
alakítójának végső soron kimagasló tel-
jesítményéről. A színművészet realiz-
musának remek pillanatai, amikor - fö-
lényét éreztetendő - tollal birizgálja meg-
alázott ügyfelét, burnótot szippant, meg-
masszírozza az agyonterheltsége miatt
sápítozó hóhér vállát. A halálos ítélet
hallatán darab fa módjára vágódik el.
Dühödten gyűri talárját a fölébe hajló
Montané arcába, majd fölkel, kínos ele-
ganciával húzkodja le fehér kesztyűjét,
Ujjaival végigpróbálja az általa kivezényelt
csendőr szuronyát, gúnyos szer-
tartásossággal meghajlik a győztes Thé-
résia felé - s őrei között távozik. A má-
sodik felvonás íróilag nehéz, romantikus
stílust követelő teherpróbáját is meg-állja:
a szemünk láttára veszíti el maga-
biztosságát, rohanják meg a kétely, a
halálfélelem gyötrelmei, hogy aztán ismét
visszanyerje szokott lélekjelenlétét, egy-
kedvűségét, önhittségét.

Tallient és Thérésia Tallient - Vallai
Pétert és Koszta Gabriellát - nagyszerűen
öltözteti a forradalom arisztokráciájának
bíborvörös eleganciájába a vendég
Schäffer Judit; fehér paróka, illetve kac-
kiás, nagy karéjú kalap járul a ruházat-hoz.
A jelmez szinte önmagában elárulja. itt,
hogy viselői nem a forradalom tisztább, új
szakaszát harcolják ki, hanem a thermidori
korszak s majd a direktórium emberei,
nagypolgárok. Vallainak alig akad szerepe,
hogy ehhez érdemleges többletet
hozzátegyen. Koszta Gabriella pedig nem
nő fel odáig, hogy Fouquier-Győry méltó
ellenfele legyen, sem asszonyi vonzásban,
sem cselszövő ravaszságban. (A próbákon
Horineczky Erikát ígérték; a szerep inkább
neki való.)

Sanson, a hóhér: ifj. Kőmíves Sándor.
Hibátlan alakítás. Önsajnálatból vált át
mohó érdeklődésre; Fouquier-hoz
hasonlóan őt is „szakmai becsvágy" vezeti
s teszi iszonyatos mészárlások kulcs-
figurájává. Kitűnő, ahogyan a szájával
pampog: mérlegeli, elvállalja-e a halálra
ítéltek több csoportban való kiszállítását. A
fasiszta tömeggyilkos kifogástalan fekete
öltözéke az övé, miként munkáltatójáé,
Fouquier-Tinville-é is.

Nem tud mit kezdeni a titkár, Grebauval
szerepével Dávid Kiss Ferenc, s mire föl
kell ajánlkoznia új urainak, elveszíti
művészi tartalékainak maradékát is. Csíkos
Gábor visszafogott stílusa megfelel az
óvatos, kiábrándult Montané figurájának;
beszédjét néha nem érteni. Bán János
kitűnően rajzolja meg a gerincetört

fiatalembert, Fabriciust; a lázadás re-
ménysugara az ő alakításában csillan
meg. Héronnak, a feleségét vérpadra
juttató, elaggott kéjencnek a szerepében
Faludy László szokványosan komédiázik.

Szintén mint vendég tervezte meg a já-
tékteret Banovich Tamás. Toronyszo-
baszerű toronyszobát épített föl, néhol a
látást zavaró oszlopokkal. Polcokra
zsúfolt kartotékai hirtelenében köny-
veknek hatnak - s ez nem csekély kü-
lönbség. Az oldalablak hatásos árnyjá-
tékot tesz lehetővé, s azon keresztül me-
rednek a szereplők - Fouquier, majd
Thérésia - a Szajna, a vesztőhely, azaz a
nézőtér felé. A színpad alsó régiójának
börtönablakai mögött a főpróba (?)
fényképfölvételén még harsányra masz-
kírozott rabok szoronganak; az előadáson
se hírük, se hamvuk.

Miről szól A ködvádló Pécsett? Nyil-
vánvaló tiltakozást fejez ki mindennemű
rémuralom ellen, szerzője szándékának
megfelelően: mindenekelőtt a fasizmus
ellen. Annak hitleri s későbbi, mai --
chilei, pakisztáni, jordániai, dél-koreai -
változatai ellen. A sajnálatos időszerű-
séget hangsúlyozzák Hajnal Gábor jó
fordításának egyes Skála-Coop és moz-
galmi nyelvű divatkifejezései („extraélés"

bárd, „apparátus" stb.). Persze Hoch-
wälder, az antifasiszta, némiképp a forra-
dalmi diktatúrától is idegenkedett, ha-bár
korántsem annyira, amennyire a
Frankfurter Rundschau 1978-as kritikusa
vélte, a darab bemutatásának legfrissebb
indokát abban látva, hogy „a forradal-
márokat mindinkább bírálni kell a szín-
padon is". Minek tagadjuk, A közvádló
nálunk a szocializmus tekintélyét csorbító,
hajdani koncepciós perekről is szól,
ezeknek is megvoltak a Tallienjei,
Fouquier-jai, Héronjai; volt Sansonjuk, és
volt Montanéjuk. Attételesen, a nagy
francia forradalom eseményeinek föl-
idézésén keresztül is be kell vallanunk a
saját múltunkat. Ez az alapja a jelen ken-
dőzetlen bevallásának is.

Fritz Hochwälder: A közvádló (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Hajnal Gábor. Díszlettervező:
Banovich Tamás m. v. jelmezterven': Schäf-
fer Judit m. v. A rendező munkatársai: Kmetz
Éva és Heffner Erika. Maszk: Léka László.
Játékmester: ifj. Kőmíves Sándor. Rendező
Sík Ferenc.

Sereplők: Vallai Péter, Koszta Gabriella,
Győry Emil, Dávid Kiss Ferenc, Csíkos
Gábor, Bán János, Faludy László, ifj.
Kőmíves Sándor.

PÁLYI ANDRÁS

Az Élőképek
kettős színpada

Az Universitas Pilinszky-bemutatójáról

Élő, mozdulatlan figurák. Mintha ember
nagyságú bábuk lennének. A színházterem
előtti folyosón Schaár Erzsébet kő-be zárt
alakja: egy fiú és egy lány. A színpadon
Rodin Gondolkodója, Michelangelo Dávidja,
közöttük két üdvözült babamosolygású
nőalak, akik leginkább M. S. mester
Vizitációját juttatják eszünk-be. A
hangszóróból Beethoven Öröm-ódája szól,
betölti a termet. Sötét. A szín lassan
megvilágosodik. A háttér-ben két fekete
mezes alak bontakozik ki, előbb háttal,
majd lassan megfordul-nak, krétafehér,
semleges álarc van rajtuk. Előrejönnek a
szoborszerű figurák közé, megérintik
egymást, majd sietős léptekkel
visszatérnek a sötétbe burkolózó színfalak
mögé, ahonnan előtűntek. Kimozdították
az állóképet. A Gondolkodó is, Dávid is
változtat „klasszikus" testtartásán:
visszaváltoznak eleven emberré. A
Vizitáció két élénk színű, kék és bordó
ruhába öltözött nőalakja is lassan odébb
húzza kezét, de mintha csak az egyik pózt
cserélnék fel a másikkal: arcuk
babaszerűen rezzenetlen marad. Súlyos,
felerősített lélegzetvétel. A nagy fizikai
erőfeszítés hangja. Az iménti figurák
szinte észrevétlenül el-tűnnek a színről. A
keresztjét cipelő Krisztust látjuk, leroskad
a súly alatt. A szín mélyén széjjelszalad a
fekete függöny, a sínen futó
függönygörgők fémes hangja profán és
kijózanító hatást tesz. Íme a belső színpad,
ahol majd az élőképek bemutatásra
kerülnek. Éles, tiszta édenkerti
verőfényben egy meztelen lány és fiú
közelít lassú, bensőséges mozdulattal
egymáshoz; alighanem ugyanazok, akik
kőbe foglalt mozdulatlansággal álltak a
folyosón az előadás kezdete előtt. Mielőtt
azonban megérinthetnék egymást, a belső
függöny ismét összeszalad, eltűnik az
élőkép. A kereszt alatt leroskadt Krisztus
felemelkedik, ismét tesz néhány lépést, s
újra lehanyatlik. A függönygörgők most is
profán fémhanggal szétfutnak, ugyanaz az
át-tetsző tiszta fény ragyog a belső szín-
padon, középütt vajúdó nő, hosszú, fekete,
lepelszerű ruha borítja. Ismét váltás, ismét
Krisztus a kereszttel, ismét a füg-



gönygörgők profán hangja, ismét a vakító
fény a belső színpadon: ez az „élő-kép"
nem egyéb, mint egy koponya és néhány
csont. A keresztjét cipelő Krisztus eltűnik
a sötétben, kétoldalt a portál előtt
megpillantjuk a kőtömbbe zárt lányt és
fiút, a nézőtér felé fordultan, bénultan,
lehunyt szemmel állnak, álom-időben.
Most következik a darab voltaképpeni
„előszava". „Megérintettelek" - mondja
hosszú, álomszerű szünet után a fiú.
„Megérintettél" - mondja a lány, még
hosszabb és még valószerűtlenebb szünet
múltán.

Ha fellapozzuk az Élőképek szövegét
(megjelent a Végkifejlet című kötetben), a
fenti leírás alapján is nyilvánvaló, hogy
Vándorfi László, aki az Universitas Pi-
linszky-bemutatóját rendezte, nem köti
magát túlzottan az író által megadott
színpadi cselekményhez, sőt egész képso-
rokkal gazdagítja azt (miközben a dia-
lógusok, illetve a szereplők „reflexív mo-
nológjai", ahogy Pilinszky dialógustech-
nikáját egyik kritikusa nevezi, minden
módosítás nélkül, az eredeti struktúrát
követve hangzanak el). Az Universitas
Élőképek-előadásában nem is az az igazi
érték, hogy felfedezik, mennyire laza
szövetű a Pilinszky-darab, s ebből kö-
vetkezően milyen nagy mértékben „dú-
sítható" színpadi asszociációkkal, sokkal
inkább az, hogy világosan látják e laza
irodalmi szövet belső logikáját, ami
megszabja a mű teátrális gazdagíthatósá-
gának jellegét és körét. Ha igaz is, hogy
az Egyetemi Színpadon bemutatott Elő-
képekben mintegy tovább burjánzanak
Pilinszky allegorikus színpadi jelenetei,
ugyanakkor ez egyetlen percre sem válik
öncélúvá, hanem azt az első pillantásra
elhanyagolhatónak tűnő, láthatatlan belső
vonalat követi, mely a darab logikájából
következik. A darab logikája pedig
dramaturgia és világnézet: az Elő-
képeknek nemcsak formai megoldása a
kettős színpad, hanem témája is.

Végül is bábuk vagy emberek mozog-
nak Pilinszky színpadán? Kézenfekvő-nek
tetszik a Pilinszky-darabok bábjátékként
való értelmezése, ahogy ezt Radnóti
Sándor tette a Pilinszky-színházról írt,
máig egyedülálló értekezésében (Kor-társ,
1974/4.), hisz e játékok „hőseit"
individuális értelemben valóban az üresség
jellemzi, a bábokat a szerző mozgatja
felülről, s mozgásuk és mozgatott voltuk -
Radnóti elemzése szerint - az egész emberi
életet allegorizálja, vagyis Pilinszky azt az
életszínpadot állítja elénk, melynek
mozgásai isten kezében futnak

össze, s így értelme a színpadon kívül áll,
azaz transzcendens, a „hősök" (az alakok)
pedig elszenvedik sorsukat. Radnóti
azonban arra is rámutat, hogy a Pilinszky-
drámák nem a szó konvencionális
értelmében vett vallási költészet
újrateremtései, ami az egész életet kitöltő
„vallási közeg" (e kifejezés Pilinszkytől
való) megszűntével nem járhatna sikerrel:
„Mert a darabok világa, ha a világról van
szó, a zsinórbábjátéké, és a mennyei
bábjátékos nemcsak marionettjei
mozdulatait, de történéseit, cselekvéseit,
vagy amiről itt elsősorban szó van,
gondolatait is zsinórjára fűzi. Akkor lét-
rejön az »objektív« gondviselés száraz
koncepciója, akkor isten botrányos módon
bizonyíthatóvá válik. De ha egyetlen
ember - ha tetszik: a lírai szubjektum -
lelke e világ terepe, akkor transzcendencia
és immanencia azonosul, s létrejön az az
eredeti misztikus koncepció, amely
művészileg termékenynek és maradan-
dónak bizonyult Pilinszky lírai formáiban.
S a koncepció alapján... az én és az isten
azonosulása egyet jelent az én és a
mindenség azonosulásával. A költő
lelkének fájdalmas árnyalakjai a világ-
mindenség alakjai, az embersors meg-
személyesítői."

Ilyen értelemben természetesen Robert
Wilson színháza is „bábjátéknak" nevez-
hető, az a wilsoni színház, mely többször
megvallott, meghatározó élmény-ként ott
áll a Pilinszky-darabok mögött: a Wilson-
előadásoknak hasonlóképp transzcendens-
allegorikus a természete, noha Wilson épp
attól lett szenzáció, hogy szó szerint vette
a saját allegóriáit, s így az élet és a
színpad, az élet és a játék allegorikus
analógiája a mai színházból eltűnt jelenlét
újbóli felfedezését, megtalálását ígérte,
amennyiben a szín-pad, melyen az
individuális én megszűnik, mintegy
széthasad, az alakok kreatúraszerűvé
válnak, sors és jellem ketté-válik,
valóságosabb lesz a valóságnál, az-az a
mindennapi lét transzcendenciáját jelenti.
Walter Benjamin mondata egyaránt
odaírható Wilson és Pilinszky szín-háza
fölé: „A sors ... abban mutatkozik meg, ha
egy életet úgy tekintünk, mint elítéltetést;
alapjában olyan élet ez, amelyet előbb
ítéltek el, s csak aztán lett vétkes." Ez a
színház, mely úgy be-szél az emberi
sorsról és világról, hogy nem rajzol
jellemeket, valóban „anyagának
természete szerint" (Radnóti) túl-mutat
saját világán, itt minden szó és minden
gesztus a végső dolgokra irányul, s bár
ezek a végső Kérdések tisz

tán szubjektívek, de megállapítható, hogy
szubjektivitásukban minden ember
kérdései. Így megnő e színházban a
hétköznapi banalitások szerepe; a Wilson-
előadások voltaképp egytől egyig arról
szólnak, hogyan válnak mindennapi, üres
sztereotipiáink végső kérdéssé. Nem
azáltal, hogy eredeti vagy belevetített
tartalmuk megvilágosodik, hanem azon
szerep által, melyet a drámai térben
betöltenek. A világ szétforgácsolódik - és
mégis egység. Nincs időfolyamatosság, de
van térfolyamatosság: a színpad maga a
megváltottság helye. „A szín-ház
megbocsátás mindenért" - vallja Wilson.

Az Élőképek pedig úgy is olvasható, mint
a Wilson-színház sajátos interpretációja.
Wilsonnál nincs szó vallásos
transzcendenciáról, Pilinszky viszont a
wilsoni misztériumot a világ szétforgá-
csolódásáról és egységéről összekapcsol-ja
az elveszett „vallásos közeghez" való
szubjektív kötődésével, ebből születik meg
az Előképek kettős színpada: „A felső
szinten fogják bemutatni az élőképeket. Az
alsó szinten ül a közönség. Egy medve,
egy róka, egy-két ismeret-len állat; egy
öregasszony; egy parókás úr virágos
fotelban; egy-két gyerek; egy
apácafőnöknő s néhány magas rangú ka-
tona. Talán egy hatalmas öreg madár is."
Miután az élőképek leperegtek, e színpadi
közönség egy része felköltözik a belső
színpadra, másik része lent marad:
„MÁSODIK ISMERETLEN ÁLLAT
(azok nevében, akik lent maradtak) : Mi, akik
lent maradtunk, előnyben részesítjük a
homályt. Az agóniát az élettel és a halállal
szemben.
ELSŐ ISMERETLEN ÁLLAT (azok
nevében, akik a színpad öröklétébe költöztek
át) : Mi viszont előnyben részesítjük a
színpad és a mennyország területenkívü-
liségét.
( A belső színpadon fény. A z alsó szinten
sötétség) "
Erről szól a darab. Radnóti Sándor említett
tanulmánya végén felteszi a kérdést:
„vajon nem ütközik-e a költő a dráma
objektív műfajában egy legyűrhetetlen
ellenállás objektív falába (amitől a lírában
sohasem kell tartania), vajon allegóriája az
allegóriára rezonálni képes közösség
hiányában nem téveszthet-e célt ?"
Magyarán: nem marad-e érthetetlen?

Az Universitas együttes Pilinszky-ér-
telmezésének nyitja éppen ez a kérdés.
Vándorfi László rendezése rátalál a wilsoni
dramaturgiára a Pilinszky-darab-



ban: a banalitásokból (sztereotípiákból) áll
össze az a „nyelv", melyen az előadás a
végső kérdésekről beszél. Nyilvánvaló, hogy
a „vallásos közeget" feltételező színpadi
allegóriát, mivel a közönség - a „vallásos
közeg" eltűntével - e r r e az allegóriára
nem tud rezonálni, le kell „fordítani" a
közönség nyelvére. Vándorfi megkeresi a
keresztény tradíciónak azokat a
közhelyeit, melyek a mai tudatban is
megvannak, ezzel teremt „mitológiai"
alapvetést az előadáshoz. Ehhez pedig
természetszerűleg hozzáfűzhető egy sor
egyéb művelődéstörténeti köz-hely is: így
csendül fel Beethoven Öröm-ódája így
történik utalás különféle köz-ismert
képzőművészeti alkotásokra. Ha azt
mondom, közhely, ez mindenekelőtt kinyit
tesz, hogy e vallás- és kultúrtörténeti
elemek nem eredeti jelentésükben
szerepelnek, hanem elhasznált, elcsépelt,
agyonkoptatott mivoltukban, akár Wil-
sonnál a mindennapi életből vett banali-
tások. Megállapíthatjuk tehát, hogy az
előadás mintegy intellektuális sztereoti-
pfákra, épül, vagyis bizonyos műveltségi
szinten álló közönséget tételez magának,
de egyrészt ha tekintetbe vesszük, hogy a
bemutató az Egyetemi Színpadon zajlott
le, ebben nincs semmi kivetnivaló,
másrészt pedig ez az intellektuális feldol-
gozás a Pilinszky-darab lényegéből fakad.
Ez az előadás nem a Pilinszky-darabra
készít variációkat, hanem a darab-b á n rejlő
variációkat bontja ki.

Igaz ez még akkor is, ha Vándorú bi-
zonyos szerepösszevonásokat végzett, s
ezek közül a leglényegesebb a darab
szellemi tartományát is némileg módosítja.
Az eredetiben egy „fiatal fiú" és egy „fiatal
lány" dialógusát halljuk a függöny előtt,
majd a darabban a „kis-fiú" és a „kislány"
(saját gyermek énjük?) folytatja, illetve éli
tovább ezt a dialógust, mely mindvégig a
„megérintettelek''' mágikus megnevezését
és tárgyi képtelenségét variálja. Az
előadásban korántsem hat ilyen
végzetszerűen reménytelennek a fiú és a
lány kapcsolat-teremtése. Vándorfinak
ezekről az önmagukba zárt kreatúrákról
Schaár Erzsébet említett szobrai jutnak
eszébe, ezzel mintegy össze is vonva a
gyermek és fel-nőtt fiút, ílletve lányt, hogy
végigjárassa velük a sziklatömbből való
önmegteremtés útját. Az Universitas
Élőképekjében tehát nem uralja teljesen a
színpadot a reflexió és az irónia, mint a
wilsoni „bábjátékban", a sors nem válik le
teljesen a jellemről, s miközben az
emb e r p á r t figyeljük, ami egyrészt
bibliai

sztereotípia, az anyaggal való birkózás
tragikus (inkább prométheuszi, mint szi-
szüphoszi) hite is megérint bennünket. S
ha ez az eltérés az eredeti műtől mégsem
kezdi ki a darab hitelét, ennek oka első-
sorban abban keresendő, hogy nem a mű-
re kívülről ráakasztott tanulságról van szó,
hanem olyan gondolatról, mely a világ
széthullását és egységét szimbiózisban
szemlélő darab lényegéből fakad. Az is
lehet, hogy ez a fiatalokból álló együttes
„nemzedéki" rálátása a műre.

Amí a leginkább megnyerő a produk
cióban, arról nem könnyű beszélni: a
színpadi jelenlét. Nemigen illik itt szí-
nészetet emlegetni, hisz mai
szóhasználatunk szerint ez annyit tesz,
hogy a színész elképzeli a figurát és
megpróbálja a lehető leghitelesebben
megeleveníteni. Az Universitas Pilinszky-
előadásában szó sincs színpadi illúzióról.
Az állatok, araikor megszólalnak,
leemelik magukról az álarc-állatfejet, s
kezükben tartják; de már előtte is
nyilvánvalő számunkra, hogy embereket
látunk, akik különféle állatokat imitálnak.
Hasonlóképpen jelzésszerű minden
külsőleges eszköz az előadásban, a ruhák
is, a kel-lékek is, sőt bizonyos tárgyak épp
e kiilsőlegességben élnek önálló életet,
ezzel is mintegy a világ
szétforgácsolódásáról vallva (a
legdrámaibb talán a kettészakadt zongora
képe), míg a szereplők „egy az egyben"
jelennek meg a színen. Jelenlétük súlya
nem az alakítás jel-legével, minőségével
mérhető, inkább a kontempláció fokával.
S ha így nézve, meglehetősen széles
skálán mozog is az együttes (a közönséges
„civil" bejöveteltől az elmélyült befelé
fordulás szín-padi sugárzásáig), ezúttal
mégis annak az új színészetnek a keresését
hangsúlyoznám, mely nélkül ez a színház
aligha élhet meg.

De az sem utolsó dolog, hogy akadt egy
színházi csoport, mely vette a fáradságot,
s kibogozta magának a színházi üzenetet
egy első pillantásra talán szín-
házidegennek tűnő írói látomásból. Re-
méljük, vállalkozásuk nem marad foly-
tatás nélkül.

Pilinszky János: Élőképek ((Egyetemi Szín-pad)
Rendező: Vándorú László. Díszlet: Kulifav

Tamás. Színpadtechnika: Nocsa András,
Vankó Mihály, Wiener István.
Munkatársak: .Horváth Csilla, Lakos
Anna.

Játsszák: Bach György, Bach Judit, Cselei
Márta, Hajas Kiss Anikó, Járai Csongor,
Király Éva, Kulifay Tamás, Márai Botond,
Márai Enikő, Mózes Zoltán, Szilágyi Maya,
Tarján Peter, Tóth 'Zsuzsanna.

NÁDUDVARI ANNA

A túlélés bohócai

A Nehéz Barbara Kaposvárott

A védekezésnek, vitának, harcnak tulaj-
donképpen igen kézenfekvő megoldási
mődja, hogy ellenfelünket megfogjuk és
kidobjuk az ablakon, mégis valahogy sose
jutna eszünkbe ilyet tenni. Sok mást igen,
éppen ezt nem. A „defenesztráció", a
népítélet középkori cseh formája, ez az
egyszerű, ugyanakkor csavaros észjárás-ra
valló cselekedet nem tudni már pontosan,
honnét eredt, kik, mikor, miért al-
kalmazták először, inkább csak a két leg-
nevezetesebb eset emléke maradt fenn:
1419-ben tüntető prágaiak tanácsnokokat
dobtak ki az Újvárosháza ablakán, 1618-
ban pedig a cseh rendek képviselői két
királyi helytartót a királyi vár egyik
terméből. E jelenetek - képzeljük el -
eléggé groteszkek lehettek, azonban ko-
rántsem tréfás kedv vezette az elkövető-
ket, s mindkét defenesztrálás különösen
komoly, sőt komor eseményeknek vált
előzményévé: a huszita felkelésnek és
szabadságharcnak illetve az ugyancsak a
német-római császár erői ellen vívott
fehér-hegyi csatának, majd a harminc-eves
háborúnak.

A nemzeti fennmaradásukért, nyelvü-
kért, puszta fizikai létükért - mint más kis
népeknek - a cseheknek is küzdeniük
kellett. A szakadatlan küzdelem - és
alulmaradás - gyakran búskomorság-hoz
vezet, felmerül a végső katasztrófa, a
nemzethalál képzete, önostorozásra.
késztet, mondván, megérdemeljük: a sor-
sunkat, hiszen bizonyára bűnösök va-
gyunk, valamint lemondásra: hiábavaló
bármit cselekednünk, tehát ne is csele-
kedjünk semánit. Ha azonban egyszer már
eszünkbe jutott, hogy ellenségünket
kidobhatjuk az ablakon, eszünkbe jut-hat
máskor is, hogy tehetünk valami furcsát,
meglepőt, váratlant, mellyel amellett, hogy
harcolunk, még el is szórakoztatjuk
magunkat. A szórakozásból tanulunk, a
szórakozás erősít. Mint a XVII. századi
nagy tanítómester, Komenius írja, van
egyfelől „a világ labirintusa", s ezzel.
szemben „a szív paradicsoma". Az ember
természetes adottságai a legnagyszerűbb
lehetőségeket rejtik magukban, csak az
állam, az egyház és a család tökéletlensége
akadályozza,


