
cepció születik. Ez egyáltalán nem kép-
telenség: a lengyel Hamlet-, Macbeth-Lear-
fordítások száma tíz és húsz között
mozog. Á Learből például tizennégy for-
dítás ismeretes, az utolsó négy az el-múlt
húsz évben készült. Amikor Ja-rocki
legutóbb megrendezte, a színház előbb
újrafordíttatta. Mi legföljebb a
Vörösmarty- és a Füst Milán-fordítás
között választhatunk, ha a Lear királyt

játsszuk, s ez még a jobbik eset. Leg-
többször meg kell elégednünk azzal az
egyetlen használható fordítással, amely a
rendelkezésünkre áll. (Van használhatatlan
is, például az V . Henriké.) Mészöly Dezső
néhány új fordításával javult a helyzet, de
nem „oldódott meg", még az újrafordított
darabok esetében sem, mert Mészöly
szövegei is egyfajta szín-házi ízlést
tükröznek. Megoldást csak az állandó
újrafordítás hozhat, bár ez jelenleg
utópiának látszik. Most a házilag reparált
fordítások korszakát éljük (nemcsak
Shakespeare-drámáknál, ha-nem például
Csehovnál is).

Ami a Szentivánéji álom Arany-fordítását
illeti, Eörsinek kétségtelenül igaza van
abban, hogy az udvari emberek és a
szerelmesek stílusa, grammatikája el-avult,
a bennük tükröződő nyelvi és társadalmi
szemlélet túlságosan finomkodó az
eredetihez képest. Hozzátehetnénk, hogy
számos fordulat és gyakran a szóhasználat
is - régiessége folytán - megnehezíti a
szöveg puszta megértését. Eörsi csaknem
érintetlenül hagyta a dráma
legerőteljesebb nyelvi rétegét - a
mesteremberek szövegeit -, de mint-egy
felerészben átigazította az udvari és a
tündérvilág beszédét. Megoldásainak
részleteiről komparatív tanulmányban
kellene dönteni; kétszeri hallás és egy-
szeri olvasás után vállalkozása minden-
esetre igazolódni látszik :a darab közelebb
került ahhoz; hogy olyan természetes, mai
nyelven szólaljon meg, ahogyan, paradox
módon, csak az angol eredeti tud
megszólalni.
Shakespeare: Szentivánéji álom (kaposvári Csiky

Gergely Színház)
Fordította: Arany János. Mai színpadra

alkalmazta: Eörsi István. Rendezte: Ács János.
Díszlet: Donáth Péter. Jelmez: Vágó Nelly m.
v. Szcenika: É. Kiss Piroska. Zenei vezető:
Hevesi András. A rendező munkatársa:
Pányoki László.

Szereplők: Rajhona Ádám, Olsavszky Éva
m. v., Garay József, Bczerédy Zoltán, Ács
János, Máté Gábor, ifj. Mucsi Sándor,
Csákányi Észter, Básti Juli, Jordán Tamás,
Lukáts Andor, Krum Ádám, Kamondy
Imre, Gőz István, Stettner Ottó, Kristóf
Kata, Lukács Csilla, Bal József, Dunai
Károly.

BALOGH TIBOR

„Az igazság irónia
nélkül sápadt kellék"

Dürrenmatt János királya Debrecenben

Baljós idők

II. Henriknek, a Plantagenet dinasztia
alapítójának négy fia volt: Henrik,
Gottfried, Richárd, János. A két idősebb
testvér hamar meghalt, Henrik egyetlen
gyermekét, Arthurt hagyta maga után.
Oroszlánszívű Richárd elestét követően
János lépett a trónra, aki ekkor

elődei jóvoltából - több birtokkal
rendelkezett Franciaországban, mint maga
Fülöp, a francia uralkodó. Ezért Fülöp
szövetkezett Henrik özvegyével,
Konstanciával, s a kis Arthur trónigényé-
re hivatkozva, háborút indított Anglia
ellen. A viszály békés rendezésére kínál-
kozott volna lehetőség a János király
unokahúga és a francia dauphin közötti
házasság révén, a Jánost sújtó pápai átok
azonban Fülöpöt háborúra kényszerítette.
(János a hadi kiadások fedezésére
megadóztatta az egyházat, egyebek között
ezért vonta magára a pápa harag-ját.)
Kezdetben az angol király diadalt aratott;
foglyul ejtette Arthurt, és parancsot adott
meggyilkolására. Á végrehajtással
megbízott Hubert de Burgh ugyan nem
tett eleget a parancsnak, Arthur mégis
elpusztult: menekülés köz-ben lezuhant a
northamptoni várkastély faláról. Arthur
haláláért a főurak János királyt okolták,
lázadozni kezdtek ellene, végül elfogták és
aláíratták vele a királyi hatalmat korlátozó
Magna Chartát. Köz-ben Fülöp átkelt
Angliába, hogy meg-szerezze fia, Lajos
dauphin számára a trónt. Ekkorra
azonban János - reménytelen helyzetében
- kibékült a pápával, s Pandolf, a pápai
követ megállást javasolt Fülöp seregének.
A főurak nagy része is visszapártolt a
királyhoz, a dauphin hadát egyesült erővel
legyőzték. János király a swinsteadi
kolostorba tért meg pihenni, ahol
ismeretlen körülmények között -
váratlanul meg-halt. Fia, Henrik herceg
követte a trónon.

János király ellentmondásos egyéni-
ségéről, uralkodásának kiélezett helyze-
tekben, váratlannak tetsző fordulatokban
bővelkedő koráról gazdag iroda-lom
tudósít. A középkori források még -
abszolutisztikus törekvései, a római

egyházzal való ellenségeskedései miatt
elmarasztalóan emlékeznek meg róla, s

csak az angol reformációtól kezdődően
terelődik a figyelem uralkodása pozitív
vonásaira. Bale püspök darabjában, amely
a király és a papság viszályát jeleníti meg,
már a protestáns moralitás hőseként
szerepel, a The Troublesome Kaigne című
kétrészes színmű pedig ki-domborítja
hazafias tetteit is (az állami szuverenitás
őrzése a pápával szemben, illetve a
franciák fölötti győzelmek). Shakespeare
János királya lényegében a Troublesome
Raigne cselekményfonalát követi,
eszmeiségében azonban össze-tettebb
annál. Elkülöníti a nemzet függetlenségét
védelmező külpolitikus erényeit a
belpolitikus tragikus vétségétől. Amíg a
franciák ellen viselt háború, a pápa
hegemonista törekvéseinek elutasítása
nála is nemzeti üggyé magasztosul, addig
az Arthurral szembeni merénylet a
hatalomféltő ember gyöngesége-ként
jelenítődik meg. Shakespeare egy nemzet,
egy dinasztia (az Erzsébet-kor)
értéktudata szerint szemléli a történelmet,
amikor dicséri a geográfiai-ideológiai
határokat őrző igyekezetet, s elítéli - az
abszolút monarchia uralkodóeszménye
szellemében - a gyöngeségről árulkodó
zsarnoki gesztust. Mind a király
erényeinek méltatásában, mind
vétkessége megmutatásában jelentékeny
érzelmi elkötelezettség tükröződik.

Dürrenmatt átdolgozása - a legújabb-nak
ismert János-dráma - talán éppen az
érzelmi elkötelezettség hiányában külön-
bözd: leginkább valamennyi előd mun-
kájától. A cselekményvezetésben ugyan a
shakespeare-i változathoz igazodik, az
átvett eseménytörténetet azonban, füg-
getlenítve magát a történelemírásban
rögzült értékrendtől, merőben új össze-
függésekbe állítja. A János király - a
dürrenmatti életmű egésze által teremtett
sajátos világmodell egy szeleteként - az
emberiség ügyeit felülről mozgató erők
vakságával, abszurditásával, a hatalom
gyakorlóinak kisszerű praktikáival, int-
rikáival, gyarlóságaival való kíméletlenül
őszinte szembenézés.

Dürrenmattot nemzetisége, történelmi
élményei és gondolkodói alkata egyaránt
az objektív kívülálló nézőpontjának
képviseletére teszik alkalmassá. Kis
nemzet szülötte, egyik oldalról sem
érdekelt a hajdani angol-francia vagy
bármely más, jelenkori nagyhatalmi
konfliktusban, elfogultság nélkül kezel-
heti tehát a mondandója cselekményi
hátteréül választott anyagot. Á nemrég



véget ért világháború tapasztalata, illetve a
háborút követő hisztériás kardcsörtetés
atmoszférája pedig arra ad ösztönzést,
hogy - ugyancsak a kívülmaradás
lehetőségében részesült szemtanú sza-
badságával leleplezze a hamis ideológiák
koholásával népeket egymás ellen uszító,
önérdek vezérelte uralkodói köröket. E
szándékát talányos áttételektől mentes
politikai parabolában valósítja meg.

A János király - áttételnélkülisége,
közvetlen politikai vonatkozásai miatt -
ciklikus érvényességű mű. AIapeszméje -
amely szerint a háborúk mindenkor
kicsinyes magánügyekben folynak, s a
nemzetek közötti érdekellentétek rende-
zésében a józan értelemnek szikrája sem
villanhat - nem hat bármelyik történelmi
pillanatban egyformán aktuálisnak. Az
úgynevezett „enyhülés" konszolidáltabb
esztendeiben csekélyebb hitellel
hangzottak volna a fattyú Falconbridge
szavai („a sors szekerét a butaság húzza, s a
véletlen"), mint ma, amikor a világ

kedélyének elborulása újra igazolni lát-
szik: a politika és az ésszerűség néha
valóban összeegyeztethetetlen fogalmak.

Dürrenmatt úgy alakítja át a shakes-
peare-i szituációkat, hogy az eredeti
angol-francia nemzeti ellentét helyett a
hatalom birtoklásáért folytatott harcra
helyezi a hangsúlyt mindkét tábor ábrá-
zolásakor, s ezáltal nem a nemzeti ellen-
téteket, hanem az uralkodói csoportok
érdekösszefonódását, lényegi azonosságát
mutatja meg. Így, miközben a hát-térben,
a színfalakon kívül, véres komolysággal
dúl a látszólag nagy eszmék, nagy erők és
nagy egyéniségek vitézi összecsapása, az
előtérben koronás fők anyukái vicsorítják
egymásra fogukat, hogy az uralkodásra
jog és rátermettség szerint hivatott király
helyére csecsemőket vagy ütődött
rokonokat ültethesse-nek, akik révén
majd az ő kezükbe kerülhet a hatalom.
Velük és nemeseivel szemben kell
megvédenie Jánosnak a trónt.

János eredendő gyöngesége, hogy
szenvedélye az uralkodás: ez az élet-
programja, minden intézkedése a pozíciója
megőrzésére irányul. Háborút indít, ha
nem érzi szilárdnak országa belső rendjét,
mondván:

„Nekem kell ez a háború, s ha nem
Háború, akkor a fenyegetésből Nyíló
politikai győzelem:
Ha Angers-nél vagyok, a franciák

tán
Engednek még. Ezt meg kell

játszanom.
A hősbagázs, melyet bátyám,

Richárd
Remekül szétrohasztott, zűrzavart
Teremtett itt. A nemesség morog,
Mert túl keménykezű vagyok.

Szabadság
Kell nekik, hogy kifosszák

Angliát,
Ezért inkább Arthurhoz hajlanak.
Az Egyház zsarolni próbál, adóit
Követeli, s a mennyei kegyelmet
Csak készpénzért folyósítja.

A nép vak.
A hadsereg egészséges csupán, S
míg nem rozsdás, használnom

kell a fegyvert."

Személyes áldozatokat kívánó házasságok
révén szerez békét, ha ez az ára hatalmon
maradásának. Őrizetlenül felejti
hátrahagyott táborát, hogy anyját, aki rajta
akar uralkodni, elveszejtse, megkegyelmez
a gyűlölt és rettegett Arthurnak, mert
megölésével ürügyet szolgáltatna a
nemességnek a jogos pártütésre. Behódol a
pápának, hogy az elismerje illetékességét
az angol trónra, majd legvégül kibocsátja a
Magna Chartát, ez-által hivén
fenntarthatónak legalább az uralkodás
látszatát.

A hatalom megőrzéséért vívott harcához
szövetségesre talál a Fattyúban,
Oroszlánszívű Richárd „természetes gyer-
mekében", aki - felemás státusa követ-
keztében - kívül áll az uralkodásra aspi-
rálók körén, de alkalmas arra, hogy köz-
vetítse érdekeiket. A Fattyú azonban ne-
mesebb küldetést álmodik magának ennél:
be akarja csempészni a történelem-be a
rációt, ami - hite szerint - egyetlen forrása
lehetne a nép és uralkodói közös
boldogulásának. János nem az esze-
fogyott király típusa Dürrenmatt szín-
játékában. Belátja és elfogadja a Fattyú
értelmesnek tetsző, számára és a tömegek
számára egyformán előnyös indítványait,
az elmés kompromisszumokból azonban
csak újabb vérontások születnek. Mert a
jóra csábító kombinátor

Dürrenmatt János királya Debrecenben



számításait rendre keresztülhúzzák a
Jánoséval ellentétes érdekeket szolgáló
ügynökök machinációi: hol egy prosti-
tuálódott ideológiai apparátus képviselő je
(Pandulpho), hol Pembroke gróf, a „hű"

lakáj mesterkedése akadályozza meg a
békekötést.

Azt sem mondhatni persze, hogy az
ellentábor vezére, Fülöp király, ütődötten
vagy bűnösen népellenes volna. Sőt ,
kezdetben, ő Jánossal szemben nem
háborús, hanem diplomáciai győzelemre
tör. Ám csak addig tűnhet föl a béke
védelmezőjeként, amíg a pozícióharc más
lépésre nem kényszeríti. A világ vezető
főinek hatások és ellenhatások, érdekek és
ellenérdekek szövevénye által meg-
határozott döntéseiben egyetlen tényező
nem játszik csak szerepet, a közember,
akinek élete, kormányzása reájuk bízatott.
A nép nem egyéb itt, mint potenciális
veszteséglista, hivatkozási alap egy-egy
hatalmi átstrukturálódás demagógiája
számára; esetleg dobókocka, ha valamely
politikai patthelyzetben alternatív
megoldás kínálkozik. A János királyban
megjelenített szituációkból az a
következtetés vonható le, hogy a tör-
ténelem céljukat kizárólag önnön létük
fönntartásában lelő - egymástól jottányit
sem különböző hatalmi csoportosulások
váltakozása. Ami tehát Dürrenmattnál a
politika színpadán játszódik, az a
legszentebb, a legfontosabb ügyek
komédiája.

Az ilyen színpadról az értelemmel bíró
lénynek le kell lépnie. Ezt a meg-oldást
választja a Fattyú, amikor, János bukása
után, az új rendszer is szerepet ajánl neki.
Végszavában fanyar iróniával fogalmazza
meg a magánüdvösség programiját:

,Szülőföldem, vesztes vagy.
Elmerülve

Népedbe, néped része leszek újra, I
la kell , mint bátyám

tehenészlegénye,
Fütyülök rangra és nemeseidre,
Ledöntök minden kapható

fejőlányt
És szakácsnőt, akinek ülepe
Beragyogja a világéjszakát,
Fattyúkat csinálok, mint én,

a népbe
Lövellve az Oroszlán erejét!
Tán így tudok Anglián segíteni

még."

A Fattyú kivonulása belső emigráció, a
konstellációkkal szembeni tehetetlenség
belátása nyomán vállalható egyik lehet-
séges értelmiségi létforma, amely - bizo-

nyos változatában - a F i z i k u s o k és a

N a g y Romulus életreceptje is.

Egy lokális olvasat

Bár a János király ciklikus érvényessége,
kétfelé hegyezett politikai tartalma, az
áttételezettség hiánya, a gondolati
egyrétegűség és a cselekmény extenzív
összetettsége miatt a Fizikusoknál, a N a g y

Romulusnál vagy Az öreg hölgy
látogatásánál kevésbé jelentékeny munka,
jó pillanatban mégis sikerrel állítható
színpadra. A színrevitel hitelességét
azonban veszélyezteti az a paradox körül-
mény, hogy a dramaturgiai értelemben
vett „jó pillanat" az emberiség történe-
tében éppen a rosszabbak közé számít.
Ilyenkor könnyen csalhatja a rendezőt
társadalmi felelősségtudata arra a lépre,
hogy tetszetősen kimondja: vannak dol-
gok, amelyeken itt és most nem lehet
viccelni. Igen ám, csakhogy: máshol más
viccel, máskor pedig - vö.: ciklikus ér-
vényesség -- minek ?

Debrecenben, összességében, nem szü-
letett rossz előadás. Ami megvalósult, az
a néző számára megérthető , értelmezhető ,
élvezhető, helyenként szórakoztató. Az
írói attitűd interpretálása során
ugyanakkor gyakran belefutottak a
rendezők - Lengyel György és Balogh
Gábor Dürrenmatt kelepcéibe, holott
ezek létére a szerző maga is figyelmeztet:
"Nem mindig szerencsés az a szen-

vedélyem - mondja -, hogy a színházban
a gazdagságot, a világ sokrétűségét
akarom ábrázolni. Így aztán a z én színhá-
zam g y a k r a n több jelentésűvé válik, s ez lát-
szólag zavaróan hat. Félreértések is adód-
nak, mivel drámáim tyúkketreceiben
kétségbeesetten kutatják a magyarázat
tojásait, ezeket pedig csökönyösen vona-
kodom megtojni."

A János királyban a Dürrenmatt-művek
polifóniája a szöveg kettős intonációjára
szűkül. Az egyik jelentésszintet a
dialógusokba épített politikai nyilatko-
zatok, fi lozófiai megállapítások általános
érvényessége, a másikat az ugyanezen ki-
jelentések helyi értéke alkotja. A két réteg
között a legritkább esetben van egyezés,
Amikor például Jánosban megfogalma-
zódik a kétely, majd a fölismerés, hogy

„Anglia miféle jogon miénk,
Plantageneteké? I lát Anglia
Nem inkább tulajdon tulajdona?
Anglia nem enyém s nem a tiétek.
Mi csak igazgatjuk de jól vajon?
Profitálunk. S amit mi csőcseléknek
Hívunk, azé az ország. Ami nékünk
Üzlet, azért a nép fizet. Élet-halál
Határán álltam, s megláttam

a törvényt.
Mint a Sinai-begyről Mózes, úgy
Térek a holtak országából vissza

most,
Kezemben Magna Chartával, amely E
naptól Anglia törvénye lesz!"

Jelenet a debreceni János királyból



ez a jelentés általános szintjén érvényes
bölcsesség. A kontextusba illesztve azon-
ban kitetszik; a politikai kényszerűség
belátásából fakad. A két jelentésszint nem
abszolutizálható: a helyi érték szerinti
hamisság nem zárja ki az általános
érvényességet, s ez megfordítva is így van.
A két intonáció összhangzata az irónia, az
igenlés és az elutasítás kölcsön-hatásából
születő megengedés írói fölénye. Ebben a
képletben szó sem lehet megkésett
felismerések, végzetes félre-értések
tragikumáról, legföljebb elkomorulásról,
ami a befejezéshez közeledve válik mind
erőteljesebbé, akkor, ami-kor már
bizonyossá válik a kaotikus világrend
megváltoztathatatlansága.

Á debreceni előadás az ironikus írói
attitűd, a kettős intonáció érvényesítésében
nem következetes. A színészek elveszítik a
távolságot az általuk megformált figura
valódi lénye és politikai szerepjátéka
között. Á történelmi színjáték résztvevői
időnként teljesen azonosulnak
szövegükkel, és ezáltal egyjelentésűre
bomlik le a kétszólamúra komponált
gondolati építmény. Különösen a
napjainkra vonatkozó utalások közvetí-
tésében jellemző ez: az időszerű üzenetek
tolmácsolásakor a színészek patetikus-
tragikus hangra váltanak, s a hirtelen
mutáció megtöri az előadás hangnemi
egységét. Ezek azok a pillanatok, amidőn a
rendező társadalmi felelősségtudata
berzenkedik a dürrenmatti relativizmus
ellen. Ám a helyette alkalmazott, etiku-
sabbnak vélt interpretáció megfoszt a
darab mélyrétegétől, így az előadás - azon
túl, hogy elveszíti stiláris tartását -
mindenekelőtt egy aforizma (a kitűnő
erdélyi író, Panek Zoltán mondása) iga-
zolójává válik: „az igazság irónia nélkül
sápadt kellék."

Egyértelműen sikeresek viszont az
eredetinél némiképpen vulgárisabbra
hangolt komikus jelenetek, amelyek a
kívülről nézve patetikusnak és kenettel-
jesnek tetsző udvari-papi életformát tra-
vesztálják (Pandulpho bíboros és János
kettőse az V. felvonásban, vagy Fülöp és
Lajos dézsajelenete). A harsányabb tónus
nem idegen Dürrenmatt szellemétől. A
részleteket tekintve ugyanakkor nem kevés
a kidolgozatlan, alkalminak, néhol
banálisnak ható megoldás. Az aktualizá-
lást, a jelenkori vonatkozást szimbolizáló
tárgyak és jelmezek többnyire idegen tes-
tek a színpadon. Különösképpen az an-
gers-i polgár életét kioltó revolver dör-
renése irritáló, de zavar a hadiszerencse
forgandóságát kifejező, kétoldalt elhe

lyezett, hol rúdjukról csüngő, hol a por-ha
hulló, stilizált lobogók didaktikus célú
használata is.

A sajátos rendezői olvasat nehezíti a
színészi teljesítmények értékelését. A
címszereplő Csíkos Sándorét, az Eleonórát
alakító Hegedűs Erzsiét, illetve a Fattyú
szerepét játszó Cseke Péterét egészen
értékelhetetlenné teszi, mert róluk - az
előadás alapján - nem derül ki, ren-
delkeznek-e elegendő játékkultúrával a
dürrenmatti színház életre keltéséhez.
Egyedül Sárközy Zoltán alakítása - sze-
repének pontos rendezői értelmezése kö-
vetkeztében - emelkedik ki a többi közül.
Fanyar intellektusa, beszéde és gesz-tusai
árnyalt többértelműsége sejteni enged
valamit a színpadra állítás elszalasztott
lehetőségeiből. Kóti Árpád (Pandulpho)
két jelenete közül csak a hivatalból
korrupt egyházi tisztviselőt leleplező
második a hatásos. Blanka lelki át-
változásának megláttatása szerelmes,
romlatlan leányból a bosszú kéjét áhító
hetéra válik - nem Bajza Viktóriára szab-
ható feladat. A most bemutatkozó végzős
főiskolások sorából Orth Mihály (Lajos
dauphin) és Kovács Titusz (Egy polgár
Angers-ből) érdemel méltató említést.
Csernák János játékából hiányzik
Pembroke végső árulásának motivikus
előkészítése. Sziki Károly igyekezete di-
csérhető, alkatának azonban nem felel
meg a militarista-gourman Lipót herceg
szerepe.

A díszlet- és jelmeztervezők munkáját a
pontos darabértelmezés hiányából fakadó
tanácstalanság jellemzi. Fehér Mik-lós
székesegyházzá, királyi palotává, vá-
rosfallá, várbörtönné, trónteremmé va-
riálható díszletépítménye ugyan esztétikus
és szellemes megoldás, de az előadás
hangneméhez való igazodás szempontjá-
ból teljesen semleges. Szabó Ágnes jel-
mezei jól oldják meg a táborok elkülöní-
tésének feladatát a kék és a rőt tónusok
tömbszerű szembeállítása révén, ám a ru-
hák divattörténeti elegyessége szintén a
kollektív munka esetlegességeit igazol-ja.
Mintha alkalmi módon keverednének itt a
historizáló és a jelenkori vonatkozásokra
utaló, stilizáló motívumok.

A debreceni évadkezdés, úgy tetszik,
kevésbé sikeres a tavalyinál. Ennek oka
elsősorban a darabválasztásban keresendő:
a társulat nem érett össze még igazán
ahhoz, hogy Dürrenmattot játszszék.

SZÁNTÓ PÉTER

A revizor Kecskeméten

Szőke István egy nyilatkozatában Shakes-
peare-re hivatkozott, aki szerint az ember
nem olyan anyagból van, amilyen, hanem
amilyenek az álmai. Igy engem is az álmai
érdekelnek - fűzte hozzá a rendező - nem
pedig az, hogy utoljára miként vitték
színre a darabját.

Ezért jelentik rendezései a rejtett gon-
dolatok revelációszerű kibontását, olyan
értékek kiemelését, amelyek meglétéről
sok esetben maguk az írók sem voltak
meggyőződve.

Persze ez utóbbi igazán nem számít. Az
Arany János-i „gondolta a nyavalya!" nem
kérdőjelezheti meg az értelmezések
létjogát.

Szőke István munkáiban sokszor a
beváltnak hitt konvenciók - az operett,
népszínmű - világát állítja furcsán fény-
törő tükörrendszere középpontjába. Más-
kor meg éppenséggel e névtelen, bieder-
meier bájolgású darabok helyett fél- és
egészen klasszikus drámáknak a színház-
történeti tisztelet megkövetelte hagyo-
mányos - hagyományosan kövületszerű -
értelmezéseit rázza nagykockás pepit.
nadrágba.

Gogol komédiája, A revizor kétségkívül
a második csoportba tartozik.

Noha Szőke - talán az egy Shakespeare
kivételével -- nem törődik a színdarab-
szerzők Gothai Almanachjával. Úgy véli,
hogy például Moliére fénycsóvájában
Rostand-tól a társalgási vígjátékok
szerzőin át Ionescóig nagy, kis és közepes
fényű csillagok egész sora megfér. Ha
pedig Rostand Moliére-től tanult, végül is
milyen különbségnek kell lennie a Képzelt
beteg vagy a Cyrano előadása között?

De Bergerac lovag színpadi története
nem olyan, amilyen egy a hegeli
abszolútumok síkján tökéletes Cyrano-
előadás lehet, hanem amilyennek egy tö-
kéletes Moliére-estét kell elképzelnünk.

Mindez persze fordítva is igaz. Ha fi-
karcnyi fércművekből létrejöhet pompás
előadás, miért kéne akadémikus tiszte-
lettel megdermednünk egy klasszikus
dráma előtt?

Ráadásul Gogollal roppant könnyű dolga
volt a rendezőnek. Annál inkább,


