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eszteséggel jár együtt: halványabb lett a couleur
ocale, elmosódottabb, a kiváló effektusok elfed-
ek, kiszorítottak más lehetséges effektusokat.
ersze, nem tagadom, a nyereség nagyobb, mint a
eszteség. A földrajzi Balkán szatírája helyett a mi
alkanizmusunk szatíráját kapjuk.

Három. Esett szó már arról, hogy a darab
gyik eleme a kemény, ha úgy tetszik, realista
ársadalombírálat, a másika harsány komédia. A
ettő arányát nehéz kikeverni. Az egyensúlyt ta-
án Hollósinak és Újlaki Dénesnek sikerült a
egjobban megteremtenie, meg persze a remek
orváth Józsefnek- de hát ő mindig remek. Egy-
ét színésznél, egy-két jelenetben az volt a
enyomásom, hogy ütközik a két stílus, túl nagy
kilengés, az amplitúdó. A kitűnő Bertalan Ágnes

z utolsó nagyjelenetben, diadalmas asszony-
ént volt nagyszerű.

M. G.: Én azt hittem, a közönségben nagyobb
llenérzés lesz, de az eddigi előadásokon meg-

epve tapasztaltam, hogy a közönség éppen a
ohózati elemeket unja, hogy durván fejezzem ki
agam. Fárasztóbbnak érzi, ahogy ezek a levél-
olgok bonyolódnak, és amikor a bábos játék
lindul, nem volt közönség, amelyik be ne kap-
solódott volna az előadás áramkörébe, és on-
an kezdve nyer az előadás. Zsámbéki eredetileg
iztosan azt gondolta, hogy egy színész akár két
agy három bábut is tud mozgatni, ennek az
lőadásban is vannak látható jelei. Ez egyszer
sak kialakul, és utána - ezt mint rendező is
ondom - az ember azzal a vízzel kezd el főzni,
mi van neki, és végül is valamilyen eredményre

ut. Természetesen a bábok jelenléte fontos. Van,
ki emlékszik rá, van, aki nem, de Zsámbéki már
ereste ennek a megoldásnak a határait a Brecht-
éle Turandot-előadásban, mutatott is nekünk
alamelyik német előadásból egy példát, és tu-
ajdonképpen egy sokkal bátrabb és gesztikusabb
zínház felé tört. Ez némiképp válasz a másik
roblémára is: megteremteni ezt a román világot
agy sem. Az, hogy ezt a világot megteremtse,
sámbékit nem érdekelte. Ő nem ezt akarta ezzel
z előadással mondani, hanem azt, amit lonesco
lyan remekül megmutat: a politikai idiotizmust
karta a színpadon ábrázolni. Valóban, az
gészből a románság van a legkevésbé ábrázolva,
t ez valószínűleg nem érdekelte, és én is örülök,
ogy ez így van. Ami a bohózatiság és a szatíra
lválaszthatóságát, illetve összemosását illeti, az
zámomra is nagyon sok problémát okozott.
zínészként egyre-másra úgy éreztem, hogy

ulajdonképpen le-hetetlen helyzetbe kerülök,
ert a bohózati prototípusból nem lehet
egcsinálni azt az embert, aki egyébként a
olitikai karrierjét kergeti. Meg-próbáltam tehát
gy, ahogy most játszom - nem azt mondom
zzel, hogy sikerült vagy nem sikerült -, de belül
agyon tisztának gondolom azt, amit játszom.
gyre inkább a politikust akarom

játszani. Nem is érdekel benne a bohózat. Az
érdekel, azon gondolkodom, hogyan lépjek to-
vább. Tulajdonképpen az előadáson belül min-
den gondolatom arról szól, hogy én mint politikus
mi az istent csináljak.

Cs. J.: Hadd kérdezzek közbe, mert ehhez
tartozik. Ahogy a kellékek vagy tárgyak esetleg
fogytak, ahogy bizonyos szempontból csupa-
szodott az előadás, úgy épült fölfelé az alakítá-
sokban. Arra gondolok például, amikor Ujlaki
elkezdi mondani ezt a levélhistóriát, és a prefek-
tus a feszengés összes lehetséges formáját egy
párhuzamos néma monológban előadja. Sok
ilyen „szóló" van.

M. G.: Azt valahogy rögtön a próbák elején
lehet érezni, hogy rendezőnek mennyi köze van
darabhoz. Nekem végig az volt az érzésem,
hogy Zsámbéki nagyon tudja ezt a darabot.
Kezdettől teljesen nyilvánvaló volt, hogy úgy kell
csinálni, ahogy ő gondolja, mert úgy gon-

aragialét elsősorban vígjátékíróként is-
merjük, holott a tárcától a tragédiáig szinte
minden publicisztikai és irodalmi műfajban
alkotott. A hírlapi írások, tárcák, kar-
colatok, életképek elsősorban napi aktua-
litással bírtak, s mint ilyenek

természetesen ma is kordokumentum-értékűek.
Cikkeinek, elmélkedéseinek egy jelentős része -
amelyeket gyakran dialógus formában írt -
művészet és társa-dalom kapcsolatáról,
általános művészetkritikai kérdésekről, a
színházról, az irodalomról, a drámaírás és a
színház viszonyáról szólnak, s bennük számos
máig érvényes megállapítást tett a szerző.
Összeállításunkban a színházi, irodalmi
írásaiból, reflexióiból válogattunk részleteket.

Moft

Minthogy megállapítást nyert az a tény, hogy
Moft1 igen jelentős szerepet tölt be az emberiség

1 A szó szótári jelentése: 1. semmiség, csekélység; 2.
szélhámoskodás; 3. kényeskedés, szeszélyeskedés, af-
fektálás. Valójában lefordíthatatlan, leginkább azért, mert
Caragiale kerek kis mitológiát épít köré. A Moft-mitológia
ellenmitológia: gyökértelenség, a tulajdonképpeni objek-
tum és szubjektum hiánya és grandiózus mellébeszélés.

doltam én is. Ő mond valamit, nézi, hogy én
hogyan csinálom...

Cs. J.: Es persze segít a jelmez. Ha az ember
fölvesz egy olyan bőrkabátot, ami magától is
megáll a padlón, akkor...

M. G.:... Én tulajdonképpen szeretem, amikor
a jelmez kényszerít engem, azt is szeretem, ha
kényelmetlen. Szakács Györgyi most megint
nagyszerű jelmezeket tervezett. Ez a bőrkabát, ez
még bélelve is van, megmondom őszintén, bor-
zalmas, és gyakorlatilag negyven percig rajtam
van - hát nem kívánom senkinek. Nem kellemes
benne lenni, de én szeretem használni az ilyene-
ket. Ha a rendező a „darabon belül" van, az
nagyon megnyugtató a színésznek. Minél inkább
ki van jelölve valami, annál szabadabb az ember.
Nagyon furcsa dolog. Minél inkább keretek közé
van szorítva, annál nagyobb szabadságot tudhat
magáénak, mert annál kevésbé lehet letérni a
pályáról.

fejlődésében általában és különösképp a mi ha-
zánkban, megpróbáljuk feltárni eredetét és azt,
ahogyan a világban megjelent.

A legjobb módszer-ám ugyanakkora legkoc-
kázatosabb is -, ha taglaljuk az ősi és modern
mítoszkutatók véleményét, valamint azokat az
eszmefuttatásokat, amelyek a különböző korok-
ban érvényre jutottak. Tesszük mindezt azért, mert
a vélemények teljes mértékben ellenkezőek; ha va-
laki végigolvassa őket, azt hiheti, minden egyes
szerző azon fáradozott, hogy ellenfeleit átejtse.

Igy a mágus Pléhflaska és a dervis Bandzsala -
az előbbi perzsa származású, az utóbbi egyip-
tomi -, akikről Nan-ba-ba-dan híres könyvében,
a Sötétlő csillagokban azt állítja, hogy három-
ezer-egyszázkét évvel és egy hónappal éltek idő-
számításunk előtt, egyetért abban, hogy Moft egy
olyan démon, amely a következő három fejjel
rendelkezik: Hazugság, Pletyka és Rágalom.
Moft kétélű szablyát tart a kezében, a szablya
vége csavarmenetes, mint egy fúró hegye; ezzel
csipkedi, döfködi azokat, akiket meg akar kínoz-
ni. Anyja a hajadon Szekatúra, akit Gazfickó el-
csábított. Szörnyű szégyenében Szekatúra egy
rejtélyes tisztáson hozta világra Moftot, távol
szüleinek, Tökkelütöttnek és Tökéletlennek a há-
zától - így regéli az alkotmány.

Ezzel szemben a nyugati szerzők, mint például
Sir Ylang-Ylang, lmmerschnaps, Don Frigarés,
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olorez és a többiek egészen más véle-
ényen vannak. Ok úgy tartják, hogy Moft

edves és törékeny istenecske, aki a Jópofaság
s a Vicc szerelemgyereke. Fiatal és játékos

iúcskának írják le; egyik kezében virágot tart: a
evetést, a másikban pedig hatalmas ollót. A
irággal megfricskázza az őt követők orrát, az
llóval pedig megnyirbálja az üres fecsegést.
entebb említett szerzők úgy tekintenek Moftra,
int egy igen kedvelt istenségre, akinek

ultusza főképp a latin eredetű népek körében
erjedt el. Rengeteg temploma van; fiúk és
ányok, férfiak és nők, apókák és anyókák mezei
irágokat áldoznak neki, leginkább Paródiát, ezt

sokszínű és hamiskás virág-fajtát. Képét
inden család kegyelet-teljesen őrzi
tthonában a ház védő-szentjei közt. Kultusza
ég az ősidők-ben terjedt el ügyészek,

gyvédek, orvosok, sarlatánok körében,
alamint az iskolákban, az újságírásban,
indkét nem-beli nyugdíjasok,

zínházművészek, papok, tanítók,
egkoszorúzott és felszarvazott fejek közt;
gyhogy manapság nemigen bukkanunk Kelet
árizsában olyan emberi lényre, aki ne

stenítené.
Mi természetesen ezen tanult embereknek
oftról kialakult véleményét illetően

emlegesek és tartózkodók maradunk; bár
gaz, hogy hajlamosak vagyunk az utóbbiaknak
itelt adni, lévén,
ogy szerintünk ez az álláspont megalapozot-
abb.

rodalom-e a színház?

z irodalom reflexív művészet. Bármely irodalmi
űnem célja, hogy képzeteket ébresszen, még-
edig csakis és kizárólag szavakkal kifejezett
ondolatok által. Epika, líra, narráció - bármi

egyen az, az irodalom képek felidézésére szorít-
ozik; elmélkedik fölöttük, és szavakban közvetíti
z olvasónak ezen képzeteket és gondolatokat:
bben áll az irodalom tárgya és szándéka. A
zínház2 konstruktívművészet, amelynek anyaga
izonyos emberek közti konfliktus, amely sze-
élyiségükből és vágyaikból következik. A szín-
ázat a konfliktusok élő és közvetlen megnyilvá-
ulása működteti.

Ennek a művészetnek a lehető legvaskosabb
onvenciórendszere van, mert a tárgy - ez eset-

2 A szövegkörnyezettől függően következtethetünk
rra, hogy színházon a szerző mikor ért színdarabot vagy
lőadást.

Matt-jelenség: Napolejon (színes gipszszobor)

ben az emberek közti erkölcsi konfliktus - meg-
mutatásának szándéka éppenséggel magában a
tárgy felmutatásában valósul meg. Itt a művész
szándéka a maguk hús-vérvalójában megmutat-
ni a figurákat; itt nem elmondanak, hanem tény-
legesen megjelenítenek mindent: az öröm élő
szemekből nevet ránk, a fájdalom valódi könnye-
ket sír, a tettek időben történnek meg, és mint
ahogy a természetben időnek és körülmények-
nek kell változniuk ahhoz, hogy egy reális tárgy
valamilyen állapotba kerüljön, úgy itt is a körül-
ményeknek kell változniuk, és reális időnek kell
telnie ahhoz, hogy a megmutatás szándéka tel-
jesüljön.

Attól, hogy a reprezentációnak az emberi be-
széd az egyik eszköze, még nem kell a színházat
irodalmi műnemként kezelnünk; e tekintetben a
színház sokkal több rokonságot mutat az orato-
rikus művészettel.

Nyilvánvaló, hogy végtére is minden művészet
közös forrása az emberi elgondolás; de az
elgondolás benső szerkezete, megnyilvánulása

és a szándékolt közvetítés módozatai az
egyes művészeti ágakban különböző formát
öltenek.

A specifikus különbözőségek alapján
belátható, hogy a színház éppoly kevéssé
rokon az irodalommal, mint a szobrászat és a
festészet az építészettel és a zenével.' Míg a
költő képzetei tulajdon gondolataiban jelennek
meg, és képezik művészetének benső anyagát,
ami szavakban Megfogalmazva maga a mű,
addig a drámaíró elképzelését élő jelenségek,
körülmények és emberi tettek alkotják, bár
gondolatmenete nem függ össze magával a
színházi elő-adással. Gondolatai a lehető
legcélszerűbb mechanizmusra irányulnak,
melynek révén és segítségével összeállíthatja,
felépítheti az általa elképzelt és megmutatni
vágyott építményt.
Sokkal inkább hasonló tehát a drá-
maíró az építészhez, aki elképzeli az épü-
letet, papírra veti terveit, és csak miután
az anyagot „felhalmozták" és összehan-
golták, akkor mutatkozik majd meg a
teljes egész. Ugyanígy gondolkodik a
drámaíró is: nem a gondolatra, hanem a
megmutatásra összpontosít. Így a szín-
darabra- a valódi színházi szövegre -
találóbb hasonlatot nem is lelhetünk,
mint egy nagyszabású épület tervét. Es
valóban, ahogyan az építész terve nem

szándékának végső beteljesülése,
csupán az épület konvencionális lejegyzése -
amely-nek alapján a kellő anyagot majd

kiválasztják és teljes egésszé illesztik -, úgy a
drámaíró szándékának sem a szöveg a
végpontja - vagyis nem maga a komédiai; a
szöveg csupán az a konvencionális lejegyzés,
melynek alapján a sajátos elemek
összeilleszkednek majd, hogy körülményeket és
emberi tetteket ábrázoljanak. Röviden: amilyen
kevéssé festmény az építész terve, éppoly
kevéssé költészet4 a színháznak szánt szöveg.

Minthogy a 'színház embereket ábrázol, és
minthogy emberi körülmények közt az életet je-
lentő tetteket szavak kísérik, így természetesen a
drámaíró figurái is beszélnek. Azért, mert a drá-
maíró „bábjai" nemcsak járkálnak, sírnak, simo-
gatják egymást, nevetnek, verekszenek vagy
éppen ölik egymást (csupa olyan tett, amely
nem mehet végbe egyetlen szó nélkül), hanem
beszél-nek is, és mert a költőnek nem áll
rendelkezésére más anyag gondolatai közlésére,
mint a szó; abból a körülményből tehát, hogy a
két művészetben van egy közös anyagi elem -
ráadásul merőben más rendszerben és
felhasználási

3 A szón itt Caragiale az előadást érti.
4 Azaz irodalom.

Mohul român, 1893. január 23.
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arányban -, juthatunk-e arra a következtetésre,
hogy a színház költészet és a színdarab irodalmi
mű? Más művészeti ágak közt is felléphet anyag-
és megmutatásbeli hasonlóság: a márvány a
szobrászatban és az építészetben egyaránt
használatos; a vonal és a színek az
építészetben, a festészetben és a szobrászatban
egyaránt meg-jelennek; a plaszticitás pedig,
amely jelen eset-ben leginkább foglalkoztat
bennünket, szintén közös a festészet, a
szobrászat és a színház esetében.

Nem! A színház és az irodalom két teljesen
különböző művészet, mind szándékában, mind
megnyilvánulási módjában. A színház önálló
művészet, amely ahhoz, hogy teljes méltóságá-
ban létezhessen, felhasználja az összes többi
művészetet, úgy, hogy azok - saját, színházi
terepén - nem nőhetnek vele egyenrangúvá.

Epoca, 1897. augusztus 8.

Néhány vélemény

Gyakran előfordul, hogy olvasunk egy könyvet
vagy drámát, szemlélünk egy festményt, és az,
bármilyen jóindulatú erőfeszítéssel várjuk is az
érzelmi hatást, mégsem talál ránk. Lehet hosszú
eposz, szívós következetességgel végigvitt elbe-
szélés, szigorúan és hatásos fordulatokkal meg-
épített darab, rendkívül korrekt rajzú és gazdag,
pontos színösszetételű kép; az általa keltett be-
nyomás mégsem elegendő az erőteljes, megrázó
élményhez, az érzelmi hitelességhez.

Caragiale (jobb szélen) színészek társaságá-
ban

És ellenkezőleg; lehet, hogy hallunk egy népi
négysorost, amelyben a prozódia mindvégig
sántít, a rímek megbicsaklanak; látunk egy egy-
szerű bohócjelenetet-a lehető legprimitívebbet -
vagy egy bizánci szentportrét két oszlop közé
ékelve, és minden különösebb erőfeszítés nélkül
megtaláljuk benne azt, amit a fentebb említett
eposz, dráma vagy kép nem adhatott meg.

Vajon miért? Mert az utóbbi három szerény
termékben az anyagi megjelenítés pontos szán-
dékot fedez. Ezek a művek ezért életképesek, míg
az előzőeknél a gazdag kifejezőképességet, a
külső anyagi apparátust nem hatja át a lehenger-
lő eszközrendszerhez képest elég erős hatású
szándék. A lélek, ha nem teljesen üres is, de
elenyészően csekély, az építmény pedig túlontúl
nagy hozzá. Márpedig szervezet és élet közt tö-
kéletes megfelelésnek kell lennie.

Egy bohócjelenetben, amely, mondjuk, egy
gyermeteg átverésről szól, a két előadó szaltói,
szavai, minden mozdulata csakis és kizárólag az
átveréssel, azaz a szándékkal állhatnak szükség-
szerű kapcsolatban. Ha bármilyen kevéssé meg-
csonkítjuk ezt a külső apparátust, amelynek min-
den eleme a szándék kifejezését szolgálja - a
jelentést csonkítjuk meg.

Míg egy nagy formátumú, lírai beállítottságú
szerző drámájából több sor is kihúzható, nem-
hogy veszteség nélkül, de esetleg még haszonnal
is, addig a bohócjelenet egyetlen mozzanatát

sem hagyhatjuk el, mint ahogy egy élőlényből
sem vághatjuk ki az életéhez feltétlenül szüksé-
ges szerveit. A nagy költő darabjából teljes olda-
lakat kihúzhatunk, mint ahogy egy halom élette-
len tárgyból is elkülöníthetünk néhányat, anélkül,
hogy a lényegétől megfosztanánk.

Victor Hugo egy emlékezetes jelenetében
Silva, a hidalgó két gavallért csíp el szeme fényé-
nél és jegyesénél, a büszke Dona Solnál. Kasztília
és Aragónia minden szentjére! Kettőt! Ha csak
egy lenne, az is sok! Es mit tesz a nemes Silva, a
megbántott öregúr? Gondolják, hogy kardot ránt,
és azon nyomban lesújt a merész ifjakra? Nem!
Sokkal kegyetlenebb büntetést eszel ki:
hosszadalmas erkölcsi diskurzust zúdít rájuk,
amelyben kronologikus sorrendben felemlegeti
ősei minden hőstettét; az ősökét, akiknek képe
éppen abban a szalonban függ, ahol a két rivális,
Károly király és a bandita Hernani összefutott.

Azok ketten csak álldogálnak a bűnös nővel
egyetemben, és hallgatnak, hallgatnak; egyikük
időnként egy rövid közbeszólás erejéig merészel
néhány mentegetődző szót szólni, mire a szigorú
Silva felcsattan: „Hallgass! Ne szakíts félbe!", és
folytatja prédikációját.

De mindezt Victor Hugo írta? Igen. Csodálatra
méltók a verssorok? Kétségkívül. Mégis, mit te-
hetnénk? Victor Hugo nagy költő, még nagyobb
gondolkodó, és a sorai gyönyörűek. Ez mégsem
menti meg drámáját attól, hogy hiányozzon be-
lőle az élet, ami pedig a bohócjelenetben meg-
volt. A bohócjelenet nem csonkítható meg vesz-
teség nélkül, míg az Hernaninak a négyötöde is
elhagyható - épp a dráma előnyére, és éppen az
értő befogadó javára - úgy, hogy attól még az
Hernani marad.

Mennyit nyerne a nemes hidalgó tekintélye
például azzal, ha lenne annyi ihletettsége, hogy
felhagyjon az akadémikus diskurzussal, amellyel
elnyújtja az önmaga, a falakon lógó nemes kasz-
tíliai urak és a teremben ülő nézők számára
egyaránt kellemetlen és megalázó jelenetet?!

Minél többet beszél haragjában - márpedig
folyton beszél -, annál kevesebbet értünk; mert a
művet nem a sokból, hanem a valamiből, a
valamit pedig a valahogyanból értjük meg. Így
például a holdfényt hangok útján is érzékelhetjük.
Aki szereti a zenét, és készen áll a megértésére,
az minden bizonnyal látni fogja a fényt, amint a
híres szonáta dallama az első négy be-vezető
taktus után a Sol diezhez ér.

Van ideje Othellónak diskurzust tartani, mi-alatt
a megcsalatás képzetétől sebzett vadként
őrjöngve fel-alá járkál?

Képzeljék el ezt az „ostoba mórt", amint a
színpad előterében méltóságteljesen kibonta-
koztat egy tirádát, amelyben előbb felsorolja lel-
kének minden nyomorúságát, majd azokat a ki-
módolt kínzásokat, amelyekkel a szerencsétlen
Desdemonát készül megbüntetni! Minden pár-
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huzam a maga lelkiállapota és a Tartarosz kínjai
közt, valamennyi retorikus átok és fényűzően
költői fenyegetés hallatán vállrándítva így
szólnánk: „Ez a mór nem is egy méltóságteljes,
féltékeny mór, hanem csak valami dicsek-vő
keleti szerzet!" Es attól a pillanattól kezdve
egyáltalán nem aggódnánk a velencei szoron-
gatott sorsáért.

Mert vagy az egyik, vagy a másik igaz: vagy
valóban féltékeny, egészen a szörnyű gyilkossá-
gig menően - é s akkor nincs ideje díszbeszédek-
re, méghozzá nem kilométer hosszúakra és nem
steril versezetben előadottakra -; vagy ha mégis
megtartja a beszédeket, akkor szívének minden
tüzét elhasználja, így a végkifejlethez már egyál-
talán nem illik a gyilkosság. Következésképp:
vagy gyilkosság diskurzus nélkül, vagy diskurzus
gyilkosság nélkül.

Othello, habár „ostoba mór", nagyon jól tudja
ezt; és mivel neki a gyilkosság kell, lemond a
beszédről - és nagyon bölcsen teszi.

Egy szó csupán, egyetlen szó, amelytartalma-
sabb száz mesterkélt verssornál: „Hogyan öljem
meg őket?" Csak ennyit képes dühtől elfúlt tor-
kán kiszorítani: „Hogyan?" És ebből a rövid kér-
désből tisztán előre látható, milyen tragikus sors
várja mindkettőjüket.

Igen ám, mondhatják egyesek, de a francia
költő stílusa egy dolog, míg az angolé egy másik.

Íme, a nagy hiba: összetéveszteni a stílust a
manírral. Stílus és manír közt ugyanaz a különb-
ség, mint az élőlény létezéséhez szükséges
szervezet és a műgonddal felépített rend-szer
közt.

Tekintsünk két színdarabot, két tragédiát.
Majdnem ugyanaz a történet mindkettő-ben: két
testvér - az egyik szelíd, becsületes, kicsit
ostoba, odaadó testvér és fiú; a másik gonosz,
képmutató, irigy, intrikus, halálosan gyűlöli apját
és testvérét. A gonosz testvér kihasználja a naiv
öreg jóhiszeműségét, és pokoli tervet sző, hogy
az apa szemében elveszejtse öccsét.

Az egyik darabban az elűzött, meghurcolt
áldozat világgá megy, az erdőben bujdosik, ahol
meghúzódik egy odúban, mint egy őrült remete.
A másikban az elűzött kétségbeesésében
világgá megy, de fel-csap erdei haramiának.
Egyikben is, másikban is a hiszékeny apa a
sunyi intrikus áldozatává lesz.

Lássuk, mit kezd ezzel a történettel két
különböző alkotó.

Az egyik elébünk hajítja a történet szereplőit,
és rájuk hagyja, hogy azt tegyék, amit eszük és
szívük szerint tenni akarnak: vagyis hogy tegyék
meg azt, amit képesek megtenni.

A másik bemutatja a szereplőket azzal az eltö-
kélt szándékkal, hogy elmondja, milyenek ők.

Az első, amint szabadjára engedte szereplőit,
semmilyen morális nyomást nem gyakorol rájuk,
és a legkevésbé sem avatkozik bele a történetbe.
Nem érdekli már sem sorsuk, sem sikerük vagy
bukásuk: a véletlenre bízza szereplőit, azok pedig
beteljesítik sorsukat Isten akarata szerint.

A másik ellenben nagyon féltékenyen őrködik
szereplői sorsán: egy pillanatra sem hagyja ma-
gukra, lépésről lépésre követi őket. Óvja szerep-
lőit, kínozza, dicséri, kritizálja, csodálja, kiszabadít-
ja a bonyodalmakból, választ sugall a titkokra, meg-
oldást a rejtélyekre; kárpótolja és bünteti őket.

Ha az elsőnél két szereplő vérre menően
összetűz, ő szelíden a háttérbe húzódik, és
hagyja, hogy baltával válasszák el egymás haját.
Ugyan-ebben az esetben a másik, miután
belekényszerítette őket a veszekedésbe,
folyamatosan be-avatkozik, hogy kibékítse őket,
vagy a gyengébbet segíti, hogy felülkerekedjék a
másikon, vagy ha ez utóbbi a rokonszenvesebb,
suba alatt őt segíti, hogy végérvényesen
tönkrezúzza a másikat. Végül a szerencsétlen
szereplők - jók-rosszak, akármilyenek -, ahelyett,
hogy zavartalanul tennék azt, ami természetükből
következik, arra ítéltetnek, hogy folyton
elmondják. amit a szerző

Dumitrache és lpingescu (Zűrzavaros éjszaka)
korabeli jelmeztervei

súg nekik. Ha feltesszük, hogy ezek a személyek
valóban léteznek, hát mondhatom, jól kibabrált
velük, aki a világra vetette őket.

Egyszóval az első alkotónál a személyekben
az élet folyamatos igazolását látjuk; míg a másik-
nál kívülről jövő kijelentések zuhatagát, minden
belső igazolás nélkül.

Azt hiszem, minden rájött, hogy Glosterről és
fiairól, valamint az öreg Moorról, Ferencről és
Károlyról volt szó.

Stílusról és manírról beszéltem. És lám: az
egyik stílusos, a másik maníros.

Elkapni vagy ne elkapni- íme két fura román
népi kifejezés, amelyben benn foglaltatik a szép
teljes jelentése: minden, amit a művészetről, a
tehetségről és a stílusról elmondhatunk.

Az állami szinház színpadán egy tapasztalt
öreg színészt látunk, akit a közvélemény egyön-
tetűen elismer. Jelentős szerepet játszik. Minden,
amit színházi apparátusnak nevezünk, látvány,
kosztüm, színpadi beszéd tökéletes hozzáértés-
sel, előírásszeren, annak rendje-módja szerint
jelen van. A színész minden jó szándékát beveti:
mesterien megtorpan, kiált, horkant, felpattan,
ugrik; minden vonagláson és grimaszon végig-
skálázik aszerint, hogy szerepe tragikus vagy
komikus - hiába. Hidegen hagy bennünket. Es
miért? Mert nem kapta el.

Míg amott, a vásár közepén, a vándorcir-
kusz néhány napra felállított sátrában a
szerencsétlen bohócot látjuk: a vastagon

felrakott rizspor arcának verítékével vegyül,
és minél több napfény szűrődik be rá a
sátorlap, hasadékain, annál rongyosabb és
mocskosabb lesz. A kisasszony, aki a társulat
legjobb és legrosszabb műlovar-nője egy
személyben, néhány kört fut a sok sikert
megért veterán fehér gebén. A bohóc,
miközben a nő minden mozdulatát
figyelemmel kíséri, briliáns udvarlási jele-
netbe kezd. Egy óvatlan pillanatban meg-
csippenti nő kivörösödött karját, amely
valószínűleg szebbnek hatna, ha ruha fed-né.
Ekkor a büszke műlovarnő megfricskázza a
bohóc orrát - a mozdulatot pisztolylövésserű
hang kíséri -, majd meglegyinti kivénhedt
gebéjét, és kigaloppol. KlasszikuS
hólyagpukkanás kísérte az orr-fricskát: a
merész szerelmes elnyerte büntetését;
elvágódik, majd felkászálódik, és keseregve
kikullog, miközben mindkét sérült testrészét
tapogatja, zokog, és szörnyű grimaszokat vág.
A publikum nem tud ellenállni a nevetésnek:
elkapta.
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