
SZÁNTÓ JUDIT

Faust a homokbuckában

A csodaszarvas Kecskeméten

Nehezen értettem, miért nem hagyják
rábeszélni magukat a magyar színházak,
hogy évtizedek múltán - a kecskeméti
előadást ötvenhét év választja el a hazai
bemutatótól - elővegyék a drámairoda-lom
egyik legszebb alkotását, Fernand
Crommelynek A csodaszarvasát. Hiszen a
művet ismerték, jó híre volt, a Mejerhold-
féle előadást máig élő legenda övezi,
Karinthy Frigyes remek fordítása pedig,
ellentétben ugyancsak neves fordítók ez
idő tájt kelt és mára használ-hatatlan
adaptációival, egy szó erejéig sem szorul
portalanításra. Magam mint a mű lelkes
híve és propagátora mondom, értetlenül
álltam a tartózkodó magatartás előtt.
Furcsamód, most, a kecskeméti előadás
hatására fedeztem föl azokat az okokat,
melyek, ha egyértelműen meg talán nemis
fogalmazódtak, mégis indokolják ezt a
tartózkodást. Azt hittem pedig, jól
ismerem A csoda-szarvast, hiszen
nemegyszer olvastam el, a Színházi
Kalauzba ismertetést is írtam róla,
foglalkoztam előadás-történetével is. A
saját bőrömön jöttem rá, hogy aki egy
drámát csak betűi nyomán ismer, nem
bizonyos, hogy mindent tud róla. Vagyis
aranyigazságot sikerült kibányásznom: a
dráma lelke csak a színpadon adja meg
magát.

Azt mondja a Világirodalmi Lexikon
szócikke: A csodaszarvas „tragikus ki-
csengésű bohózat, a férfiféltékenység
tragikomédiája". Azt mondja a Nagy-világ
Crommelynck-nekrológja: „a féktelen
féltékenységnek, a bizonyosság kedvéért
önmagát megcsalató férjnek ez a groteszk
tragikomédiája ..." Magam házi
dramaturgiai használatra így skatulyáztam
volna: flamand tragifarce a fél-
tékenységről. Ha azonban a mű mélyére
nézünk, kiderül, hogy a flamand couleur
locale nem tartozik a lényeghez, a félté-
kenység pedig éppenséggel csak a felszín,
csak a mesekörítés.

Bár itt rögtön élhetünk némi megszo-
rítással. Valóban, a téma csak esetlegesen
kötődik a flamand környezethez, bármily
hitelesek is az egyes konkrét miliőelemek.
A mű flamand jellege mégis vitat-hatatlan,
csak épp nem a külsőségekben

keresendő. Eszem ágában sincs tökéletes
laikusként a flamand néplélek rejtelmeibe
bonyolódni, de mégsem lehet véletlen,
hogy a flamand dráma két modern
klasszikusa, Crommelynck és Ghelderode
ily spontán-természetesen cimborál az
időtlenséggel. Hogy drámáik a múltban
vagy a jelenben játszódnak-e, az
legföljebb csak afféle baráti útbaigazítás a
tervezők számára; a rendezői elemzés
szempontjából az időbeli behatárolás
szinte közömbös. Műveiket olvasva nem
más - régi vagy egykorú - drámák ötlenek
eszünkbe, hanem sokkal inkább a XV-
XVI. századi nagy flamand festészet
világa, Bosch és a Brueghelek művei, a
búcsúk és haláltáncok, a kozmikus
vigalom és a kozmikus kétségbeesés han-
gulatai, a mindenkori mában szántogató
földműves, akinek feje fölött Daidalosz és
Ikarosz örök tragédiája zajlik. Nem
mindegy-e, hogy az idősebb Brueghel
Eldorádóján vagy Bosch A bolondok ha-jója

című képén egykorú flamand viseletbe
öltöztetett alakok hordozzák a kortalan és
minden kort szíven ütő jelentést? És
Bosch Házalója, kitaszítottságát minden
porcikájában hordozva, nem léphetne fel
Crommelynck vagy Ghelderode bármely
drámájában? Nem tudom, miért épp e
nagy látomásosokkal rokonok ezek a XX.
századi drámaírók és miért nem Ibsennel,
Shaw-val, Csehovval vagy Pirandellóval,
saját szakmájukbeli elődeikkel és
kortársaikkal. Talán a bizarr kettősség: a
történelem-formáló nagy nemzetekhez
való földrajzi és nyelvi közelség és
ugyanakkor a politikailag-kulturálisan
egyaránt jelentéktelen, másodlagos
szerepre való kárhoztatottság feszültsége
állította meg számukra az időt, és kötötte
hozzá őket népük, kultúrájuk reprezentatív
óriásai-hoz? Talán a hagyomány
Flandriában valóban elevenebb,
mozgékonyabb a jelennél? Még honfitárs
elemzőknél se találtam erre nézve
magyarázatot legföljebb az egzaltált
Ghelderode dühödt ki-fakadása igazíthat
útba, aki belga hazáját röviden az „1815-
ös békeszerződések torzszülöttjének"

titulálta.
Annyi azonban bizonyos: elméleti és

gyakorlati ismereteink egyaránt arra val-
lanak, hogy ez a fajta művészi magatartás
nem épp drámaíróhoz való. A drámaírók,
játszódjon bár cselekményük az adott
jelenben, a múltban, jövőben avagy a
fantázia birodalmában, saját korukról és
saját korukhoz kívánnak szól-ni, és még az
úgynevezett jellemvígjátékok is, Moliére
vagy Goldoni absztrakt-

nak tűnő, egy-egy kiemelt és körülhatárolt
típusnak szentelt művei is eltéphetetlenül
kötődnek az adott korszak vi-
szonyaihoz: Fösvény, az Úrhatnám polgár
nem általában a fösvénység, az úrhat-
námság képe, pontosabban azért tud
megtelni egyetemes tartalmakkal, mert
nagyon erőteljesen egy XVII. századi
francia fösvényt, illetve úrhatnámot
mintáz meg, és hasonlót mondhatunk a
művészi érvényét tekintve sokkal halová-
nyabb Goldoni-típusról, a Jótékony
zsémbesről is. De Crommelynck Brunója
vajon úgy féltékeny-e, ahogy egy flamand
fiatalember lehetett 1920 táján? És egyál-
talán: féltékeny-e Bruno? Sőt: a
„férfiféltékenységről" szól-e
Crommelynck drámája?

Sok kritikát olvastam A csodaszarvasról,
de egyetlen elemző se került olyan közel a
mű lényegéhez, mint az 1923-as magyar
bemutató nagy előkészítője és
népszerűsítője, Kosztolányi Dezső.
Kosztolányi azonnal felmérte, melyik az a
gigászi árny, amellyel minden, a félté-
kenységről szóló műnek meg kell mér-
kőznie, és határozottan leszögezte: itt nem
egy újabb Othello-változatról van szó. „I
la Othello és Orosmane (Voltaire Zaďre-
jának főhőse -- Sz. J.) jobban utána-járnak
gyanújuknak, mely nem is bennük ébredt,
akkor elkacagják magukat s nem ölik meg
Desdemonát és Zaire-t. De mellettük egy-
egy gonosztevő áll, Othello mellett Jago,
Orosmane mellett Corasmin. Ezek a
kívülálló erők mozgatják féltékenységüket
és nem féltékenységük a drámát. Nélkülük
a cselekmény megállna."

Az Othello - a férfiféltékenység ábrá-
zolásának klasszikus lélektani remeke is.
Mert a féltékenységnek ez a tragédiája
nem jönne létre, ha nem volna Velence,
ha nem volna Ciprus, ha Othello nem
volna néger és hadvezér, Desdemona
fehér, sugárzó és a dózse leánya, Jago
pedig irigy, gyűlölködő és fajgyűlölő
alárendelt. Bruno és Stella azonban
egyenrangúak, korban, bőrszínben, tár-
sadalmi állásban. Jagónak még nyoma
sincs környezetükben. Kosztolányi egy-
értelműen fogalmaz: „A valódi félté-
kenység azonban más. Az önmagát ter-
mékenyíti meg, valami beteges ősnem-
zéssel, az nő, a maga erejéből, az végte-
lenbe burjánzik . . . Bruno nem öli meg
magát: már régen megsemmisült."

De hát mi ez a kozmikus, önnemző
féltékenység, egy olyan asszonnyal kap-
csolatban, aki maga a totális, imádatteli
odaadás, akihez a gyanú árnyéka sem



Crommelynck: A csodaszarvas (kecskeméti Katona József Színház). Réti Erika (Stella) és
Bregyán Péter (Bruno)

férhet? A tragifarce borotvaélen táncol,
mert az egyik lehetséges magyarázat,
amely minden épeszű emberben azonnal
feltámad, így hangzik: Bruno nem nor-
mális. Elmebetegekről pedig csak akkor
érdemes drámát írni, ha betegségük nem a
gének vak játékának eredménye, ha-nem
emberi bűnök és felelősségek folya-
matának egyik láncszeme. Ám ha Bruno
nem normális, akkor ennek semmi meg-
fogható indítéka; veleszületett, irracionális
kór, tehát drámai szempontból még csak
nem is mulatságos, csupáncsak érdektelen.

Ám van másik magyarázat is, nehezen
elemezhető, mert az emberi természet nagy
titkaihoz kötődik. Bruno a tökély
megszállottja, az abszolútum kergetője, aki
nem tud belenyugodni abba, hogy a
boldogság nem magában való, hogy
romlandó-esendő emberi testekre és lel-
kekre van bízva. Bruno fausti ember:
üdvösségét adná az örök pillanatért, ha
meggyőződhetne róla, hogy az valóban
tökéletes. De megbízhatunk-e valaha egy
másik emberben úgy, mint önmagunkban ?
(Még önmagunkban sem - de Brunótól
távol áll Faust esendősége, és persze
esendőségét magyarázó kíváncsisága is, ő
monolitikusan adja oda magát annak, amit
élete tartalmaként választott. Honnan
tudhatná Bruno, mi jár ölelés közben Stella
fejében? Hogyan valósul-

beri együttélés adott feltételei között
teljesedik be, szervesen magába foglalja a
korhoz, a társadalomhoz való viszonyt,
kihat a hőst övező közösség életére, to-
vábbá, mindezekkel összefüggésben, a
többi szereplőt is bevonja a küzdelembe,
lehetővé teszi, sőt megkívánja, hogy azok
is önálló életet éljenek, emberi és drámai
értelemben egyaránt. Bruno sorsa azonban
úgyszólván légüres térben, laboratóriumi
feltételek között teljesedik be, és ugyanígy
alakulna más környezet-ben, más
partnerekkel is. Ezért Bruno sorsa inkább
filozófiai, mint drámai természetű, hiszen
kizárólag belülről fakad, és inkább az
emberi természet egy vonását
reprezentálja, semmint, shakespeare-i
módon, azt a konfliktust, amely az emberi
természet egy vonásának és az adott
körülményeknek összeütközéséből fakad.
Más szóval: azt, hogy Hamlet, Macbeth
vagy III. Richárd lényének teljességéből
egy drámai akción belül, egy egész
színházi estén át egyetlen aspektus
domborodik elő, az adott szituáció
hézagtalan hitellel indokolja; Bruno
esetében azonban abszolutizálódik az
emberi természetnek egy olyan vonása,
amely valójában nem jellemezhet egy
teljes embert, amely a jellem más
vonatkozásaitól leválasztva, szituáció
nélkül, művi benyomást kelt, továbbá épp
ezért, irrealitásánál fogva, tragikumában is
szüntelenül a komikumot súrolja.

Crommelynck, tudatosan vagy ösztö-
nösen, mindezzel tisztában volt. Hogy a
sterilséget ellensúlyozza, az immanens
komikumra pedig még rá is játsszon, azért
ágyazta ezt a filozófiai tézist is-mert,
könnyen hozzáférhető dramaturgiai
mederbe, egy első szinten is élvezhető
házasságtörési komédia meséjébe.
Halálosan kényes drámaírói mutatvány -
kevés példa akad rá a drámatörténet-ben.
És megérthetjük, hogy az az író, aki ilyen
érdeklődési körön belül mozgott,
lényegében „egyműves" szerző maradt, és
évtizedekkel élte túl drámaírói önmagát;
Crommelynck a negyvenes évekre -
egyébként ismét Ghelderode-hoz
hasonlóan - elhallgatott, és így élt le még
három évtizedet. Viszont érdemes
megemlíteni, hogy kevéssé ismert további
művei közül az egyikben, a Forró és
hidegben visszatér A csodaszarvas témája. Az
abszolútum megszállottja itt egy asszony,
Leona, aki a tökéletes férfit keresvén fűvel-
fával csalja pohos, unalmas nyárspolgári
férjét, Dom urat. Férje halála után jön rá,
hogy Dom úr kettős életet élt: a másikban
költő volt,

hatna meg valóban az „egy test-egy lélek"

eszménye, amikor két test és két lélek
szükséges hozzá, hiszen a boldogságot
önmagában senki sem találhatja meg, bár
Bruno számára ez lenne az egyetlen
lehetőség. Bruno nem is Stella esendősége
miatt tébolyodik meg, inkább amiatt, hogy
két ember tökéletes egysége elvileg
megvalósíthatatlan. Tragikuma megérteti
velünk, miért olyan szép és felemelő a
szerelmi tragédiák befejezése, midőn a
szerelmesek egy sírban pihennek, és
testükkel közösen táplálják a sírjuk fölött
kihajtó fát. Mert a szerelmesek igazából
csak ekkor válhat-nak eggyé. Stella, akinek
esze ágában sincs megcsalni imádott férjét,
ezt nem érti, nem is értheti. Mert Bruno
tragédiája az, hogy amíg Stella él, addig
nem bízhat meg benne totálisan.

A Faust párhuzamát említettem, ám a
Faust elsősorban filozófiai költemény, nem
pedig dráma. Shakespeare, persze, ő a
példa itt is, mint mindenben - Shakespeare
ugyanis ábrázolt ilyen fausti hősöket, de a
dráma síkjára transzponálva. Hamlet az
igazsággal akar egyesülni, Macbeth és III.
Richárd a hatalommal, olyan monomániás
szenvedéllyel, mint ahogy Bruno a
szerelemben, vagy, ha úgy tetszik, egy
másik emberrel való egyesülésben kergeti
az abszolútumot. De a shakespeare-i hősök
sorsa az em-



gyengéd és tüzes lovag, afféle mondai
nagy szerelmes. Es Leona totális háborút
indít, hogy visszaperelje magának ezt az
igazi Dom urat. Mindent feláldoz e célért,
még jóképű ifjú szeretőjéről is le-mond
(pontosabban Dom úr eszményi
szerelmének, a gyönyörű és tiszta ifjú
nőnek karjába dobja, úgy, ahogy Bruno
Petrust és Stellát kergeti az ágyba), és
minthogy halottért harcol, aki jóval
kezelhetőbb az élőnél, Leona győzhet:
megkaparintja és a sírig játszhatja a
nagyszerű Dom úr méltó és egyedüli
özvegyének szerepét. Dom úr halott, Stella
él: ezért győzhet Leona, ezért kell
megsemmisülnie Brunónak. A filozófiai
háttér tehát azonos, mégis, csak egyetlen
remekműre telt belőle, amely a drámairo-
dalom nagy kivételei közé tartozik ugyan,
de, egy frivol mondást variálva, csak azt
mondhatjuk: éljenek a kivé-telek!

Mert bár időtlen filozófiai tézisekről
eleven drámát írni képtelenül nehéz, ha
sikerül, azért sikerül, mert itt is rólunk van
szó. Kosztolányi elemzése ugyan nem
használ tágabb fogalmat a féltékenységnél,
a drámához írott bevezetője végén mégis
rátapint a közönségvisszhang mélyebb
okaira: „Bruno rendkívüli esete ...
jelképesen megvilágítja azok-nak az
egészségeseknek vívódását is, kik nagyon
sokan, hozzá hasonlóan szenved-nek.
Tébolydák és lakóházak, őrület és
épelméjűség, komikum és tragikum
határai egybeolvadnak." És ha hétköz-
napjainkon és ünnepnapjainkon egyaránt
egész mással vagyunk is elfoglalva, mint
az abszolútum kergetésével, és ez jól van
így, és az is nagyon jó, hogy a
szórakoztatásunkra és épülésünkre szánt
színpadi alkotások javarészt valamiképpen
e hétköznapi és ünnepi gondjaink-hoz és
konfliktusainkhoz kapcsolódnak - néha
valamennyiünket megcsap az emberi
vágyak és törekvések végességé-nek
borzongató szele, sőt, többnyire olyankor,
mint Brunót: amikor minden jól megy,
amikor köz- vagy magánéletünkben
boldogok vagyunk, és egyszerre támad fel
a reménytelen vágy: megállítani ezt a
pillanatot, és a kétség: valóban oly
tökéletes-e ez a pillanat, mint hisszük. Ha
megéltünk ilyen villámfényeket - át tudjuk
élni A csodaszarvast is.

Az, hogy mindezek a gondolatok bennem,
aki A csodaszarvast úgy szerettem, hogy
ismerni is véltem, a kecskeméti

előadás után fogalmazódtak meg először,
nyilvánvalóan azt jelenti, hogy szerettem
Szőke István rendezését. Szőke stílusának
akadnak rajongói és ellenfelei. Valójában
inkább arról van szó, hogy nagyon
jellegzetes rendezői eszközei rendkívül
egyenetlen színvonalon jelentkeznek;
úgyszólván csak az eszközök hasonlósága
kapcsolta össze például a kitűnő kapos-
vári Erdő-rendezést a nemrég Kecske-
méten látott, igen gyenge Úrhatnám

polgárral. Erről azonban ezúttal szinte
fölösleges beszélni, mert A cscdaszarvas
egy megújult Szőkét mutatott, akit
elsősorban a dráma érdekel és nem saját
rendezői egyéniségének dokumentálása.
Igaz - és ezt minden rosszmájúság nélkül
mondom -, hogy A csodaszarvas autentikus
színrevitele felér egy önálló rendezői
magánszámmal; s ahogy Szőke a népi
farce, a házasságtörési komédia és a
freudi kacérkodások rétegei alól előbon-
totta a kortalan filozófiai moralitás mag-
ját, az hatásosabb minden epatírozó ren-
dezői olvasatnál. Mint tervező, nem sokat
újított a mű ismert konstruktivista
díszleteihez képest, de az emelvények,
lépcsők és korlátok rendszere, némi
egyéni változtatásokkal, híven és puri-
tánul szolgálta a mondanivaló kibontá-

sát. Szőke, miközben a cselekményt
végig jó ritmusban, figyelmesen és for-
dulatosan pergette, végig érzékeltette,
hogy ez a meseváz esetleges, és csak
lazán kapcsolódik a főhős belülről eredő
és önmagában kihordott konfliktusához.
Amitől persze még beleeshetett volna az
értelmezés már említett csapdájába, hogy
tudniillik Bruno nem egyéb monomániás
őrültnél. Csakhogy Bruno ábrázolásában
annyi fájdalom, önkínzás, emberi
szenvedés feszül, hogy a legfel-színesebb
beidegzettségű néző is előbb-utóbb
ráébredt (a nézőtér reagálásának lassú
átalakulása ezt egyébként jól mutatta) :
sokkal többről van itt szó, mint Stella
hófehér keblecskéiről. Van eset, mikor
egy drámának használ a hosszú
pihentetés, mert összekapcsol-ható újabb
keletű, rokon áramlatokkal és
élményekkel; Bruno megállíthatatlan el-
magányosodásában például rá lehetett
ismerni Beckett hőseinek degradálódá-
sára. A jelmez: a nyitott, világos ing az L
felvonásban, a sötét, testhezálló mellény
a másodikban, és a még sötétebb, már-
már kalodaszerűen Brunóra csukódó kabát
a harmadikban mintha a homok-buckát
idézné, amelybe Winnie mind mélyebbre
süllyed. Tulajdonképpen ilyen

Réti Erika (Stella) és Ribár Éva (Dajka) A csodaszarvas kecskeméti előadásában



ötletekből több is elkelne; a puritán és
lényeglátó rendezés lehetne hatásosabb,
frappánsabb is, bár elképzelhető, hogy
ideális színészi megvalósítás esetén nem
támadna ilyen hiányérzetünk. Mert ez a
koncepció feledhetetlenné csak akkor
testesülhetne, ha Brunót kivételes képes-
ségű és szuggesztivitású színész alakít-ja,
olyan, aki az önmagát, felszarvazó férjben
a tökélyt kergető ember egész tragikumát
képes sűríteni, akiben egy démoni
érzékiség intellektuális élménynyé
szublimálódik, aki a pszichológiai
realizmusból bármely pillanatban át tud
lendülni az expresszionizmusba, aki
Brunóba Ádámot, Faustot és Akárkit is
belevetíti . . . Soroljam még? Az első szó
is, a századik is Latinovits Zoltánt
formázza. A tehetséges Bregyán Péter
játékán érződik, hogy rendező és színész
egyetértett a szerep ilyetén, kitágított
felfogásában, mégis, a láva csak egy-egy
pillanatra csap ki, például a nagyon szépen
megoldott karneváli jelenetben, különben
inkább egy kedves, hebehurgya és
szánnivaló falusi fiatalember gyötrődik
előttünk.

Szőke világosan érzi és érzékelteti azt
is, hogy a többi szerep autonómiája
igencsak viszonylagos, hogy önálló drá-
mai funkcióval nem rendelkeznek. Nyil-
vánvaló, hogy ez annál bonyolultabb fel-
adatot ró a színészre, minél közelebb áll a
szerep Bruno aurájához. Ribár Éva

például biztos eszközökkel építhet fel a
dajka szerepéből egy kedves zsánerfigu-
rát, hiszen ennek a derék, együgyű falusi
öregasszonynak sejtelme sincs a két
báránykája között lezajló dráma igazi
tartalmáról, és Estrugóként M. Horváth
József is szabadon élhet a hálás némasze-
rep lehetőségeivel, a résztvevő hüledezés
árnyalatainak kidolgozásával. Tulajdon-
képpen a Stellát végül elragadó marha-
pásztor szerepében Szirmay Péternek se
lenne problémája, hiszen övé a leg-
egyértelműbb szerep, a legkonkrétabb és
valóban csak önmagát jelentő cselek-vés,
de a fiatal színész túl intellektuális ehhez
a szerephez, amelyhez adottságai-nak épp
az ellenkezője: nyílt és komplikálatlan
férfiasság szükségeltetnék. Az igazán
nehéz feladat Petrus és Stella alakítóira
hárul. Blaskó Balázst szemmel láthatóan
zavarja is, hogy a délceg szere-tő
sablonjai csődöt mondanak ott, ahol az
aktus megtörténtének végső soron semmi
jelentősége. Még kényesebb Stella
szerepének értelmezése, ez ugyanis túl
súlyos ahhoz, hogy a háttérben marad-
hasson, azzal az indoklással, hogy Bruno
szemszögéből Stella igazi lénye amúgy is
közömbös. Crommelynck nem véletlenül
adott a figurának saját sorsot, saját drámát
is, akárcsak Margitnak Goethe; bár a
döntő Bruno konfliktusa, nem mellékes az
sem, hogy a fausti emberek nem teszik
épp boldoggá azokat, akiknek

fausti pillanataikhoz asszisztálniok kell, és
akiknek nincs más bűnük azon kívül, mint
hogy még véletlenül sem tévednek
metafizikai szakadékok szélére. Szőke,
megőrizve a konfliktusok rangsorát,
ugyanakkor nem is sajnálta Stellájától az
önálló pillanatokat, de Réti Erika nem
tudja kihasználni és megemelni őket; az az
elemi erejű naivitás, egyszerűség és
őszinteség hiányzik játékából, amely az
ilyen típusú áldozatok legfőbb ütőkártyája,
és amely epizódjukat egy időre
középpontba állíthatja.

Á rendezői elgondolás egységét egy
mozzanat zavarja. Crommelynck ugyan
megszervezte Bruno köré a flamand falusi
mikrokozmoszt, de ügyelt rá, hogy ennek
drámai funkciója úgyszólván csak
virtuális legyen. Szőkénél viszont a derék,
kedélyes és tehetetlen falusi polgármester
(vagy inkább bíró) ijesztő katonai
egyenruhát kap és szúrós bajszot, és
hasonló egyenruhába öltöztetett zord
katonák veszik körül. Ezek ugyan nem
nyernek marcona külsejükhöz illő konkrét
funkciót, viszont puszta meg-jelenésükkel
és mozgásukkal mégis azt a látszatot
keltik, mintha Bruno konfliktusa
valamilyen kapcsolatban állna a hatalom
létezésével, holott erről, mint már
említettük, szó sincsen. Nem tudom,
tetszetősnek vélt szcenikai megoldásról
volt-e csak szó vagy valamilyen mélyebb
meggondolás kedvéért csorbított-e a
rendező amúgy homogén és teljesen
meggyőző elképzelésén.

A lényegen azonban ez sem változtat.
Láttam már ebben az évben rendezőileg
izgalmasabb, részleteiben hatásosabb,
színészi szempontból élményszerűbb
előadásokat. De a megelőző évadokban is
ritkán találkoztam olyan produkcióval,
amely egy remekmű lényegére döbbentett
volna rá, megmagyarázva és egyben
feloldva-érvénytelenítve a vele szembeni
évtizedes tartózkodást.
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