
Ennél egyértelműbb s hatásosabb for-
mába öltöztetett előadást elképzelni is
nehezen tudok. Hogy mindeközben Az
emberi jogok egyetemes nyilatkozatának
részleteit tartalmazó röplapok hullanak a
nézők fejére, még elszomorítóbbá teszi ezt
az egyébként hibátlan tempójú, fölé-nyes
szakmai biztonsággal rendezett elő-adást.
A nézőtéri reakciók s a cikkelyek-be
foglalt elvek távolsága ugyanis látható
módon oly hatalmas, hogy ezt színházi
előadások (még ha ismét azt kell írnom,
amit Csiszár Imre előző Brecht-rendezése
után is leírtam, hogy tudniillik „jobb az
eredetinél") át nem hidalhatják. Nem tanít
ez a színház semmire, „csupán" szembesít
önmagunkkal, de enélkül a tanulás sem ér
semmit, így azután ez a pécsi elő-adás épp
azt és annyit tett, ami és amenynyi a
színház dolga lenne.

A színészeket kivétel nélkül dicséret il-
leti ugyan, hogy ebben a milliméterre és
tizedmásodpercre kidolgozott s ráadásul
pokoli tempóban pörgetett előadásban
hibátlanul tették a dolgukat, de csak azt
tették. Vári Éva (Hocinesze Leokádia)
kivételével illusztrálták csupán a Csiszár
Imre tervezte téboly fázisait. Újváry Zol-
tán, Németh János. Teszáry László és
Moravetz Levente a többieknél talán fel-
szabadultabban, ha szabad így mondanom,
gátlástalanabbul és éppen ezért
szórakoztatóbban, Pálfay Péter, Matoricz
József, N. Szabó Sándor valamivel
szürkébben, egyhangúbban. Egyedül a
Vári Éva és a Sipos László formálta alak
látszott életre kelni, s lett ezáltal az est ki-
magaslóan legjobb alakítása.
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SZÁNTÓ JUDIT

A kaland szépsége
és magányossága

Ghelderode Szolnokon

Kemény diétát próbál lenyomni a szolnoki
színház nézői torkán.

Székely Jánostól a Caligula helytartója,
Kafka Kastélya, a jószerivel ismeretlen
Michel de Ghelderode műve a nagyszín-
házban, alig enyhítve egy kóbor operettel;
Nagy Karola, Kroetz, Yukio Mishima a
stúdióban - s mindez 1988/89-ben, egy
magyar kisvárosban, melyet a jelek szerint
nemigen érintett meg, hogy színházát,
változó személyi összetétele. vezetői érái
ellenére, már vagy húsz éve folyamatosan
a legjobbak között tartják számon. De a
húsz év alatt tán még egyetlen szezon sem
tört ilyen makacsul összeszorított foggal
az ellen. amit eufemisztikusan a magyar
közönség átlagos ízlésszintjének szokás
nevezni.

Az általam látott előadások fogadtatása
aligha győz meg a kísérlet sikeréről. A
titok kapujában (eredeti címén Színész el)
negyedik előadásán erősen foghíjas ház,
melynek űrjei szünet után még tá-
tongóbbak lesznek: a földszinten itt is, ott
is csitrivihogás, kamasznyerítés árulkodik
a mutatvánnyal szembeni teljes sü-
ketségről: az erkélyről pedig minta kap-
tárból, megszakítás nélküli tompa zsongás
jelzi, hogy háborítatlanul élik magán-
életüket a vattakatonácskák, akiknek. úgy
látszik, a laktanyai összezártságon kívül
kerülve is szüntelen van egymás számára
mondanivalójuk.

Ez itt és most nem a hetvenes évek ele-
jének Kaposvárja, ahol hasonló stratégia -
minimális taktikai engedményekkel -
eredményre vezetett - legfőképp azért
nem, mert mára stratégiai célok maguk is
öncsaló utópiákká foszlanak hovatovább,
és egyre kevésbé reális még az a
sztereotípia is, amellyel a nézőtéren ma-
gányosan lelkesülő szakmabéliek biztatni
szokták volt magukat: bezzeg a főváros-
ban egy ilyen színház, egy ilyen műsor
furorét csinálna!

Ki tudná hát megmondani, jól teszi-e a
szolnoki színház, amit tesz? Lehet-e, ér-
demes-e, sőt szabad-e itt és ma magas eu-
rópai igénnyel színházat csinálni, befoga-
dókész szellemi színvonalat, az áttételek-
re való nyitottságot, a művészi kaland
partneri vállalásának készségét feltéte-
lezve olyan nézőrétegek részéről, akiket
vagy a szervezői presszió, vagy az igény-
telen szórakozás vágya, vagy legjobb

esetben a hagyományos múzeumszín-
házban kielégíthető művelődési igény
vonz a roskatag épületekbe (a státus-
szimbólum-gyűjtés mint motiváció rég
talaját vesztette, legfeljebb, egyelőre még,
beidegzett reflexként, a hivatali rang
kínos-kényszerű reprezentációs ve-
lejárójának számít egyes vidéki városok-
ban)? A szolnokihoz hasonló színházak-
ban a nézői magatartástípusok meg is fe-
lelnek e háromfajta „elvárásnak": az első
réteg az előadástól meg sem érintve pri-
vatizál; a második mohón felkap minden
szokatlan, merész, groteszk stb. mozza-
natot, hogy mégiscsak legyen a pénzéért
elbődülnivaló, s két bődülés között una-
lomba süpped; a harmadik végig (vagy
legalább a szünetig) figyel, és mélysége-
sen fel van háborodva.

Ám ha nem a szolnoki nyomtávon halad
egy színház - mi mást tehet? Igazából
kettőt: leszáll a felsorolt „elvárások"
szintjére - avagy felszámolja önmagát.
Melyiknek helyeseljünk?

Nem tudom a választ. Hiányzott a kö-
zönség közösséggé válásának az a gyö-
nyörűséges érzése, amely folyamatosan
már-már csak a Katona József Színház
előadásain hevítheti az embert; két kollé-
gámmal együtt magányosnak éreztük
magunkat az inkább az elutasításban egy-
séges szolnoki nézőtéren. De ezt a rossz
érzést leküzdve lassan vagy villámcsapás-
szerűen tudatára ébredtünk: az évad egyik
legszebb előadása történik meg előttünk.
Es nincs más választásunk: meg kell
próbálnunk csak ezzel foglalkozni.

Szikora János pályáján az utóbbi évek
nem voltak épp meggyőzőek. Ot, aki él-
vonalbeli rendezőink közül a színpadi
látványt a legérzékenyebben s a legtöbb
fantáziával kezeli, mintha művészi lényé-
nek valamiféle belső puhasága gátolta
volna mindig is abban, hogy a színészekre
átvigye akaratát; s újabban ez a „puhaság"
a darabválasztásban is megnyilvánult -
nem neki való szövegeket választott vagy
fogadott el. Most a halált meg-vetően
előzékeny szolnoki színház elébe ment - A
titok kapujában vérbeli Sziko-ra-szöveg.

Amikor a függöny felment, a sejtelme-
sen világított színpadon bal felől külön kis
színpad tárult elénk, rajta, áttetsző
függöny mögött, rokokó jelmezes figurák
ágáltak cizellált keresettséggel, vibráló-
andalító zeneszóra; előttük öblös karos-
székben fekete lebernyeges, ideges, de-
kadens férfi gyötrődött; jobboldalt, festői
rendetlenségben, tárgyak, bútorok, ru-
hadarabok homályos halma, háttérként



egy titokzatos s egyszersmind giccsközeli,
nosztalgikusan édes rokokó tájképpel
(varázslatos lesz majd, mikor elönti a Pi-
errot-ruhás Fagot által meggyújtott szín-
padi hold fénye). „Szikora-színház" - es-
küszöm, egyszerre suttogtuk jeles szom-
szédommal. Szerencsére ezúttal - az író
színháza is. Mi több: végig az maradt.
Egységes látomás. Ghelderode és Szikora
közös kalandja.

Az 1933 és 1935 között íródott mű az
elátkozott, félig dilettáns, félig zseniális
belga - szívében flamand, nyelvében
francia - írónak egyik leghozzáférhe-
tőbb, legharmonikusabb darabja. Egyike
továbbá a kevésnek, amely - első szintjén
legalábbis - nem a fantázia seholsincsor-
szágában, hanem az egykorú valóságban
játszódik; pontosabban onnan lendül fel
a nagy, egyetemes kérdések: élet, halál,
művészet, erotika felé. Pedánsul rövid-
látó elemzők „hibás", mert skizofrén mű-
nek ítélték, mondván, hogy fókusza
meg-oszlik a két főszereplő között. Az
egyik oldalon áll Renatus, a színész, akit
meg-fertőzött az általa játszott
drámákban fel-vetett végső kérdések
szédülete, s végül képtelen elválasztani
a művészetet az élettől: megelőzve a
bemutatásra váró új dráma halálra ítélt
hősét, maga omlik a halálba. A másik
oldalon Jean-Jacques, a drámaíró, a
végső kérdések megidézője, aki
ugyanezen hatásoktól megérintve végül a
művészettel való szakítás és az élet
mellett dönt. Az egyik hősben az író ba-
rátja, több drámájának főszereplője, Re-
naat Verheyen, a huszonhat évesen tragi-
kusan elhunyt fiatal színész ölt testet; a
másik hősben nem is leplezetten önarc-
képet fest a szerző, enyhén idealizálva:
Ghelderode-ból hiányzott Jean-Jacques
lezser magabiztossága, kegyetlensége,

még férfiúi ereje is. A titok kapujában
azonban mégsem két dráma; Ghelde-
rode, felülemelkedve kétszeres, erős
szubjektív elkötelezettségén, a két sorsot
eggyé tudja fonni. A dráma nem
egyikük-ről vagy másikukról szól,
hanem élet és halál viszonyáról akkor, ha
a kettő között a művészet, közelebbről a
színház a híd. Ezen a hídon támolyognak
a szereplők, a nagy kérdések ritka,
nyomasztó levegőjében; ki átbotorkál a
túlsó partra, mint Renatus, ki tudatosan
visszahátrál az innensőre, mint Jean-
Jacques, ki lezuhan róla a tébolyba, mint
Armande, a színész-nő, ki pedig egy
lépést ide, egy lépést oda sasszézik,
végeredményben egészségesen őrizve
egyensúlyát, mint a színtársulat tagjai.
Es van egy furcsa, szimbolikus figura,
Fagot, a kisember, aki hol súgó-ként, hol
clownként, hol a temető mellet-ti
búfelejtő pincéreként, hol, Renatus lázas
víziójában, moliére-i sarlatán doktor-ként
működik, továbbá, mint utal rá, so-
kadállásban sekrestyésként is, temetése-
ken szorgoskodva. Fagot mindent lát,
mindent tud, még a halott Renatus is
Jean-Jacques-on kívül csak neki jelenik
meg, mégsem törik össze, kedélyesen
bölcselkedve, apró dolgokban segítőkész
jóindulattal, de lelki egyensúlyát meg-
őrizve asszisztál élethez és halálhoz. Írói
megfogalmazása kissé pontatlan, szólói-
ban sok az öncélúság - az alapvetően ösz-
tönös Ghelderode minden művében fel-
tűnnek ilyen átgondolatlanságok, A titok
kapujában még egyike a legintaktabbak-
nak -, mégis úgy gondolom, azt a jóindu-
latúan közönyös közeget hivatott képvi-
selni, amely sajnálkozva asszisztál a kivá-
lasztottak keresztre feszítéséhez.

Ebben a kontextusban korántsem ke-
resett a hivatkozás, mellyel a szolnoki

társulat az előadást fiatalon elhunyt, ön-
pusztító kollégájuknak, Zala Márknak
ajánlja. A műsorfüzetben kinyomtatott
Zala Márk-töredékszövegeket akár
Ghelderode is adhatta volna Renatusának
szájába, és - nem utolsósorban az előadás
kollektív elkötelezettsége nyomán is -
elhihető: a társulat tagjai ezeken az
estéken úgy búcsúznak ismét Zala
Márktól, ahogy Ghelderode Renaat Ver-
heyentől, drámája bevezetőjében: „Ő
megélte azt a Színészt, aki e kevéssé teát-
rális lapokon nosztalgikusan meghal, és
minden bizonnyal abba halt bele, hogy
testének agyagedénye túl vékony falú
volt az őt felemésztő szeretet parazsához.
Ez, mint mondani szokás, Istenre tartozik.
De én egyetlen napot sem éltem meg úgy,
hogy ne gondoltam volna rá, és azért írtam
meg e hosszadalmas vallomást, hogy
megszabaduljak nyájas kísértetétől, mely
úgy tapadt rám, mintha valamely istenség
rosszkedvétől rettegne. Így kellett
cselekednem, mert ha túl sokat engedünk
át magunkból a halottaknak és az elhalt
álmoknak, akkor egyszerre nyerünk és
veszítünk, ez pedig nem tréfadolog: amit
spirituális méltóságban nyerünk, elve-
szítjük energiában. Igy hát búcsút mon-
dok a Színésznek mint végtelenül nemes
és felsőrendű lénynek, aki szenvedélye
teljes fegyverzetében indult útnak az
Örökkévalóság felé."

E szavak, csakúgy, mint azok, melyeket
az író Renatusa szájába ad és csak-úgy,
mint Zala Márk itt publikált töredékei,
furcsán apolitikusak. Tetőtől talpig
átpolitizált valóságunkban ez visszásnak
tűnhet: egy váratlan halál, egy öngyilkos-
ság - sugallják beidegződéseink - vagy
politikai okból, vagy olyan érthető és
konkrét privát okból következik be, ami-
lyen egy szerelmi csalódás, a kilátástalan
nyomor avagy gyógyíthatatlan betegség.
Renatust (és Zala Márkot) nem ilyen té-
nyezők sodorták a halál erőterébe; sorsu-
kat és halálukat kozmikus erők szívó ha-
tása motiválta - életük, rendeltetésük,
művészetük megoldhatatlan végső kér-
dései szippantották fel őket. Hogy van
ilyen - erre emlékeztet a csak látszólag
helyi érdekű hivatkozás, melynek érvé-
nyét egy további rokonszerűség is alátá-
masztja. Ha Ghelderode nyíltan utal rá:
milyen süket közegben, milyen magá-
nyosan és visszhangtalanul viaskodnak
hősei e kérdésekkel, melyek, úgy látszik,
csak nekik fontosak, mert sikeres csak
kétfajta színház lehet: „a bidet vizéé vagy
a szenteltvízé" - nos, Zala Márk Szolno-
kon működött, „az egyik legjobb magyar
vidéki színházban". Ennél konkrétabban
Szikora sem óhajtja röghöz kötni látomá-
sát - és adott esetben jól teszi.

Michel de Ghelderode: A titok kapujában (szolnoki Szigligeti Színház). Renatus: Mertz Tibor



Sőt: Ghelderode-nál is tovább megy a
színházmetafora kiterjesztésében. Ritkán
működhetett sajátos fantáziája enynyire
adekvát anyagon, látvány és gondolat,
szépség és fájdalom harmóniájában. Ha
Ghelderode-nál az I. felvonásban Jean-
Jacques csak „betakarja a bársony-
függönnyel" didergő színész barátját,
Szikoránál a függöny fekete lesz, és úgy
csavarodik a színész köré, mint majd a III.
felvonásban a ghelderode-i szemfedő,
fehér lepedő helyett használt, a múmiákra
emlékeztető fehér bandázs - a fekete
színházi szalagkötelék alakul át a halál
drapériájává. Es még ez a drapéria is játék:
ugyancsak a rendező leleményéből a
bandázst magáról lehámozó Renatus
dévajul a letekeredő hosszú szalaggal
kötözi egymáshoz a temetéséről ittasan
eltántorgó színészeket, akik így, saját
életben maradásukon örvendezve, egy-
szersmind anélkül, hogy észrevennék, a
halál megjelöltjeiként támolyognak tovább
ama bizonyos hídon élet és halál között.

Ám még e gondosan végigvitt motí-
vumnál is kifejezőbb a vendégtervező
Zeke Edit díszletében a színpadi színpad
funkciójának kiterjesztése. E dobogó már
az I. felvonásnak is meghatározó eleme;
aki feláll rá, annak visszhangos, mély
zöngéjű lesz a beszéde, akkor is, ha egy-
azon replikán belül lépi át a bűvös határ-
vonalat „színpad" és „nem színpad" között
- vagyis a színpadon, a színpadtól minden
megnyilatkozás másmilyen, mágikus,
revelatív jelleget kap. Ezért nem bontják le
az I. felvonás után sem. Míg Ghelderode-
nál a II. felvonás Renatus szegényes
hónapos szobájában játszódik, Szikoránál -
aki realizálja a felvonás alcímét, miszerint
„Az illúzió műsoron marad" - Renatus
haldoklása az I. felvonás-ból megőrzött,
kissé más szögbe tolt szín-padon megy
végbe - ahogyan itt élt, itt is hal meg -,
Jean-Jacques és Armande felemás, áruló
szeretkezése pedig nem Renatus
szobájának paravánja mögött megy végbe,
hanem az L felvonásbeli díszlet jobb
oldalának kusza kellék- és bútorhal-mán; s
történik mindez ajtók-ablakok helyett
színpadi járásokkal. A színház te-hát
változatlanul hídként vibrál élet és halál
között. (Bár másfelől el kell ismer-nem: ez
a megoldás, mely nekem, a darab
ismerőjének semmiféle problémát nem
okozott, és így háborítatlanul élvezhettem
tartalmas szépségét, a legtöbb néző
számára, épp a helyszín ilyetén „metafo-
rizálása" révén, zavaró, netán megtévesztő
lehet, ami egy ilyen furcsa, idegen-szerű,
nem könnyen hozzáférhető mű esetében
igencsak megnehezíti a befogadást.) A III.
felvonásra aztán eltűnik a

színpad - hiszen már a túlparton vagyunk,
a halál birodalmában. Ám a szín-padkép -
baloldalt utcai gázlámpa, jobb-oldalt
kivilágított ablakú kisvendéglő, hátul
sötét, tátongó nyílásként a sírok világa -
itt is a színház, sőt az opera elemeit idézi,
nem szólva az angyalok alant rész-
letezendő funkcionálásáról.

Mert gyönyörűen oldja meg Szikora,
változatlanul a színház szellemében, a zá-
rójelenetet, melyben a köztes állapotban
bolyongó Renatust elragadja a zord
mennyei őrjárat. Ez is egyébként olyan
ghelderode-i vízió, melyben több az öt-
letszerű teatralitás, mint az ökonómia; a
jelenet inkább Jean-Jacques aspektusából
ökonomikus, akinek e befejezésben
alkalma nyílik rá, hogy korábbi bűnös
mulasztásait jóvátéve szép végső bizony-
ságot adjon Renatus iránti barátságáról.
Ám Renatus vonatkozásában a befejezés
igencsak bizonytalan. A mennyei rendőr-
őrszoba motívumát ismerjük a Liliomból
- ahol tökéletesen beilleszkedik a cselek-
mény és a jellemkép koncepciójába. A ti-

tok kapujában túlvilága azonban nem rí-
mel sehogy sem a darab földi világára - a
zord, gumibotos angyaloknak s annak,
amit képviselnek, nincs megfelelőjük
vagy előzményük a főképp saját démonai
által űzött Renatus földi sorsában, önké-
nyesen kerültek ide, s legföljebb azt pél-
dázzák, hogy aki a földön peches flótás
volt, a halálban is az marad - s még ez
sem egészen igaz, hiszen míg Renatus
élete csak az övé volt, ez a halál akár
mindnyájunké lehet. Ilyen értelemben a
darab logikusan ott ér véget, ahol Renatus
meghal, a többiek pedig, ki-ki a maga
módján, megérintve vagy érintetlenül a
tragédiától, élnek tovább.

Szikora, bizonyára érezve a motívum

ködösségét, úgy döntött, hogy bevonja a
színházmetafora körébe, s így legalább
hangulati-atmoszferikus egységgel ru-
házza fel (mellesleg bölcsen lemondva az
esetleges csábító, de itt teljesen irreleváns
konkretizálásokról). Ezért aztán, míg
Ghelderode-nál az angyalok gyalog,
marconán stilizált katonai egyenruhában
masíroznak be, az ő három angyala deus
ex machinaként síneken lebeg be a ma-
gasban, a kockamezőkre osztott üveg-
mennyezet alá függesztve, hófehér, vég-
tagjaikat eltüntető, tollazat formájú ru-
hatokban, melynek végpontjain színes
lámpák villódznak, s a barátja védelmére
kelő Jean-Jacques-ra nem gumibottal,
hanem gumibotból támadnak: a magasból
emez ezüst vesszőkből zúdul kiapad-
hatatlannak tetsző viz(elet)sugár a kapá-
lódzó drámaíróra. S míg Ghelderode-nál
az egyik angyal láthatóan hozza magával a
mennyei lajtorját, itt egyszer csak nagy
robajjal betörik a ferde mennyezet egyik
üvegkockája, s onnan bukik a földre, a
magát megadó Renatus elé, az addig lát-
hatatlan létra - megannyi színpadi fogás
után a végső színházi kellék, melyen a
színház mártírja kapaszkodik fel, a kiet-
len világot elhagyva, az ugyancsak kiet-
len ismeretlenbe...

A nagyvonalúan elgondolt s a felvetett
„végső kérdésekhez" látomásosan simuló
előadás ezúttal színészileg is hibátlan, bár
- kissé paradox módon - igen nagy
színészek kellenének ahhoz, hogy ebből a
vizuális és akusztikus környezetből (a kí-
sérő és aláfestő zenék, mint Szikoránál
mindig, most is páratlanul szuggesztívek)
szuverénül kiemelkedjenek. Igy inkább
belesimulnak, ami - ne legyünk telhetet-
lenek - igazán nem kevés. Az előadásnak
persze e szempontból szerencséje, hogy

Mertz Tibor és Győry Emil (Jean-Jacques)



kis személyzetű; a sokszereplős darabok
előadása (lásd újabb időkből akár A kas-
télyt, akár a Doktor Zsivagót) megannyi
buktatót tartogat a legszínvonalasabb vi-
déki színházaknak is. Itt végeredmény-
ben a két főszereplő alakításán s egymás-
sal fenntartott kontaktusán múlik az elő-
adás színészi sikere, s ehhez megvoltak az
erők. Mertz Tibor aszketikus Renatusa
inkább a figura halállal eljegyzett önmar-
cangoló keserűségét domborítja ki, mint
az angyali naivitást és tisztaságot, de ez
jogosult olvasat, amely elsősorban a
szenvedés határtalanságát közvetíti;
Győry Emil pedig hosszú évek óta legem-
beribb és legsallangtalanabb alakítását
nyújtja a pózokra, szenvelgésekre pedig

igencsak csábító írószerepben. Jean-
Jacques szellemi-filozófiai profilja talán
elmosódottabb Győry játékában, igen fi-
noman érzékelteti viszont a II. felvonás
íróilag is briliáns nagyjelenetében a két-
felé húzó kötődést a haldokló s ráadásul
Armande-ba szerelmes jó barát virrasz-
tása és az előtte mámorosan kitárulkozó
Armande kéjes boldogítása között. Ren-
dezői és színészi bravúr egyébként az is,
ahogy ezt a hosszan kitartott egyetlen, de
kétpólusú szituációt mindhárom színész
mindvégig győzi lélektani és fizikai váltá-
sokkal, átmenetekkel.

A kacér, könnyűvérű Armande-ot, akit
végül szintén elsodor a szerep és a
színház örvénye, hibátlanul eleveníti meg

Bajcsay Mária. Akárcsak Mertz és Győ-
ry, ő is megoldja, hogy legőszintébb per-
ceit is színészként „élje át", s így az
őszinteség és a szerepjátszás állandóan
együtt vibrál játékában. Bajcsay
alakításában egymásba olvad szenvedés és
szenvelgés, privát léhasága is szerep, s
szerepének, a Szent Leánynak földöntúli
áhítata is megélt igazság - ebből csak a
tébolyba vezethet az út. Szikora a
személyiségnek ezt a felbomlását újabb
ötlettel hitelesíti: a temetésre beimbolygó
Armande fekete köpenye alatt nem tarka
jelmez van, mint Ghelderode-nál, hanem
a legtökéletesebb jelmez: egy kis
harisnyatartóval megbolondított
meztelenség. (A közönség reagálása
elképzelhető; Armande és Bajcsay
háborítatlan fensége tiszteletre méltó.)

Ki kell még emelni Kátay Endre öreg
ripacsát, aki eljátssza, hogy Renatus és
Jean-Jacques titkai valaha őt is megérin-
tették, de most már átmentette magát a
kozmikus kísértések ellen immúnissá te-
vő, napról napra élő s a legkisebb örömet
is megbecsülő öregkorba; ilyen kis öröm
- nem tudok lemondani egy újabb Sziko-
ra-ötlet idézéséről -, mikor az Armande
koldulta, majd zavarodottan elhajított
pénzdarabot mohón, lopva felkapja és
zsebre vágja. Csak Kocsó Gábor bizo-
nyult valamelyest könnyűnek Fagot bo-
nyolult szerepéhez, melynek jelzett írói
bizonytalanságát sem a rendező, sem ő
nem tudja igazán tisztázni; megbízhatóan,
ha nem is túl érdekesen oldja meg egyes
inkarnációit, az egésznek azonban nincs
jelentése. Legemlékezetesebb jelenete
igazából a rendezőé: mikor kuruzslóként,
groteszk-félelmetes maszkban, stilizált
mozdulatokkal sorra szedi ki a takaró alól
a beteg színész kasírozott szerveit,
utoljára szegény, látszólag ép, valójában
halálos beteg szívét.

Hogy ez az eddigi legjobb magyaror-
szági Ghelderode-előadás, talán kitetszett
az eddigiekből. Hogy az évad egyik
legjobbja - azt is kimondtam már. Remé-
lem, látható lesz Budapesten is, remélem,
hogy a televíziós felvétel átmenti későb-
bi, fogékony nézőrétegeknek - nem lehet,
hogy így múljon ki, húsz est foghíjas
nézőtereire elosztott néhány száz értet-len
ember előtt.
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