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A ZSARNOK VÉRTANÚ HALÁLA
FORGÁCH ANDRÁS: VITELLIUS

Vitellius figurája kamaszkorom óta izgatja
képzeletemet. Ő a legtalányosabb a
római császárok közül. A többiek valahogy
egyértelműbbek, még a bonyolult
jellemek is - a hatalomszomjas törte-tőkről
kezdve az őrjöngő tirannusokon és a példás
államszervezőkön át ajámbor és unalmas fi-
lozófusig, mindegyiknek van egy vezérmotívuma
(mint tudjuk, még a Dürrenmatt által favorizált
Nagy Romulusnak is), amelyből éppoly könnyű
megmagyarázni történelmi jelentőségüket, mint
a történetírók által ránk hagyományozott gesztu-
saikat.

E gesztusokat aztán az újkor színpadi szerzői
képességeikhez mérten szorgalmasan kiaknáz-
ták; a Julius Caesarról és Néróról írt drámák
puszta címfelsorolásával meg lehetne tölteni egy
kisebbfajta telefonkönyvet, akadnak azonban
drámák a Julius-Claudius dinasztia más tagjairól
vagy a Severus-família szörnyetegeiről is: a his-
tória tálcán kínálja önmagát példázatok és lecke-
fölmondások vagy éppen világmély víziók szá-
mára.

Vitelliusról nemigen születtek drámák, vagy
ha születtek is, nem vergődtek különösebb jelen-
tőségre. Ez tulajdonképp nem meglepő. A törté-
nelem egészét nézve Vitellius az ormótlan epi-
zódszereplők egyike: éppoly gyorsan és dicste-
lenül tűnik el, mint ahogy érkezett a hatalom csú-
csára, ahol néhány hónapig is csak azért marad-
hatott, mert a Néró pusztulása után kialakult poli-
tikai vákuumot az ő formátlan és puffadt szemé-
lyisége töltötte ki (hogy azt ne mondjam, testesí-
tette meg). Számottevő gondolatokkal vagy tet-
tekkel nem írt aranybetűket az emberiség emlé-
kezetébe; viszont pojácának nem volt eléggé öt-
letes, tékozlónak nem eléggé kifinomult, tömeg-
gyilkosnak nem eléggé koncepciózus. Ahhoz,
hogy szánalomra méltó legyen, túlságosan ke-
gyetlen; ahhoz, hogy kegyetlen, túlságosan pu-
ha; viszont ahhoz, hogy példaszerűen gyáva le-
gyen, túl messzire megy el, sokkal messzebbre,
minta bátrak. Komédiát nem lehet írni róla, a tra-
gédiához meg - legalábbis ahogy a történet-írók
megjelenítik - nem eléggé tragikus.

Másfelől nem győzök csodálkozni rajta, hogy a
magyar (és talán nemcsak a magyar)
irodalomban Forgách Andrásig senkinek sem
jutott eszébe Vitellius figuráját színre vinni és (ami
ezzel jár) a színpadon komolyan venni. Vitellius,
a Suetonius és Tacitus által megörökített
történelmi alak: igazi modern, sőt posztmodern
drámai hős. A dráma egyik kulcsmondatát -
„Semelyik döntésed ne legyen végleges" -
történelmileg is telje-sen hitelesnek érzem:
Vitellius a légüres tér hő-se. Nem csak a politkai
vákuumra gondolok: az átmeneti állapot
mámorának messzemenő egzisztenciális
konzekvenciái vannak, és a cézár-életrajzok
tanúsága szerint éppen Vitellius volt az, aki
ezeket le tudta vonni. Az értelmetlenség

eufóriája, a szakrális tartalmától megfosztott vi-
lág belső szakadékai, a „sem elmenni, sem
ittmaradni"-érzés démonikus fölénye, az „és még
mindig én vag ok a császár"-féle felkiáltások
diadalmas de essziója: ez az, amit Vitellius mint
történelmi igura eleve tud, s amire Forgách is
láthatóan ko centrált a dráma megírásakor.

S ha csak e nyit tudna, már akkor is fontos
drámai figura v Ina. A döntések halogatása, ki-
mondása, majd visszavonása (ami persze fény-
évekre van a Fabius-féle hannibálverő kunktá-
torságtól) a legszárazabb krónikás előadásmód-
ban is létezésünk egyik fókuszpontjává tenné Vi-
telliust. Ha Forgách egy kapkodó, határozatlan,
kissé romlott embert írt volna meg, aki az ölébe
pottyant óriási hatalommal nem tud mit kezdeni;
vagy ha egy cinikus politikai bűnözőt látnánk, aki
az elkerülhetetlen pusztulás tudatában még
gyorsan lerombol minden lerombolhatót: ez is
egy számottevő dráma lehetőségét hordaná ma-
gában. Forgách azonban tudja és érezteti, hogy
a történelmileg ránk hagyományozott figurából
ennél valami sokkal fontosabb is kiolvasható: a
történelemhez való közvetlen viszony.

A történelem végpontjához közel, amikor a
történelem egészének kitűzött célja még vagy
már túl van a láthatáron - ilyenkor legalábbis
szentnek kell lenhie ahhoz, hogy valaki a történe-
lemmel közvetle viszonyba kerülhessen. Csak-
hogy a császári rónon és környékén nincsenek
szentek. Vitellius - azért kivételes tünemény,
mert a legkevésbé se szent, és a létezés isteni
szférájáról sejtelme .incs, mégis mély
meggyőződéssel mondhatj: Forgách színpadán:
„Vagyok, aki vagyok." Am re a nála sokkal
rátermettebb, jobb szándékú, nagyobb szabású
császároknak semmi esélyük, :z megadatik a
nevetséges dilettánsnak: kidughatja fejét az
események sodrából. Kilóg belőlük. Övé a
szabadság végtelen pillanata.

Ugyanakkor a ért annyira nevetséges, azért
oly förtelmes pa cser, mert kilóg. A jellemvoná-
saiban megmutatkozó komikum nem hangol
iránta jóindulatra Amilyen komikus, annyira utá-
latos; egész lénye kész röhej - önmagához ké-
pest túl van mére ezve. A pogány aktivitás nem a
kifinomult bölcse -tben, hanem ebben a bárgyú
karikatúrában te intett egy pillanatra túl önma-
gán, s próbálta k: reszténységgel versenyre kel-
ni. Suetonius leírásából az derül ki, hogy Vitellius
a visszataszító b nök sorát lényegében alázat-
ból követte el; a császári hatalmat, amelyhez az
utolsó előtti pillanatig ragaszkodott, az utolsó pil-
lanatban úgy tagadta meg, mint az evangélium-
ban Péter a mesterét; halálát pedig (amelynek
ábrázolásáról a d ama lemond) úgy olvashatjuk,
mint a passió gr. eszk, elkapkodott paródiáját.

Vitellius a világtörténelemben, Vitellius a Cse-
répfalvi Kiadónál és Vitellius Pécsett, a színpa-
don: az ítéletnap isszavétele, ugyanakkor ko

molyan gondolt, komikus pótléka. Ezért aztán
éppoly értelmetlen, amilyen elkerülhetetlen az a
néhány kérdés, amelyet előadás után egyes né-
zők bizonyára fölvetnek, hogy tudniillik vajon
 „megfelel-e a darab a történelmi hűség-

nek?" (mert például Vitellius nem az utolsó pilla-
natban öleti meg az anyját, ha egyáltalán meg-
öleti: egyik fia nem vak volt, hanem csak félsze-
mű, a másik nem süket, hanem beszédhibás, de
legjobb esetben is néma stb., stb.);
 „a szerző Ceauşescut vagy inkább Gorba-

csovot akarta-e megírni?" (kommentár szükség-
telen) és végül, de főként:
 „mik a darab műfaji előzményei?" (mivel

éppúgy kapcsolódik a francia klasszicista tragé-
diához, minta második világháború utáni nihilista
parabolához, amelyek viszont nem említhetők
ugyanabban a mondatban; a magyar irodalom-
ban éppúgy rokonítható Spiró békecsászárával,
mint Teleki László Kegyenczével, amelynek mű-
faji előzményei szintén tisztázatlanok).

A pécsi előadás másféle kérdéseket vet föl.
Mindenekelőtt azt, hogy egy ilyen bonyolult dra-
maturgiára és érzékeny dialógusokra épülő mű-
vet (amelynek eléggé nagy részét ki kell húzni
terjedelmi okból) miképpen lehet úgy színre vin-
ni, hogy a szöveg érzékenysége és intellektuális
feszültsége ne nyomja el magát a játékot, mégis
megmaradjon; s hogy ne boruljon föl az a belső
egyensúly, amelyre Forgách az egyes jelenetek
megírásakor is meg a darab ívének kidolgozása-
kor is szemlátomást gondosan ügyelt.

A válasz aránylag egyszerű. Kell egy formátu-
mos színész, aki el tudja játszani Vitelliust. Ez a
színész megvan: Koltai Róbert.

Csakhogy rögtön föltolakszik a következő kér-
dés: föltéve, hogy Koltai bírja szusszal és árnya-
latokkal (ugyanis bírja), és parádésan végigviszi a
jutalomjátéknak is tekinthető szerepet - ez
esetben hogyan kerülhető el, hogy a darab afféle
kibővített monodráma legyen, ahol a többi sze-
replő jóformán csak a díszlet része? Ugyanis
Forgách darabja monodrámának hosszú, bo-
nyolult és túlságosan fordulatos; miképpen ke-
rülhető el tehát, hogy az előadás minősége kizá-
rólag a főszereplő felkészültségétől és diszpo-
náltságától függjön, valamint, hogy az előadás
intenzitása kizárólag a főszereplő gesztusainak
summájából adódjék? Ha így lenne, Koltai bár-
mennyire kedvelné is a darabot és a szerepet,
gesztusait kénytelen volna a végletekig fölerősí-
teni, nehogy válaszgesztusok híján teljesen ha-
tástalanul puffanjanak el.

Erre a kérdésre is egyszerűnek látszik a vá-
lasz: kellenek olyan színészek, akik játékukkal
segítik a főszereplőt. Itt azonban eljutottunk a
megírás egyik sebezhető pontjához. A főszerep-
lő és a többi szereplő viszonyában a darab gon-
dosan kimunkált arányai veszélybe sodródnak.
Nem az a baj (ha egyáltalán „baj" van), hogy Vi-
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tetlius jóformán minden jelenetben ott van a
szín-padon, és több a szövege, mint az összes
többi szereplőnek együttvéve - az a baj, hogy a
többi figura jelentőségben még csak meg sem
tudja közelíteni. Az ő jellemének három
dimenziója van, a többiek epizódszereplők vagy
statiszták: pontok vagy legföljebb rövid vonalak.
Így viszont a klasszikus értelemben vett
konfliktusnak még a lehetősége is elvész.

Hangsúlyozom: ez nem feltétlenül „baj". For-
gách darabja nem olyasmikről szól, amiket klasz-
szikus konfliktusok által kellene kifejezni vagy
bonyolítani. Vitellius a vákuum hőse: elmegy a
konfliktusok mellett. Ám elmenni csak olyasmik
mellett lehet, amik vannak, s a vákuum hőse ak-
kor válnék emberfölöttivé, ha másféle hősöket is
láthatnánk mellette. Érzésem szerint nem ártott
volna némi ellensúly: ám ha ez létrejött volna, ak-
kor nyilvánvalóan nem ennek a darabnak az elő-
adásáról írnék.

Konfliktusok és konkurens figurák híján a For-
gách által megírt és Koltai Róbert által megjelení-
tett Vitellius nemcsak főhős, hanem a játéktér
súly-és középpontja is. Az ő személyében futnak

Jelenet a Vitelliusból

össze a darab erővonalai. (Ezért a játéknak az is
hasznára válik, ami máskülönben talán hiba vol-
na: a díszlet szerénysége és a jelmezek
mester-kélt eklektikája.) Koltai nagyon sokat tud
a szerepről; az volta benyomásom, hogy amit a
szerepről tud, azt önmagából tudja. Amikor
föntebb a figura háromdimenziós voltáról
beszéltem, nemcsak a játék erőterére
gondoltam, hanem arra is, hogy Koltai
ellentétes tulajdonságokat tudott nagy
intenzitással összesűríteni a figurában.

A játék akárhány pillanatában bárgyúnak és
ostobának bizonyul; mégis minden jelenetben
elébevág az okos Lucius és a még okosabb Tit-
kár legfürgébb gondolatainak is. Romlott és
alantas, mégis a naivság és az emelkedettség
látszatát tudja kelteni; amikor pedig rátipor Sabi-
nusra, az idős városparancsnok emberi méltó-
sága belülről válik semmivé. Modern
értelemben vett zsarnok, a cinikus ész lovagja,
aki sajnálja

még ki sem hűlt áldozatát, mert „milyen jó túsz
lett volna belőle"; súlypont, aki a színpadon geo-
metrikus alakzatokba rendezi maga köré a súly-
talan alattvalókat (lehetnek azok írnokok, kony-
hatündérek, szenátorok, testőrök vagy éppen
fláviánus gyilkosok) - ugyanakkor ártatlan gyer-
mek, aki az összeomlás pillanataiban is csak a
játékszereivel törődik; szakállas csecsemő, aki
várja, hogy megetessék, és aki, ha nem gondos-
kodnak róla, bepisil. Iszonyatos és ugyanakkor
szeretetre méltó.

Mindez persze színészi mutatvány maradna,
ha nem erre épülne a jelenetek dramaturgiája. A
játék egésze tulajdonképpen statikus. Minden
jelenet Vitelliusra (illetve Koltaira), az ő egy-egy
helyzet szülte szeszélyére épül; eljut a nyilván-
való súlypontig, amelyet legtöbbször egy-egy
emlékezetes szentencia is aláhúz, majd gyorsan
szétesik, és átadja helyét a következő jelenet-
nek. Két ebből adódó veszélyt - azt, hogy a játék
„szétessen", illetve „leüljön" - Koltai szerepépí-
tésének jóvoltából kerül el az előadás. Ugyanis
az, ami az egyes szituációban szeszélynek lát-
szik (például a Nevelő megöletése, pecsételés
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Bereczky Júlia (Sextilia) és Koltai Róbert (Vitel-
lius) (MTI-fotók)

az etruszk Jós levágott ujján levő gyűrűvel, a ru-
hapróbálások, a véletlenül odasodródó figurák
- ács, kém, borbély - megpörgetése és ki-
pöckölése stb.), valójában a hatalom démóniájá-
nak törvényszerű kivetülése. Vitellius/Koltai ezt
halálpontosan tudja, a többiek (hiába okosab-
bak, tehetségesebbek, becsületesebbek) nem
tudják, ezért engedelmeskednek neki; s mivel
engedelmeskednek neki, Vitelliusnak szükség-
képp meg kell változtatnia elhatározását.

Különös módon még az a jelenet is az enge-

delmességről szól, amikor Vespasianus katonái
elhurcolják: Vitellius nagyvonalúan lehet gyáva,
irdatlan őszinteséggel próbálhat hazudozni:
nem esik ki a szelepből (mint, mondjuk, a meg-
alázott Sabinus); ó csak azt csinálja, amit mindig
is csinált, a démor ok még bukásában is az ő dé-
monai. Számára n ncs is bukás; helyette - törté-
nelmileg - tapsrend a Sóhajok Lépcsőjén. Így az
sem meglepő, hogy a Koltai által hozott figurá-
ban van valami zavarba ejtően erős feminin vo-
nás (a homo- és interszexualitás közhellyé vált
színpadi allúziói néIkül): a légüres tér mohó és ki-
számíthatatlan primadonnákat nevel.

A többiek játéka természetesen arról szól,
hogy kiszámíthatják a főhőst, és kielégítik
mohó-

ságát. Mindkét műveletben a Bánky Gábor által
alakított Titkár jut legtovább. Ő az, aki valameny-
nyire követni tudja Vitellius észjárását, ugyanak-
kor mindig előhozakodik valamilyen „ésszerű"
megoldás lehetőségével; játékának lényege,
hogy a két dolgot nem tudja összeilleszteni, és
ettől szenved. Másik oldalról nézve ugyanezt úgy
lehet mondani, hogy ő az, akit Vitellius sem le-
nyelni, sem kiköpni nem tud, ő az árnyék. Ennek
megfelelően látványos fülbevalója és hidegen
fénylő, szürke öltönye van, amely női kosztümre
hasonlít (ellentétben Koltai csíkos trikóval kombi-
nált bíbortógájával); lénye egyértelmű tribádsá-
got sugall, mintha egy lidérces Fassbinder-film-
ből lépett volna elő.

Vitellius bátyja, Lucius (Barkó György játssza)
ugyancsak árnyék, de nem Vitellius, hanem a
Titkár árnya. Marcona férfi, racionális elme; ab-
ból, ami történik, nem ért semmit. A tragikus hős
karikatúrája: hátulról kapja a halálos döfést, hol-
ott elölről is elfogadná. Játéka azokban a pillana-
tokban emlékezetes, amikor kézzelfogható dol-
gokba bonyolódik bele, mondjuk abba, hogy a
Vitellius elé hozandó Apródnak retkes a nyaka
(„hogy a lényeggel kezdjem").

Az Apródot Steiner Zsolt játssza, aki tíz-tizen-
két éves lehet, mégis a felnőttekkel egyenértékű
szereplő. A rettegés, az odaadás és a fölény rit-
kán látható keverékét produkálja. Tehetséges.
Egyébként a két másik gyermekszereplő, Vitel-
lius két fia is jól meg van oldva; rövid mondataik
számukra nyilván közömbösek, a nézőt viszont
már-már sokkolják.

Sabinus alakítója Faludy László. Merev és
méltóságteljes; elhiteti velünk, hogy valamikor
nagyon régen rend volta világban. Jól tartja ma-
gát, mármint az általa hozott figura.

Bereczky Júlia Sextiliája halványabb a kelle-
ténél. Beszéd közben túlságosan összeszorítja a
száját. Mintha hinné is meg nem is, hogy ötven-
két évvel ezelőtt ő hozta világra Koltait. Egyéb-
ként neki is van egy jó mondata.

Nem vagyok megelégedve Kőmíves Sándor-
ral mint Nevelővel; többre volna képes. Amit Fa-
ludy jól csinál, azt ő nem jól csinálja; tudományát
és paedagogus voltát nem hozza viszonyba Vi-
telliusszal, holott ő mutathatná föl, mit ér a huma-
nista tradíció a zsarnokság forgószelében. Póz-
nára tűzött feje hatásos látvány, viszont egy ki-
csit élethűbb is lehetne.

Igen figyelemre méltó teljesítményt nyújt Fe-
kete András a Harmadik Írnok szerepében (az ír-
nokjelenetet különben is az előadás egyik csúcs-
pontjának érzem): ő a mintatúlélő, a tökéletesen
értetlen kisember, akiben már csak a lecsupaszí-
tott életösztön működik, de annak sincsen irá-
nyultsága. Nincs eldöntve, hogy írnok-e vagy
írástudatlan, vagy egyszerre mindkettő; lehunyt
szemmel simul Koltai mellkasához, és héjastul
eszi a narancsot.
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Kifogástalanul működik a játéktér: a pené-
szes okszerűséget sugalló falak és a nevetséges
baldachin kissé megtámasztják a vákuum hősé-
nek handabandázását és a darab lepusztult,
mégis nagyjából szabatos nyelvét. Azt, hogy a
színpad a nézőtér felől is megközelíthető, s hogy
középen is van játéklehetőség, egy kicsit jobban
is ki lehetett volna használni.

A jelmezek szándékosan, de talán nem telje-
sen végiggondoltan szedett-vedettek: a kato-
náknak zörgő bakelit mellvértjük van, más sze-
replők egyszerűen rongyosak, a szenátorok fe-
hér tógásak, a párkaszerű öregasszonyok exp-
resszionistán redőzöttek. Engem az eklektika
nem zavar; kérdés, hogy a szereplőknek ad-e fo-
gódzót.

Szándékosan nem írtam le eddig a rendező,
Vincze János nevét, s úgy tettem, mintha nem
beszélnék a rendezésről, holott nagyrészt arról
beszéltem. Az, hogy az előadás egészének ha-
tározott szellemisége van, mindenekelőtt a ren-
dező érdeme. Vinczét mostanáig nem ismertem,
rendezéseit nem láttam, de ez az én hibám és
veszteségem, de nyilván azzal is magyarázható,
hogy Vincze jellegzetesen rejtőzködő rendező -
ami, ha meggondoljuk, ritkaság és furcsaság. A
Vitellius pécsi előadása arról győz meg, hogy
Vinczében nemcsak nagyfokú szenzibilitás és
beleérzés van, de megvan a kellő erély is ahhoz,
hogy egy fegyelmet és összpontosítást kívánó
produkciót határozott kézzel egybetartson. Lá-
tomása van a figuráról és a játékról, és - ami leg-
alább ennyire fontos - ez nagyjából egybevág
Forgách írói szándékaival. Lehet, hogy Vincze
működésére jobban oda kellene figyelni, akkor
is, ha nem állítja előtérbe magát.

A fentiek alapján nem túl nehéz eldönteni,
hogy e sorok írójának egészében véve tetszett-e
az előadás vagy sem. Igazából ez nemis különö-
sebben érdekes. Amit a teljesítményen túl példa-
szerűnek tartok: a szerző, a rendező és a fősze-
replő maximális involváltsága, tartós egymásra
tekintése és egymásra találása. Alighanem ezál-
tal lehetne elérni, hogy a mai magyar dráma és a
mai magyar színház ne legyenek ellentétes fo-
galmak. Hiszen, mint láttuk, vannak esetek, ami-
kor a zsarnok figurája és a mártírhalál sem zárja
ki egymást; s mindez nem a zsarnokság megdi-
csőülését jelenti.

Forgách András: Vitellius (Pécsi Nemzeti Színház)
Játéktér: Horgas Péter. Jelmez: Benedek Mari.
Dramaturg: Duró Győző. A rendezőmunkatársa:
Muschberger Ágnes. Rendezte: Vincze János.
Szereplők: Koltai Róbert, Bereczky Júlia, Barkó
György, Bánky Gábor, Steiner Zsolt, Faludy László,
Várnagy Zoltán, Kőmíves Sándor, Kovács Dénes, Fü-
löp Mihály, Szivler József, Krajcsovits Csaba, Szebeni
János, Csalami Csaba, Németh János, Bella Lajos,
Trimmel Ákos, Fekete András, Pilinczes József, Dimu-
lász Miklós, Krizsik Alfonz, Bank Tamás,, Péter Gizi,
Takács Margit, Krasznói Klára.

Keresi magát ez az új szinház, a Komédium, és
ez bizonyára eltart egy ideig. S bár az igazgató-
mindenes, Verebes István nem mulasztotta el

sűrűn a tudtunkra adni, hogy vállalkozásához
kritikusokra van a legkevésbé szüksége, e
sorok írója most mégis el akarja mondani, meg
akarja üzenni ne-ki, hogy: ez A mélyben, ez
rossz, ez tehetségtelen, ez félrefogott. Ebből a
két egyfelvonásosból „igazi" színpadon sem
születhetne színház - igaz, ott talán eszébe se
jutna senkinek bemutat-ni -, nemhogy egy igazi
pincében, majdnem benne egy igazi
csatornában, ahol az első egy-felvonásos,
ugye, játszódik.

Kedves igazgató úr, mindkét darab nagyon
rossz. Van jó sok pocsék szavunk - mostaná-
ban születettek - arra, hogy mi ez a csatorna,
meg mi ez a mai „Nachtasyl": ez, kedves Vere-
bes István, a tényvalóság, rögvalóság, meg amit
akar. Lapos közhelyek, melyek hétköznapi, átté-
telmentes igazsága senkit nem győz meg arról,
hogy ezt meg kell nézni, még kevésbé arról, hogy
színházba kell menni érte. Demszky Gábor láto-
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gat ilyen helyekre néha - nem jókedvéből -, s
mi vele megyünk, ha muszáj, egy percre a tévé-
híradóval. (Onnan, a Komédiumból elmentek né-
hányan a szünetben a bemutató utáni első elő-
adáson. Én nem fizettem a jegyért: kötelessé-
gemnek éreztem maradni. De irigyeltem a néha-
nyakat.)

Van magában ambíció már régóta arra, hogy
nem is oly finoman, de azért művészien jókora
pofont keverjen le kis közönségének - én ezt az
ambícióját díjazni szoktam, rendben van, szín-
házban helye van a pofonnak. Ez a két darab
azonban olyan arculcsapás, melyet a nem mű-
vészi és nem tehetséges indulat generál; ez,
ugye, kedves Verebes István, nem „színházi"
pofon. A Mrožeké, az igen. Az ő elemeltsége -
hogy ne mondjam: tehetsége - kell a belvárosi
fekete (per analogiam kaposvári szürke) kikeve-
réséhez, meg aztán a többieké, Taubé, Gáspáré
meg Eperjesé.

Mert ebben A mélyben, ebben ők sem voltak
jelen, de nem ám. Itt a rendezés legnagyobb ta-
lálmánya az volt, hogy középre tette a ménkű-
vastag csövet, benne majdnem sikeresen elrej-
tette a kellékest, aki a mindenfélét feladogatta
Madaras Józsefnek, aki a rémes közhelyek mű-
indulatból való elővezetése közepette majnem

C S Á K I J UDIT

L E N N
A MÉLYBEN


