteózisát. De nem
hiszem, hogy valamiféle vaskalapos
konzervativizmus mondatná velem, hogy
a drámába eleve beépített
szemléletütköztetés - a női tükör-ben
megjelenített férfi főszereplő sorsa,
megítélése - önmagában alighanem ha-
tásosabb, mint ez a tagadás tagadásaként
újra fogalmazott francia travesztitaválto-
zat.

Háromfejű, fogatlan Sárkány?

Sokunk számára volt felejthetetlen szín-
házi élmény Besson Sárkány-rendezése a

berlini Deutsches Theaterben. Emlék-
szem, engem a hetvenes évek közepén
szakmabeli barátok lebeszéltek: akkor

már majd egy évtizede volt - némileg
változtatott szereposztással műsoron a
nagy hírű előadás. Óvatosságuk kishitűség
volt; az előadás lenyűgöző látványosságán,
kimunkált stílusán, átütőerején az idő nem
hagyott nyomot. Horst Sagert földöntúli,
víz alatti mesevilága, Chagallt és Gross
Arnoldot egyszerre idéző színpadi víziója,
a barokkos látványvilágot nagy fantáziával
mozgásba hozó technikai apparátus
működése, Eberhardt Esche erőteljes
játéka teljes értékű és változatlanul hatásos
maradt. Mint ahogy érvényes maradt az E.
T. A. Hoffmann ihlette irodalmi alapanyag
is. Jevgenyij Svarc 1943-ban írott antifa-
siszta, Hitler-ellenes tartalmat hordozó
meseszatírája, amit nem véletlenül taná-
csoltak el a sztálini korszakban a szovjet
színpadokról. Besson látomása a fenye-
gető, nem egyszer ember alkotta szörnyet,
valamint a nekik hódoló szerviliz-must, a
személyi kultuszt idézte, s a csattanó a
hamis tájékoztatás görbe tükre lett. Az
események kimenetelét kormozott üvegen
keresztül, titkon bámuló polgárok
leleplezése vagy a sárkány fővesztéséről
tudósító manipulált hadijelentés olyan
színpadi-politikai üzenetet közvetített a
nézőtérre, amihez nem kellett kommentár.
Az előadás végén, a taps után visszatérő,
továbbra is tüzet okádó sárkány
félreérthetetlen figyelmeztetés volt, hogy a
legyőzött sárkányok feje még sokáig
újranő.

Besson után a Sárkányt előadni - is-
tenkísértés. Talán csak a Bábszínház
művészeinek dolgát könnyítette meg
Budapesten, hogy nekik más közegben és
más közönségnek, minőségileg más
kifejezési eszközökkel kellett újraterem-
teniök a darabot, és így ők a szatíra ro-
vására is visszaiktathatták jogaiba a mesét.

A francia változatot 1968-ban a La
Comédie de Saint Etienne-ben Antoine
Vitez rendezte meg, evidens, hogy -
részleteiben - a Bessonnal való polémia
jegyében. Ez a rendezés, a kritikák szerint
megidézte Aragon és Mao Ce-tung
árnyékalakját is, sőt Lancelot bizonyos
külső jegyekben emlékeztetett Che Gue-
varára. Az ötletes megjelenítés azonban
nem volt eléggé következetes. Néhol
például a sajtótermékekből szerkesztett
jelmezek realizálása során - állítólag el-
sikkadt, zavarossá lett a darab célzatos-
sága. Abban, hogy az előadás mégis, így is
nagy sikert aratott, oroszlánrészük a
színészeknek volt.

De vajon túlélte-e a Sárkány az azóta

eltelt majd két évtizedet? Életre kelthető-e
vajon, a fasizmusról és a személyi
kultuszról is másfajta emlékekkel ren-
delkező társadalom harmonikus körül-
ményei között? Ha Bessont nem hajdani
diadalának emléke - és nem is a nosztalgia
-, akkor ez a kérdés vezethette, ami-kor az
elmúlt évadban Genfben, saját
színházában, felújította Svarc darabját. A
Théâtre de la Ville párizsi előadása - az
eddigi gyakorlatnak megfelelően - a
francia nyelvterületen rendszeresen tur-
nézó genfi színháznak, Besson társulatá-
nak a vendégjátéka volt.

Ha csak olvasmányélményt (vagy azt
sem) őrzök a Sárkányról, meglehet, elé-
gedetten nyugtázom: Svarc költői meséjét
szép és stílusos előadásban láthattuk
viszont Párizsban. Igaz, színészi alakí-
tások dolgában a produkció korántsem
egyenletes. Elsa bájolgását például túl-
zottnak, édeskésnek, humortalanságát
szürkeségnek éreztem, és csak utólag
jöttem zavarba, amikor kiderült, hogy
előítéletek és előzetes ismeretek folytán
nem fedeztem fel, hogy Elsa-Coline
Serreau, a társulat egyik elismert erőssége.
Az azonban tagadhatatlan, hogy a
főszereplő Lancelot-n kívül is akadt egy-
egy telibe talált színpadi karikatúra
Besson előadásában. Mindenekelőtt
ilyennek tűnt a polgármester és a fia. Rit-
ka színpadi pillanat, amikor egy epizo-
distának is alig nevezhető mellékfigura
olyan tökéletesen rátalál a mese és a
szatíra szólamának összhangjára, mint
Besson szőnyegárusa. A legelső perctől
kezdve ellenállhatatlan a kandallón tró-
noló szupermacska...

De legfőképpen továbbra is él, műkö-
dik Besson ötletes látványszínháza. Ami-
kor Lancelot kalapját a színpadi fa ágára
helyezi, egyszer csak megrázkódik a törzs
is, és a Sárkány nevének említésére hir-
telen elsötétül a kép; villámfények ci-
káznak át a színpad felett, az egész világ
fenyegetően megremeg. Különös játékot
játszik Besson a kellékek méretével is. A
Lancelot-nak felajánlott hatalmas kard és
minihegedű sokat sejtetően rímelnek
egymásra. De tárgyakként alkalmazza,
szerepelteti sokszor a rendező az
embereket is. A polgármesteri palotában
például órajátékok élő figurái húzzák az
ünneplőknek a talpalávalót. Miközben a
kiaggatott vörös szőnyeg hatalmas D-je (a
Dragon szó rövidítése) szinte magától
alakul át a másik D, a demokrácia
kezdőbetűjévé.. .

Valójában szinte kifogyhatatlanul so-
rolhatnám tovább is a jól eltalált, gyö-



nyörködtető, szellemes részleteket a pá-
rizsi Sárkány-előadásban.

Mi az oka, hogy az egész produkció
mégis csalódást okozott? A válasz nagyon
egyszerű. Elhallgathatatlan igazság, hogy
a darab és az előadás egészének a jelentése
Berlin óta kihűlt, megfakult. Hogy az
egyes jelenetek, dialógusok most csak
éppen azt és annyit jelente-nek, mint ami a
színpadon elhangzó szavakban benne
foglaltatik. A játékötletek egyike-másika
(például a polgármester bankettasztalát
megterítő szolgák kínosan lassított
felvételt idéző, stilizált mozgása) hatásos,
csak éppen nem érezni mögötte a gondolat
feszítő erejét. Elsa erőtlen lázadásában is
inkább csak az undorító kérőtől való
fizikai idegenkedés nyilvánul meg. A
Lancelot megölésére kézbe kapott kést is
csak úgy hajítja el, mint egy feleslegessé
vált autóbuszjegyet.

Besson feltehetően maga is érezte a
dráma helyi és aktuális érvényének kor-
látait, és megpróbált új jelentésrétegeket
felfedezni a szöveg mögött. Az új variá-
cióban nagyobb hangsúlyt kapott a pol-
gárlány kényszerű, érdek motiválta vá-
lasztása, az a titkolhatatlan ellenérzés, amit
Elsa az öreg gavallér szerepében tetszelgő,
majd a karmos-mancsos, visszataszító
sárkánykérő iránt érez, ezután kerül csak
előtérbe a lánynak a kompromisszumra
való hajlandósága. Mindez talán többet
mond ma Genfben és Párizsban, mint az
igazi sárkányviadal.

Némileg áthangolja a drámai konstruk-
ciót Lancelot alakjának metamorfózisa is.
Eberhardt Esche kurta csizmás, bőrnadrá-
gos, lapos kalapos sudár figurája még
vadnyugati krakélerként is szívdöglesztő
filmhős, akiből csaták és kudarcok árán, a
szenvedés iskoláját kijárva igaz ember, sőt
(némi beleerőltetett politikai naivitás
következtében) forradalmár lesz. Bernard
Ballet ezzel szemben egy sűrű vérű olasz
vendégmunkásra emlékeztet Lancelot
szerepében: Roccóra vagy vala-melyik
testvérére. Ha Esche hősszínész és
pilótatípus, Ballet karakterszerepében
legfeljebb gépkocsivezető - és kezdettől
jóval keserűbb, ironikusabb Lancelot.
Diadalmas mesehősnek túlságosan föld-
hözragadt lenne, de földi kudarcai, vere-
ségei nagyon is hitelesek. Ez a Lancelot
valóban nem a tűzokádó sárkánnyal, ha-
nem a köztünk és körülöttünk élő, hét-
köznapi zsarnokokkal keveredik harcba.

Elképzelhető, hogy ha a rendező még
következetesebben érvényesíti ezt a kon-
cepciót, akkor a földközelibb előadás új

fényt, feszültséget kaphat az elveszett régi
helyett. De mivel ez nem történt meg - a
Bessonnal való régen várt találkozás
Párizsban csalódást okozott.

Kambodzsai krónika

Mnouchkine Shakespeare-ciklusának
időszerű folytatása a Norodom Szihanuk,

Kambodzsa királya szörnyű, de befejezetlen

története. A Théâtre du Soleil, a Nap
Színháza legújabb bemutatójának címe
bosszúságában arányban áll az előadással.
Ellentétben egy a hazai sajtóban olvasott
beszámolóval, amely szerint a produkció
több mint négyórás, a tejes elő-adás
vasárnap déli egy órától este tízig tart! A
darab két részét ugyanis általában két este
játsszák. Hét végén azonban Ariane
Mnouchkine, részben a Párizsba látogató
idegenek kedvéért, lehetővé teszi, hogy a
Vincennes-ba zarándokolók (két szokásos
és egy hosszúra nyújtott szünettel) egy
ültükben láthassák, hallhassák a Nap
Színházának legújabb vállalkozását. A
lehetőséggel természetesen nemcsak a
turisták élnek. Azon a vasárnapon, amikor
én találkoztam Norodom Szihanuk
herceggel, túlnyomó-részt diákok, francia
fiatalok töltötték meg az egykori
tölténygyár hatalmas hangárját. Ez
tükröződött abban is, hogy míg Párizsban
„az emberek" - fel-nőttek, polgárok -
általában kocsival járnak, itt az előadást
megelőző órában falkákban vonult át a
tömeg a metró-végállomástól a buszhoz, a
buszról a Nap Színháza irányába. (Előadás
után, a szervezők figyelmességéből,
ingyen busz-járat szállította a közönséget
a metróhoz.)

Ezúttal a beavatottak azok, akik ko-
rábban érkeznek: ők tudják, hogy
Mnouchkine-nál nincsenek számozott
helyek, a nézők az érkezés sorrendjében
telepszenek le a tribünszerűen emelkedő
nézőtér padsoraiban. Háromnegyed egy-
kor már a lejárati lépcsőkre kerülnek az
ülést helyettesítő pulóverek és anorákok.

A heIyfoglalást követő negyed-fél órát
és az előadás két részét elválasztó egy-
órás szünetet legtöbben a színház hatalmas
előcsarnokában töltik. Alkalmi fo-
tókiállítás - természetesen a kambodzsaí
nép és a kambodzsai gyerekek nyomo-
rúságáról könyv- és lemezárusítás zaj-lik,
közben különleges, lokális ételeket kínáló
büfé gondoskodik a közönség testi
szükségleteiről. (Lokális alatt ter-
mészetesen nem a francia konyha ínyenc-
ségei értendők! A társulat tagjai ezúttal
műanyag tálkákban sajátosan fűszerezett
rizst, azonosíthatatlan salátát és hús-

vagdalékkal töltött, keleti lepényféleséget
árulnak, nem éppen olcsó áron.) Az
előcsarnokot a nézőtértől elválasztó tá-
gas térségben mint hajdan a berlini
Volksbühne foyer-jában a közönség szeme
láttára sminkelnek, öltöznek és lazítanak a
színészek. Különösen előadás előtt
érdemes megfigyelni, hogyan alakul át
egy-egy polótrikós, fehér bőrű, ideges arcú
francia intellektuel marcona maszkos
keleti figurává. Az új, felvett arcok
nagyrészt árnyalatlanul okkerszínűek, a
színészek szeme alatt fekete karikák, s a
szájak furcsán feketék. Az előadás kez-
detére mintha élő emberekből bábuk
gyártódnának. De ezek a bábuk megint
csak emberré élednek a színpadon. A
maszk és a maszkkészítés egyaránt szerves
része annak a szertartásnak, amit a Nap
Színházának társulata az előadás-napokon
celebrál.

Mára a hajdan puritánságával kiváló
színház maga is lenyűgöző látvánnyá lett.
Ha a Plays and Players beszámolójának
hinni lehet, százötvenezer téglával és a
pirosra lakkozott gerendákra szerelt
lámpafüzérrel teremtették meg azt a
buddhista templomra, keleti pagodára
emlékeztető különös játékteret, amely-ben
rajtunk, európai nézőkön kívül, közel
hétszáz délkelet-ázsiai figura várja az
előadás kezdetét. Ezek a képzelt karzaton
és a nézőteret körülölelő gerenda-
páholyban szorosan egymás mellett fel-
sorakoztatott népi, katonai és papi vise-
letbe öltöztetett szobrok (férfiak és nők)
Kambodzsa népének képviselői. Mind-
annak, ami a színpadon történik, különös
jelentőséget ad ez a látványos, sokszínű
fríz, a kambodzsai hagyományokhoz
kapcsolódó (jelképes) népi és történelmi
nyilvánosság. A szoborcsoport nem
egyszerűen dekoráció, hanem metaforikus
tartalmában egy népszokást idéz.
Kambodzsában ugyanis az a szokás, hogy
minden halottért egy figurát áldoz-nak az
isteneknek. Ezúttal a több millió áldozatot
képviselik tehát az eseményeket figyelő,
néma tanúk, akiknek jelen-léte, részvétele,
vádoló tekintete és mártírsorsa - történelmi
mementó s ugyan-akkor lélegzetelállító
színházi effektus is.

E mellett a lenyűgöző keret mellett a
színpadi díszlet ha egyáltalában annak
nevezhető - észrevehetetlen. Az üres
térben a Mnouchkine korábbi Shakes-
peare-előadásaiból megőrzött négyzet
alakú, szigetszerű, fából ácsolt dobogó, a
háttérben bambuszrúdon függő, a fényben
aranyosan izzó, narancsszínű
textilfüggöny. Amire ezen kívül feltét-



len szükségük van a játszó személyeknek -
egy-egy szimpla szék, fotel vagy sámli -
azt a színészek rendszerint magukkal
hozzák a színpadra. A többit - a falut és a
dzsungelt, a repülőgépet és a tárgyaló-
termet - nekünk kell elképzelni. A stili-
záció valójában nem a kellékek, hanem a
színpadi mozgás, a gesztusok és az ősi
egzotikus hangszerekkel megszólaltatott
zenekíséret eredménye.

Ariane Mnouchkine egy hat drámára
tervezett Shakespeare-ciklust szakított meg
azért, hogy újra szószékké tegye a
színpadot. A vállalkozás a Nap Színhá-
zának avatott ismerőit éppúgy meghök-
kentette, mint a kívülállókat. A Frankfurter
Allgemeine Zeitung kritikusa szerint ez a
megszakítás egy olyan drámai mű kedvéért
történt, amelynek már lehetséges voltát is
rég kétségbe vonták. Mnouchkine
Shakespeare után egy valódi, kabaré
jellegű túlzásokkal és plakát-szerű
leegyszerűsítésekkel is élő „Politdrámát"
állított színpadra.

A szerző, Helene Cixous nevét nem
jegyzik a kortárs drámairodalomban, és
nem szerepel a hazai Világirodalmi lexi-
konban sem. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy outsider vagy éppen dilettáns lenne.
A Plays and Players cikkírója szerint az
egykori angol professzor-regény-író,
ezúttal politikai érdeklődését,
elkötelezettségét és Shakespeare-ről való
tudását egyszerre kamatoztathatja. Nagy
Péter autentikus értesülése szerint Helene
Cixous „kritikusként is, nőmozgalmi
agitátorként is már sok figyelmet s haragot
magára hívott jelenség". A tudós feminista
publicista ezúttal rendelésre, méretre
készítette el Mnouchkine számára a maga
négyszáz oldalas színpadi forgatókönyvét.
Mesterei: William Shakespeare és Ariane
Mnouchkine. (Brechtről meglepő
szeméremmel hallgatnak az előadás
méltatói. Pedig dramaturgiájának hatása
tagadhatatlanul jelen van a
szövegkönyvben.) Shakespeare-től tanulta
meg Helene Cixous a királydrámák
szerkezetét. A modern politikai drámáktól
eltérően igyekszik a teljes drámai
cselekményt, a kambodzsai nép egész
történelmi kálváriáját a főalak sorsába
sűríteni. Ezt a dramaturgiai fogást Noro-
dom Szihanuk esetében a történelem is
hitelesíti: a kalandos és tragikus életű,
királyi származású arisztokrata politikus,
aki tizenkilenc évesen lépett Kambodzsa
trónjára, a francia civilizáció buddhista
rajongója, egy személyben clown és állam-
férfi, zsarnok és áldozat. Szihanuk el-
nyomott népe szemében is sokáig azonos

volt Kambodzsával, mint ahogy a füg-
getlen békés, el nem kötelezett Kam-
bodzsa is hosszú ideig azonos volt a világ
szemében Norodom Szihanukkal.

A dráma története - történelem. De azért
mégsem a Rózsák Háborúja. Igaz, a
nézőtéren ülők közül csak kevesen iga-
zodnak el az 1955 és 1979 közötti távol-
keleti erőviszonyokban. Haszonnal for-
gathatjuk a műsorfüzet gyanánt árult
időrendi történelmi táblázatot. Hiszen a
nézők nem feltétlenül tudják - őszintén
szólva nem tudjuk -, hogy milyen érdemei
vannak a hercegnek országa függet-
lensége kivívásában, milyen álláspontot
foglalt el Szihanuk a vietnami háború
alatt, s hogyan omlott össze idővel a her-
ceg konstruktív világpolitikai illúziója, a
baloldali semlegesség. Ám a Vörös Khmer
színpadra idézett terroruralma már az átlag
újságolvasóban is komor képzeteket kelt.
Talán csak azt nem tudtuk, hogy a
kétmillió kambodzsai áldozat között ott
volt Szihanuk öt gyermeke és tizennégy
unokája is.

Helene Cixous drámája - ha egyáltalán
drámának nevezhető ez a félszáz képre
tagolt, fővonalában harminc év politika-
történetét felölelő, dokumentum jellegű
krónika - mintha új fejezetét, szálát je-
lenítené meg a Shakespeare felidézte ang-
liai hatalmi harcoknak. Shakespeare-i
vonása - törekvése - a darabnak, hogy a
korszak eseményeit következetesen a
hősök cselekedetei által s azok egyenes
következményeként ábrázolja. A kam-
bodzsai nép tragikus történelmének ese-
ménysorát ugyanakkor merészen szakítja
meg az ehhez kapcsolódó tények humoros
ábrázolásával és kommentálásával.
Nemcsak időben, térben sem kötik a
szerzőt a klasszicizmus szabályai. Hősei,
akárcsak a televízió képernyőjén, a szín-
padon is szabadon cikáznak Phnom Penh,
Párizs, Vietnam és Moszkva között. A
krónikás az egymást követő rövid
jelenetekben könnyedén lép ki a palotából
a piacra, siklik át az élők világából a
holtakéba. Még a Hamlet sírásójeleneté-
nek a pendant-jával is megkísérti mesterét.
Ebből persze nem következik, hogy az
elképesztő mennyiségű napi politikai
információval terhelt dokumentumkró-
nikából shakespeare-i dráma született
volna. Nagy Péter a Népszabadságban
találóan mutatott rá, hogy „bármennyit fut
is a színpadon Szihanuk, inkább vele
történnek a dolgok, mintsem ő teszi őket...
talán azért is nehéz a szokott ér-telemben
vett tragédiáról beszélni, mert a mű csupán
hőse közéleti arculatát mu

tatja, magánélete nem vagy alig jelenik
meg".

Nem is szólva arról, hogy korunk
Shakespeare-je vagy akár a hasonló dra-
maturgiai elveket alkalmazó Heiner Mül-
ler, bizonyára sokkalta tömörebben, kon-
centráltabban komponálta volna meg ezt a
modern keleti királydrámát. S ez-által
bizonyára katartikusabb is lenne az
irodalmi anyag nézőtéri hatása. De ez-
úttal - és ez nagyon lényeges tanulsága az
előadásnak - a szöveg csak kiinduló-pont,
vezérfonal Ariane Mnouchkine-nak a
maga színházi alkotómunkájához. Nehéz
elképzelni, hogy Helene Cixous darabját
más színház (ugyanígy vagy másként)
színpadra állítsa. Mnouchkine, aki
Shakespeare-nek is társszerzőjéül tudott
nőni, ezúttal is alkotója - és nem
egyszerűen rendezője - a munkatársa
írógépén született drámának.

Mnouchkine társulata, ez a köztudottan
egységes, elkötelezett művészcsoport
ezúttal a valóság, a közvetlen politikai
mondanivaló kimondásának sürgető szo-
rításában vállalta, hogy a szokottnál ha-
marabb készüljön fel a bemutatóra. A
munka kollektivitása a Nap Színházában
az igen széles körű: a színészek (szokás
szerint, tehát most is) egyaránt részt vál-
laltak a darab és a játéktér kialakításában,
a dramaturgiai és a fizikai munkában is.
Így is hét hónap kellett hozzá, amíg a
darab különleges nyelvét - félig versbe
hajló szövegét, eredeti mozgásrendszerét -
a színészek magukénak tudták. A pró-
bákat egész sor, a mű valóságát és világát
tisztázó beszélgetés előzte meg, csak ezek
után kezdődött a heti ötször öt órás szín-
padi munka. Akárcsak a szerző, a társulat
is sokat merített a Nap Színházának ko-
rábbi, keleti stílusú shakespeare-i elő-
adásaiból. A test nyelvét Mnouchkine
színészeinek nagy része már a I I . R i -
chárd előadása során elsajátította. Maga
Bigot - Norodom Szihanuk alakítója - is
mintha Shakespeare királydrámájának
korábbi főszerepét folytatná, új történelmi
és politikai körülmények között. Akik
mind a két előadást látták, tanúsítják
Bigot két, egyaránt démoni alakításának
kapcsolatát. Feltételezem, hogy a
shakespeare-i modell is közrejátszott
abban, hogy a színész úgy leplezi le Szi-
hanuk esendő voltát, hibáit és vétkeit,
hogy nem fosztja meg az uralkodót em-
beri vonásaitól, és nem torzítja karika-
túrává.

Amikor még csak a hírét hallottam a
kambodzsai krónikának, attól tartottam,
hogy a színpadon - a Pol Pot rémural-



mát leleplezendő - csorogni fog a vér, és
könnymirigycinket csecsemőhullákkal
akarják majd próbára tenni. Mnouchkine
azonban természetesen még ha ilyen na-
turalista elemekben bővelkedő valóságról
szól, akkor is fölötte áll a színpadi
naturalizmus hatást keltő eszközeinek. Ő
jóval bonyolultabb érzelmi és intellek-
tuális úton akar és tud bennünket meg-
rendíteni, amikor a tömeggyilkosságot
lehetővé (vagy szükségessé) tevő appa-
rátust működésében ábrázolja. Az ő
színpadán nem folyik vér. A mi tuda-
tunkban kell a vérontás szörnyűségének
megrendülést ébreszteni.

A történelem perszonifikálása, ami a
dráma szerkezetére jellemző , nem jelent
pszichológiai megközelítést. Az előadás-
ban megszámlálhatatlanul sok szereplő
lép színre egy-egy színész természetesen
több alakban is --, de az ismert és is-
meretlen történelmi figurák - Pol Pot,
Koszigin, Csou En -laj, Kissinger és a töb-
biek - elsősorban politikai funkciójukban
érdekesek. A színpadon nem jellemük,
hanem jelmezük különbözteti meg őket.
De ez ezúttal nem külsőséges ábrázolást,
hanem a történelmi szereposztáshoz
alkalmazkodó stil izálást jelent. H a azt
mondom, hogy a krónika nyugati sze-
replő i jobbára fehér öltönyben, lesimított
hajjal, a szovjetek egyenruha jellegű , sötét
kabátban, kendőben, a luciferi mosolyú
polpotisták pedig furcsán meg-görnyedt
tartásban lépnek fel - l á t a t l a n ban könnyű
a sematizmus bűnében el-marasztalni az
előadást. De aki látta, az azt is
érzékelhette, hogy ezek a tévé hét-
köznapi realizmusával szakító, kétség-
telenül általânosító külső jegyek a tör-
ténelmi rituálé részét alkotják. Kifejezik,
hogy Mnouchkine-t nem a hősök sze-
mélyes drámája, hanem az általuk pre-
zentált diplomáciai balett és az örökös
véres háború váltakozásából születő tör-
ténelem izgatja.

Az eseményeket némán figyelő bábuk
színes tömegéhez, látványos népviseleté-
hez, kosztümjeik tarkaságához képest
puritánnak tűnik a színpadon levők öl-
tözéke. Mnouchkine hangsúlyozottan
nem az Ezeregyéjszakáról, hanem napjaink
szégyenletes valóságáról beszél, amikor
Keletre invitál bennünket. Az ő
öltönyben, nyakkendőben, szoknyában,
blúzban járó hősei, akármilyen messze él-
nek Párizstól, a nézőtéren ülőknek kor-és
sorstársai . Ez a legendák nélküli , mai
Kelet üzenete. Ami természetesen nem-
csak megrendítő , de néha meghökkentő ,
sőt komikus. Ki gondolta volna, hogy a

huszadik századi uralkodó döntés előtt
holt atyjával tanácskozik, s hogy a pro-
tokoll a dzsungelben is kötelező . Nem
tudom, mindez megfelel-e részleteiben is a
tényeknek, de színpadi igazságként
meggyőzi a jelenlévőket.

Állítólag az emigrációban élő Szihanuk
herceg egy nyilatkozatában meg-ígérte,
hogy egyszer megnézi az előadást.
Elképzelni is nehéz, mit szólna és fő-
ként mit érezne -, ha szembenézne saját
sorsának szélsőségeivel, emlékeivel,
nagyszerű céljaival és meghiúsult remé-
nyeivel, tragikus polit ikai-taktikai ballé-
péseivel - és azzal a valószínűt lenül ma-
gas homlokú, mélyen ülő , égő szemű
huszonkilenc éves színésszel, aki maszkja
segítségével megöregszik, párnákkal ki-
tömve elnehezül az évek során, de aki
mindvégig megőriz valamit abból a dia-
bolikus szuggesztióból, ami Norodom
Szihanukot a polit ikában (árnyékkor-
mánya élén, a világ leglehetetlenebb ko-
alíciójának létrehozójaként is) hatalom-
má, népe tudatában legendává és
Mnouchkine színpadán - drámai hőssé
tette.

Az előadásban nyoma sincs semmiféle
magamutogatásnak; Mnouchkine-nál ál-
talában nem sztárok, hanem társulati
tagok szerepelnek. Akik magukra nézve
nyilván kötelezőnek tartják, hogy a te-
hetségük szabta határok között minél
tökéletesebben elsajátítsák az egyes elő-
adások saját stí lusát, gesztusrendszerét;
ezúttal például a test és a hang, a mozgás
és a mimika jellegzetesen orientális har-
móniáját.

A Nap Színházában minden előadás a
megelőző folytatása és egyszersmind
meglepetés is. A shakespeare-i hagyo-
mányokat folytató jelenkori kambodzsai
krónika, a politdráma stil izációja után
kíváncsian várjuk, merre tart a francia és
az egyetemes színházművészet mestere.
Várakozásunk még örömtelibb len-ne, ha
remélhetnénk, hogy egyszer már nemcsak
a szerencsés turisták, kiküldöttek és
zarándokok, de a magyar közönség is
láthatná Ariane Mnouchkine szín-házát.

SZAKOLCZAY LAJOS

Egy drámai életút
drámája

Sinkó Ervin és színpadi utóélete

Sinkó Ervin ahogy egyik klasszikus
szépségű , 1935- ö s visszaemlékezésének a
címe mondja egész életében vallott :
Szemben a b í r ó v a l . Úgy élt , úgy cseleke-
dett, hogy lelkifurdalás nélkül nézhessen
szembe azzal a t i s z t a búval - egykori
önmagával -, aki már a gyermekkori éden
visszahozhatatlan csodái közt is megta-
pasztalta a szenvedést. Már akkor, az
apatini porban nagy álmokra tört, és alig
akarta érteni, hogy a magyar-sváb falu
gyermekei, akiknek annyira vágyott ját-
szótársuk lenni, miért alázzák meg „Jud!
Jud!" fölkiáltással, megköpködvén a
„zsidó fiú fütyülő jét " . Sinkó a vérévé vált
internacionalizmust legalábbis esszéje
szerint - innen eredezteti; az akkor
„megcsúfolt könnyek" , a tehetetlen, alig
emberedő kisember fájdalma 'volt
tulajdonképp a leglényegesebb élménye
életének.

Ha egyáltalán ismert erkölcsi ítélőszé-
ket önmaga fölött, mindig is annak a
meggyalázott kisbúnak akart elszámolni.
Az érzékeny és szellemiekben - s nem
lényegtelen: jobb módban - a többiek
fölött álló gyermek még nem tudhatta,
hogy nem csupán azért közösítették ki a
falusi lurkók maguk közül, mert ő zsidó
volt, hanem azért (is), mert irritálta őket a

náluk sokkal gyöngébb, de eszesebb úrifiú
mássága, fölénye. A különc így lett
ellenfél, s később - messianisztikus hité-
vel - így lesz (Bosnyák István szavával)
„soron kívüli" forradalmár is, és „etikus
indítékú forradalmisága" az a töltet,
amely olyan pályát jelöl ki számára, ahol
szüntelenül sokasodnak az ellenfelek.
„Én sose értem be azzal, hogy hű marad-
jak a proletariátushoz, hű akartam ma-
radni önmagamhoz is" - így a föntebb
már idézett esszé. Ez a láz viszi a háború
ellen agitáló-szavaló kamaszt a szabadkai
Munkásotthonba, ez hozza föl 1918-ban
Pestre, és avatja a Tanácsköztársaság te-
vékeny részesévé - a proletárdiktatúra
kikiáltása előtt Újpest pártszervezetének
titkára, később a közoktatásügyi népbiz-
tosság világszemléleti osztályának veze-
tő je, Kecskemét városparancsnoka stb. ,
ez ismerteti meg vele Bécs és Párizs emig-
ránsainak életét, s röpíti Romain Rol-


