
GYÖRGY PÉTER

A bíró kopasz,
a király meztelen

Kleist El tör t korsója Kaposváron

„Törvényeink nem közismertek, a
rajtunk uralkodó kis nemesi csoport
titká t képezik. Meg yőződésünk, hogy,
ezeket a régi törvényeket szigorúan
tiszteljük, ám mégis roppant gyötrel-
mes dolog, ha olyan törvények szerint
uralkodnak valakin, amelyeket nem is
ismer."

Franz Kafka: A törvények kér-
déséhez

Á nyitókép látomás. Donáth Péter díszlete
- Ádám bíró házának belseje a részletek
zsúfoltságával, szimbolikussá emelt
naturalizmusával, egyszerűségével és
érzékletességével egyaránt Brueghelt
idézi. Á fagerendákból épített, elhanya-
golt, omladozó szobabelsőre vásznakból
kifeszített, a színpad egész terét átívelő
alacsony tető - ég - borul, megtörve és
egyenletessé téve a függőlegesen aláhulló
fényeket. Á kép világítása - nem egy
előadás elhanyagolt s ezért bosszút álló
gyermeke - tökéletes. Á mindent elborító,
egységes sárga, látáshoz elég, ugyan-akkor
nyomott, sötét hangulatot árasztó
félhomály azonnali hatást eredményez. Á
nyitókép ereje révén az előadás - anélkül,
hogy egy szó is elhangzana naturális
teatralitás és vízió határán jár, a látvány
festőisége, sivárságának emotív ereje
letagadhatatlan.

Á tér mélyéről, a homályból, lassan
settenkedik elő az első szereplő (Sugár
írnok), felgyújtva az oszlopok oldalán
elhelyezett gyertyákat, bejárja az előteret,
rakodik, csapkod, morog a különös
fényben. Kép és mozgás egysége teljes, a
látvány egyértelmű, karakterisztikus: isten
háta mögött, mindentől elzárt, önmagába
fordult kisvilágban vagyunk.

Brueghelt említettem, hadd hivatkoz-
zam egyik képére, a V a ko kr a (Nápoly,
Galleria Nazionale di Capodimonte),
amelyben az „ábrázolás drámaisága foko-
zott élettel telik meg" (Max Dvorák), s
amelyen a monumentálissá emelt natura-
litás és a jelkép erejű látomás széjjelbont-
hatatlan, teljes egységet teremt. Á Gothár
Péter rendezte A z eltört korsóban is -- a
kisvilág emberi természetrajzán, kísérte-
tiessé emelt elhagyatottságán túl - felsejlik
egy egész világ katasztrófája, elve-
szettsége, bomlottsága.

Jól látta Gothár Péter, hogy Kleist
remekműve nem pusztán paraszti vígjáték,
pásztori idill", hanem súlyos, ro-
mantikusan kétértelmű darab, amelyben
érzékelhetővé, érthetővé válik annak a
világnak a működése, melynek legszélén
élnek Ádámék, a falu lakosai. Az eltört
korsó valóban Kleist legkevésbé roman-
tikus, tehát legkevésbé szélsőséges, vég-
letesen álomszerű darabja, de ettől füg-
getlen egy több tétegű, szimbolikus, bo-
nyolult szerkezetű, „különös, türelmetlen
iramú" (Babits) művel állunk szemben.
Épp ezért volt fontos és helyes, hogy
Kaposváron nem Németh László nem-
egyszer túl idilli, szelíd, hanem Tandori
Dezső kellően modern és érzéki, ki-
munkált fordításában játsszák, a hosz-
szabb XII. jelenetet teljesen kibontó s
ezzel a darab jelentésarányait alapvetően
befolyásoló változatban. Ebben a válto-
zatban felszínre kerülhetnek az elementá-
ris vígjáték összes utalásai, összefüggései,
s Gothár rendezésében végig ügyelt ezek
kibontására, értelmezésére.

Kleist darabjának főhőse Ádám bíró,
Huisumnak, az isten háta mögötti falu-nak
az ura. Jellemtelen féreg, de jellem-
telensége e kisvilág mértéke szerinti. Ő a
falu ura, de a világról ő sem tud, züllött-
ségében éppoly archaikus jelenség, mint
társai, mint az egész falu maga. S Ádám
bíró egy reggel, szennyes ágyából ki-
verve, arra riad, hogy Walter jogtanácsos
közeledik Utrechtből, a világból, Huisum
jogszokásait, a bíró tevékenységét meg-
vizsgálandó. S az elhagyott falu jellem-
vesztett bírája rémülettel és ingerülten áll
félelmetesen elegáns, nagyvonalú hivatali
elöljárója előtt, hisz az ő jelen-létében kell
lefolytatnia egy tárgyalást, kell
megmutatnia képességeit. S a tárgyalás, az
eltört korsó ügye a darab lényegi
története.

Törvénynap van, így beállít a panaszos
Márta asszony, akinek éjjel valaki eltörte
a korsóját; vele jön leánya, Éva, s a Márta
által gyanúsított Ruprecht, Eva vőlegénye.
A helyzet kellően zavaros. Márta szerint a
korsót Ruprecht törte el, Ruprecht váltig
állítja, hogy látott ő valakit éjjel Évánal,
akit elvert, aki menekülése közben eltörte
a korsót, aki el-vesztette parókáját, akiről
nem tudja, ki lehetett. Ádám bíró, fején
sebekkel, paróka nélkül, kopaszon áll a
színpadon. Éva, aki jól tudja, hogy a bíró
járt nála az éjjel, hallgat. Csak lassan, a
második fel-vonás végére derül ki, mivel
is zsarolja folyamatosan Ádám: Ruprecht
katonai mentességét ígérte cserébe Éva
éjjeléért.

Ádám ugyanis megmondja Évának, hogy
a katonákat nem Utrechtbe viszik, hanem
Ázsiába, a messzi Batáviába, ahol vér-has
és láz vár mindenkire.

Mindenki látja a színen, hogy Ádám, a
bíró, kopasz (a király meztelen), de nem
mindenki mer hinni a szemének. Á tu-
dásától megrémült Éván kívül csak a
külön jelenettel beavatott nézőnek, Sugár
írnoknak és a minden hájjal megkent, sok
gazemberséget tapasztalt Walternak
világos szinte azonnal a helyzet. Walter
azonban a tárgyaláshoz ragaszkodik, az ő
szándéka, szerepe csak lassan válik nyil-
vánvalóvá. Az egyszerű emberek (Rup-
recht, Márta) nem hihetnek szemüknek: a
bíró bíró, még ha ismerten rossz is, tu-
dottan züllött, kéjenc, akkor sem lehet-
séges, hogy ő legyen a tettes.

Ádám tehát azzal, hogy a tárgyalást
lefolytatja, azzal, hogy él hatalmával,
automatikusan visszaél vele. Az ő küz-
delme a látszatért, a többieké saját gya-
nújukkal a tények végül is legyőzhetetlen
erejével - folyik.

Kleist helyzete tehát dramaturgiailag
tökéletes. Á világvégi bíró nekilát, hogy
szerény hatalmával visszaélve elrejtse az
igazságot, megnyitja a tárgyalást, lelkesen
felkiált: „Itt indul útjára az igazság." Nem
kétséges a vég, Ádám inkább utóbb, mint
előbb lelepleződik, a parókát megleli a
szomszéd, Brigitta asszony, aki egyben
nyomokat is lel a hóban: az ö
dög nyomait, amelyek a házhoz vezette.
Ádám pedig kínos vigyorral rejtegeti
dongalábát, forgatja sebekkel teli, kopasz
fejét.

O tehát repül, a vígjáték, úgy tűnik,
tökéletes. A hazug és sánta embert, nem
gyorsabban, mint ama bizonyos kutyát, de
utolérik, az igazság és boldogság útjában
immáron semmi sem állhat.

Íme itt van Walter, a magasabb hivatal
mindent rendbe hozó képviselője, (a talán
még nem mezítelen király), aki mindent
rendbe hoz, a polgári vígjáték így ér véget.
Keserűségre optimizmus következik, a
bűn elnyeri büntetését, a világ alapjában
rendben van.

Csakhogy Kleist jól tudja - s ezért volt
lényeges a XII. jelenet -, hogy a valóság
másképp van, a nemes, jó hivatalnok is
meztelenné lesz, a világ valójában
egyáltalán nincsen rendben.

Walter tudja, hogy a bíró sötét gaz-
ember, de csak akkor leplezi le, amikor
már elkerülhetetlen; amíg tartható a
látszat, addig az mindennél fontosabb. O
nem lebuktatná a bírót, hanem a tárgyalás
után nyugdíjazná, s ez a különbség



már nem csekély. Walternak nem az a baja
Adámmal, hogy korrupt és aljas, hanem
hogy rosszul az. Ádám jól tudta, hogy a
bírónak mindent szabad, csak rosszul élt
vissza a hatalommal, nem tartotta be a
látszat fenntartásának érdeké-ben
megkövetelhető játékszabályokat. Huisum
uraként azt hitte, ellát Utrechtig, azt hitte,
hogy ott ugyanúgy korruptak és hazugok,
mint ő. Holott ott már másképp aljasok,
másképp élnek a hatalommal, s ezt Ádám
nem ismerte fel.

Walter nagyvonalú, elegáns korrupt-
ságához képest Ádám bíró pitiáner s túl
durva. Eszközei nem korszerűek, ezért
tűnnie kell. Walterban és Ádámban a
hatalmon levők két uralkodási technikáját
mutatja meg Kleist, s ez a darab egyik
lényege. Mert A z eltört korsó első szint-jén
polgári vígjáték, melyben a hatalommal
való visszaélés lelepleződése a téma, de
egy szinttel mélyebben a kisvilág és a
hatalom különböző típusainak összeüt-
közéséről,, falu és város találkozásáról van
szó. Ádám eljárása még elég egyszerű
volt. Egész egyszerűen valótlant állít,
közli, hogy az állam, amelyet képvisel,
hazudik: Ruprechtet nem Utrechtbe,
hanem a távoli Ázsiába, Batáviába viszik,
a titok tudójaként s árulójaként lép fel.
Éva ezért hallgat rémülettel, s először
megkönnyebbülten hallja Waltertól az
igazságot: Ádám hazudott, az állani igazat
mondott, a katonákat csak Utrechtbe
viszik, ott szolgálni viszont hazafias kö-
telesség. De aztán lassan fordul a kocka,
Évának lassan nincs jobb szó Pogány
Judit finom, a folyamatot teljes realitásá-
ban visszaadó játékára feldereng: lehet,
hogy Walter is hazudik, lehet, hogy a
katonákat valójában Batáviába viszik. A
törvényt emberek képviselik, s ha egyik
szolgája hazudik, miért ne hazudhatna a
másik, s ha a törvényt csak hazugok
képviselik, valójában mi is a törvény. Éva
bizonytalan lesz, nyugalmának vége; a
világ hirtelen megváltozott, átláthatatlan
lett. Olyan helyzetbe került, amivel nem
tud megbirkózni: itt már elégtelen a
becsület, a jó szándék, a tisztesség.
Walterral szemben végül tehetetlen, a
„magasabb politikával" szemben nincsen
eszköze. A jogtanácsos már tudja, hogy a
durva hazugság módszerei időszerűtlenek,
a terrort felváltja a korrupció; tudja, hogy
a nyugalomhoz a nép hite kell, s ha meg
lehet, hát meg is kell venni - így is
cselekszik. Lehet, hogy a katonákat
Utrechtbe, lehet, hogy Batáviába viszik,
lehet, hogy ezt még Walter sem tudja,
lehet, hogy ehhez ő is túl ala-
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csont' képviselője a törvénynek. De a
lényeg nem ez, hanem a látszat fenntartása,
s ha azt Ádám módszerei lehetet-lenné
teszik, jöjjön Sugár írnok, ki rég bíró akart
lenni, higgadt, ravasz, kellően korrupt.

Lassan érthetővé válik minden sejtelem,
igazzá minden allegorikus vonatkozás: az
eltört korsó Hollandia történetét ábrázolta,
amit Márta asszony sirat, azt már nem
hozza vissza senki sem. Walter a felszínen
megoldja a helyzetet, lefizeti Évát,
Ruprechtet, de a mélyben valójában már
látható, hogy minden milyen beteg. A kor,
melyben Huisum népe él, érthetetlen és
átláthatatlan, a történelem történetei fejük
felett történnek. Az elő-adás, a darab vége
a teljes sötétség és kétségbeesés. A zárókép
ereje egyenértékű a nyitánnyal. Sugár
írnok, a megbízott új bíró ül asztalánál,
gyertyáktól meg-világított arcán jól látható
tekintete, amint a sötétbe, a semmibe
téved. Sugár már tudja, ha ő is a bíró,
milyen érzés is, ha „olyan törvények
szerint uralkodnak valakin, amelyeket nem
is ismer" (Kafka).
Gothár Péter rendezésében a két fel-
vonás hangvétele jelentésének megfe-
lelően eltérő, de az előadás végig éppoly
naturális, mint amilyen intellektuális és
átgondolt. A .rendezés egyszerre élt le-
hetőségeivel, színészvezetés, díszlet, vi-
lágítás, jelmez egyaránt jól szolgálta
koncepcióját, a darabértelmezés végig
követhető volt, még ha nemegyszer
megtört is a ritmus, és a szereposztási
tévedések miatt párszor tévessé vált az
előadás hangvétele.

Az első felvonás a látomásé és a teát-
rális, naturális elemeké kellett hogy
legyen, amint a második rész - falu és
világ összetalálkozása diszkrétebb,
ironikusabb megoldásokat követelt. E
kettősséget Gothár megteremtette, az
előadás végére minden vígjátékon
túlmutató utalás igazolódott, a félelem és
bizonytalanság légköre uralja az egész
színpadot.

Kiváló alakítást nyújtott Rajhona Ádám
bíróként. Kopaszra borotváltan
mimikájának minden lehetőségét fel-
színre hozza, arcjátékának gazdagsága le-
írhatatlan. Utolérhetetlenül komédiázik,

ahogy sántít, grimaszokat vág, szervilis-



előtt, az a jellemformálás mintája lehet.
Remekül teremti meg az aljasságában és
rafináltságában is korlátolt, ostoba ember
alakját, aki minden illúzión túl van, aki
kifejezetten meglepődik, amikor látnia
kell, hogy az igazságnak még van némi
szerepe a bíróságon. Önmagáról és a
világról egyaránt lesújtó véleménnyel
van, s minthogy az előadás legnaturá-
lisabb alakja, ezért Rajhonáé a legka-
rakterisztikusabb alakítás.

Nagy része van a nyitójelenet erejének
megteremtésében, ahogy megmozdul,
érzékelteti, milyen is az az ember, akit
látni fogunk. Már biológiai funkciói sem
működnek rendesen, kínlódik már a vi-
lágon mindennel, nyög, harákol, szellent.
Rajhona teljesen megértette, hogy Kleist

vígjátéka milyen vad és elementáris is
valójában. Kulcsfontosságú Walterhoz
való viszonyának pontos érzékeltetése.
Ha fél is Waltertól, tudja, hogy az nem
lehet különb nála, ezért bízik abban, hogy
romlottságuk közös nevezőre juttathatja
őket az igazság elkendőzésének ügyében.
Rajhona pontosan formálja meg ravaszság
és közöny kettősségét, azt a végtelenül
érzékletes nihilt, amely-ben a bíró létezik.

Remek volt Lukáts Andor Sugár ír-
nokként. Ismerten rekedtes, kicsit suttogó
hangját jól használta fel, beépítette Sugár
higgadt, megfontolt, törtető jellemének
felépítésébe. Mindvégig érzékel-tette a
hatalomra éhes, mindenre képes törtető
visszafojtott feszültségét, amellyel

az alkalomra vár, mikor végre Ádám
helyére léphet. Gothár rendezésében az
egyébként nem egyértelmű szerep teljes
ívét felrajzolhatta, annak stádiumai pon-
tosan követhetőek voltak. Már a legelején
Ádám ellen dolgozik, igyekszik elnyerni
Walter kegyeit, minden mód-szerrel
kimutatja, mennyire nincs köze ahhoz a
stílushoz, amelyet főnöke kép-visel. Á
nyugodt, szalonképes korruptság elnyeri
jutalmát: Sugár írnokból megbízott bíróvá
lép elő. Más kérdés, hogy ekkorra már
felismeri, hogy az emelkedés értelmetlen
volt, az út nem vezetett sehova. S ez a
felismerés, közöny és fáradtság állapota,
ahová Sugár eljut, az előadás egyik
alapvető üzenete. Lukáts Andornak pedig
nagy érdeme, hogy kevés szóval, pár
gesztussal, állandó és néma színpadi
jelenlétével teszi valósággá az elgondolást,
a Kleistnek megfelelő rendezői
interpretációt.

Okos és megfontolt volt Koltai Róbert
Walterja is. Az első felvonásban inkább
csak egy-egy visszafogott gesz-tus utal
karaktere egészére, arra, hogyan áll hozzá
Ádám dolgaihoz, Huisum népéhez.
Eljátszotta nekik az igaz bírót, de eközben
nem hagyott kétséget afelől, hogy
valójában ki is ő. Pontosan érzékei-tette,
hogy átlát Ádám dolgain, de nem őt félti,
hanem a látszatot óvja, nem az igazság
érdekli, hanem a törvényesség látszatának
fenntartása. Koltai játéka a XII. jelenetben
már világosabban érezteti, ki is Walter
valójában. Ékkor kell megnyernie
(megvennie) Huisum bizalmát törvényei
iránt. Itt van szükség igazi képességeire,
csendben, higgadtan zsarol, korrumpál,
óvja a hatalmat s vele együtt önmagát.
Eddig csak játszott, mikor dühöngött,
akkor is csak inkább bosszankodott, miért
nem képes Ádám okosan aljas lenni.
Koltai pontosan ábrázolja a profi undorát
az amatőr iránt.

Az előadás legkényesebb kérdése a női
szereposztás. Nem szeretném a fiatal és
bizonyítottan (a tavalyi évad Árden
bemutatójában) tehetséges színésznő, Kari
Györgyi alakításának problémáit túl-
hangsúlyozni, de ez a kérdés az előadás
említett ritmuszavarának, időnkénti el-
akadásának oka. Gothár Kari Györgyire
bízta Márta asszony, Pogány Juditra Éva s
Csákányi Eszterre a szomszédasszony,
Brigitta szerepét. Pogány és Csákányi
között Kari Györgyi nehéz helyzetbe
került, azt hiszem, túl súlyos, túl nehéz
feladatot kapott, amellyel nem birkózott
meg. Márta szerepe kettős. Egy-részt ő
mondja el s ő képviseli a darab
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allegorikus monológját, síkját; másrészt
egyszerű . es tisztességes özvegyasszony,
kinek múltján kívül semmije sincsen. Kari
Györgyi fúl sok lehetőségről mondott le,
szövegét végigkiabálta, a perlekedő
vénasszony sémájára szorítkozott, s ez
kevés volt . Márta szerepének
kidolgozatlanságát. még hangsúlyozta
Pogány Judit Évája, aki visszafogottan
használta jellemző hangját és
artikulációját, valóban eltűnt szerepében.
Évává lett, a sértett, megalázott és
tehetetlen lánnyá. Tel- , jes őszinteséggel
mondja el Walternak, mi is történt Ádám
s közte azon az éjjelen, felszabadultan
komédiázik, utánozza Huisum bíráját,
sántít, krákog, már-már táncol, míg rá
nem ébred helyzetükre. Alakítása
drámaívá válik, amint észre-veszi. , hogy
egy világ omlik össze körülötte, látjuk
gyanúja ébredését, rádöbbenését a teljes
hazugság lehetőségére, arra, hogy a világ
kiismerhetetlen. A percnyi bolondozás, a
vígjáték sikoltássá változik; Pogány Évája
már tudja, hogy hiába menekül. a
megbízható, csak kissé buta Ruprecht
karjaiba - az élet már soha nem lesz
olyan., mint volt. Fenyegető , ismeretlen
és sötét marad.

Súlyos volt kisebb szerepében Csákányi
Eszter is. A pletykálkodó, kicsit buta, a
bíró lába nyomát az ördögével
összekeverő vénasszony szerepe nem
egyszerű . Többek között Brigittának kell
érzékeltetnie, milyen is Huisum naiv,
archaikus lényege, mekkora. a. különbség a
kisvilág és a Walter képviselte város
uralma között. .A különös az, hogy Csá-
kányi árnyalt, kicsit ironikus játékmódja

ha mint megoldás önmagában teljes
értékű is - jobban illett volna .Márta
asszonyra, amint Kari Györgyi hangos,
egyszerű. szerepértelmezése Brigittára.
Csákányi elementaritása, robbanékony-
sága és iróniája így kicsit rossz helyre
került, ez azonban nemcsak a színésznő,
hanem a szereposztás kérdése is.

Sajnos túl egyszerűen oldotta meg ifj .
Mucsi Sándor Ruprecht szerepét. A buta,
szerelmes melákot, már-már az ide nem
illő naturburschot játszotta, holott
Kleistnél s Gothár koncepciójában ennél
többről volt szó. Értetlenségnek, tehe-
tetlenségnek és megdöbbenésnek, indu-
latnak olyan mélységeit kellett volna ér-
zékeltetnie, amit ifj . Mucsi Sándor el-
mulasztott.

Szó volt. már Donáth Péter kulcsfon-
tosságú díszletérő l, jelmezeiről. A szín-
padi látvány megtervezettségének, egy-
séges kép jellegének értéke nem méltat-
ható eléggé.
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Parasztkomédiák
Szegeden és
Békéscsabán

Két -Időben és térben, művészi pályában
és életműben eltérő író komédiáját: Illyés
Gyula Bolhabálját és lvo Bresan Paraszt
Hamletjét mutatta be a Békés megyei. Jókai
Színház illetve a szegedi Nemzeti.
Színház. Á különbözőségek el-lenére
érdemes egymás visszfényében
megvizsgálni őket.

Mindkettő komédia, cselekményük fa-
lusi környezetben játszódik, szereplői
parasztemberek. Mindkét színpadi játék
magába foglal egy másik játékot: a Bre-
san-darabban a téesztagok előadják a saját
képükre formált Hamlet-tragédiát; .Illyés
summásai pedig felelevenítenek egy
kényszerű helyzetre kiötlött pünkösdö-
lést.

A Bolhabál szereplői a harmincas évek
dunántúli summásai, a magyar agrárpro-
letariátus legkiszolgáltatottabb, föld nél-
küli rétegéből valók. A Paraszt Hamlet
hősei viszont a. negyvenes évek végének
Jugoszláviájában egy termelőszövetkezet
tagjai, a föld birtokosai. Ez a történelmi
és osztályhelyzet húz éles határt a. két da-
rab értelme és értelmezése közé, jóllehet
a konkrét szituáció mindkettőben végső
soron a hamleti alaphelyzetre: a „kizök-
kent az idő" képletére vezethető vissza. A
közös kérdés tehát: születnek-e Hamletek,
s milyenek ezek a Hamletek, akik hivatva
lennének „helyretolni azt ".

A Bolhabálban Illyés Gyula válasza,
Bresan művében a Hamlet színpadi meg-
valósítása mint felelet meglepő módon
összerímel: a kikovácsolódó közösségi
erőben rejlik. a változtatás lehetősége!

A „játék a játékban" dramaturgiája
mellett a két komédia építkezése között
egyéb hasonlóság is fölfedezhető. A ki-
élezett helyzetek bármelyik pillanatban a
komédiából tragédiába fordulhatnak. A.
drámai és a vígjátéki elemek közötti ké-
nyes egyensúly így tág teret enged a ren-
dezőknek arra, hogy mához szóló „üze-
netüket" megfogalmazhassák.

Bolhabál

Illyés Gyula komédiáját 1966-ban mutatta
he nagy sikerrel a Déryné Színház először
Alsópáhokon, majd az akkori saj-
tóvisszhang szerint. - számtalan kis falu

közönsége kacagta, Izgulta végig az elő-
adást. A siker ellettére csak 1972-ben
jelenik meg újra a darab a Thália Szín-
ház színpadán .Bál a pusztán címmel, át-
dolgozott formában. A változtatás indí-
téka egyrészt az, hogy a korabeli kritikák
kifogásolták az író didaktikusságát (főleg
a Diák alakjában, il letve színpadi
szövegében) valamint a hosszúra nyúlt
harmadik felvonás ismétlődő átöltözéseit.
'Más-részt Illyés a városi közönségnek
szóló jelentéssel is gyarapítani akarta
mondanivalóját, ráadásul a Thália
színészeinek. alkatához igazodva. Erről
az előadásról is elismeréssel szólt a sajtó.

Jó humorú és igényes vígjátékban alig--
ha bővelkedik mai színmű irodalmunk, így
akár furcsállhatnánk is, hogy miért nem
szerepel sűrűbben a Bolhabál szín-házaink
repertoárján. Alighanem a rendezők úgy
vélik, hogy napjaink igényeinek jobban
megfelel a. fanyar, groteszk játék, mint az
egyszerű helyzetekből épülő vásári
komédia.

De ennél is valószínűbb, hogy azért.

nyúlnak félve a darabhoz, mert a ponto-
san megfogalmazott és nagyon határozott
írói szándék ellenére ez nem vásári
komédia, hanem több és ugyanakkor ke-
vesebb is annál. A farce - vagy Illyés
magyarításában: kópéjáték - komikus
helyzeteket és jellemeket halmoz egymás-
ra, miközben szüntelenül tudja a néző : a
félreértések, ellentmondások egyszerűen
megoldódnak.

A farce-tól azonban idegen az író -
egyébként jó szándékú - kívánalma is (a
rendezőkhöz szólva): „Ne hagyjon ki
képzeletük egyetlen nevettetési alkalmat,
nem állva meg ,a »legalpáribb« vásári
bohóckodásig. Úgy mégis, hogy folyton
a. legmagasabb emberi kényességgel ha-
ladjanak közös kerékcsapásban."

A Bolhabálban egyedül a ruhacsere ötlete
származik a vásári komédiából. Maga a
darab összességében az illyési oevreből
és eszmevilágból lelkedzett; magába
olvasztva a parasztábrázolás megelőző
eredményeit és , korlátait. Vitatható az is',
életre lehet-e .kelteni a múlt egyfajta,
esetünkben vásári színjátékát! (Irodalmi
analógiával élve: Arany János sem re-
konstruálta a .Buda halálával a nem létező
magyar népi eposzt, hanem írói életmű-
vébe szervesen beil leszkedő Arany Jánosi
műeposzt alkotott!)

A farce nem. tűri a drámainak a közel-
ségét sem. Illyés pedig maga figyelmez-
tet: „...a hely s az idő komor." A Puszták
népéből ismert szituáció: „Februá r vége
felé az uradalom egyik t i s z t j e . . . ,


