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Az etikusság szépsége

A Bölcs Náthán Zalaegerszegen

Lessing 1779-ben írt műve, a Bölcs Ná-
thán egy bizonyos tekintetben szinte
kivételes mű a világ drámairodalmában:
nincs benne - a legtágabban értve a szót -
gazember. Aki abszolút negatív lenne - a
Pátriárka - csak nézeteit közli; a belőle
induló drámai erővonal egy pillanat alatt
elveszti erejét a Barát tisztessége, becsü-
letessége révén. Az összes többi alak
pozitív, s még véleménykülönbségek is
csak a felületen és egészen rövid ideig
léteznek köztük. Ezáltal persze a mű
világa egysíkúsodik, a drámaiság csökke-
nését vonja maga után.

Amikor Náthán, a keresztes háborúk
idején Jeruzsálemben élő zsidó keres-
kedő egyik sikeres útjáról hazatér, meg-
tudja, házában tűzvész pusztított, s lá-
nyát, Rechát egy keresztény Templomos
lovag mentette ki a lángok közül. A váro-
son Szaladin, a muzulmán vallású szul-
tán uralkodik, aki eddig minden elfogott
Templomost kivégeztetett, csak épp ezt
az ifjút hagyta életben. A lángok közti
találkozás során Rechában éppúgy fel-
támadnak erős vonzalmak a lovag iránt,
mint benne a lány iránt. Lessing úgy írta
meg ezeket a vonzalmakat, hogy a lovag
szerelemként realizálja, míg Rechában
inkább az eszménykép megtestesülése
iránti vonzalom támad fel: szárnyas an-
gyalnak véli a Templáriust.

Szaladin magához hívatta Náthánt,
hogy kölcsönkérjen a gazdag zsidótól.
Jószívűségében ugyanis mindenét szét-
osztotta a szegények között, s most üres a
kincstár. Hogy próbára tegye és megis-
merje Náthánt, megkérdezi tőle, melyik
vallás az egyedül igaz, a zsidó, a keresz-
tény vagy a muzulmán. A híres gyűrű-
mese a válasz, amelyből kiderül, nem
lehet tudni, melyik az egyedülien igaz;
mindhárom vallás hívei azt hihetik, a
sajátjuk az, s ezen az alapon mind a
háromnak a követői szelídek, béketű-
rőek, alázatosak lehetnek és serények a
jóra.

A Templomos sürgeti Náthánt, adja
hozzá lányát. A bölcs zsidó azonban
vonakodik. Recha keresztény dajkája,
Daja elmondja a lovagnak, hogy nem kell
Náthán beleegyezése, mert Recha nem
vér szerinti lánya; kereszténynek szüle-

tett, s Náthán csak csecsemőkora óta
neveli. A Templomos Jeruzsálem Pát-
riárkájához fordul. Nevek nélkül el-
mondja az esetet, hogy megtudhassa, mit
tehet saját házassága megvalósulásának
érdekében. A Pátriárka az egyetlen Les-
sing drámai világszerűségében, aki dü-
hödten fanatikus, s azonnal máglyán
akarja elpusztítani azt a zsidót, aki egy
keresztény lányt a keresztény tanok nél-
kül nevelt föl. Noha a Templomos csak
általánosságban beszélt, a Pátriárka gyanút
fog, hogy itt, ebben a városban fordulha-
tott elő ez az eset, s egy Barátot bíz meg,
nyomozza ki. A. Barát tudja, hogy tizen-
nyolc évvel ezelőtt éppen ő adott át Ná-
thánnak egy pár hetes keresztény csecse-
mőt. A kislány apja akkor halt meg, any-
jának el kellett utaznia, s a gyermeket a
Baráttal Náthánhoz küldték. Náthán
most elmondja a Barátnak, hogy a
keresztények épp abban az időben irtot-
tak ki egy helységben minden zsidót,
köztük Náthán feleségét és hét fiát. Ő
azonban elnyomta a keresztények iránti
gyűlöletét, és elfogadta, majd felnevelte a
lányt. A Barátot teljes mértékben meg-
hatja Náthán igaz embersége, s fel sem
merül benne, hogy jelentse a Pátriárká-
nak. Helyette tudatja Náthánnal, a kis-
lány apja egy kis könyvecskét is átadott
neki, s abból talán meg lehet tudni, hol
keressék a családot, s hogy Náthán kinek
adhatja át a felnőtt Rechát.

Szittah, Szaladin szultán húga közben
véletlenül megtalálta eltűnt öccsüknek,
Asszad hercegnek a képmását. Észreve-
szik, hogy a Templomos nagyon hasonlít
rá; a szultán pedig rádöbben, hogy a
lovag megpillantásakor a benne fel-
támadt érzelem hatására kegyelmezett
meg neki. Az ő fülükbe is eljut a hír,
miszerint Recha nem vér szerinti gyer-
meke Náthánnak; Szaladin magához
hívatja őket és a Templomost. Útközben
Daja Rechának is elmondja származásá-
nak titkát.

A Baráttól kapott könyvecske feljegy-
zéseiből kiderül, hogy Recha és a Temp-
lomos testvérek; anyjuk keresztény val-
lású német nő, ám az apjuk Szaladin
meghalt öccse, Asszad, aki Náthánnak jó
barátja volt.

Lessing ifjúkorában elméletileg is fog-
lalkozott a didaktikus költészettel, meg-
írta a tanítómese elméletét; élete utol-só
időszakában pedig ezt a didaktikus
„zeitstücköt" írta meg. A különböző ala-
kokban feltámadt vonzalmak előkészítik
a befejezésben is érvényesülő tanító jel-
leget: a vonzalmak, illetve a vér szerinti

testvérségek-rokonságok a vallások-eti-
kák testvériségét jelentik. Így a gyűrű-
mese nemcsak az alakok benső világá-
ban, hanem ebben a tényben is realizáló-
dik. (Drámailag ennek egyetlen zavaró
mozzanata, hogy Szaladin eddig minden
fogságba esett Templáriust kivégeztetett.)

Az első pillanatra úgy tűnhet hát, hogy
éppen ez a közlés tenné aktuálissá Les-
sing drámáját; különösen, ha a közel-
keleti helyzetre gondolunk. Ez azonban
egyáltalán nem lenne igaz. A ma valósá-
gának bármely konkrét helyzetétől telje-
sen eltérő, ettől alapvetően különböző
módon Lessing drámájában a vallásos
erővonalak mélyén nincsen semmiféle
politikai, illetve társadalmi-történelmi
tartalom. A vallásoknak a tisztán etikus
aspektusa a domináns itt, a szelídséget, a
jóra való serénységet, egymás megérté-
sét hirdeti. Ám manapság tudjuk, nagyon
is jól kell tudnunk, hogy a vallásos fana-
tizmus igazi hajtóereje a politikai, társa-
dalmi-történelmi tartalom, és hogy ezek
vezérlik azokat a kegyetlenségeket, ször-
nyűségeket vagy akár csak mozgalmakat,
amelyek a vallás kosztümjében történtek
és történnek. Éppen ezért ez a tandráma
manapság meglehetősen naivnak, sőt -
épp a társadalmi és politikai tartalmak hi-
ánya miatt - hamisnak is tűnhet.

Joggal vetődik fel tehát a kérdés: lehet-
e, érdemes-e olyan drámai világsze-
rűséget ama nézője elé vinni, ahol az ala-
kok karaktere, gondolkodásmódja abszo-
lút pozitív? Hogyan fogadhatja a
valóság-nak ezt a teljesen naiv rajzát -
még ha tandrámában és tandrámaszerűen
formálódik is meg - ama nézője, aki
semmiképpen nem tapasztalja, hogy az
egymás közötti viszonyok vezérlő ereje a
segítő-készség és ajó szándékú,
jóindulatú meg-értés. Amikor
kifejezetten az ellenkező-jével találkozik
nap mint nap? Es amikor a mű drámai
ereje sem erős? Mi az, ami a mai néző
benső világában bármilyen értelemben
visszhangot válthat ki?

És itt jön, ezen a ponton szól közbe a
színházművészet önálló művészeti ág
mivoltának, illetve ezen művészeti ág
törvényszerűségeinek a ténye.

Ruszt Józsefről közismert, hogy egyike
azon kevés magyar rendezőknek, akik a
színpadon nem „életet" akarnak
bemutatni, hanem azt, amit ott lehet és
kell: műalkotást. Méghozzá a színpadon
megvalósítható műalkotások egyik vál-
tozatát - amely talán a legősibb időkbe
ereszti gyökereit - a rítust, illetve a rítus
jellegű műalkotást. Ez a törekvés sok
esetben vezetett sikerre. Azonban még a



sikeres rítus jellegű előadásokkal kapcso-
latban is feltámadhatott valamily halvány
zavaró momentum: méghozzá épp a rítus
lehetőségét illetően. Igaz ugyan, hogy
manapság a rítust különbözőképpen
szokták értelmezni, például akként, hogy
ez nem más, mint a közösségben elvégzett
szokáscselekmény. A rítus azonban még
ebben a legtágabb értelmezésben sem
nélkülözheti a fennálló, az érvényben lévő
és tudván tudott, de a rítuson kívül, attól
függetlenül meglévő mitológiát vagy akár
a szokásoknak ugyan-ilyen rendszerét. A
rítus eredeti értelmé-ben kidolgozott és
epikus történetekként, tehát a verbálisan
létező mitológiának, illetve egyik
részletének az eljátszása emberi
résztvevőkkel, és így már egyáltalán nem
csak verbálisan, hanem elsősorban nem
verbális jelrendszerekkel való
megjelenítése. Mindez kijelöli a rítus
„helyét", de lényegét is: előbb kell létez-
nie a szavakban, epikusan rögzített mito-
lógiának - vagy akár a szokásrendszernek
-, és ezután jöhet a rítus, amely ezt eleven
emberi résztvevőkkel eljátssza. Ebben az
esetben a rítus maga azért érthető és
követhető egészen pontosan és minden
részletében, mert az epikus történetekben
létező és azokból jól ismert történetet
jelenít meg. A rítus ugyan-akkor
valamiben több a mitológiánál. és ez a
több a lényege. A rítus a mitológiai
történet közvetlen megjelenítése - hiszei
élő, eleven alakokká változtatja az elbe-
szélt történet alakjait -, aminek követ-
keztében a befogadó közvetlenül érintke-
zik a noumenálissal, az istenivel; a rítusok
nem verbális jelrendszere az eleven
emberek révén közvetlenül teremt kap-
csolatot azokkal az erőkkel, amelyekhez a
mitológiai epikus történet csak közvetíti az
embert.

A rítus jellegű, a ritikus formációkat
megvalósító színházzal kapcsolatban az a
gondolat támadhat fel ma, hogy van-e ver-
bálisan és epikus történetekben létező
mitológia - akár kidolgozott, például szen-
tenciákban stb. élő szokásrendszer -, amit
ritualizálni lehet, és aminek ugyanakkor
van ilyen - bármily megborzongató tar-
talmú - úgynevezett noumenális jellege"
Az a puszta kijelentés ugyanis nem válasz,
hogy ma m á s a mitológia, mint ami a görö-
göknek vagy a középkori embernek a szá-
mára valaha volt.

A társadalomban élő-létező. akár bi-
zonytalan és körvonalak nélküli dinamiz
musok nem nevezhetők hitelesen es a szo
jelentését pontosan használva: mitológiá-
nak; még a logikailag megragadhatatlan, a

megfogalmazhatatlan, akár csak sejtések-
ként létező erővonalak sem. Még akkor
sem, ha ezek egyébként vezérlik vagy
légyegesen befolyásolják az emberek éle-
tét. Ha így használnánk a mitológia szót,
minden szociálpszichológiai dinamizmus a
„mitológia" része-összetevője lenne. A
politikai organizmusok nyilvános de-
monstrációi - felvonulásokkal, zászlókkal,
indulókkal és az összes többi kellékkel -
voltaképp nem rítusok, hanem az ideoló-
giák reprezentációi; és itt mind a két szón
erős hangsúly van. Mint ilyenek kifejez-
hetnek és hordozhatnak noumenális -
vagyis a mai értelemben: a nem logikai, a
nem kognitív szférákon létező - meg-
ismerhetetlen és megborzongató erőket;
akár negatíve fenyegetőket, akár pozitíve a
vele azonosulásra késztető igen erős
impulzusokat. Az ideológiák azonban nem
történetekben léteznek - mint ahogyan a
mitológiák -, hanem fogalmak és
terminusok köré épülnek. A fogalmak és a
terminusok pedig semmiképpen nem jele-
níthetők meg eljátszott történetekben; leg-
feljebb allegorizálhatók és statikusan., álló-
képszerűen vagy szoborszerűen csak
bemutathatók, és ezek a demonstratív
alkalmak az ideologiákat reprezentálják.
(Valaha az úgynevezett „proletkult" kí-
sérletezett az eszmerendszer valamiféle
„ritualizálásával", j

Götz Anna (Recha) és Gálffi László (Templomos lovag) a
A társadalmi, illetve a privát szférában
működnek és hatnak a tudattalanból ki-
áramló erővonalak is. Ezek eljátszása,
eleven emberekkel való megjelenítése
sokkal inkább tűnhet rítusnak. Elsősorban
azért, mert ezekkel a dinamizmusokkal
kapcsolatban erőteljesebben érezhető a
noumenális jellegnek, a nem
fogalmakban, a nem kognitíve jelentkező
megborzongató szellemiségnek vagy
tartalomnak a jelenléte. C. G. Jung az
általa kollektív tudattalannak nevezett
szféra tartalmait vagy összetevőit arche-
típusoknak nevezte. Ezek az archetípusok
azonban - noha az irodalmi művek-ben is
megnyilvánulnak, miként Maud Bodkin
kimutatta - voltaképp mégis k é p e k b e n , a
napi fantáziának vagy az álmoknak a
képeiben manifesztálódnak, amelyeknek
szimbolikus vagy allegorikus jelentésük
van. Az ezen tartalmakból
megkomponálható rítusnak vagy rítus
jellegű színházi műalkotásnak a proble-
matikája ugyanaz, mint amit az ideoló-
giák demonstrációival összefüggésben az
imént említettünk: nem történetekben,
hanem inkább statikus állóképekben
jeleníthetők meg.

A mitológia és a rítus szerves
összefüggése még más okból is
mellőzhetetlen. A rítus megjelenésmódja
- akar az ókori egyiptomiak. a görögök
Bölcs Náthán zalaegerszegi előadásában

vagy a



középkori ember számára - egyértelműen
világos, érthető, felismerhető volt, mivel a
kidolgozott, az ismert epikus történetek-
ben létező mitológia volt mögöttük.

A mai ritikus jellegű színház, általában
mondva, a fordított utat járja, mert talán
csak ezt járhatja, mivel kidolgozott, álta-
lánosan érvényes mitológia nincsen.
Azokat az emberi „eljátszásokat", azokat
az eleven emberi részvétellel megjelení-
tett történeteket mutatják be, amelyek
egy mitológiára mutatnak, arra vonat-
koznak, amelyek révén a nézőben fel"-
épülhet vagy fel kellene épülnie a mito-
lógiának. Ám a néző számára így fel-
épülő mitológia manapság csak „privát
mitológia" lehet; a rendezőé vagy egy
embercsoporté. A színpadi mű megvaló-
sításához pedig előbb kell léteznie ennek
a „privát" mitológiának, hogy ebből a
színházi megjelenésformát mint rítust
lehessen megkomponálni. Így a színház-
beli rítus az eddig beavatatlanokat be-
avatja a „privát" mitológiába, azt ismer-
teti meg velük. Ez akkor sikerülhet, ha a
színjátékrítus megjelenésmódjai egyfe-
lől az eddig beavatatlanok számára is
érthetők, és ha ezen megjelenésmódok
tartalmai előadásról előadásra
ugyanazokkal a jelekkel egyértelműen
rendelkeznek a privát mitológiára
mutató vektorokkal. Ha nem érthetők,
ha tartalmaik vektora nem ugyanazon
jelekkel nem a

mitológiára mutat, akkor a rítusszerű
megjelenésmódok puszta dekorációk-
ként hatnak.

Ruszt József rendezéseit látván a befo-
gadónak azt kell realizálnia, hogy van
valamilyen privát mitológiája, amelyet
rítusformációkban jelenít meg. Ez a pri-
vát mitológia igen szoros összefüggés-
ben van - régebbi rendezéseiben - a
tudattalannal - újabb rendezéseiben - a
történelemmel. Ugyanis a történelem-
nek is lehetnek logikailag-fogalmilag
nem megragadható és az emberek életét
mégis vezérlő vagy befolyásoló noume-
nális, megborzongató tartalmai, irányai;
és ezek közül nem egy összefüggésben
lehet a tudattalan tartalmakkal is. Ruszt
József mindegyik rendezésében láthat-
tunk vissza-visszatérő azonos megoldá-
sokat, illetve ezek részleteit, amelyek a
privát mitológiára utalnak.

Ezt a törekvést lehet - abszolút pozitív
értelemben, de mégis - naivnak és a
másik oldalról nézve hősiesnek minősí-
teni. Az a hit árad rendezéseiből, hogy az
ő közönsége egyszer csak olyannyira
megérti az ő rítusait, hogy ezen közvetí-
tőszférán át egyszer csak a mitológia is
„összeáll" bennük, számukra fel- és
meg-ismerhetővé válik. Nyert ügye
ekkor lenne, ekkor már minden
előadása telítve lenne a már ismert
mitológia tartalmával. Ehhez viszont az
kellene, hogy

nézői előadásról előadásra - az Univerzi-
tás együttestől Zalaegerszegig - ugyan-
azok legyenek; ha mások és mások, akkor
az egészet mindig elölről kell kezdeni.
Azonban az ő mitológiájának fel- és meg-
ismeréséhez még az is szükséges lenne,
hogy nézői akarják is őt és előadásainak
tartalmait önmaguknak megfogalmazni,
illetve akarják őt a rítus megjelenésfor-
máitól egészen a mitológiáig követni.
Azonban lényegében a tárgyi feltételek
is hiányzanak; nézői mások és mások
pályája különböző állomáshelyein. A
belső feltételeket tekintve pedig a mai
emberből - és egyáltalán nem csak mint
nézőből - alapvetően hiányzik a másva-
laki megfogalmazásának szándéka és
vágya, pontosabban az erre való indítta-
tás. Mert ma mindenki arra érez alapvető
indíttatást, hogy önmagát fogalmazza
meg másoknak, önmaga tetteit, önmaga
szándékait, minéműségeit és önmaga ér-
tékét stb. Hiába reméljük és várjuk
ugyanis, hogy ezt valaki más teszi meg
helyettünk. Es ez az önmitológia rítussá
tétele azért abszolút hősies, mert a most
említett okokból alig-alig sikerülhet az,
hogy nézői tudva és akarva és úgy nézzék
rítusait, hogy a mitológiát keressék és
találják meg mögötte. (A másfajta igé-
nyekről és a más nézői vágyakról nem is
szólva!) És hősies ez az erőfeszítés, mert
állandó, és mert szinte a lehetetlent kí-
sérli meg.

És most, a Bölcs Náthán rendezésében
mintha ezen törekvés alapjainál megma-
radva, de mégis egy kissé mintha új irány-
ba fordulna; pontosabban mintha talán
kiegészítené az eddigi törekvést. Még-
hozzá abból kiindulva, amit ő az előadás
alcímének adott: „Mese felnőtteknek."

Az előadás azzal indul, hogy minden
későbbi szereplő bejön a színpadra, s
külön csoportozatokban elhelyezkednek.
Egy pillanatig úgy látjuk őket, mintha
egy képzeletbeli, rajzokkal, il-
lusztrációkkal díszített mesekönyv első
lapján lennének megmutatva a mese-
hősök.

Ma már teljesen egyértelmű, hogy a
nem verbális jelrendszerekkel felépült
színházi műalkotásnak és a színészi ala-
kításoknak a megoldásmódjait fogal-
makkal-szavakkal alig lehet leírni. Az
úgynevezett színházkritika számára ez
az egyik legfőbb akadály. A színész és a
rendező joggal várhatja, hogy az előadás-
ról szólván a színpadon látható megoldá-
sokat és azok módjait írják le és rögzítsék
szavakban; és mindazt, amit az előadás-
ról értékelésként vagy minősítésként le-
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írnak, ezekre alapozva tegyék. Ha sike-
rülne, minden bizonnyal pontosabb, hi-
telesebb és igazolhatóbb lenne az elem-
zés. Am a nem verbális jelrendszereket
verbálisan, azaz szavakkal leírni szinte
lehetetlen. Mivel egy-egy gesztusra vagy
a különböző rendezői és színészi meg-
oldásokra nincsenek szakszavaink (ter-
minusaink), minden egyes megoldásmó-
dot egészen aprólékosan kellene leírni. Ez
pedig meglehetősen unalmassá tenné a
kritikát vagy az elemzést. Ha sikerülne a
különböző megoldásmódokat aprólékosan
úgy leírni, hogy az írás ne váljon
unalmassá, akkor sem bizonyos, hogy
sikerülne ezeket a szövegben úgy
visszaadni, ahogyan azok a színházi
műalkotás egészében érvényesülnek.
Hiszen amit a színházi világban például
„spatreakciónak" neveznek, igen sokféle
lehet, az ócska ripacskodás egyik
eszközétől egészen például az Avar
István Náthán-alakításában láthatókig. Az
alakítások leírását, illetve a belőlük
sugárzó tartalmak megjelölését ennek a
spatreakciónak a leírásával kell
kezdenünk, hogy megjelöljük azokat a
megoldásokat, amelyek révén Ruszt
József alaptörekvésé-nek a kiegészítése
itt megtörténik.

Avar István igen gyakran él ezzel a
megoldással, noha valójában csak lát-
szatra spatreakciók ezek. Kétségtelen,
hogy a dialógusai előtt - a „végszó"
elhangzása után -. de sokszor még saját
mondatai közben is gyakran késlekedik a
válasszal. Az "igazi" spatnek azonban,
tartalmi ismérvei is vannak: a partner
szövegében a másikra vonatkozóan eny-
hén sértő, bántó, lekezelő stb. jelleg vagy
valamily nyilvánvaló, azonnal érthető
tartalom van, amit az illető nem realizál
tüstént, hanem csak egy-két pillanattal
később. Ez nevetést vált ki, hiszen a néző
előbb vette észre, előbb realizálta a part-
ner szavaiban lévő, kissé lekezelő, bántó
stb. tartalmat, mint maga az illető; ezzel
pedig azonnal fölénybe kerül. Es ez a
nevetés forrása. Avar István azonban nem
akkor él a késleltetett válasszal, ami-kor
Náthánra nézve negatív tartalmú
szövegek hangzanak el, hanem jóformán
mindig. És az „üres" pillanatokat azzal
telíti, hogy mérlegeli, mit válaszoljon. A
válasz késleltetése nem azért történik,
hogy közben kitalálja a legrafináltabb
vagy a legravaszabb választ; ez csak a
gyűrűmese előtti pillanatok tartalmát
hatja át. Avar Náthánja a válasz késlelte-
tésekor a legigazabb, a legsegítőkészebb, a
legbölcsebb választ keresi; és abszolút
segítőkész attitűddel mindig azt merle-

geli, mivel tud a másiknak segíteni, a
másikat akarja tökéletesen megérteni.
Magatartásába állandóan beleszövi, hogy
figyel a másikra, nemcsak szavainak,
hanem egész világának a mélyére igyek-
szik nézni, de - ismét hangsúlyoznunk
kell - azért, hogy megértse, és azért, hogy
segítsen. S akkor szólal meg, amikor rá-
érzett, mit kell mondania és tennie. Az
ezen tartalmú „spatek" is megőrzik hu-
moros jellegüket, de a humorosságot
kissé átformálva. A nézőben a humorér-
zethez hasonló jó érzés alakul ki. Hiszen
nem arról van szó, hogy ez a Náthán csak
egy-két pillanattal később érti meg vagy
fogja fel, mit is mondtak neki, és ezért
nem a kinevetés benső háttere támad fel a
nézőben. Mivel a késleltetett válaszok
előtt a megérteni akaró, a másik egész
világát felfogni akaró segítőkész attitűd
válik nyilvánvalóvá, a kinevetést felváltja
valamilyen pontosan megfogalmazha-
tatlan jó érzés. Megfogalmazni ezt csak
esztétikailag hibásan lehet: szellemi-gon-
dolati-etikai bájosság jut érvényre ezek-
ben a pillanatokban és az alakítás egészé-
ben. (Esztétikailag ugyanis a bájosság
csak az érzéki látvány révén jelenhet
meg.)

És Ruszt József műalkotásvilága egé-
szének az alapjellemzője ez a szellemi-
gondolati-etikai bájosság.

Gálffi László a Templárius alakjában
más megoldásmóddal. de ugyanezt sugá-
rozza. A kamasz indulatait, a kamasz, pil-
lanatnyi düheit vagy mogorvaságát, fel-
lángoló és azonnal lehűlő indulatait

és meggondolatlanságait formálja meg
akként, hogy ez a fajta bájosság bontako-
zik ki az ő alakításából is.

Szakács Eszter fontoskodó, minden
apró-cseprő ügybe „nyüzsgő" érdeklő-
déssel befurakodó Daját játszik. A Ná-
thán házában élő keresztény nő mindig
siet, mindig rohan, egész testtartásával és
szellemi habitusával fontoskodón „nyü-
zsög". De úgy, hogy ez a fontoskodó
nyüzsgés ismét magasrendűen humoros,
és nem bántóan vagy terhesen kínos.
Voltaképp ő is maradéktalanul jóin-
dulatú. Még akkor is, amikor elárulja a
Templáriusnak, hogy Rechával való
házasságához nem kell Náthán beleegye-
zése, mert Recha kereszténynek szüle-
tett. Igen fontos az az attitűd, ahogyan
ezt elárulja. Nem „besúgás" vagy Náthán
rosszindulatú leleplezésének szándéka
jelenik meg a magatartásban; Szakács
Eszter Dajája egyfelől fontoskodásból
teszi, másfelől - és ez az erősebb vonás -,
mert „szurkol" Recha es a Tempiomos
szerelmének megvalósulásáért. Es a jó-
indulatnak ez a nyüzsgő, mindenütt ott
lenni akaró, mindenbe beleszólni akaró
változata - amely előrehajolt testtartás-
sal, szaladó járásmóddal, libegő, a kiful-
ladástól beszélni alig tudó külső jelekkel
formálódik meg - a gondolati-szellemi-
etikai bájosságnak egy újabb, immáron
harmadik változatát teremti meg.

Ennek a bájosságnak a megvalósulása
„borotvaélen" táncol Máriáss József
szaladinjának megformálásmódjában. A
szenilis öregember gyermeki naivitása az

Recha (Götz Anna) és Náthán (Avar István) a zalaegerszegi Bölcs Náthánban



alakítás fő attitűdvonala - ezért is nehéz
elhinni: minden Templáriust kivégezte-
tett eddig -, ám a szenilitás ritkán bájos.
Máriáss József mégis képes megéreztetni
az említett jellegű bájosságot, amelyben
egy kitűnő rendezői megoldás is segíti.
Állandóan szolgák állnak mögötte, akik
tükörképszerűen követik Szaladin
minden gesztusát. Ha a szolgáknak ezen
gesztusai esetlenek is, a célt mégis
elérik; ezek is segítik érvényre jutni a
szenilisen gyermeki bájosságot. Barta
Mária Szittahban, Szaladin húgában az
okos jóindulat bájosságát jeleníti meg.

A Barátot, akivel a Pátriárka a piszkos
ügyeket akarja intéztetni, Hetényi Pál
játssza. Tökéletesen érvényre jut, hogy a
piszkos ügyek intézését igen-igen távol
érzi magától, mert bármily tudatlan vagy
együgyű, mégis, ő is, maradéktalanul
jóindulatú. Alapmagatartása, hogy a cel-
lamagányban akarna imádkozni, s min-
den rábízott feladat ettől fosztja meg. Ez,
noha abszolút hiteles, mégis gátja annak,
hogy a Barát alakjában érvényre jusson a
szellemi-gondolati-etikai bájosságnak
egy újabb változata. Hetényi Pál nem
adott alakjának könnyedebb vonásokat
sem; alakja ezért túlságosan „valódi" és
súlyos.

Sajnálatos, hogy a jóindulattal, szere-
tettel és lelkesedéssel együtt járó naivi-
tást a maga színészi alakításában Götz
Anna nem tudja egyben bájossá is for-
málni. Alakításának első rétege szerint
túlságosan „naiva" - vagyis nem naiv -;
talán azért, mert úgy játszik, mintha nem
felnőtteknek játszana mesét, hanem
gyerekeknek. Utaltunk rá, hogy szárnyas
angyalnak nézi a Templáriust, amikor a
tűzből kimenti őt. Ezt Náthánnak meséli
el, de a butácska és lelkesedő kislány nai-
vitásával. Nem azt érzékelteti, hogy a
lángok között a szeme előtt egy benne
élő eszménykép testesült meg, hanem
azt, hogy valóban és igazi angyalt látott.
Es ezt akarja elhitetni Náthánnal s így
persze a nézőkkel is. Említettük azt is,
hogy Daja akkor fedi fel neki származá-
sát, amikor a szultánhoz mennek. Ez a
dráma terén kívül történik; s erre vonat-
kozó benső reakcióit Szittahnak tárja fel,
mikor megérkeztek a szultánhoz. Recha
kétségbeesik, hogy nem Náthán az apja,
ezért elvehetik őt tőle. Götz Anna a lány
benső állapotának megmutatását olyan
„drámává" formálja, mintha az „élet-
ben", a valóságban történne meg a dolog,
s nem a műalkotás „mese"-világában. Ha
valóságnak fogjuk fel a megtörténőket, s
nem műalkotásnak, nyilván nem tudhat-

juk, mit hoz a jövő; nem tudhatjuk, elve-
szik-e őt Náthántól vagy nem. A műalko-
tásvilágban azonban minden eleve elren-
dezett, s ezért minden jelenetet annak a
végső helyzetnek a tartalmai hatnak át,
amibe a történet megérkezik, illetve a
művilág jellege-minéműsége. A jó írók
vígjátékaiban például egy öngyilkossági
szándék kinyilvánítása vagy az öngyil-
kosság előtti lélekállapot rajza sohasem
olyan abszolút komoly tartalmú és jel-
legű mondatokban történik, mint egy
tragédiában, amelyben az öngyilkosság
majd be is következik. Götz Anna olyan
módon játssza el fájdalmát és kétségbe-
esését, mintha a végén valóban bekövet-
kezne a tragédia. Ezért ez a jelenet nem-
csak az előadás bájosságszövetétől ide-
gen, de még vígjátéki világhoz sem illene
igazán.

Kétségkívül, minden alakításnak van
naiv vonása, a színészi attitűdökben a
naivság is közvetítődik; noha ennek egy
speciális változata. Szó sincs arról, hogy
valamilyen „Cilike-féle" naivitás jelenne
meg, amely ugyanis azt jelenti, hogy
valaki jóakaratú ostobaságból ámul azon,
hogy milyen is az élet. Es nem is az for-
málódik meg az alakításokban, hogy
agyuk, értelmük, intellektusuk tompa-
sága vegyül jóindulattal, és emiatt nem
értenek semmit a világ gonoszabb, nega-
tívabb arculatából és erővonalaiból, de a
jóindulat meggátolja őket abban, hogy
részt vegyenek a gazemberségekben. A
naivság mélyén minden esetben nem-
csak abszolút jóindulat, megértés, segí-
tőkészség és a másikat megérteni akaró
vágy van, hanem annak a tudata is, hogy a
világban ezeknek az ellenkezője a domi-
náns. A jóindulatú, a másikat megérteni
és annak segíteni akaró attitűdök együtt
élnek tehát a világ szörnyűségeinek a
tudatával, de úgy, hogy ezeket tudván
tudva, ők mégis jóindulatúak, megérteni
akarók és segítőkészek. És van még egy
ismérvük: nem kompenzációként, nem
„csak azért is"-attitűdből azok. Ezek a
tulajdonságok ezért természetessé válnak,
de mivel a jóindulat, a segítőkészség, a
másokat megérteni akaró szándék az ala-
kokban és a nézők befogadóhálózatában
együtt létezve él a valóság szörnyűségei-
nek tudatával, a naivság révén a szellemi-
gondolati-etikai bájosság szövete formá-
lódik meg. Es ez hatja át az egész elő-
adást, még azokon a pontokon is, ahol a
színészi alakítások nem hordozzák ezt
egyértelműen.

Az esztétikák a bájosság minőségéhez
általában teljesen jogosan kapcsolják

hozzá az „ártatlanul szelíd" természetet;
illetve a komikum egyik magasrendű vál-
tozatát. Az előzőeket úgyis fogalmazhat-
juk, hogy az alakok természete ártatlanul
szelíd, s hogy a megformálásmódokban a
komikum magasrendű válfaja jelenik
meg, amit a nézők az igazán jó érzésből
fakadó nevetéssel realizálnak. A világ
szörnyűségeinek a tudata ebből a néző-
pontból megfogalmazva az ártatlanul
szelíd természetek egyik ismérve vagy
tartozéka. Tudják, hogy legyilkolhatnak
feleséget és hét gyermeket, hogy az elva-
kult vallási fanatizmus a legtisztessége-
sebb embert is a máglyára küldheti, hogy
még egy szultánnak is meg kell esetleg
olyan dolgokat tennie - Náthánt meg-
égettetni -, amelyek hajlama, szándéka,
meggyőződése ellen valók lennének. Es
mégis, mindezek mellett, mindezek tu-
datában ártatlanul szelíd természetűek.
Mindez pedig azt jelzi, hogy nem a világ-
tól, a valóság szörnyűségeitől érintetle-
nül ártatlanul szelídek, hanem úgy, hogy
a világot tökéletesen ismerik. Ezért úgy
is mondhatjuk, hogy az előadás magas-
rendűen bájos szövetét az ártatlanul, de
nem életidegenséget jelző szelíd termé-
szetek is szövik. Ám - és ez a lényeg -
ezzel a bájossággal olyan etikai tisztaság
jelenik meg, amely abszolút szépséggel
telíti ezt a műalkotást. Mindezen okok-
nál fogva az előadás egésze nemcsak az
igen kitűnő díszlet és ennek igazán
remek világításvariációi miatt szép. Esz-
tétikailag ismét hibásan: nemcsak a lát-
vány és az egyéb érzéki benyomásokon
alapuló tényezők miatt szép.

Ennyiből is látható talán, hogy az elő-
adás mögött nem áll még „privát" mitoló-
gia sem. Az előadás látványbeli szépsége,
az etikai tisztaság, az alakítások zömének
gondolati-szellemi-etikai bájossága az
első rétegben valóban azt tárja elénk,
amit az előadás alcíme jelöl: „Mese fel-
nőtteknek."

Az előadásból mind a szó szoros
értelmű mesének, mind Lessing „drámai
költeményének" tanító, didaktikus as-
pektusa teljesen hiányzik. Csak a puszta
történet maradt mese, mese felnőttek-
nek. Ahhoz persze, hogy igazán jelentős
előadás szülessen, nem lett volna ele-
gendő a mű színházi prezentációjában
ezt a didaktikus réteget lefejteni róla.
Nem sikerült volna az előadás akkor sem,
ha a rendező megmarad az „első gondo-
latnál" - amely jelleg oly sok mai elő-
adáson érezhető -, ha tudniillik a vallá-
sok-etikák egységességét, az egymást
maradéktalanul megértő magatartásokat



amolyan „szeressük egymást. emberek"
gondolatra rendezi. De még akkor sem, ha
az „ártatlanul szelíd természetek őszinte
naivitásának" vagy akár az etikai
vágyképeknek a rajzát adja ezek helyett.
Az etikai bájosság és szépség igen mélyen
lévő tartalmakat érint meg.

Úgy tűnik, még manapság is minden
emberben ott él az a mag, amely az etikai
tisztaságot és az erkölcsi szépséget rejti,
és amelyet a világ minden ténybeli gyöt-
relme, erkölcsi kiábrándultságot s kese-
rűséget okozó gazemberségei ellenére és
ellenében megőrzött. A magam részéről az
előadást azért tartom egészen jelen-
tősnek, mert képes volt velünk, nézőkkel
áttöretni először a szemünkben megjelenő
látvány szépségét, aztán azokat a
kérgeket, amelyek ezt az etikai tisztaságot
és szépséget őrző magot behurkolják,
vagyis hogy képes volt bennünket eljut-
tatni ehhez a maghoz. Az előadása privát
mitológia helyett erre a magra apellál, erre
épít, és ennek a tartalmait prezentálja. De
nem magában a történetben bontja ki és
teríti szét ennek a tartalmait, hanem ez
előadás minéműségével és minőségével.

A valóság mai arculata, a mai élet min-
dennapjainak sok-sok mozzanata egyál-
talán nem analóg ezzel a bensőben nagyon
mélyen élő tartalommal. Olyanynyira
nem, hogy ha a felrajzolt világ-szerűség
történetében abszolút pozitív, csupa
egymást megértő, egymást segítő ember
létezik, a befogadó valóságismerete
olyannyira tiltakozik, hogy nem is engedi
a hatásokat eddig a magig eljutni. Az
ilyen világ prezentációját vagy unal-
masnak vagy szánalmasan naivnak tartja;
legföljebb úgy értékeli, hogy vágyképeket
lát.

Ruszt József rendezésében a Bölcs
Náthán világa nem az intellektushoz, és
nem a valóságismerethez szól, és nem is
vágyképek jelennek meg benne. Ha pusz-
tán a vágyképet látnánk, egyfelől egyálta-
lán nem ezt a bennünk élő etikai tisztasá-
got indítaná és érintené meg, másrészt
nem is módosított volna a rítus azon jel-
legén, amely a privát mitológiára mutat.
Ez az előadás félretolja a bennünk intel-
lektuálisan élő valóságismeretet, de még a
csak látványbeli szépséget is áttöreti,
rámutatván és eljuttatván minket ehhez a
nem fogalmi szinten létező etikai tisz-
taság- és erkölcsi szépségmaghoz. Es mi-
vel ez a belső mag a lélekvilágnak nem a
fogalmi szintjein még ma is mindenki-ben
él - bármennyire kemény hájakkal fedték
be az élet szörnyűségei - tartalmai

Gálffi László (Templomos lovag) és Hetényi Pál (Barát) a zalaegerszegi Lessing-drámában
(MTI fotó - llovszky Béla felvételei)

még ma is kapcsolatot teremthetnek olyan
műalkotással, amelynek minéműségei és
minőségei azonosak ezen mag
tartalmainak minőségeivel és minémű -
ségeivel. Ezáltal nem privát mitológia
létezik ennek a rítus jellegű színházi elő-
adásnak a megjelenésformái mögött; noha
amire rámutatnak és amit megérintenek,
ahhoz nem intellektuális úton lehet és kell
eljutnunk; az megborzongatóan szép,
noumenális.

Az etikai tisztaság- és szépségmag tar-
talmainak a prezentációja sem lehetséges
olyan történetekben. amelyek logikailag
vagy oksági összefüggésekben kívánnák
ezen tartalmakat megjeleníteni. Itt nem is
a történet és annak tartalmai és jelentései
hordozzák ezt az etikai tisztaságot. Igaz,
történet is kell hozzá, bár egy „valóságos"
történetbe képtelenség lenne ezt beépíteni.
Ehhez mese szükséges, noha pusztán a
mesetörténet-tel sem lehet a befogadókat a
bennük élő etikai maghoz eljuttatni. Ruszt
József ezt az utat nem a történet fogalmi
szintjein és így nem intellektuális
szegmentumainkon járatja meg velünk,
hanem a színházi műalkotás minőségei
révén.

A huszadik században igen sok olyan
valódi tan és áltan, illetve sok olyan mű
van, amely a nem fogalmi világrétegeket
vagy benső szinteket kívánja megmutatni.
Mindazok között, amelyek ilyen
értelemben nem fogalmiak, nem okságiak,
igen lényeges különbség van. Van-nak
olyan nem a fogalmiságot, a nem az oksági
összefüggéseket megfogalmazó tanok
vagy áltanok és az ilyeneket megjelenítő
művek, amelyek a szó elsődleges
értelmében irracionálisak, hamis ítéle-
tekből vagy a hamis tudatból létrejövő
nem-valóságok; még akkor is, ha az
abszolút erős „meggyőződés' valóságo-
saknak is tekinti ezeket a nem létezőket. Es
van nem fogalmi tartalom, illetve van

a bensőnek és a valóságnak nem fogalmi,
nem racionális rétege vagy szegmentuma,
amely létezik, amely a szó ontológiai
értelmében létező.

A filozófiában intenie rectának nevezik
azt a természetes beállítottságot, a
dolgokhoz való ama zavartalan, nem
befolyásolt, eleve meg nem határozott
viszonyt, amellyel akként tudjuk a dolgo-
kat látni, amint objektíve vannak. (A
modern filozófiában például. Nicolai
Hartmann is bebizonyította ennek léte-
zését.) Csak az első pillanatban látszik -
amit a mai „köznapi" tudományosság állít
-, miszerint ez nem lehetseges, illetve,
hogy csak a már reflektált beállítottság
létezik; az, amely előre meghatározott
módon képes csak láttatni a dolgokat. Az
persze más kérdés, hogy manapság
milyen nagymértékben eluralkodtak a
valami által már eleve meghatározott
nézőpontok, amelyek meghatározzák, mit
is fogunk látni, illetve mit fog az jelenteni
számunkra. Ezt a világra néző alapállást a
modern élet komplikáltsága, illetve
zűrzavarossága kényszeríti ránk.

Mivel azonban a benső világnak ezt a
tiszta, az erkölcsi szépséget magában
foglaló magját is végső soron a külvilág, a
társadalmi környezet építi belénk, ez a
mag létező, még akkor is, ha - mint utal-
tunk rá - az élet etikai szörnyűségei vas-
tagon „belepik". Bizonyos műalkotások-
ban - vagy talán egyáltalán a művészet-
ben - létezik nem pedagógiai, nem nevelő
vagy - általánosságban értve - nem
didaktikus etikusság, amely a tisztességes,
a becsületes stb. magatartásokat és
törekvéseket nem a művek történetének
szintjén sugallja, hanem világlátásának
tartozéka, és ezáltal nyilvánítja ki. Ez az
etikusságnak természetesen nem valami
korokon és társadalmi helyzeteken kívül
lévő „örök" arculata, ha-nem mindig a
korhoz igazított tiszta



etikusság és etikai tisztaság. És ennek
megvalósításakor szükséges a művész
részéről a természetes beállítottság. És
ha az ilyen mű kellően megformált,
akkor a befogadóban is kialakíthatja a
korban érvényes tiszta etikusságot és eti-
kai tisztaságot megláttató természetes
beállítottságot. De ma - miként erre is
utaltunk - két nagy akadálya van annak,
hogy az ilyen mű, az ilyen színházi elő-
adás megszólító erejű legyen. Az első az
élet által, még az etikára vonatkozóan is
ránk kényszerített reflektált beállítottság;
a második az, hogy benső világunk-nak
azt a magját, amelyet megszólítani
képes, az élet szörnyűségei keményen
beburkolták. Ám ha feltárják számunkra,
és bennünk is szétterül tartalma, a pozi-
tív értelemben vett megborzongató szép-
ség árad belőle.

A Bölcs Náthán Ruszt József rendezé-
sében több, mint „mese felnőtteknek".
Csak a történet mese; a prezentált világ-
szerűség az igazi etikusságra néző termé-
szetes beállítottság nézőpontjából for-
málódott meg, ezt sugallja, és ezt is
fogadtatja el a nézővel. Persze csak
akkor, ha a sokféle, már eleve meglévő,
már irányított beállítottságunk nem
olyannyira rendíthetetlen bennünk, hogy
az előadás nem tudja elmosni. Az elő-
adás sikere azt jelzi, hogy a nézők zömét
képes volt eljuttatni ehhez a mind-
annyiunkban élő etikai tisztasághoz,
erkölcsi szépséghez, amellyel ezen szeg-
mentumunkat meg is újítja.

Ezzel pedig nagyon is a mához szóló,

igazán remek, magasrendűen szép szín-
házi műalkotás született.

Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán
(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)

Fordította: Lator László. Díszlet- és jelmez-
tervező: Horváth Éva. Dramaturg: Forgách
András. Szcenikus: Bischof Sándor. A rendező
munkatársa: Kováts Kristóf. Rendezte: Ruszt
József.
Szereplők: Máriáss József, Barta Mária, Avar

István m. v., Götz Anna m. v., Szakács
Eszter, Gálffi László m. v., Marosi Péter,
Farády István, Katona András, Hetényi Pál.
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Tükör nélkül

Caligula a Madách Kamaraszínházban

Pontosan tíz évvel ezelőtt mutatták be
itthon Camus Caliguláját, Pécsett, Paál
István rendezésében. S pontosan húsz
éve - 1966-ban - jelent meg először
magyarul a dráma, Illés Endre fordításá-
ban, a Nagyvilágban.

Paál István rendezését máig emléke-
zetes előadásként tartja számon a kritika;
a kritikusok ezúttal azonban nemcsak a
mostani, Madách kamaraszínházbeli
előadás ürügyén szépítik meg a hajdani
produkciót, hanem akkor is érzékelték és
rögzítették értékeit. A „szegény szín-
házi" keretek közt, tornatermi díszlet-
ben, erőteljes és hiteles színészi alakítá-
sokkal létrejött előadásnak sikerült meg-
elevenítenie Caligula tragédiáját. Nem a
hatalmi tébolyban szenvedő uralkodó
vérengzéséről, s nemis a gyáva, amorális,
„birka" népről kívánt ítéletet mondani
Paál és a társulat, hanem a világ abszurdi-
tására épülő filozófia és politika útját,
kiteljesedését és bukását mutatta be.

Azt tehát, amiről Camus drámája első-
sorban szól. Az író filozófiáját - amelyet
nemcsak a történésekben, hanem a lélek-
tani folyamatban is markánsan hordoz a
dráma - sokféle címkével illették már az
egyre duzzadó Camus-irodalomban.
Egyesek megtámogatni, mások - épp el-
lenkezőleg - megtámadni próbálták Ca-
mus egyéb műveivel, különösen a drá-
mával egyidőben született Közönnyel és
Sziszüphosz mítoszával. A szerző egykori
kritikusaitól meg a hálás utókortól egy-
aránt megkapta az egzisztencializmus
címkéjét, meg az ellenkezőjét, az egzisz-
tencializmus korlátainak felmutatójáét.
Ebben a vonatkozásban Sartre-ral, a kor-
társsal lehetett őt összemérni.

Lengyel György rendező kedvessége
folytán jelen lehettem a Caligula néhány
próbáján - csak rajtam múlott, hogy nem
mindegyiken. Tanulságos volt bele-bele-
pillantani az előadás megszületésének
folyamatába, majd a „készterméken" tet-
ten érni a próbák hatását.

Kétségtelenül jelentős vállalkozás egy
mai Caligula színrevitele. A Madách
Kamaraszínházban - vélhetően - külö

nösen az; kár lenne szemérmesen hall-
gatni arról, hogy a más atmoszférájú
színház nehezen engedi megváltoztatni
levegőjét. Az pedig külön kérdés, hogy
egy egészen más típusú és mélységű siker
hogyan simulna bele a megszokott kö-
zönségsikerbe. A néhány évvel ezelőtti
Godot-ra várva sajátos metamorfózisa
komplex tapasztalatnak bizonyul, s ma
is hat.

Lengyel György az értelmezésben jó
irányban indult el. Kikerült bizonyos
zsákutcákat; azt a csapdát például, ame-
lyet a műben könnyűszerrel fölfedezhető
„örök" és napi aktualitás rejt. Nagy
csábítás ugyanis, hogy Caligula drámai
alakja egy mai paranoiás diktátor
megrajzolásának irodalmi ürügye
legyen, ez a prekoncepció azonban
természetszerűleg megszünteti a mű
belső drámaiságát, Caligula személyes
tragédiáját, és leszűkíti a befogadói
reakciót is. Lengyel György igyekezett
gondolatilag, filozófiailag pontosan
felfejteni a dráma szövetét, és elsősorban
ebben az értelemben színpadra vinni. A
kész előadás egyik legsúlyosabb
tapasztalata, hogy a gondolati
koncepciónak megfelelő színházi kon-
cepciót nem sikerült megtalálni. A meg-
valósítás során a konkrét és technikainak
is tekinthető instrukciók már egy másik,
Camus művétől és Lengyel verbális
értelmezésétől egyaránt idegen színházi
mechanizmus jegyében fogalmazódtak
meg.

Sajátos és erős egyéniségű díszlet- és
jelmeztervezőt bízott meg a színház
ezzel a feladattal. Gombár Judit játéktere
már a próbák folyamán is okozott némi
gondot. Tagadhatatlanul artisztikus al-
kotás, amely azonban túlságosan behatá-
rolja a szereplők mozgását, fokozott teat-
ralitást provokál. A félkörben ritmuso-
san elhelyezett oszlopok közti járások, a
díszlet szimmetriája is ebbe az irányba
tolja el a látványt, a feketén csillogó, hal-
ványan tükröző felületről nem is be-
szélve. E halvány tükröződés pedig ön-
magában is fontos szerepet kap - ponto-
sabban kellene kapnia. A felül boltívként
összehajló oszlopokon rengeteg lámpa
van - csak félig elrejtve: egy szem alakú
résbe süllyesztve. Következésképp a vi-
lágítás is elsődlegesen artisztikus, sok-
szor kimódolt - bizonyos pontokon
pedig öntörvényűen, didaktikusan mű-
ködik. A szereplők szemébe vágó éles
fénysugár a gondolatilag fontos szöveg-
részeknél tompítja a játék dramaturgiai
és lélektani hitelességét. A színházi ha-
tás helyett ilyenkor irodalmi színpados


