
relmes levél tartalmát egy többszólamú
melodráma hozza tudtunkra. Claudius
rideg-süketen, prózaként silabizálja a
sorokat. Pedig Hamlet énekel: ellágyult
ariózóval ajánlja fel a levélben Opheliá-
nak igaz-magát. A szép jelenetet a bot-
rányra éhes nagy nyilvánosság, az udvar
bevonulási indulója festi alá.

Hogy mennyire színház a zenés pop-
színház, arról meglehetősen megoszlanak
a vélemények. Vannak, akik szerint a
műfaj felmenői a musicalnél keresendők,
így a zenés színjáték valamennyi ismérve
érvényes rá az énektől a táncig, a
látványos szcenikai kerettől a színészi
játékig, és a pop vagy rock címke csak a
zene hangvételére, hangzásvilágára
vonatkozik. Mások vitatják ezt, és arra
hivatkoznak, hogy a műfaj klasszikusai
(például a Szupersztár) jellegzetes pó-
diumi produkciók (oratóriumok), melyek-
nek drámaiságát a koncertszámok sze-
repszerűsége biztosítja, és a teátrális
kifejezőeszközök csak járulékosak. E fel-
fogás hívei arra hivatkoznak, hogy még
az előadás látványelemei sem feltétlenül
színháziak, hanem jellegzetes szórakoz-
tatóipari show-effektusok (jelmez, vilá-
gítás), amelyeknek tartalmi súlya el-
enyésző dekorációs funkciójuk mellett.
De találkozunk olyan nézettel is, hogy a
poporatórium éppen napjainkban formá-
lódik pódiumból színházi produkcióvá, a
műfaj szalonképessé válásának, intéz-
ményesülésének jeleként. (Lásd a Víg-
színház sorozatát vagy az István, a király
előzékeny befogadását a Nemzeti szín-
padára.)

Katona Imre rendezése mintha a kö-
zéputasság jegyében fogant volna. A pro-
dukció több, mint oratórium, de kevesebb,
mint színház. Az oratórium felé mutat a
keskeny, mélység nélküli, a plasztikus
színjátékos szituációk kialakítására
jóformán alkalmatlan tér, amely a portál
síkjára tervezett mozgásoknak biztosít
elsőséget, és ezzel a szólistákat emeli ki,
míg a bonyolultabb, többszereplős
viszonylatok megteremtéséről rendre
lemond. Ugyanebbe az irányba mutat a
díszletezés hiánya is. A szcenikai kör-
nyezet egyetlen játszó eleme egy felező
revüfüggöny, amely a kint-bentet ér-
zékelteti, valamint vetítővászonként a
szellemjárást és Polonius halálát árnyjá-
tékkal ábrázolja. Koncertrekvizitum a
diszkólámpák szakadatlan villogtatása is,
bár megjegyeznénk, hogy e megoldás
meglehetősen „snassz", és még elnéző
jóindulattal sem képes felidézni a tö-
megspektákulumok nem feltétlenül ízlé-

ses, de mindenesetre nagyszabású káp-
rázatát.

Katona ebben a kopár pódiumi térben
mégis színházat akar csinálni. El kívánja
játszatni a Hamletet. Ráadásul - akár
Malgoték - az avantgarde kifejezőeszkö-
zeivel. Ezúttal is a látványszínház ajánlja
magát partnernek. Az a játékmód, amely
a képi fantázia felszabadításával ragadja
meg a racionális logikával már alig követ-
hető tartalmakat. Katona korábbi rende-
zései sziporkáztak a telitalálatos jelzé-
sektől. A Hamletben is ezzel a jellegzetes
amatőr formakinccsel sáfárkodik. Remek
mint pódiumjáték a Gonzago megöletése
(az úgynevezett egérfogó) pantomimje.
Olykor a jelzések az allegória szintjére
emelkednek. A koponyát nem Hamlet,
hanem Claudius szorongatja kezében a
trónbeszéde alatt, elorzott
országalmaként. Az alattvalók talp-nyaló
hűségét aranyeső nyugtázza stb. (Sajnos,
láthattunk fáradt, kiürült jelképeket is!)

A Grópiusz Társulat - a rendezői per-
szonálunió jogcímén a Rockszínház fél-
amatőr státusú háttéregyüttese - össze-
szokottan, anyanyelvi szinten beszéli ezt
a színházi dialektust. A maguk műfajában
alig van kifogásolnivaló munkájukban.
Nagy Feró színészi teljesítményéről már
nem mondható el ugyanez. Az elő-adás
szándékosan ütközteti a szereplők erősen
stilizált színpadi magatartását Nagy Feró
természetességével. (E kontrasztot még
túl is hajtja a rendezés azáltal, hogy
Hamlet csupa dróton rángatott
marionettfigurával áll szemben. Ami -
tegyük hozzá - nem éppen új ötlet.)
Csakhogy Nagy Feró - színészként! -
civil marad, aki nem fegyverez le játéka
őszinteségével, mert nincs a magányos
hős nagyra törését elhitető karizmája.

A Hamlet egyetemi színpadi ősbemu-
tatója nem aratott lelkes sikert. De nem is
bukott látványosan. A közönség egysze-
rűen tudomásul vette a produkció tényét,
de az empatizálástól húzódozott. Ennek
szerteágazó okait igyekeztem az előb-
biekben kitapintani. Mégis dolgozik ben-
nem a kétely, hogy talár a legfontosabb-
nak nem szenteltem kellő teret. Érdemes
volna megbizonyosodni, vajon helyén
volt-e Nagy Feró Hamletje egy par excel-
lence értelmiségi játékhelyen'? A populá-
risba oltott avantgarde-nak volt-e esélye
az áttörésre? Es vajon hogyan fogadná a
produkciót az a közönség, amely nem
forog ugyan műveltebb körökben, de
Hamlet „balhéit" a világgal testközelből
ismeri?

ERDEI JÁNOS

A hatalom tükre

A Hóhér és bolond
a Radnóti Miklós Színpadon

„Cselekedeteik által annyira elve-
szíthetik szabadságukat a teremt-
mények, hogy végül képtelenek lesz-
nek azt cselekedni, amit tenni maguk
is szükségesnek látnak és szeretnének
is."

(Johannes de Sanctis)

Majd' ötszáz éve, hogy a politikai szféra
autonómmá lett. A hatalom megragadá-
sának és gyakorlásának szabályai azóta
szinte rítussá merevültek. Amennyire
véres és tragikus volt e szabályok megta-
pasztalása és a tapasztalatok megörökí-
tése (gondoljunk Shakespeare drámáira!),
annyira kacagtató maga a rítus. Helytől,
időtől és főként egyéni képességektől
mintegy függetlenül kényszerülnek ugyan-
is emberek arra, hogy „Shakespeare-t
játsszanak". Kényszerülnek, ugyanis a
politikai szféra autonóm lévén, a sza-
bályok, a rítus megváltoztatása minden-
kor a bukás kockázatát rejti magában.
Erre a torokszorítóan groteszk helyzetre -
mert ne feledjük, a játék tétje változat-
lanul az emberek élete! - a társadalom a
maga módján válaszolt: „függetlenítette"
magát a politikától. Amennyire egyálta-
lán lehetett, kinyilvánította önnön auto-
nómiáját. Mintegy a hatalom zavartalan
gyakorlásának feltételéül szabta, hogy az
a lehető legkevésbé zavarja az ő szabad
működését (szerencsésebb tájakon a fel-
tételeket jogszabályok garantálják; gyön-
ge garancia, de a semminél azért több):
megszületett a „civil társadalom". (Ez-
által az egyébként is csak illuzórikusan
felszámolható „elidegenedés" ugyan nem
szűnik meg, de hatása - az addigiaknál
valamivel szűkebb - korlátok közé szo-
rul.) Ennek a folyamatnak az egyik (mel-
lék)terméke a (politikai) vicc, ami a köte-
lezően, sőt kényszerűen hangoztatott
rituális szövegeket szembesíti azok refe-
renciájával. Az erjedés végül egy művé-
szet alatti műfaj, a kabaré megszületésé-
hez vezetett. Ez az „alatt" azonban na-
gyon is viszonylagos! A politikai-hatalmi
mechanizmus kiismerése ugyanis magát a
mechanizmust tette - esztétikai szem-
pontból - érdektelenné. Kiélezetten fo-
galmazva: vagy shakespeare-i dráma szü-
letik, vagy az sem. Az előbbit megírták,
az utóbbit meg minek (megírni) ... Ugyan-
akkor a dolgok mégiscsak „ott" dőlnek el!



A művészi sterilitás, illetve az esztétikai
értékvesztés dilemmájának föloldására
századunkban két, többé-kevésbé sikeres
kísérlet történt: Brechté és Dürrenmatté.
Mindketten - és szükségképpen - a
groteszk felé mozdították el az ábrázo-
lást: a viszonyok minden addig ábrázolt-
nál nyersebbek, már-mára groteszkségig
primitívek. Ez az út viszont gyakorlatilag
járhatatlan. Ugyanis még egy lépés, és a
viszonyok már bohózattá egyszerűsöd-
nek, s ami esztétikai szempontból súlyo-
sabb: maguk a megjelenített alakok is
karikatúrává silányulnak.

A Hóhér és bolond Mexikója egy sehol
sem és mindenütt létező „banánköztár-
saság", ahol az azóta diadalmas felkelés
kiváltóiról, a két nemzeti mártírról várat-
lanul kiderül, hogy élnek, s ezzel eszeve-
szett, de meglehetősen elnagyoltan meg-
írt hatalmi bohózat veszi kezdetét.

Szurdi Miklós rendező a dalszövegeket
író Verebes Istvánban és főként a szí-
nészekben olyan társakra lelt, hogy a
találkozás eredménye minden várakozást
felülmúl: élő, eleven színházzá lesz.

Szurdi a két főszereplőt, a kivégzés
okozta lelkiismeret-furdalásában állító-
lag öngyilkosságot elkövető Hóhért
(Márton András) és az állítólagos áldoza-
tot (Nagy Sándor Tamás) kiemeli a drá-
mából. Még ég a nézőtéri világítás, ami-
kor a két színész elénekli a „Jegy-dal"-t:
„Kérem a jegyet / ... / Akinek nem telik a
bemenetre, / Ne számítson szeretetre /
Ki itt potyát sírva koldul, / Legjobb lesz,
ha visszafordul / . . ." Ezáltal az előadás
egésze idézőjelbe kerül, ugyanakkor meg
is keményedik. Idézőjelbe kerül az elő-
adás, mert a két főszereplő a megszokott-
nál intimebb, konferansziékapcsolatba
kerül a közönséggel; és meg is keménye-
dik, mert mindkét színész elegendő esz-
közzel és erővel rendelkezik ahhoz, hogy

elhitesse azt, amiről a dal szól: ne mű-
vészkedésre számítson a nagyérdemű,
hanem arra, hogy pénze ellenében itt
szórakoztatni fogják. Prof módon. Es így
is történik.

Ez az idézőjel mélyül tovább az előjá-
ték után. A hajdani filmhíradók obligát
Beethovenje egy „mexikói tudósítás" ké-
pei alá dörög. (A filmbetét színházban
esztétikailag problematikus, de ott, ahol
konferansziék vannak, magától értető-
dő.) A filmvásznon burleszkelemek ke-
verednek valami Eizenstein-paródiával.
A tudósítás a két hős (Márton András és
Nagy Sándor Tamás) mártíromságáról s a
népfelkelés eredményeiről szól. A két
konferansziénak nemzeti hősként való
szerepeltetése véglegesíti, hogy kabaré-
ban vagyunk, és éppen ezáltal Szurdinak
sikerül lesöpörnie mindazokat az elvárá-
sokat, amelyek nehezítenék az esemé-
nyek élményszerű befogadását. Egy alig
közepes irodalmi anyagot különböző
rendezői fogásokkal nem föltupírozni és
korrigálni igyekszik, hanem egyetlen
mesterfogással „lefokozza" azt, ám épp
ezáltal az egész egyszerre élni kezd. S
Szurdi lépésről lépésre mintegy rekonst-
ruálja a megtagadott színházat, s ezáltal a
darab végén egészen közel vezeti a nézőt
ahhoz, amit régebbi idők kritikusai
katarzisnak neveztek.

A tulajdonképpeni nyitójelenetben egy
ünnepi tribünt látunk: „emberközelben".
Az államelnök (Gosztonyi János), fe-
lesége (Gordon Zsuzsa), fiuk, aki a hata-
lom várományosa (Nemcsák Károly) és
ambiciózus menyük (Takács Katalin)
celebrálják az ünnepséget, miközben
fogaik között válogatott szitkokat szi-
szegnek és vágnak egymás fejéhez. Amíg
ünneplők és önmagukat ünnepeltetők
elkülönülnek egymástól, ez a beállítás
ellenállhatatlan komikum forrása.

Azonban a gegek - az előadással úgy-
sem vetekedhető - felidézése helyett cél-
szerűbbnek látszik a színészi alakítások-
ról szólni.

Nemcsák Károly látszólag hálás szere-
pet kapott. A születésével akaratlanul is
hatalmi cselszövések kellős közepébe
került idióta alakját kell megformáznia.
Alakítása - talán egy egészen apró váltás-
nak is köszönhetően - bravúros. Amikor
ugyanis felesége az ő, Rodrigo halálos
fáradtságával s törött kezével mit sem
törődve tovább hajszolja őt egyre vadabb
és értelmetlenebb útján, Nemcsák mó-
dosít artikulációján: tisztán kezd beszél-
ni. S az egyre abszurdabb helyzetekben
megszólaló tiszta emberi hang egyszerre
átértékeli a helyzetet. A hatalom őrült
körforgásától elragadottak között ő, az
idióta az egyetlen (viszonylag) normális.
Kár, hogy a rendező ezt a váltást a beállí-
tásokkal már nem érzékelteti, s Nemcsák
is csak egyik (fölcserélhető) táncosa a
végső hatalmi keringőnek.

Nemcsákéhoz mérhetően jó, de egy
picit kidolgozatlanabb a feleségét, Or-
tensiát játszó Takács Katalin alakítása. Ő a
kabarék sértett - és a „család esze" jól-
rosszul eljátszott szerepével vigasztaló-
dó - feleségét hozza. Alakítása akkor
válik fergetegessé, amikor ugyanezt az
attitűdöt politikai szakértőként látjuk
megnyilatkozni. Hideglelős, hogy a piti-
áner házsártosság s a politikai normatívák
mennyire egy tőről fakadnak (ebben az
alakításban is). Takács mozgáskultúrája
imponáló, de mivel gesztusait vagy
méginkább politikus gesztusainak az „ős-
típusát" a frusztrált feleség mozdulatai-
ként nem látjuk, szerepépítkezésében
(könnyen kiküszöbölhető) törés van.

A politikum mint a személyes nyomo-
rúság kompenzációja, ez Bálint András
ördögien jó dr. Hirschének témája is. Egy
Malcom Lowry lapjairól előlépett blazírt
kisvárosi előkelőség rezzenetlen fölénye
süt színpadi jelenlétéből. Olyannyira ural-
kodik magán, hogy ettől még mimikája is
lelassul, reakciói pózok egymásutánjaivá
stilizálódnak. Egy imponáló komolysággal
átbeszélt - és éppen ettől ellenállhatatlanul
humoros - kártyaparti halandzsaszövegé-
vel körvonalazza a figurát. S amikor újra és
újra megzavarják a partit, Bálint jelzi, hogy
az artikulálatlan hangok használata is része
színészi eszköztárának.

A pózokból fölépített maszkot azonban
nem ebbe az irányba bontja szét. A
partinak tétje van: ha ő győz Colompo
bácsi ellen - akit Gera Zoltán alakít -,
akkor Colompo bácsi belőle farag állam-

Werich-Voskovec: Hóhér és bolond (Radnóti Színpad).
Márton András (De Jure) és Nagy Sándor Tamás (De Facto)



elnököt. S Bálint dr. Hirsche győz.
Győzelmének viseléséhez azonban az
általa formált figurának nincsenek meg a
pózai, s Bálint remekül vált: egy megza-
varodott ember próbál szót érteni és
tanácsot kérni.

Gera Colompójának két létformája
létezik: a politikai cselszövés s az ezek
fáradalmait pihentető kártyázás. Igazi
öreg „zsugást" alakít Gera, s még ahhoz
is van ereje s főként eszköze, hogy a min-
denkori mindentudók mítoszát porrá
zúzza: Bálint dr. Hirschének elbizonyta-
lanodása, mely már nem póz, egészen
frenetikus hatású pillanatot eredményez.
Dr. Hirschből ugyanis felszakad a múlt:
szexuális nyomorúságáról vall hadarva,
hibátlan akcentussal, németül. Nem a
színész által megjelenített figura a
nevetséges, hanem a helyzet, de az el-
lenállhatatlanul. A mitikus mindentu-
dóról, az öreg zsugásról pedig ezekben a
pillanatokban derül ki, hogy nem zseni,
hanem - elnézést a kifejezésért, de Gera
remek alakítására ez a pontos szó - tahó.
Úgy szórakozik és játszik - ráadásul min-
den funkció nélkül - Bálint nyomorúsá-
gával, hogy ezáltal egyértelművé válik;
úgynevezett zsenialitása nem más, mint
teljes érzéketlenség, a tahóság maga.

Ha csak az eddig vázolt szereplőket
képzeljük el, amint egy szerencsétlen
ország (Mexikó) főhatalmáért futnak
eszeveszett versenyt, úgy hihetetlenül
pontosnak kell találnunk azt a dalt, amit a
két (ál)mártír énekel a hatalmi versenyen
való indulásukat bekonferálandó:
„Micsoda aréna, micsoda cirkusz, /
Micsoda grimbusz, föl nem fogható. /
Zavaros szcéna veszedelmekkel. / Kide-
rül egyszer, nem titkolható. / A kötél-
táncban csigolyám eltörik, / Sikít a
zsonglőr, száll a buzogány, / Az idomár
feje lenyelve, / Táncol a medve Colompo
hasán / ... / Hamis a bűvész, a dobozából /
Sose varázsol elő újra már. / Folyik a
program, egyedülálló, / A késdobáló szí-
vedbe talál / ... / Ha a trapézról ellódulsz
a légbe, / Hogy el is kapjanak, arra nincs
remény. / Lukas a háló, átzuhansz a
porba, / Szétterülsz nyomban, mint egy
lólepény. / Egy cirkusz ez, egy rémpo-
rond, / Es nézi százezer bolond. / Ki részt
vesz benne, mást se mond: / Szar / Szar /
Szar."

Colompo bácsi unokahúgának, Juanil-
lának a szerepében Egri Kati humora
estéről estére lehengerli a nézőket. Pon-
tosabban szólva, maga a szöveg szinte
leírhatatlanul humoros. Juanilla ugyanis
egy nem létező nyelvet beszél:

Dr. Hirsch: Mondja, Colompo, spanyol
az unokahúga vagy portu-
gál?

Colompo: Brazil, doktorkám, brazil. Dr.
Hirsch: Akkor ezért nem beszél

egyetlen nyelvet sem.
Colompo: Frászt. Ezért beszéli mind a

kettőt egyszerre.
Juanilla: Nem értelődöm, ha mondo-

kálok?"

Juanilla szövegei fordítói remeklések.
Olyan agyontöredezett, kifacsart, egy-
szerre túl- és alulgrammatizált szóözön-
nel fogalmaz meg minden kijelentést,
hogy az bármelyik „posztmodern" írónk-
nak dicsőségére válnék. Végletesen ron-
gált alig magyar az, amit beszél. A szí-
nésznő viszont ellene játszik a szöveg-
nek, s az épp így lesz ellenállhatatlanul
humorossá! Nem poentíroz ugyanis, ha-
nem a szóözön nehezen kihámozható
tartalmára figyelve alakít. Ehhez a meg-
szokott játékmódot némiképp módosíta-
nia kell, s ezt a feladatot Egri Kati bravú-
rosan oldja meg. Hangsúlyait nem a
mondatokon belül helyezi el, hanem a
mondatokból alakít ki olyan színtaktikai
egységeket, melyeket különböző árnya-
lattal kell (és tud!) mondani. Ezáltal nem
a figura válik nevetségessé, hanem maga
a helyzet, amelyben a nyelvet ennyire
különböző módon használó emberek
kényszerülnek kommunikálni. Ráadásul
Juanilla szövegei - már amennyire ez
ebben a „zenés káosz"-ban egyáltalán
elképzelhető - komolyak. A tervezett
vérontások ellen emel(ne) szó(özön)t, ha
szavaira egyáltalán figyelne valaki. Ez-

által viszont a csillogó-kacagtató felszín
alatt még valamiféle balladai komorság, a
kifejezés nehézségeivel reménytelenül
küzdő tragédiájának a lehetősége is fel-
sejlik. Alakításának megkoronázása a
változatlanul zagyva szövegre énekelt
Szerelmes dalának hibátlan intonációjú
előadása. Elsősorban az ő és Bálint And-
rás alakítása az, ami elgondolkodásra
késztethetné a kritikusainkat, de főként
színészeinket. Eleven és látható példák
arra, hogy az operettes-kabarés, poentí-
rozó játékmód (ha úgy tetszik, a hakni
hozadékai) nem pótolhatják a színész-
technikai hiányosságokat; ellenkezőleg!
Épp a színikultúra megléte, az alakítások
precíz kidolgozottsága az, ami egy meg-
lehetősen gyöngécske nyersanyagból ha
nem is csodát, de színházat képes terem-
teni. Az ember elborzad, ha elképzeli,
micsoda szörnyűség sülhetett volna ki
ebből a nyersanyagból igénytelenebb meg-
valósítás esetén. Ennél borzasztóbb már
csak az ilyen „produkciókat" mentegető s
a „műfaji sajátosságokra" (netán a közön-
ség elvárásaira) hivatkozó ideológia. A
Hóhér és bolond bemutatása óta a kritikus
valamivel könnyebb helyzetben van: lát-
ható és megtekinthető, eltanulható példa
született.

Az államelnököt és hitvesét Gosztonyi
János és Gordon Zsuzsa játszotta.
Gosztonyi államelnöke szomorú féreg,
akinek reakcióiból és rezignált megló-
dulásaiból sejthető, hogy csak lépésről
lépésre vesztette el az eszét, butult hozzá
a környezetéhez. Egy hajdanán sikeres
figura önreflexióját viseli teherként ez
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az uralkodásba fáradt koravén aggastyán.
Gordon Zsuzsa a parvenünek azt a típu-
sát játssza el, amelyet talán körúti first
ladynek nevezhetünk. A hatalomból való
részesülés számára mintegy a gátlások
fölszabadulásában, elementáris közön-
ségességként jelenik meg.

Az előadás egészének súlya azonban a
két (ál)mártír, a De Jurét és a De Factót
alakító Márton András és Nagy Sándor
Tamás vállára nehezedik. Kettejük közül
Márton tűnik erőteljesebbnek, de Nagy
Sándor Tamást dicséri, hogy nem ver-
senyezni igyekszik kollégájával, hanem
remekül kiegészíti annak alakítását.
Konferansziéként ismerkedünk meg ve-
lük, s ezzel az indítással, pontosabban az
indítás adta lehetőséggel mindkét szí-
nész remekül él. Páros jeleneteikben
nem csak hozzák a rájuk bízott figurákat,
de enyhén fölfokozott alakításukkal (picit
emeltebb hang, picit eltúlzott gesztusok)

azt is sikerül érzékeltetniük, hogy hoz-
niuk kell, hogy alakítanak. A színpadi
helyzetnek a játékmódba való beépítése
által az egyébként igencsak bárgyú szö-
vegecskék egyszerre élni kezdenek, sú-
lyuk és hitelük lesz. Nem két alig-alig
körvonalazott karakter elmosódott alak-
ja kerül így a néző szeme elé, hanem két
színész, aki virtuóz módon játszik a
szerepével. Körvonalazatlan jellemek
helyett - színpadilag hitelesített - hely-
zetgyakorlatok sorozata. Ez olyannyira
jól sikerül, hogy az embernek újra és újra
Mrozek emigránsai jutnak eszébe, holott
a két szöveg - ég és föld. Amikor pedig a
két színész a többi szereplővel együtt van
színpadon, elhagyják alakításuk túlzó
elemeit, s ennek kettős haszna van.
Konferansziéként elfogadott s a
„helyzetgyakorlatokkal" megerősített
színpadijelen-létük - beilleszkedésük által
- hitelesíti a darab egészét is. (A szó
legszorosabb értelmében igaz, hogy ők
az előadás

motorjai.) Az eltérő játékmódok („konfe-
ranszié", karikírozó s végül az előadás
egészébe illeszkedő) ráadásul alakítássá
állnak össze. A konferanszié fölényes-
kívülálló magaslatából ereszkednek és
butulnak a hatalmi kutyakomédia részt-
vevői közé. (Ebből a szempontból a túl-
játszás már mintegy a zavar, a megzava-
rodottság jele.) Erre, az előadás meta-
szintjén megvalósuló ívre játszik rá, ezt
erősíti fel Szurdi Miklós rendező, amikor
a darabzáró songot éneklő páros mögött
fölmegy a függöny, s az előadás vala-
mennyi szereplője, félig lesminkelve, ve-
lük énekel: „Ha kérdezed, mi újság, / Azt
mondom: nincs tanulság. / Nem érthető
/ Az, mi létrejő. / Akárhonnan lépj elő, /
Ha bekerülsz a körbe, / Egyenes nincs,
csak görbe /.../ Bolondot és hóhért csi-
nál hamar / Belőled ez a világ. / Vagy
megőrülsz, vagy gyilkos leszel, / Ha szé-
ket raknak alád /.../".

A rítus ugyanis kötött, s éppen ez a
kötöttség eredményezi, hogy mindenki
eljátszhat minden szerepet. Így jószerivel
csak a véletlenen múlik, hogy melyik
alakítás lesz sikeres, és melyik okoz bu-
kást.Így, még ha lehetetlen is - a bohózat

szereplői félig sminkelnek le, félig lép-
(het)nek ki a szerepeikből -, a vágyak
netovábbja az, amit a song megfogalmaz:
„Kell egy kis sziget, / Hol meghúzód-
hatsz, s ha bárki rád kopog, / Nem vagy
ott senkinek. / Mert bolondot és hóhért
/.../" A színpadi események tehát a sze-
replőkkel és magukkal a játszó színészek-
kel történtek és történnek meg, s ezek-
nek a történéseknek tanúi a nézők. Ez-
által azonban résztvevők is, s így bármit
éreznek, akár közönyt, akár meghatottsá-
got, akár pedig valamiféle vidámságot,
ezeknek az oly eltérő érzéseknek - éppen
a precízen működtetett színházi gépezet
jó-voltából - a neve: részvét.
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