
lát!" - egy típus gondolkodásának korlátait
hangsúlyozzák. A darabban viszont nem
jutnak megfelelő szerephez, csupán
adalékot szolgáltatnak Zojka manőverei-
hez. A vázlatos szerepek, a nem különö-
sebben érdekfeszítő cselekmény ellenére
Bulgakov humora, iróniája, csipetnyi
gonoszkodása, pontos ítéletalkotása még
halványabb kivitelben is szórakoztató.

A miskolci Nemzeti Színház Egerben
Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében
Magyarországon először mutatta be az
1926-ban írt Zojka lakását. A NEP-korszak
közerkölcseit szatirikusan bemutató játék
így hiányt pótol, bár talán nem véletlen,
hogy eddig nem tudtunk Bulgakov
darabjáról. A rendezés a képlékeny anyagot
nem dúsította fel, hanem annak
könnyedségét, játékosságát emelte ki. Ez
helyénvaló a darab egészét tekintve, de
óhatatlanul megfosztotta az elő-adást a
továbbgondolkoztatás lehetőségétől.
Ötletes, szellemes rendezés, amely
megkomponáltságát tekintve kerek egész,
de a hangulatkeltésen túl nem érezzük,
hogy a valósághoz, a maihoz vagy az
akkorihoz, bármi köze is lenne. A
darabválasztás ebből a szempontból nem
telitalálat, viszont kétségtelen (Hegyi
eddigi munkái, elsősorban a Kazimir és
Karolin és a Lila akác alapján), hogy
tökéletes alapanyag a rendező színes lát-
ványvilágának színre állításához. Hegyi
rendezése a formai megoldásokat tekintve
most is profi munka. Mint nála mindig:
gyönyörű jelmezekben játszanak színészei
(Fekete Mária munkáját dicsérik a ruhák) a
látványát és hasznosságát tekintve kitűnő
színpadon. Azonban mindez néha öncélú;
nem egy rendezői értelmezés formába
öntése, hanem egy bevált - hangsúlyozni
kell: nagyon szórakoztató - formai
elképzelés ráhúzása a darabra. A szöveg
könnyen engedelmeskedik egy ilyen
koncepciónak is, a Bulgakov instrukciói
között szereplő „pokoli hangversenynek",
„szörnyű zenélő doboznak" erőteljesebb,
naturálisabb megfelelője a gyakran változó
szín-padkép, pincével, padlással,
vaslépcsővel, plakátokkal,
transzparensekkel, állandó nyüzsgéssel
együtt. Hegyi a tömeggel egészítette ki
Bulgakov komédiáját, s mint a Kazimir és
Karolin-ban új játéklehetőséget teremtett
így az előtér és a háttér között. A tömeg,
néha nyomasztó mozgalmasságával,
hangosságával, általában uralta a színpadot,
vagy némán, a háttérből éreztette jelenlétét.
A viszonylagos, a »praktikus" jólét Zója

lakásában, Szlávik István díszletében éle-
sen elvált a színpad állandó kellékeitől - a
kínai mosodától, a falragaszoktól, a
háttérben húzódó vaslépcsőtől.

Hegyi látásmódja a színészek munká-
jában csupán Molnár Zsuzsa (Mányuska,
a mindeneslány) és Szirtes Gábor (Keru-
bira) alakításában tükröződik igazán.
Mindketten a helyzet és a játék urai vol-
tak. Molnár Zsuzsa temperamentuma és
megjelenése, szolgálóként és manöken-
ként, elhomályosította a „hivatásos" höl-
gyeket. Szirtes Gábor valóban elhitette,
hogy a kínai groteszk külseje ellenére
lefegyverzően kedves és szeretni való. A
főszereplőről, Zója Gyenyiszovnáról csak
elhangzik, hogy maga az ördög,
viselkedése viszont egy csöppet sem sá-
táni, néhol inkább jelentéktelen, mint-sem
démoni. Egyénisége nem különösebben
színes vagy bonyolult: egy üzlet-asszony,
akinek volt egy ötlete. Varázsa csak az őt
megformáló Igó Évának van, de neki sem
mindig. A flegma, enervált úriasszonynak
kölcsönöz néhány nagy-vonalú gesztust,
fenséges tartást, de idegen marad a maga
teremtette új világban.

Az egyszeri színházi este öröme, amit
az egri bemutató szerzett, utólag vissza-
tekintve egyre halványul. Mert az ismét-
lés lehet, hogy a tudás anyja, de semmi-
képpen nem a megújulásé. Amire pedig
most Hegyi Árpád színházának nagy
szüksége lenne.

Mihail Bulgakov: Zojka lakása (Miskolci Nem-
zeti Színház)

Fordította: Király Zsuzsa. Dramaturg:
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PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

A három színészi alakítás, a három arcél,
melyhez az alábbiakban néhány észre-
vételt szeretnék fűzni, voltaképp három
változat a színpadi groteszkre. Külön-
bözőségük nemcsak abban áll, hogy három
nagyon is más darabról és elő-adásról,
másfajta szerepről van szó, ha-nem három
eltérő, különféle módon sajátos színészi
egyéniségről is. S ez utóbbi az igazán
érdekes számunkra. Mégis szívesen
vennénk Szalay László múlt századi
irodalomtörténésztől közös mottót e három
portré elé, aki szerint a groteszk olyan
műalkotás - a mi esetünkben ezen értsünk
színészi alakítást -, „amelyben a báj vagy a
fenséges a borzalmassal vegyülve az
ellentét következtében nevetségesen hat".
Hogyan születik meg, mit jelent ez a
stiláris vegyülék az egyes színészi
jelenlétben? S mi az, ami a nevetséges
hatás mögött rejlik ? Mert
természetszerűleg épp ez a „mögöttes" az,
amiért az itt kiemelt alakítások szerintem
figyelmet érdemel-nek.

Egy óriási csecsemő

A Nemzeti Színház Oresztész-
bemutatójáról a SZÍNHÁZ 1982/5.
számában már elemző méltatás jelent meg,
s benne szó esett Vajda László alakításának
remek „groteszk felhangjáról" is, ami
szerencsésen oldja fel az előadás második
felé-nek egyre fokozódó feszültségét.
Vajda játssza azt a fríg katonát, akinek
sikerül kereket oldania a Helené palotájá-
ban rendezett vérfürdőből, s amikor mégis
elkapják, hazudik, esküdözik, minden
korábbi létező és nem létező meg-
győződését könnyedén feladja, csak hogy
utat nyerhessen. Vagyis valójában annak
szatírjátékát adja elő, amit fenn „a nagyok"

drámai keretek közt művelnek : Vajda fríg
harcosának ebben az Ores-tész-
interpretációban ugyanúgy nincs miért
hősnek lennie, amiért a halott Agamemnon
két gyermekének sincs. Ezért kitűnő
ellenpont az előadásban a játékmód
alapszínétől látszólag elütő színészi
hangnem, ahogy ezt az említett kritika is
megállapítja: a játékosság a produkció
gondolati vonalát húzza alá.



arcok és maszkok
Vajda László fríg harcosa ráadásul

eunuch. Ez önmagában lehetne olcsó poén
is. De nem pusztán az előadást átfogó
rendezői látásmód miatt nem az, vagyis
mert épp eunuch mivolta terem-ti meg a
lehetőséget, hogy „a nagyok" véres
„terrorista"-drámájának szatír-játékát
eljátssza, hanem azért sem, mert Vajda
sajátos tartalommal tudja feltölteni a maga
eunuchságát. Színészi pályáján már
számtalanszor tanújelét adta, hogy különös
érzéke van a groteszkhez. De a Vajda-féle
groteszknek sokkal több a belső, mint a
külső ismertetőjegye. Ez-úttal se a színészi
megjelenés külsőd-leges jegyeire tenném a
hangsúlyt, ami különben igen hatásos és
magától értődően hangos tetszést arat a
nézőtéren, hanem arra, ami belülről teszi
több rétegűvé játékát. Először is képes
arra, hogy a megjelenéséből fakadó
nevetségességet perceken belül
elfeledtesse velünk. A kacagás, amit a
palotából való előhemperedése vált ki
belőlünk, rögtön az ajkunkra fagy.
Szerencsétlennek és esendőnek látjuk.
Felkelteni a rész-vétet a nézőben azok
után, hogy az előadás hátborzongató
hitelességgel tárta elénk a humanitás
értékeinek végletes devalválódását, nem
kis dolog. Nem is lehetséges másképp,
mint a teljes színészi önátadás által. Vajda
mesteri szaktudással cselekszi ezt.
Olyasféle képessége van a szereppel való
azonosulásra, ami csak az igazán
megrendítő romantikus színészek sajátja
lehetett. S ha annak, amit tesz, még sincs
semmi köze a romantikához (s amiért más
karakterű szerepeiben is legfeljebb
valami-féle átironizált romantikáról
beszélhetünk), akkor ennek eredetét
nemcsak a szaktudásban, de elsősorban a
színészi egyéniségben kell keresnünk.
Vajda épp azért hiteti el velünk
eunuchjának szerencsétlenségét és
esendőségét, hogy annál inkább
megmutathassa nevetségességét. De ez a
„belső" nevetségesség egészen más
minőségű dolog, mint az, ami első látásra
megragadott bennünket játékában: a báj és
a borzalom sajátos vegyüléke.

Olyan színészt látunk a színpadon, aki
jól tudja, hogy a színészi játékstílus abból
születik, ahogy a színész önmagával, saját
fizikumával, érzelmeivel, intellektusával
bánni képes a játékban. Jól tudja, hogy a
színészet végső soron esz-köz kell legyen
személyes igazságának,
tapasztalatanyagának felszínre hozatalá-
hoz. S ezért a Vajda-féle groteszkben
ugyancsak speciális idézőjel az, ami közé

az imént hangsúlyozott „azonosulást"
tennünk kell. Azt a többletet, ami a
romantikus színjátszástól leginkább hős
karakterű figuráit is elválasztja, elsősor-
ban nem a Brecht-féle elidegenítési
effektus alkalmazásával magyaráznám,
bár felfedezhető benne ez az inspiráció.
Az azonosulásra vagy ha úgy tetszik, az
átélesre - azért van szüksége, hogy
megmutassa az embert és a sorsot, mellyel
azonosul. De ennek a megmutatásnak
valósággal „testmelege" van, oly eleven,
oly közel kerül hozzánk, nézőkhöz, sőt
már-már meghat bennünket. Ám egyik
szemünk sír, a másik nevet. Mert míg
képes egy nevetséges, ijedten-gyáván
kereket oldó eunuchfigurát emberi
melegséggel feltölteni, a szituáció, amiben
megjelenik és amit végigjátszik,
sarkítottan nevetséges. Létre-jön az a
színészi szatíra, amelyben ott csillog a
humor könnycseppe.

Azt is mondhatnánk, megvan neki a
saját világképe a figura és a szituáció e
furcsa kettősségéhez, belső feszültsé-
géhez. De eszébe se jut, hogy ezt a
bölcselkedést kívülről mintegy ráakaszsza
a szerepre. Minden, amit mond, a játék
által szólal meg. Olyan ez a fríg eunuch,
akár egy óriási csecsemő. Rokonságban
áll Déry vagy Mrożek óriáscsecsemőjével.
Az abszurd dráma szereti a gyermekded és
a koravénség (túlérettség?) e morbid
szimbólumát. Az emberi lét
képtelenségének jelképét könnyű
felfedezni benne. Vajda alakítása ebben az
értelemben rokon az abszurd színházzal.
Az előadás arról szól, hogy ha a humánum
értékei devalválódnak, az ember léte
tragikusan értelmetlenné válik. Az ő
szatírjátéka ennek komédiáját mutatja
meg: abszurd a tragédiában.

„Vagy fordítva"

Különös, figyelmet érdemlő előadás Karl
Wittlinger Ismeri a Tejutat? című darab-ja
a kaposvári stúdióban. Olyan produkció,
ami nemcsak önmagáért áll jót, hanem
magáért a stúdiószínházért is mint
„műfajért". Egyrészt a szó legjobb
értelmében vett kísérletnek nevezhetjük a
vállalkozást: az együttes egyik fiatal
színésze (Máté Gábor) rendezőként is
kipróbálhatta erejét, sikerrel. El-
mondható, hogy meglehetősen "színész-
centrikus" rendezőnek bizonyult, s így --
másrészt - két színész (Jordán Tamás és
Bezerédy Zoltán) a nagyszínházi sze-
repeiken túl „jutalomjátékhoz" jutott.
Harmadrészt nagyon is „térre szabott"
előadás született, melyben nemcsak a

színészek játszanak, hanem maga a tér is:
a parányi helyiség sajátos teátrális
átlényegülésen esik át. S természetsze-
rűleg e három dolog, minthogy jó elő-
adásról van szó, szervesen összefügg. Ha
most mégis Bezerédy alakítását emelem
ki c naplóban, az nem pusztán a magam
önkényes választása; a színész-nek, aki
két esztendeje szerződött a fő-iskoláról
Kaposvárra, ez az egyik legérettebb
szerepmegoldása. S ha érettség-ről
beszélek, akkor ezen most elsősorban a
színészi adottságok kibontásának
komplexitását értem; a színész, akit fel-
színesen ítélve néha jellegzetesen „egy
arcúnak" láthatunk, ezúttal (bár nem elő-
ször) épp alkatának belső sokarcúságáról,
összetettségéről tesz tanúságot.

Előbb azonban elkerülhetetlenül kell
még néhány szót szólni magáról a da-
rabról. Wittlinger drámája afféle „színház
a színházban" játék. Egy ember, aki
esztendők múltán hazatér a háborúból,
furcsa, képtelen helyzetben találja magát.
Otthon, szülőfalujában már halottá nyil-
vánították, atyai örökségét kisajátították.
Helyzetét az teszi végképp fonákká, hogy
saját papírjai odavesztek, s hamis papí-
rokkal, „álnéven" sikerült csak hazajutnia.
Személyazonosságát, magyarán azt, hogy
nem halt meg, hanem él, ekképp nem áll
módjában bizonyítani. Végül a tortúra,
aminek ezáltal ki van téve, oda vezet,
hogy elmegyógyintézetbe zárják. Itt az
intézetben megírja e képtelen históriát -
színdarabnak. Ezt a színdarabot - egy
intézeti rendezvény keretén belül - orvos
és ápoltja eljátsszák. Az író a darabon
belüli darabot elő- és utójátékkal övezi.
Az előjátékban az ápolt bemászik az
orvosi szoba ablakán, elő-adja
propozicíóját: íme a darab, szeretné, ha a
doktor úr és ő ezt előadnák. A
kezelőorvos előbb megdöbben, majd a
főorvos utasítására belemegy a játékba.
Az utójátékban megismétlődik a jelenet,
de ekkor már a kezelőorvos mászik be a
főorvos ablakán. A szellemes dialógus-
technikával, jó színpadismerettel meg-írt
darab végső tanulsága kissé közhely-
szerűen hangzik: kiderül, hogy a normális
orvos sokkal abnormálisabb az általa
kezelt elmebetegnél.

Ha a kaposvári stúdióbemutatót „szí-
nészcentrikusnak" neveztem, akkor ezen
elsősorban azt értem, hogy az előadás a
színészi játékban keresi azokat a mélyebb
szellemi köröket, amiért érdemes e művet
eljátszani. Az előjáték itt naturális
valóság: Bezerédy ápoltja a kis terem
valódi, utcára nyíló, emeleti abla-



kán mászik be az orvoshoz. A darabon
belüli színdarab aztán a terem másik felé-
ben ácsolt dobogón folyik, s az utó-játék
is e betétdarab része lesz: maga az ápolt
játssza el a főorvost is. Ez-által lehetőség
nyílik rá, hogy a „szín-ház a színházban"
mélyebb tartalmi jegyekkel gazdagítsa az
eredeti mű sovány sztereotip igazságát.
Kissé a shakespeare-i „színház az egész
világ" gondolata lopódzik be e
bravúrdarab itteni interpretálásába.

Az író első instrukciója a Bezerédy ala-
kította ápoltról ekképp hangzik: „olyan,
mint egy komikus színész, aki szentet
alakít - vagy fordítva". Némi túlzással azt
mondanám, Bezerédy ebből a szerzői
utasításból olvassa ki a szerep lényegét.
Mert mi is az az „egyarcúság", az a
skatulya, amibe felszínesen ítélve
Bezerédyt elhelyezhetnénk? Könnyű ki-
jelenteni róla, hogy született komikus
színész. Nagyszerű képessége van a ka-
rikírozásra. Egy-egy fintora, hangsúlya,
sajátos gesztikulációja kínálja számára e
lehetőséget. Él is vele, s úgy tapasz-
talhattuk, többnyire szerencsésen kama-
toztatja: a nézőtéren mindannyiszor
végighullámzik a derültség. Távol áll
tőlem, hogy lebecsüljem Bezerédy ka-
rikírozó képességét, mert az a maga
nemében nagyon is autentikus eszköz a
kezében: a színészi persziflázs bizonyos
formája. Vagyis mintegy görbe tükröt tart
a figura elé, akit megformál: a túl-
hangsúlyozással és a gúnnyal lényeges
vonásokat emel ki. De színészi egyéni-
ségének ez valóban csak egyik arcéle. A
másik mélyebben rejlik, de Bezerédy
olyankor bizonyul igazán jó színésznek,
mint ezúttal is, amikor e másik is nyil-
vánvalóvá válik. A karikatúra mögött a

drámai sors. Ha úgy tetszik, a „szent".
Annak a valaminek a felcsillantása, ami a
legnevetségesebb, legkarikírozottabb
emberben is szívszorító.

Az, ahogy az Ismeri a Tejutat? e meg-
kettőzött szerepében komikus színész-
ként eljátssza a hős drámai sorsát, ennek
a több dimenziós színpadi jelenlét-nek
szép példája. Mert karikírozó gesz-
tusaival, túlhangsúlyozó fintoraival egy-
re mélyebb, egyre tragikusabb köröket
rajzol. Nevetünk, s közben összeszorul a
torkunk. Az ő játékában már rég nem
arról van szó, hogy a társadalom elme-
betegként kezeli, miközben normális.
Inkább valamiféle kafkai szorongásról: a
közösségi talaját vesztett ember „meta-
fizikus" létbizonytalanságáról. S e hideg-
lelős bizonytalanságot odáig tudja „csa-
varni", hogy már-már nem is tudjuk,
melyik az igazi arca. A komikus-e vagy a
drámai? Különösen amikor valósággal
„belebújik" a főorvos bőrébe. Itt egy-
szerre úgy tűnik, a Bezerédy-féle gro-
teszkben a wittlingeri „vagy fordítva" a
lényeg. Komikum és tragikum egy-másra
vetülése: ez is egyfajta vegyüléke a
bájnak és a borzalomnak. Bezerédy
Zoltán ezen az estén elhiteti velünk, hogy
e kettősség voltaképp valamennyiünkben
ott rejlik. S ez az ő színészi „mögöttese",
amiért lelkifurdalásos borzongással
hagyjuk el előadás után a kaposvári
stúdiót.

A cinizmus kudarca

Dürrenmatt A nagy Romulus című műve,
szinte mindvégig úgy tűnik, cinikus da-
rab. Majd amikor a végső jelenetben a
római birodalom utolsó császára és a bar-
bár germán hódítók vezére bölcsen meg-
beszélik, mi is a történelem parancs-

szava, egyszerre kiderül, hogy inkább
álcinizmus a Dürrenmatté. A hangsúly a
G.B. Shaw-tól örökölt, paradoxonokkal
dolgozó drámatechnikán van. A nagy
Romulus a shaw-i dramaturgia örököse,
folytatója, továbbfokozója. Valójában egy
moralista vízióját látjuk, de ez a moralista
a cinizmus álarca mögé bújik. Nem hisz
abban, hogy manapság még lehetne
tragédiát írni. Komédiája nem az egyes
embert ülteti a vádlottak padjára, hanem a
történelmet. Kollektív bűnökről beszél, az
emberiség vétkeiről, s ha általánosítható
típusokat teremt, azzal valójában
elidegenít, akárcsak Brecht. Megtiporja a
néző érzelmeit. A nagy Romulus szolnoki
előadása, ahogy erre e számunkban Szántó
Péter kritikája is utal, adós marad a
dürrenmatti látás-mód kibontásával. Annál
érdekesebb, hogy Kristóf Tibor a
címszerepben ragyogó érzékenységgel
rálel a dürrenmatti logikára. Sőt, úgy
érezzük, különös alkati rokonság fűzi
Dürrenmatt Romulusához: színész és
szerep ritka találkozásának lehetünk tanúi.

Előbb elhiteti velünk, hogy szó sincs itt
semmiféle paradoxonról. Csak egy
kiábrándult, életunt, közönyös uralkodó-
ről, akit a birodalom sorsánál százszor
jobban érdekel a maga egyéni kényelme.
Játéka persze már itt is elüt az előadás
hangvételétől, mely a dürrenmatti „tör-
ténelmietlen történelmi komédiát" kissé
patetikus, csaknem „egy az egyben"
történelmi játéknak fogja fel. Kristóf Tibor
Romulusának arcán már ekkor ott ül az a
rezignált és keserű mosoly, ami sejteti,
hogy a császár többet tud saját történelmi
helyzetéről, mint amenynyit hajlandó
elárulni. Egyelőre úgy tesz, mintha az
égvilágon semmi más nem érdekelné, csak
a tyúktenyésztés. Tyúkjai azonban császári
elődjeinek nevét viselik. Kristóf
alakításában ez a dürrenmatti játék különös
hangsúlyt kap. Az, hogy itt a tradicionális
értékek devalválódásának vagyunk tanúi,
nem annyira a dialógusok szavaiból, mint
inkább a színészi hangütés tónusából és a
mimikából derül ki. A tyúktenyésztés
Kristóf Romulusa számára elsősorban
bölcselkedés. Tűnődés a történelemről.
Csak épp a konklúzió kimondását
tartogatja későbbre.

Hamarosan eljön az ideje, hogy lelep-
lezze magát. Kiderül, hogy két évtizedes
császári uralkodása legfőbb feladatának azt
tekintette: romlásba vigye a birodalmat.
Mert belátta, hogy a birodalom, mely az
erőszak apoteózisát terem-

A frig harcos: Vajda László ( MTI fotó)



tette meg, halálra van ítélve. A tyúk-
tenyésztés és az egyéni kényelem keresése
pusztán szerep számára. Ez az álca, ami
mögött meghúzódik, hogy „levezesse" a
teljes összeomlás hadműveleteit, Úgy véli,
a történelem parancsszava a, hogy a
barbár hódítóknak meg kell semmisíteniök
a civilizált Rómát. Neki pedig nincs egyéb
dolga, mint bevárni a véget. Ez az a
drámai. pillanat, amikor tetőpontjára ér a
dürrenmatti cinizmus. Íme a cinikus
uralkodó, aki egyfolytában az uzsonnájával
és a fügeborraI van elfoglalva, miközben
hadvezérei, katonái, tartományai mind az
ellenség martalékává lesznek. Íme a kö-
zöny és az amoralitás netovábbja. Ját már
világos számunkra, hogy a Kristóf-féle
groteszkben mindenekelőtt a logikán van a
hangsúly, Az intellektus sajátos tornáján.
Ha Romulus ennyire komolyan veszi
történelmi szerepét, ahogy azt Kristóf
ábrázolja, akkor letagadhatatlanul van
valami morális elkötelezettség e teljes
amoralitásban. Nem értjük, pontosan mi
ez. A színész mesterien tudja, milyen
dózisban adagolja nekünk, nézőknek az
írói eszmefuttatást. Egyelőre nem tesz
többet, mint felvillantja a paradoxont. Azt
a gondolkodási formát, mely
feloldhatatlan ellentétekben látja a világot.
De a paradoxon mögött ott a moralista
vízió, Rejtett tartalék, Ennek még
kamatoznia kell, Kristóf játéka

Romulus: Kristóf Tibor (Szoboszlay Gábor felv.)

Az ápolt: Bezerédy Zoltán ( Fábián József felv. )

mindvégig ébren tartja az alapvélő szükséget,
ami a darabot élteti. Állandóan azt
várnánk. tőle, hogy végre pontot tesz a
mondat végére, De a pont helyett újabb s
újabb vessző ki-vetkezik: várakozásunkat
a végsőkig csigázza.

És végre szembekerült Odoakerrel, a
barbár vezérrel.. Eddigre már felesége,
lánya, egész udvartartása a tengerbe ve-
szett. Minden. elpusztult, a „nagy mű"
befejezve, eljött az óra, hogy Róma utolsó
császárának történelmi cinizmusa diadalra
jusson. Egyedül várja be palotájában a
germánokat, arra számítva, hogy

lemészárolják. Ehelyett Odoaker behódol
Róma császárának: a barbár vezér a római
civilizációt tekinti az egyedüli
mentsvárnak, hogy a germán hódító
szellem ne törhessen világuralomra, Itt
derül ki, hogy az író cinizmusa mögött
egy moralista rejtőzik. S ez az a fordulat,
ami a legnehezebb feladat elé állítja a
színészt: drámailag el kell hitetnie, hogy a
császár elfogadja saját cinizmusának
kudarcát, s hajlandó „nyugdíjba vonulni".
A „kis Romulusból" „nagy Romulussá"

kell válnia, hogy megmaradhasson a
civilizáció élő jelképének. Kristóf Tibor
alakításának, mely-re. leginkább talán az
intellektuális groteszk jelző illik, ez a
csúcsa, Mos t megmutathatja a. fenséges
és a borzalmas sajátos vegyülékét, Iszonyú
komédiába torkollik a. történelmi
cinizmus „hősi" vállalkozása: a császár,
aki egész birodalmát nyugodt szívvel
küldte a halálba, mert biztos volt a saját
veszté-ben, megmenekül. Itt értjük. meg
igazán Kristóf keserűi, rezignált, sokat
sejtető mosolyát. Ő már azt is eleve
érezte, hogy a cinizmus csak kudarccal
végződhet. Ezért tudta oly pontos
logikával végigvinni a dürrenmatti
játszmát, Köz-ben kívülről nézte az
egészet. Pontosabban épp belülről, Ő
maga már ismerte a kudarc titkát. Talán a
bekövetkezés módját nem, de a
bizonyosságát igen. Ez a „belülről", ez a
rejtett színészi nézőpont sajátos brechti
attitűd a Kristóf-féle groteszkben. De
nem idegen a darabtól, hanem
ellenkezőleg, éltető erőt jelent. Ügy tűnik,
Dürrenmatt nagyon is „számított" erre a
színészi attitűdre, mikor játékában. a
shaw-i paradoxont a német mestere
örökségével, a néző érzelmeit „megtipró"

elidegenítési effektussal
rokonította.


