
vélhetően nem önszántából - a hódítót
helyezi előtérbe. Liheg Mária kegyeiért, s
közben megfeledkezik arról a nem
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de egyezkedni is érkezett a királynéhoz.

Szirtes Tamás sajátosan oldja meg Háy
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egy, hogy hogyan, de ő legalább meg-
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mesterekkel, várkapitányokkal, pápai kö-
vetekkel, akik jószerivel csak a szövegfel-
mondásra koncentrálnak.

Persze, őszig még sok minden változ-
hat. Akár jó előadásokat is láthatunk
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Pál János, Morvay Pálma, Nagy Mari, Kovács
Edit, Csizmadia Eva.

PÁLYl ANDRÁS

A kamaszkor apoteózisa?

Az Übü király Boglárlellén

Azt hiszem, amióta a kaposvári színház
Boglárlellén, a Vörös Kápolna előtti sza-
badtéri színpadon nyaranta bemutatókat
tart, ehhez hasonló sikert itt nem ért meg.
A kilenc előadásból álló széria hatodik
előadását láttam, s a nézőtérre való
bejutás nehézségei némiképp a hetvenes
évek pesti vendégjátékai körüli
tolongásokra emlékeztettek (noha ne fe-
ledjük, hogy a boglári fák alatt épült kis
nézőtér sokszorta kisebb bármely pesti-
nél, de ne feledjük azt sem, hogy Boglár
nyaralóhely és nem kétmilliós főváros).
Szó, ami szó, a siker indokolt. Azt eddig
is tudtuk, hogy egy-egy boglárlellei be-
mutatót előkelő rang illet meg az országos
nyári szezonban; most ehhez nyugodtan
hozzáfűzhetem, hogy az Übü király mint
„igazi" - mondjuk, kőszínházi - kaposvári
produkció is feltétlenül a rangosak közül
való. Szükséges ezt hangsúlyozni már
csak azért is, mert a kaposvári szín-
házépület rekonstrukciója meglehetősen
„átmenetivé" tette a kőszínházi évadot, s
vannak, akik máris az együttes hanyatlá-
sát emlegetik; de szükséges hangsúlyoz-
ni azért is, mert alább inkább Lukáts
Andor Übü-rendezésének problemati-
kusságáról szeretnék szólni. Tudniillik ez
az előadás ígér valamit, amit aztán nem
tud valóra váltani. Az első jelenetek alatt
úgy érezzük, hogy közönséges néző-ként
is sajátos színházi kvintesszencia
születésének, a Jarry-féle farce sajátos
önleleplezésének leszünk tanúi, amiben a
színpadi mutatvány (mint jelenség) és az
írói attitűd „mélylélektana" (mint lényeg)
új fénytörésben világítják meg egymást.
De ez elmarad. A felfedezés, a művészi
kaland beletorkollik a „jól meg-
csináltságba".

Belejátszhat ebbe az a körülmény is,
ami ma már színháztörténeti tény, hogy
az Übü király igen nagy késéssel jutott el
hozzánk (tíz évvel ezelőtt került először
magyar színpadra), s az efféle megké-
settség többnyire paradox helyzetet hív
létre: még csak épp ízlelgetjük a művet,
keressük a benne rejlő lehetőségeket,
amikor a már klasszikussá vált alkotás
elkerülhetetlen „átértékelődése" is eljut
hozzánk, vagy legalábbis felmerül ben-
nünk ennek a lehetősége. Úgy tűnik, az

Übü király esetében különösen fontos,
milyen „helyzeti értéket" tulajdonítunk
neki a modern dráma fejlődésében. Előbb
a legtöbben csak közönséges diáktréfának
tartották, közéjük számítva magát az írót
is, aki végtére is tizenöt esztendősen a
rennes-i líceum egy köznevetség tárgyául
szolgáló tanárát figurázta ki (bizonyos
Hébert nevűt, akit Pére Hébnek, Pére
Hébének, majd Ubunek gúnyoltak), s
amikor pajtásainak bábjáték formájában
előadta, azok jót mulattak rajta. S habár
később Jarry az Übü királyt többször
átdolgozta, és minden áldozatot meg-
hozott azért, hogy műve „igazi" színpad-
ra kerüljön (sokak szerint kizárólag ezért
áll be titkárnak és statisztának Lugné-
Poe, a Théatre de l'Ouvre igazgatója
mellé), amit sikerült is elérnie, noha csak
egyetlen, botrányba fulladó előadás ere-
jéig, mégis amikor harmincnégy eszten-
dősen, 1907-ben meghalt, még kortársai
se láttak benne többet, mint a párizsi
bohémvilág bizarr alakját. Az, hogy a
francia irodalom „elátkozott költői" közé
tartozik, Baudelaire, Rimbaud és főként
Mallarmé örökösének, aki Rabelais ple-
bejus és pajzán hangját Lautréamont li-
dérces álomvilágával ötvözi, csak később
derült ki róla. Ehhez már szükség volt
egyrészt az Übü-legendára, másrészt az
abszurd dráma megszületésére, amivel
Jarry posztumusz karrierje csúcsára ju-
tott, hisz méltán tekintették az abszurd
„zseniális előfutárának". Igy őrzi emlékét
máig a Patafizika Kollégiuma, amely-nek
vezető tagjai közt ott van maga lonesco
is.

Jellemző, hogy az Übü király meg-jelent
ugyan könyvformában, de még a Théátre
de l'Ouvre bemutatója előtt, s olyan kis
példányszámban, hogy a premier nyomán
rövid időn belül a könyv-gyűjtők
valósággal elsüllyesztették a forgalomban
lévő példányokat. Az 1896 decemberében
lezajlott színházi előadást - amelyen azért
ott volt Arthur Symons, Jules Renard,
W.B. Yeats és Mallarmé is - a francia
színháztörténet „az Hernani csatája"
mellett tartja számon, mint kor-fordulót
jelentő színházi botrányt. Az Übü
legközelebb a húszas évek elején jelent
meg nyomtatásban, így negyedszázadon
át gyakorlatilag megkaphatatlan volt,
miközben állandóan nőtt azoknak a
„szemtanúknak" a száma, akik állítólag
ott voltak a premieren. Egy neves színi-
kritikusnak, Henry Bauernek, aki az Echo
de Paris hasábjain védelmébe találta venni
Jarryt, ezzel derékba tört a pályája. De
nemsokára már egy másik jó tollú közíró,



Rochefort az egyik miniszterre biggyeszti
az Übü nevet. Vagyis nőtt a legenda, anél-
kül hogy bárki játszotta vagy olvasta
volna Jarry darabját, amelyet az 1922-es
kiadás előszava már Shakespeare, Arisz-
tophanész és Rabelais műveinek egyen-
rangú társaként méltat. Ennél reálisabb
Martin Esslin, aki Az abszurd dráma el-
méletében „az abszurd hagyományaként"
valahol Mallarmé és Artaud között he-
lyezi el: „Mallarmé már 1885-ben miti-
kus színházat követelt, amely a maga
irracionalizmusában merőben franciát-
lan lenne; meséje »szabaduljon el hely-
től, időtől, ismert jellemektől«, mert »a
század, vagy legalábbis a mi országunk,
amely a századot dicsőíti, gondolkodás-
sal szertefoszlatta a mítoszokat. Teremt-
sük újjá őket!«" - írja Esslin, s mindjárt
megállapítja, hogy „az Übü király gro-
teszk, archetipikus képekből egy mitikus

alakot és egy teljes világot teremtett".
Röviddel később pedig megjegyzi, hogy
mindez logikusan vezetett Artaud szín-
házi eszményéhez, „amely kollektív ar-
chetípusokat vetít ki" abban a
meggyőződésben, hogy „a színháznak
azt kell kifejeznie, amit a nyelv nem
képes szavakba foglalni".

Az elmondottakból következik, hogy
az Übünek lényegileg az abszurd színház
térhódítása nyitotta meg Európa színpa-
dait, s az interpretációk is többnyire az
abszurd felől közelítették meg a Jarry-
színházat, akár mint sajátosan „vad" vagy
„nyers" előképet, akár mint az abszurdot
a dramaturgiai hagyományhoz vissza-
kapcsoló lehetőséget. A magyar színhá-
zat, noha sosem mutatott túlzott vonzal-
mat az abszurd iránt, bizonyos kultúrpo-
litikai irányelvek is hosszú ideig megle-
hetősen távol tartották e daraboktól. Így

a „magyar Jarryval" kapcsolatban hasonló
dilemmák merülhetnek fel, minta közel-
múlt első Ionesco-bemutatóival. Tudni-
illik az abszurd Európa-szerte bizonyos
hanyatlás, illetve átformálódás jeleit mu-
tatja. Hivatkozhatunk-e egy színpadi nyelv
devalválódására vagy metamorfózisára, ha
sosem beszéltük ezt a nyelvet? Aligha.

Jarry persze előbb jutott el hozzánk,
mint Ionesco. Érdemes észrevennünk,
hogy a három hazai magyar előadás kö-
zül (játszotta meg az Újvidéki Színház is,
de azt nem láttam) egyik sem hivatkozott
az abszurdra. A legszerencsésebb és a
maga nemében következetesen végigvitt
koncepcióval - ezt máig így érzem - Paál
István 1977-es pécsi Übü királya rendel-
kezett. Találóan írta, még a harmincas
években, a francia irodalom egyik kitűnő
lengyel ismerője, Boy-Zelenski: „Olyan ez
a darab, mintha a Macbethet a fiatal
Gargantua írta volna; olyan a hőse, Ubü,
mintha Caliban és a Rabelais-féle Gyo-
mor Úr ötvözete lenne." Nos, Paál az Übü
királyban rejlő Shakespeare-paródiára
tette a hangsúlyt, s egyértelműen
politikai színházként olvasta a Jarry-
darabot (olyannyira, hogy a premier
más-napján egy-két „túl harsány"
effektust ki is kellett rendeznie az
előadásból). Zsámbéki Gábor viszont két
évvel ez-előtt a Katona József
Színházban nem akarta se a
shakespeare-i, se a rabelais-i Jarryt
felfedezni, nem akarta benne az abszurd
előfutárát se látni; egyszerűen annak
akarta mutatni az Übüt, ami: szuverén

műnek. S noha az Übü király drá-
matörténetileg már klasszikusnak szá-
mít, ez a „klasszicizáló" megközelítés
mégis legelemibb erejétől fosztotta meg,
a nyelvöltéstől, a fintortól, a botránytól.
Ami mindig csak bizonyos tabuk vonat-
kozásában lehetséges. Így a Zsámbéki-
féle Übü minden szakmai erénye el-
lenére kissé túl komoly és statikus lett.
Ezt követte most a kaposváriak bemuta-
tója a Vörös Kápolna előtt.

Beülök a boglári nézőtérre. Látom, az
élő fákkal övezett színpad fölött hatal-
mas, üvegszerű benyomást keltő plexi-
bura ível. Kristálygömb? Cirkuszi sátor?
Nem kell túl messzire vezető asszociá-
ciókat keresnünk. A színpad síkján kö-
zönséges, natúr homok. Mire az előadás
elkezdődik, besötétedik; a fák félköre és
a kápolnaépület fekete félkaréjt alkot a
játéktér körül, ahol látványos színházi
mutatvány veszi kezdetét. Ezt mindjárt az
első percekben megállapítom. A dísz-
lettervező Lukáts Andor (szcenikus Zsan-
da Zsolt) jól „alájátszik" rendező-önmagá-

Alfred Jarry: Übü király (Boglárlelle). Gyuricza István (Paszomány) és Bezerédi Zoltán (Übü papa)



nak. A színészek nem kevésbé. Legalább-
is az előbb színpadra lépő -pontosabban
kúszó vagy hemperedő - Ü b ü papa: Be-
zerédi Zoltán. Majd hasonlóképp: Csá-
kányi Eszter, Übü mamaként. Két nagy-
szerű, sokarcú színész. Két fergeteges
komédiás. Akik kitűnően értenek ahhoz-
hogy megmutassák magukat. S ha kell:
hogy megmutassák gesztusaikat. Erre azt
szoktuk mondani, elidegenítés. De hisz
minden igazi clownban van valamennyi
elidegenítés. Es ők ketten igaziak. Még
azt is tudják, mikor mennyit mutassanak
magukból és mennyit a figurából. Külön
nézői gyönyörűség egymásra hangoltsá-
gukat, a két színészi mutatvány harmó-
niáját és egyeztetett (vagy ösztönös?)
arányait figyelnünk. Ebben a játékban,
úgy tűnik, lassan mindennek jelentése
lesz. Übü papa meztelen felsőteste, a
natúr homok, a még „natúrabb" izzadság
a homlokán, a test és a föld „nyers",
„manipulálatlan" érintkezése sajátos el-
lenpólusa lesz a színészi mutatványnak.

Egyre inkább úgy érzem, ez az ellenpon -

tozottság az előadás lényege: egyrészt
megmutatni Jarry kamaszihletettségű,
botrányszagú tréfáját, másrészt a lidér-
ces tréfát megmutató színész autentikus
emberi jelenlétét is hangsúlyozni. Egyál-
talán: megteremteni. Hogy ezáltal a per-
verz játékosságnak, ami e darabnak alap-
eleme, megleljük a forrását. Azt a köl-
dökzsinórt, ami a teljes személyiséghez
köti. Mert különben minden perverzió,
tulajdonítsunk neki bárminő társadalmi
vagy kultúrtörténeti jelentőséget, tagad-
hatatlanul redukálódás. Ha viszont képes
vagyok ábrázolni keletkezésének „mély-
lélektanát", ha úgy tetszik, a Jarry-féle
extravagancia lelki forrásvidékét, úgy az
Übü király újszerű s talán minden eddi-
ginél egyetemesebb olvasatához jutha-
tok: a fantázia extravaganciájában felfe-
dezhető deformálódott társadalom ké-
péhez. Ennek már semmi köze a paródiá-
hoz. Olyan komédiásokra van tehát szük-
ség hozzá, akik miközben mulattatnak,
nem vesztik el a talajt a lábuk alól. Meg-
pukkadunk a nevetéstől, de nem kapcsol
ki az agyunk. Ha ez a második dimenzió a
játékban jelen van, állandóan reflektá-
lunk is arra, amin mulatunk, és állandóan
saját mulatságunk eredete felől faggatjuk
magunkat.

Azt, ahogy Lukáts Andor megközelíti
az Übü királyt, egészen újszerűnek ér-
zem. Ráadásul a hangvétel, amit megüt,
oly könnyed és természetes, hogy azt
ígéri, az előadás messze elkerüli a mai
színjátszásunkat oly gyakran jellemző

stiláris „begörcsölés" veszélyét. Világos,
hogy itt a kiindulópont csak Rabelais
lehet. Shakespeare-hez sokkal parodisz-
tikusabb Jarry viszonya, Rabelaist-t in-
kább folytatja, mint karikírozza. Az elő-
adás kamaszerotikája látszólag „meré-
szebb", azaz tovább megy, mint az
eredetiben, valójában azonban ugyanazt
teszi, mint Jarry: épp csak átlépi a „jó
ízlés" demarkációs vonalát, hogy a
trágárságával szinte minden pillanatban
meghökkentsen, s mindjárt meg is áll.
Nem is lenne ezzel semmi gond, a
botrányszag és az ízléshatár kérdésében
a rendezőt j6 érzéke vezérli, a baj
inkább az, hogy elvész az előadásból -
éspedig igen ha-mar - az a bizonyos
második dimenzió. Amennyire jelen
van, voltaképp csak a Bezerédi-
Csákányi párjeleneteket jellemzi, s
azokat is inkább csak addig., amíg be nem
Indul Übü papa „háborújának'

macbethi mechanizmusa. Könnyű lenne
a színészeket hibáztatni - Gyuricza Ist-
ván nem elég markáns Paszomány kapi-
tányát, Karácsony Tamás talpraesett vagy
Gáspár Sándor bohózatibb figuráját,
Komlós István megmosolyogni való Ven-
cel királyát, Szalma Tamás valóban túl
halvány Bugrislávját stb. -, de az az
igazság, hogy ez a színpadi mechaniz-
mus, amely a darab voltaképpeni
cselekménye, itt nem működik (és azt
hiszem, nem is akar működni)
Shakespeare-paródiaként, ám Lukáts
nem lelte meg az amúgy rabelais-i
eredetűnek is olvasható bonyodalom
„rabelais-i arcát". De még ennél is
nagyobb hiányérzetet hagy ben-nem,
hogy azt a kettős dimenziót, amit
Bezerédi es Csákányi játéka exponált,
nem akarta vagy nem tudta átvinni a csel-
szövés és a háborúsdi jeleneteibe. Annak,
amit a lentebb kiteltettek alapján, az
elő-

Hunyadkürti György mint Rozamunda királyné az Übü királyban (MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



adás sokat ígérő koncepciójának véltem,
itt nyoma vész. Többé nem is tér vissza.
Így viszont maga a bonyodalom nehezen
követhető, ami a kisebb probléma. Sokkal
nagyobb az, hogy a színészi hangvé-
telben, a játékstílusban, a darabértelme-
zésben elszaporodnak a következetlen-
ségek, s Cselényi Nóra fantáziadús-szel-
lemes jelmezei ellenére, Jékely Zoltán
ragyogó magyar szövege, sőt a benne esz-
közölt húzások ellenére az alig kétórás
produkció egyre fárasztóbb lesz.

Enyhületet csak Bezerédi és Csákányi
párosa hoz újra meg újra: ők mindvégig
brillíroznak. Azzal együtt, hogy a játék
végére ők is tökéletesen elveszítik a
jelenlét és a színészi mutatvány ama belső
feszültségét, ami komédiázásukat különös
többlettel ruházta fel. Szerepüket így is,
mint mondani szokás, „jól meg-csinálják".
Olyannyira jól, hogy akár a kettejük
játékáért megérte elmenni Boglárra.
Ráadásul ott van még mellettük
Hunyadkürti György ragyogó kabinet-
alakítása Rozamunda királyné szerepé-
ben. Hunyadkürti a kaposvári társulat
elsőrangú karakterszínészévé érett, s ez a
szerep még hálás feladat is. A színész
pedig igen jól vizsgázik mimikai és gesz-
tikus leleményességéből, színészi esz-
köztárának tudatos kezeléséből, fanyar
játéka mindig egyéni és mindig magára
vonja a tekintetünket. E színészi szipor-
kázás mégsem kárpótol az előadás elve-
szett értékeiért.

Az abszurd színház Európa-szerte lát-
hatóan már túl van a maga csúcsain. Azt
jelenti-e ez, hogy Jarry színházi árfolya-
ma is csökkenni fog? Előbb azt hittem,
Lukáts Andor Übüje ennek ellenkezőjéről
győz meg. Sajnos, arról sem győzött meg,
hogy a hiba Jarry darabjában van.
Meggyőzött viszont arról, hogy Kaposvá-
rott - illetve Bogláron - továbbra is
ragyogó színészeket lehet látni.

Alfréd Jarry: Übü király (a kaposvári Csiky
Gergely Színház előadása Boglárlellén)

Fordította: Jékely Zoltán. Zene: Dés László.

Díszlet: Lukáts Andor. Jelmez: Cselényi Nóra.

Szcenika: Zsanda Zsolt. Segédrendező: Viktor

Ede. Rendezte: Lukáts Andor.

Szereplők: Bezerédi Zoltán, Csákányi Esz-
ter, Gyuricza István, Karácsony Tamás, Gás-
pár Sándor, Tóth Géza, Komlós István,
Hunyadkürti György, Kamondy Imre, Szalma
Tamás, Kaszás Ferenc, Kuti László, Kisvár-
day Gyula, ifj. Somló Ferenc, Kósa Béla, Réfi
Csaba, Molnár Csaba, Lakatos László.

SZÁNTÓ JUDIT

A Vörös Malom mint Golgota

A búsképű lovag a Hilton-szálló udvarán

A szépséges és finoman elegáns helyszí-
nen nagyon kellemes estét tölt a jórészt
nemzetközi publikum; német, angol, fran-
cia szó hallatszik, a luxushotel nagy-
pénzű vendégeinek helybe hozzák a kul-
turált szórakozást. A megértési problé-
mák elhanyagolhatók, hiszen a Don Qui-
jote-sztorit általában mindenki ismeri, és
Gyurkó László hosszú című pikareszkje -
A búsképű lovag Don Quijote de la
Mancha szörnyűséges kalandjai és
gyönyörűséges halála - híven tartja magát
a legismertebb kalandok kanavászához.
Aki az egy mondatba sűríthető
mondanivalót keresi, azt szövegértés
híján is eligazítja a rendező, Malgot
István tervezte látványosan egyszerű és
kifejező színpadkép: a színpad hátterében
lévő emelvény magasán a kivilágított
piros malomkerék, ha úgy tetszik, Moulin
Rouge, amely revü-attrakcióból a
későbbiekben a pokol malmává, végül
pedig egyfajta Golgotává lényegül. Az
emelvényre, akár a kereszthez, létra
vezet, amelynek formája börtönrácsot
mintáz. Don Quijote ezen a
malomkeréken fog elvérezni, hogy aztán
az előadás végén, „harmadnapon fel-
támadjon halottaiból".

Hogy a játék ne csak érthető, de élvez-
hető is legyen, arról bőségesen gondos-
kodik a rendezés, amely a történetet tán-
cos-zenés forgatagba ágyazta. Nem is
akármilyenbe. Malgot István koreográ-
fiájának, Berzsenyi Krisztina jelmezei-
nek, Koltai Gergely zenéjének alapmeg-
határozója a groteszk, méghozzá nem e
stiláris skála „déli", vagyis bohókás-játé-
kos, hanem az ellentétes, az északiasan
vészjósló-fenyegető pólusán. Sanchón
kívül Don Quijoténak nincsenek szövet-
ségesei; az énekesek-táncosok mint epi-
zodisták és statiszták az értetlen, gunyo-
ros vagy épp nyíltan ellenséges, a „Fe-
szítsd meg!"-et kiáltó környezetet, ha úgy
tetszik, világot testesítik meg. A jel-
mezek, akár a zene, szándékoltan hetero-
gének: spanyolos öltözékek váltakoznak
cirkuszi kosztümökkel és semleges pa-
raszti-polgári viseletekkel, és így szinte
egyetemessé tágul a hőssel szembeni el-
lenségesség; időnként Hieronymus Bosch
világát idéző, groteszkségében hátbor-
zongató forgatag örvénylik Don Quijote

körül, teszi nevetségessé és tiporja maga
alá. A zene ezzel szemben a maga hete-
rogén voltában is magyar jellegű. Virág-
énekek, zsoltárok, kuruc kesergők és
népdalok váltakoznak gunyorosan cifrá-
zott műdalokkal, elhangzik az Akácos út,
a Lakodalom van a mi utcánkban, a
Komámasszony meg egy úr vagy a Most
kezdődik a tánc, vagyis csokorba gyűjtve
itt a teljes magyar folklór, a krémje és a
salakja. Ez a zenei karakter - amely indo-
kolhatja Sebő Ferenc eredeti kísérőzené-
jének elvetését -, valamint a malom-
feszület alá aggatott (bár napjainkban
egyre gyanúsabban divatos) nemzeti-
színű szalagos koszorúk vallanak arról,
hogy az alkotók valamiképpen mégiscsak
a honi valósághoz akarták közelíteni a
nemzetközi alaptörténetet, egyfajta ma-
gyar passióként, vagyis megpróbálták a
nemzetközi fogyasztásra szánt kulináris
attrakciót egyszersmind a magyar nézők
intim belügyének is feltüntetni.

Kérdés azonban, hogy ez - túl egyné-
mely látványos külsőségen - sikerülhet-e.
Gyurkó műve már 1973-as bemutatója
idején sem bizonyult drámai reveláció-
nak; a kalandsor, melynek kimenetelét
mindenki ismeri (s ha nem ismerné, a
hangvétel akkor is eligazítaná), nélkülözi a
drámai feszültséget, mondanivalója pedig
önmagában nem megy túl a Cervantesén,
vagyis nem több, mint nemesen etikus
hitvallás a mindenáron való, önzetlen
igazságkeresés mellett. A szöveg
aktualitását, a nézőkben meghosszabbodó
tartalmát a közeg adta, szűkebb és tágabb
értelemben egyaránt. A hetvenes évek jó
közérzetű, felfelé lendülő magyar világa
alkalmas volt egy „optimista tragédia"

befogadására, az igazságkeresésnek még
csődjében is meg-volt a maga pátosza,
példaértéke, mágneses tere. S különösen
adekvát volt a műhöz a szűkebb közeg,
az épp virágkorát élő 25. Színház, hiszen
ez a kis műhely akkor egymagában
folytatott hősi - s végül bukásában is
megtermékenyítő hatású -
szélmalomharcot a hivatalos-intézményes
színházi struktúra ellen; nemhiába adta
Hermann István a SZÍNHÁZ-ban
megjelent, csillogóan lényeg-látó
kritikájának a „Kóborlovagi orosz-
lánszínház" címet.

Mára persze mindez megváltozott.
Szélmalmok továbbra is vannak, s termé-
szetesen ma is emberek mozgatják őket,
ám Don Quijotékat hiába keresünk, s
talán nem is rájuk van szükség; naiv, a
kudarcot eleve bekalkuláló, az eredmé-
nyesség szempontját emelt fővel mellőző


