
zást, mint megdöbbenést kelt. Ez a ren-
dezői beavatkozás egy napjainkban hi-
telesebb színpadi világ megteremtéséhez
vezetett, bár ez egyúttal a konvencionalitás
irányába tett engedményeket
eredményezett. Hiszen igen sok színházi
előadás szerepelteti ezt a - különböző
eleganciájú: hol frakkos, hol pelerines -
alakot, aki kívülálló, de beavatkozó,
szemlélő, de manipuláló is egy személy-
ben. Ez a figura veszélyesen sokszor
szerepel ahhoz, hogy hamarosan színpadi
közhellyé váljon. Talán még nem az.

A zalaegerszegi előadás hitelessége azt
is jelenti, hogy Baal emberibbé válik, s ha
nem akarjuk számon kérni a produkción a
dráma saját világát, akkor egyet-érthetünk
ezzel a megoldással - de az irónia
megfogyatkozása mégsem helyeselhető.
Hiszen ez utóbbi az az alapvető
szemléletmód, ami a mű egészéből (cse-
lekménvéből, a szereplők viszony rendsze-
réből) kirajzolódik. Ennek itt csak halvány
nyomai vannak. E jelenségnek - az eddig
említetteken kívül - az is oka, hogy a
játéktérben egy naturalizált-átesztétizált
világ jelenik meg. Az át-esztétizáltságot
olyan elemek hordozzák, mint a
mindvégig látható diaképek, a szereplők
Laczó Henriette tervezte kosztümjei, a
fényeffektusok, a tárgyak attributumai, a
naturalizáltságot pedig elsősorban a
játékmód, a zabálások-ivászatok, az
erőszakosság, a közvetlen fizikai
agresszió jelenléte, a vízben való henter-
gések stb.

Az előadás képi világának egyik fő
jellemzője az, hogy a látvány kevés, de
többféle funkciót hordozó elemből áll.
Valló Péter játékterében valamennyi tárgy
több értelmű, megsokszorozódott jelentést
hordoz - s ez ritka erénye az előadásnak.
A fák sokféleképpen tagolják a teret. Míg
a nyitóképben a szín-pad két hosszanti
oldalán szép szimmetriában helyezkednek
el, a játék folyamán újabb és újabb tereket
hoznak létre (szobaajtót, erdőt stb.) Végül
- a záró-képben - a padlón egymásra
hányva ugyanazt a dezintegrálódást
jelenítik meg, amit Baal sorsa is példáz.
Hasonlómód ötletes az
ülőalkalmatosságok és asztalok többféle
szerepeltetése is, melyek hol éttermet, hol
kocsmát, hol nyomortanyát jelölnek.

A hanghatások közül a Dörner György
komponálta zenét kell kiemelnem, amely-
nek mindvégig szerepe van a pro-
dukcióban. Ez a zene -az egész előadással
párhuzamosan - a lágyság felé, a fino-
mabb összhangzatok irányába mozdult

el, s kevesebb benne a drámában ere-
detileg meglevő túlzás, diszharmonikus-
ság, szertelenség. Ez a gitár-, zongora- és
szintetizátorkíséret (melyhez néha ének és
egy-egy ütős járul) inkább szalonzene,
mint drámai erejű muzsika.

A színészi játék megítélésében. egy
(anti)expresszionista mű esetében
nemigen lehet a jellem- vagy karakterfor-
málás hiteléből, szuggesztivitásából ki-
indulni. Többnyire csak a színpadi je-
lenlét intenzitása az, ami támpontot ad
egy-egy szerepformáló értékeléséhez. Eb-
ben a zalaegerszegi előadásban ez utóbbi
szempont az, mely alapján a tizenhárom
színművész közül Soproni Ágit, Császár
Gyöngyit és Aron Lászlót tudom kiemelni
- a már említett két főszereplőn, Nemcsák
Károlyon és Derzsi Jánoson kívül. Egy
kegyetlenségekkel teli. szín-házi
előadásban nem túl hálás feladat lírai
szerepeket megformálni, mert ezek
óhatatlanul halvány alakításoknak fog-
nak tűnni a többi karakter mellett.
Nádházy Péter és Maronka Csilla sem
kerülhette el ezt a veszélyt; líraiságuk
ellenpont lehetne, de jelenlétük nem tud
elég intenzívvé válni ehhez a funkcióhoz.
A további szereplők is valahol félúton
vannak a hangsúlyos színpadi jelenlét és a
hangsúlytalan szereplés között.

Valló Péternek és munkatársainak
zalaegerszegi Baal-előadása részletesen
kidolgozott, alapos munka, azonban
hiányzik belőle a reveláló erő, a nézőkre
gyakorolt „közvetlen és erős" - akár
értelmi, akár érzelmi -- hatás.

Bertolt Brecht: Baal (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház)

Fordította: Jékely Zoltán. Díszletter
v
ező:

Valló Péter, Jelmeztervező: Laczó Henriette.
Dramaturg: Böhm György, Zene: Dörner
György. Rendező: Valló Péter.

Szereplők: Nemcsák Károly, Nádházy
Pe ter, Maronka Csilla, Derzsi János, Sop-
roni Ági m. v., Áron László, Farkas lgnác
Pálffi Zoltán, Latabár Árpád, György János
Császár Gyöngyi, Bihari Ágnes, Zámbó
Lilla.

KOVÁCS DEZSŐ

Változatok
a kiszolgáltatottságra
Harold Pinter egyfelvonásosai
a tatabányai Orpheusz Színházban

„Valami történik" - ezek az első, szim-
bolikus jelentésű szavai az Afféle Alaszka

kómából ébredő hősnőjének, Deborahnak.
Később, lassan megvilágosuló tudatába
villan a felismerés: „semmi sem történt
velem. Nem voltam sehol." A
nyárspolgári külvilág „józan" ítéletét ke-
zelőorvosa, Hornby tudatosítja számára:
„Maga ... nem volt jelen, nem vett részt
semmiben. Mi voltunk azok, akik
szenvedtünk."

A dráma történéseinek logikai íve a
jelenlétvesztés fölismerésétől az énazo-
nosság kereséséig terjed; a furcsa, extrém
drámai szituáció (az amnéziás tudat
küzdelme a jelenlét visszaszerzéséért, majd
a megváltoztathatatlan viszonyok
tudomásulvétele) modellértékű esemény-
sort vetít elénk a személyiség huszadik
századi fenyegettetéseiről, elveszítésé-ről.
A pinteri szöveg alighanem legfontosabb
mondata ez a talányos, a történéseket
lebegővé, megfoghatatlanná eme-lő
mondat: „Valami történik."

A dráma
ezáltal, majd a befejezés hasonlóan
szimbolikusan elvont mondatai révén kap
metafizikai vetületet. A pinteri drá-
maszerkezet persze konkrét, lokalizálható
történetet is hordoz, de igazi lényege a
szüntelen végbemenő történés, a lelki-
pszichikai késztetések befejezetlen, lezá-
ratlan, szüntelen folyamata, melyben a
szüneteknek, a csöndeknek éppúgy jelen-
tése van, minta cselekvéseknek, a gesztu-
soknak, a kimondott szónak. Ezek a szü-
netek és csöndek roppantul „elevenek" és
,beszédesek": a lényeges drámai el-
mozdulások ezek alatt mennek végbe, még
akkor is, ha a játék külső képe közben
mozdulatlanságot és változatlanságot
mutat. Az Afféle A la s zka legsebezhetőbb
dramaturgiai mozzanata alig-hanem éppen
maga a cselekmény, a századelőről
„kölcsönvett" abszurd történet; talán nem
véletlenül illesztette a dráma szövege elé
maga az író a sztori epikai hátterének
„magyarázatát", minta játék
kiindulópontját, ahonnét elrugaszkodva
fölépítheti a maga univerzumát.

Ennek a Harold Pinter-i világmetszet-nek
az alapelemeit s hordozóit már jól
ismerjük, többek között A gondnokból,



A hazatérésből, a Születésnapból. Az
Afféle Alaszkában s némiképp módosult
alakváltozatban Az utolsó pohárban is
nyomon követhetjük e világkép épülését,
a zárt terek szituációteremtő élményét, a
szüntelen ambivalenciát, bizony-
talanságot mint a kiszolgáltatottság for-
rását, ami a realitás síkját áttételek nélkül
emeli metafizikussá, az emlékezés drama-
turgiáját, mely a kimondott és véghezvitt
cselekedetekre a nosztalgikus múlt
visszfényét vetíti, az általános fenyege-
tettséget, az idegenséget, a tárgytalan
szorongást stb. Az Afféle Alaszkában
Deborah egy kórházi szobában ébred,
huszonkilenc évi öntudatlan álom után. A
helyszín, mint Pinternél annyiszor, zárt
tér; szoba. Khell Csörsz artisztikus
lebegésében is fenyegető színteret épített,
ami funkcionálisan valóban egy-
személyes kórterem képét mutatja (kór-
házi vaságy, zöld huzatú bútorok lát-
hatók a puritánul berendezett szobában),
ám a teret kivilágosuló-elsötétülő rá-
csozat határolja, ajtaja nincs a helyiség-

nek, csak résnyi bejárata, s a színtér
domináns eleme maga a látvány, a fala-
kon-rácsozaton átszűrődő felragyogó,
majd kihunyó fény. Semmi kétség,
valóságos és metaforikus térben vagyunk,
a díszlettervező és a rendező, Zsámbéki
Gábor a pinteri konkrétság-nak és elvont
lebegésnek olyan szerencsés vizuális
képét találta meg, ami termékeny és
gazdag hátteréül szolgálhat a játék
egészének. Ez a játéktér a rendezői
koncepció szerves része, s valóban
funkcionálisan vesz részt a dráma gondo-
lati ívének s rendezői értelmezésének a
kibontásában. Elvileg persze több jelen-
tésréteget is hordozhat, elvont-szimboli-
kus tartalmakat éppúgy, mint konkréta-
kat, ám lényege szerint éppen a szöveg
immanens tartalmait segíti életre kelni s a
rendezői gondolatot megérzékíteni.
Valamikor a darab első felében Deborah
riadtan döbben rá, hogy nem a háló-
szobájában van, bár ez a szoba - számom-
ra -- ismerős neki valahonnan. Emlékeket
idéz, ismeretlen tájak szállodaszobái vil-

lannak elé, majd egyszer csak így szól:
„Ez egy fehér sátor. Ha félrehajtom a
ponyvát, kilépek a Szaharába." A Khell
Csörsz-i, vakító fényben ragyogó szoba
leginkább ezt a „fehér sátrat" idézi, ami
természetesen Deborah öntudatlan kép-
zeletében él. Miként az idő múlása, a nap-
szakok váltakozása is az ő tudatának
csapongó mozgásában jelenik meg. A
dráma végén, amikor pár percre ébren
átéli az önkívületbe való visszazuhanás, a
jelenlét elvesztésének gyötrelmeit, az
egész terem kivilágosodik, a falak rácso-
zatából éles, hideg fény árad, az egész
szoba szinte vakítóan ragyogni kezd, majd
az öntudat visszanyerése után lassan
kihunynak a fények, a szoba tárgyai fekete
kontúrokat kapnak a háttér ellen-fényétől
A csapongó képzelet, az öntudatlan tudat
mozgásainak képe vetül a játékra, a
valóságos drámát a képzelet drámájává,
metafizikai tragédiává emelve.

Deborah viruló fiatal lányként esett
öntudatlan álomba. Huszonkilenc évvel
később a gyermeklány tudatával és
pszichéjével ébred, középkorú nőként.
Lassan, nagyon lassan ébred csak tudatára,
hogy ami vele történt, pontosabban ami
vele nem történt meg, csak a biológiai
létezés korlátozott szintjén végbe-ment,
jóvátehetetlen. Az amnéziás tudat
csapongása nemcsak tehertétele ébre-
désének, de a felismert valóság előli
menekülés lehetősége. Az álom és a va-
lóság, a képzelet és a realitás valami fur-
csa játékban mosódnak össze benne: éb-
redése ráébredés a valódi világra, ami elől
nyomban menekülni is akar, hiszen az
fenyegető, rideg, idegen. Az extrém
pinteri szituáció, ezáltal nő modell-
érvényűvé: az emberi fenyegetettség, ki-
szolgáltatottság és világba vetettség drá-
mai paradigmájává.

Bodnár Erika vibráló érzékenységgel
jeleníti meg előttünk e sokszoros át-
változás drámáját. Deborah-ja megmaradt
egészséges lelkületű, infantilis kamasznak,
akire valósággal rázuhan a felnőttlét egész
súlya s önnön sorsának tragédiája.
Kapcsolatteremtési kísérletei a világgal és
önmaga egykori énjével nemcsak
tragikusan szánnivalóak, de sokszor
groteszkek vagy élettelien komi-kusak is.
Percről percre más ember ül a
kezelőorvossal szemben: babusgatásra
vágyakozó kislány, megszeppent fiatal nő,
az életet még nem ismerő, de súlyaiba már
belefáradt asszony. Kusza emlékeiből
nemcsak a derűs gyermekkor képe
rajzolódik elő, de amaz idilli arany-koré
is, amikor még azonos lehetett ön-

Pinter: Afféle Alaszka (tatabányai Orpheusz Színpad). Vajda László (Hornby) és Bodnár Erika
(Deborah) (Iklády László felv.)



magával, beteljesülni látta vágyait, s har-
móniában élhetett a világgal, Arcán ér-
zelmi viharok száguldanak végig: kirob-
banó, eufóriás öröm, percnyi boldogság,
majd kataton magány, világvégi remény-
vesztettség. Emlékeket sorol, banális ké-
peket idéz föl az egykori fényes életből; a
múlt hétköznapi szövegei soha nem látott
metamorfózison esnek át: az egy-kori
önfeledt boldogság, az önmagával azonos
lét visszfénye vetül mindenre, amit
megidéz: „De volt, hogy a tér megnyílt és
könnyűvé vált, és volt, hogy megnyílt, és
én olyan könnyűnek éreztem magam, és ha
az ember ilyen könnyű-nek érzi magát, el
tud táncolni hajnalig, és én hajnalig
táncoltam minden áldott éjjel ... egy ideig
... azt hiszem."

(Pinter maga sem tagadja, hogy világ-
látására, dramaturgiájára Kafka és Beckett
volt a legnagyobb hatással. A becketti
abszurd dráma hatása, azt hiszem,
pontosan nyomon követhető az Afféle
Alaszka építkezésmódján is. Deborah em-
lékfolyamaiban nem nehéz felismernünk az

Ó, azok a szép napok inspirációját.)
Bodnár Erika Deborah-ja attól válik

igazát] eredetivé, szinte dokumentarista
fogantatásúan életközelivé, hogy a figura
sajátos pszichológiáját, kialakulatlan tu-
datából adódó alakváltozásait roppantul
hajlékonyan, finom eszközökkel formálja
meg. Elfojtott fellángolásai, ön-magába
zuhanása, lágysága és megkeményedő
jelleme arról tanúskodik, hogy rövid
öntudatra ébredése alatt áthullámzik
lényén az egész é l e t , mindaz, amit átélt, s
mindaz, amit örökre elveszített.

\z ő ideges mozgékonyságával, szer-
telenségével szemben kezelőorvosa,
Hornby (Vajda László) csupa tiszteletet
parancsoló szoborszerű nyugalom; a szék
szélén ül, mozdulatlanul., feszült
figyelemmel szemléli ápoltját, amint élet-
re kél. Kétségbeesetten próbál behatol-ni
Deborab érzelmi világába, de mind-
annyiszor ,,visszapattan" a lány szerte-
lenségétől, csapongó tétovaságától,
egyéniségétől. Deborab érzelmességével
szem-ben ő a józan racionalitást képviseli,
azt a nyárspolgári világot, ami elől betege
olyan riadtan menekülni próbál. Vajda
Hornbyja kimérten beszél, minden mon-
datnak különös hangsúlyt ad: minden
egyes szavából a nő iránti odaadás árad.
Mégis képtelenek kommunikálni egy-.

mással, a két ember két külön világban él,
s e világok között nemigen nyílik átjárás.
Deborab húga, Pauline (Básti Juli)
sajátosan egészíti ki párosukat: vázlatosan
kidolgozott szerepéből kő-

vetkezően a nyárspolgáriság karikatúráját
formálja meg, de figuráját elég szél-
sőségesen elrajzolja, már-már a groteszkig
tágítja. Hornbytől annyiban különbözik,
hogy ó mar meg sem próbál azonos
érzelmi hullámhosszra hangolódni
nővérével, bár ő is érzi, megszakad1
minden kapcsolat közöttük, ostoba bana-
litásokon kívül nincs mit mondaniuk
egymásnak.

Ha az Afféle Alaszka drámai góc-
pontjában a jelenlétvesztés következmé-
nyeinek kibontása állt, akkor Az utolsó
p o há r című egyfelvonásos az emberi ki-
szolgáltatottság legbrutálisabb fajtájának,
a fizikai-lelki terrornak az anatómiáját

nyújtja. Az eredet, a világképi fogan-tatás
most is ugyanaz, mint az Afféle Alaszka

esetében. A megkínzott értelmiségi,
Victor első kimondott mondata
(„Nem ismerem magát") előző da-
rabban is elhangzott akkor Deborah

ajkán. dráma "tárgya" tehát ugyanaz, a
jellegzetes pinteri szituációban, :t lélek-
tani vallatás drámájában is idegenségről,
szorongásról, kiszolgáltatottságról az
emberi lét fenyegetettségeiről lesz szó -
csak más drámai alaphelyzetből kiindulva.
lIa nem tudnánk, hogy Pinter koherens
életműve1 létrehozó író, akár politikai
tézisdrámának is gondolhatnánk ezt a
négy rövid párbeszédből összeálló
mesterművet: Ám Pinter valóban öntör-
vényű szerző: ugyanarról beszél mindig,
nyúljon bár a látszólag legkülönbözőbb
témákhoz.

vallatás ' kietlen, zárt szobában zajlik.
A falak kopárak, mocskosak, vérfoltok
maszatolódtak szét rajtuk. A vallatószoba
egyetlen „berendezése" egy falból kilógó,
bosszú gumicső, amiből víz csordogál. A
vallatás ocsmány „kelléke" előbb a
padlóra d o b v a hever, majd a falból
kiálló kampóra akasztják. Dön-

Pinter: Az utolsó pohár (tatabányai Orpheusz Színpad). Rajhona Ádám (Nicolas) és Básti Juli (Gila)

(Tatai Tibor felv.)



gő, ormótlan vasajtón taszítják be ebbe a
kietlen, pislákoló és idegesítően zizegő
neonú helyiségbe egy értelmiségi házaspár
tagjait, majd gyermeküket. (A jelenetek
közti sötétségben zuhogó lépések hal-
latszanak, kissé naturalista szcenírozást
idézve.) A fizikai attrocitásokat (részben)
már elszenvedték. Most a még gyötrel-
mesebb megaláztatás következik: egy ci-
vilbe öltözött, nyájas modorú szadista
pribék, egy korlátlan hatalmában kéjelgő
fasiszta vadállat gyötri halálra őket - a
saját gyönyörűségére. Paradox dolog len-
ne elidegenedésről, világhiányról, az em-
beri autonómia elveszítéséről beszélni ott,
ahol a legfékevesztettebb ember-
telenségről, embernek ember általi halál-ra
kínzásáról van szó. Az utolsó pohár
világában az emberi kiszolgáltatottság ad
absurdum fokozva jelenik meg, mint a
korlátlan hatalomból fakadó torzulás s az
ember visszasüllyedése az állati létbe.
Nemcsak a vallatottak drámája játszódik le
előttünk, de a vallatóé is: Nicolas, a
brutális indulatú és deformálódott érzékű
vallatótiszt azért is sülylyed olyan mélyre
az emberi aljasság mocsarában, mert
mindennemű kapcsolatát elveszítette az ép
erkölcsiségű emberek-kel, s egy fasiszta
hatalom bábjaként maga is őrlő
malomkerekek közé szorult. Abban az
aljasul képmutató modorban, ahogy a neki
kiszolgáltatottakkal beszél, még
fölismerhető az emberi kommunikáció
vágyának halvány emléke, ha torzult
formában is.

„Finomul a kín" - írta József Attila még
a század harmincas éveiben, s e finomuló
kínról szól a század irodalmának
jelentékeny része. A civilizáció fejlődésé-
vel, az emberi viszonylatok bonyolultabbá
válásával s a totalitárius hatalmi struktúrák
létrejöttével nemcsak az emberi
kapcsolatok finomszerkezete változott
meg, de megteremtődött az emberi
méltóság meggyalázásának intézményes és
magas szintre fejlesztett formája is. Az
utolsó pohár abszurd szituációjában már
nem a fizikai kínzatás a legborzalmasabb,
de az a meztelenre vetkőztetett emberség,
ami teljesen védtelen az intézményesített
terrorral szemben. A da-rabban nem
hangzik el konkrét utalás a dráma
helyszínéről, s bár Pinter nyilatkozatában
latin-amerikai diktatúrákról beszélte
művével kapcsolatban, tudjuk, bármely
ország vagy államberendezkedés magára
ismerhet a pinteri vallatószobáról, amelyik
ilyen fokon intézményesíti a brutalitást, az
aljasságot, az emberi kiszolgáltatottságot.

Az előadás ritka erénye a dráma „ki-
töltetlen helyeinek", szöveg közti szüne-
teinek érzéki feldúsítása: Rajhona Adám
és Végvári Tamás játéka. Pinter nem-csak
hogy kevés dramaturgiai instrukciót ad a
színészeknek, de a szöveg váz-szerű, laza
kompozíciójával szinte kötelezővé teszi az
alakok színészi kiegészítését. Rajhona
Nicolasa olyan gyűlöletesen romlott s
olyan mocskosan pojáca is egyben, hogy a
legelemibb védekező reakciókat sem hívja
már elő a vallatottakból: tehetetlenül és
egykedvűen tűrik, csináljon velük
akármit. A csúszó-mászó mozdulatlanná
dermeszti a körül-levőket, ha
ellenkeznének, akkor is érintkezniök
kellene vele. Rajhona meg-annyi velejéig
romlott figura után ismét újítani tudott,
már-már démoni alakot teremtve. Ahogy a
lábaival idegesen dobol, vagy a vasajtót
rugdossa, ahogy a vérfoltokat kapargatja a
falon, vagy vér-fagyasztóan mosolyog, az
mindent elárul Nicolas igazi, szadista
énjéről. Végvári Tamás úgy játssza a
megkínzott értelmiségit, hogy elhisszük
neki, legszívesebben meghalna, már csak
üresen bámulni, mozdulatlanul tűrni
maradt ereje. Tekintetével végig követi
Nicolas köröző mozgását, de már nem
remél kegyelmet, csak mielőbb szeretne
kilépni ebből a gyötrelmes
megaláztatottságból. Az egész ember
egyetlen merő zúzódás. Második
megjelenésekor már élőhalott, beszélni is
alig tud, már csak a szeme él, egy-
kedvűen, csodálkozva, vádlón. Básti Juli
összegörnyedő-összeroskadó alakja perc-
nyi emlékként idézi a rettegést, az iszo-
nyatot, az elszenvedett brutalitásokat.

A játék, akárcsak az Afféle Alaszka
esetében, dinamikusan, feszesen meg-
komponált. Zsámbéki és színészei meg-
találták a szünetek „kitöltésének" és a
csöndek funkcionális alkalmazásának op-
timális arányát. Nizuális megjelenítésé-
ben, világképében szervesen egymásba
épülő előadás született. (A fordító: Bátki
Mihály.) Harold Pinter drámái egy, illetve
két évvel a londoni ősbemutató után
adekvát előadásban keltek életre magyar
színpadon.

Harold Pinter: Afféle Alaszka (Tatabányai
Népház Orpheusz Színháza

Fordította: Bátki Mihály. Dramaturg:
László Tibor. Díszlet: Khell Csörsz. Rende-
ző: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Bodnár Erika, Vajda László,
Básti Juli.

Harold Pinter: Az utolsó pohár
Szereplők: Rajhona Ádám, Básti Juli,
Végvári Tamás, Tóth Marcell.
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Hímnem - nőnem

Pirandello: Az ember,
az állat és az erény Egerben

Bölcs mértékletességre és józanságra vall
az egri Gárdonyi Géza Színház új ve-
zetőjének, Szikora Jánosnak a döntése,
mikor bemutatkozásul Pirandello e mű-vét
választotta, rendezőül Zsámbéki Gábort
nyerte meg, s mind ő, mind a Katona
József Színház színészeinek szerep-lése
már bizonyos garanciákat nyújthatott a
sikerre. Mindez maximálisan érthető és
méltánylandó, hiszen Szikorának eddigi
rövid, de bonyolult pályája után minden
oka megvan a higgadtságra és
óvatosságra. Semmilyen induló színház-
nak nincsen szüksége a bukásra, s Eger-
ben is csak sejteni lehet, hogy „mit tud" a
közönség.

Pirandello nevét a mai napig belengi a
modernség még mindig megborzongató
mítosza, mindezt nem zárja ki, sőt
elősegíti a könnyen érthetőség. Piran-
dellónál a közönség nem érzi magát is-
kolában, s e remekműve különösebb
ellenállás nélkül közelíthető meg, s ez is
igen fontos tényező lehetett a darabvá-
lasztáskor. Így tehát a szerző által garan-
tált modernség és a művészi hitelesség
fedezete lehetővé tették, hogy a színház
első alkalommal ne egy tragikus művel,
hanem egy biztos sikerrel kecsegtető
vígjátékkal kezdjen. A z ember, az állat és az
erény igazán nem túl „nehéz" darab,
könnyen érthető. Vígjáték, amely komé-
díává alakítható át, bőven nyújtva alkal-
mat a rendezői invenciók felvillantására,
kiélésére, az ötletek egész tárházának
felhasználására, kipróbálására.

Zsámbéki Gábor pedig bátran élhetett
alkotói fantáziájával: saját társulatának
színészeivel dolgozott, s tudta, mire szá-
míthat, mire képesek. Igy aztán a kellő
biztonságban, jóleső „felelőtlenséggel"

komédiázhatott, s alkalma nyílott bebi-
zonyítania, hogy épp az efféle laza, oldott
s nevetéssel teli színház milyen komoly
szakértelmet s tapasztalatot köve-tel meg,
milyen pontosságot igényel az állandóan
gyorsuló tempó, s fegyelmezettséget a
színészvezetés e magasiskolája.

Zsámbéki színháza - s ezt itt érdemes
újra hangsúlyozni - minden ízében realista
és humanista (ez jelen esetben annyit


