
pedig ilyen rossz még nem volt tán soha.
Kozák más Thália-produkcióknál is érez-
tetett már, bölcs védekezésből, bizonyos
kívülállást, fanyar, hűvös fölényt, de ezt
be tudta ojtani az adott szerepbe; most
viszont megáll néhány méterre a két
figurától, és egyértelműen elhatárolja
magát tőlük, vagyis jobbadán csak szöve-
get mond, színtelen-kedvetlenül, mint aki
minél hamarabb szeretne túl lenni az
egészen. Annál többet, ahogy mondani
szokás, apait-anyait ad bele Drahota; sír,
pityereg, zokog, kuncog, nevet, kacag és
vihog, kiabál, sikkant, rikácsol, visít, min-
dig azonos, modoros crescendókkal, sza-
kaszosan megismételt s a szereptől telje-
sen független partitúrák szerint. Angela
szerepéhez ezeket az eszközöket megfe-
lelő arányban és főleg egy koherens jel-
lemképbe illesztve még tán fel is lehetne
használni, persze ehhez az kellene, hogy a
rendező és a színészek előzetesen meg-
egyezzenek, miről is szól a darab, s ők
mit akarnak közölni általa; Leonora, a
bogaras öreg dáma alakjától azonban
végképp idegen a színpadon viháncoló,
szertelen, gyertyát álló s lábait a levegőbe
hányó, részeges és dilinós koros kobold.

Meglehet, hogy Dömölky Jánosban,
midőn ily gátlástalanul szabadjára en-
gedte színésznőjét, az a remény munkált:
hátha ezek a manírok legalább elvi-szik a
darabot, elvégre a néző igénytelenségét
megjátszani manapság egyre nagyobb
divat. Eltekintve attól, hogy a pre-
mierközönség fagyos reagálásának tanú-
sága szerint ez a számítás ezúttal nem vált
be, felmerülhet a kérdés: ha ily kevéssé
bízunk egy szövegben, voltaképp miért
adjuk elő?

Valóban: miért?

Arthur Miller: Az érseki palota mennyezete
(Madách Színház Kamaraszínháza)

Fordította: Vajda Miklós. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Rendezte: Lengyel György.

Szereplők: Avar István, Schütz Ila, Huszti
Péter, Székhelyi József, Bartal Zsuzsa.

Arthur Miller: Szerelmi történet-féle; Nem em-
lékszem semmire (Thália Színház)

Fordította: Vajda Miklós. Rendezőasszisz-
tens: Márki Kálmán.

Díszlet-jelmez: Zsótér László m. v. Zenei
vezető: Prokopius Imre. Rendezte: Dömölky
János m. v.

Szereplők: Drahota Andrea, Kozák András.

ERDEI JÁNOS

Az elmaradt
katarzis nyomában

A Julius Caesar a Radnóti Színpadon

Elmúlt évadokra is visszagondolva sajnos
szinte egy kézen megszámolhatók azok
az előadások, amelyeknek már az első
jelenetében olyan dermesztő csend
telepedett a nézőtérre, mint amilyen e
bemutatón uralkodott. Még a befejezés,
Octaviusnak Brutus holtteste felett el-
mondott szavai sem hoznak megnyug-
vást. Hogy a más megjelenítésekben a
Hamlet katartikus befejezésével legalábbis
összevethető pillanatok itt egy mészár-
szék ridegségével hatnak csupán, nyil-
vánvalóan rendezői instrukció(k) követ-
kezménye: a Brutus erényeit méltató
Antoniust Octavius egy ingerült félmoz-
dulattal leinti, s mintegy az esetleg rá is
árnyat vető pillanatnak szakítja végét
azzal, hogy a Brutus dísztemetését elren-
delő szavait unatkozó sietséggel elha-
darja. Ráadásul a színpadi események
azzal fejeződnek be, amivel kezdetüket
vették: a talapzatra az uralkodójelölt
mellszobrát helyezték, illetve készülnek
elhelyezni, most Octaviusét, a darab ele-
jén pedig Caesarét. A nyilvánvalóan Jan
Kott-i ihletésű felfogást még ennél is
egyértelműbben jelzi, hogy az előadás elé
iktatott előjátékban a vértől vöröslő
talapzatot két munkás meszeli úgy-ahogy
fehérre: a hatalmi-politikai mészárszék
üzemelését szakítja tehát meg egy újabb
mészárlássá fajuló ünnep.

Mivel nemcsak az előjáték és a zárás,
hanem az előadás egésze is egy kőszín-
házainkban sajnos ritkaságszámba menő
aprólékossággal megvalósított s szinte
minden részletében át is gondolt kon-
cepció megnyilvánulása, a történtek szo-
kásos értékelő felidézése után lehetőség
kínálkozik a történtek értelmének a fes-
zegetésére is - az előadásnak nemcsak
mint esztétikai képződménynek, de mint
társadalmi eseménynek a szóvá tételére.
(Talán mondanom is fölösleges, hogy
ehhez elsősorban nem úgymond a „szak-
mához értő" kritikusokra, hanem olyan
előadásokra van szükség, amelyek való-
ban események.)

Nyomasztóan sűrű és alacsony, vasbe-
tont idézően rücskös-durva és zöldes-
szürke oszlopsor tagolja a két oldalán
hátrafelé szűkülő trapéz alakban meg-
nyitott színpadot övező falakat. A hátsó

függöny magasságában klasszicizáló s nem
az antikvitást, hanem napjaink köztéri
szobrait idéző talapzat áll. Az oszlopsor-
ral záruló falrészek a játék igényei sze-
rint két hatalmas kapuszárnyként előre-
gördíthetők, s hol negyvenöt fokos szög-
ben megállva, hol pedig az előszínpad
jobb, illetve bal felét, olykor pedig egé-
szét lezárva szűkítik, illetve nyitják a já-
ték terét. Úgy nyomasztó e tér, ahogyan
egy panelépület alagsora és (!) Diocletia-
nus palotájának föld alá süppedt termei
azok. Olyan, mint az előadás: nem köz-
vetlenül szól rólunk, de valamiképpen
belekeveredünk. A díszlet maximális ha-
tékonysággal járul hozzá a jelenetek at-
moszférájának a megteremtéséhez. Ami-
kor a szó képletes és szó szerinti értelmé-
ben is beszűkül a szereplők mozgástere,
a világítás is sötétebbre vált (éjszakába
fordul a nappal), sőt hét ízben az előszín-
padra balról benyúló vízköpőből kicsor-
gó víz zaja korbácsolja szinte az elvisel-
hetőség határáig a feszültséget. A díszlet
a rendező Valló Pétert dicséri. Ennél is
dicséretesebb, hogy Melis László zene-
szerzőt kérte fel közreműködésre, aki nem
egyszerűen zenét írt, de évek hosszú sora
óta először azt is sikerült elérnie, hogy a
színpadra behallatszó zajok, ami-kor erre
van szükség, valóban egy gyilkos és
öldöklő csata zajai legyenek, s ne csupán
effektusokként hangozzanak. Az emberi
indulatok és a természet tombolása
keltette zajok, a csatazaj és a vízcsobogás
az a két természetes zörej, amelyet Melis
elképesztően pontos szintetizátor-
kezeléssel hol összeköt, hol pedig inven-
ciózus instrumentális zenévé old. S ez a
diadalmas rézfúvósoktól, máskor pedig
ideges fuvolafutamoktól szaggatott zene
hol finom átmeneteken keresztül halkul
csönddé, hogy a szavak - zenével egyen-
rangú - áradatának adja át a helyét, hol
pedig zenei értelemben tökéletesen he-
lyénvaló, mert szubdomináns vagy épp
domináns zárlatot követő szünettel te-
remt olyan csöndet, melyben elemi erejű
detonációként hat nemcsak a kimondott
szó, de még a léptek zaja is. Melis nem
egyszerűen remek zenész, de a színpad
törvényszerűségeit is tökéletesen ismerő
szakember.

Hogy ez az adott színháztechnikai
eszközöket maximálisan ki- és felhasz-
náló előadás, melyben a lélek testből való
távoztát oszlopok kidőlésének látványa és
zaja kíséri, ennyire él a színpadon, s nem
hat mesterkéltként, annak a hibátlan
tempó meglelése mellett az egyik
legfontosabb előfeltétele a darab-



Jelenet a Julius Caesarból (Radnóti Miklós Színpad)

értelmezés, melyet két hangsúlyos pont
kivételével gyakorlatilag hibátlannak vé-
lek. Vessük hát tekintetünket a Valló
Péter rendezte Julius Caesarra!

A reneszánsszal napvilágra lépő újkor
a politikai szféra addig szinte elképzel-
hetetlen mértékű autonómiáját, „elsza-
badulását" eredményezte. A transzcen-
dens kötelékek meglazulása ugyanis azo-
kat a morális béklyókat is feloldotta,
amelyek több-kevesebb sikerrel, de gátat
szabtak a tiszta hatalmi megfontolások és
vágyak érvényesítésének. Ennek kö-
vetkezményeivel, minden érték átérté-
kelődésével is számot vet Shakespeare
(legtömörebben híres LXV1. szonettjé-
ben). Ugyanakkor ez a korszak, és benne
Shakespeare is, magától értetődő termé-
szetességgel fedezi fel önnön előképét az
antik Rómában, elsőül és közelebbről
Julius Caesar s az őt követő polgárhábo-
rúk korában. S ugyanez a tematikai azo-
nosság magyarázza azt a felfokozott
érzékenységet is, amellyel a Radnóti
Színpad közönsége ezt az előadást fo-
gadja. A profán eszkatológia szellemi és
fizikai terrorja után épp napjainkban nyí-
lik ezen az égtájon újra lehetőség arra,
hogy a művészet azt mutassa fel és meg,
ami mindig is elősejlett a népjobbító
retorika cifra és véres rongyai alól, s amit
már Shakespeare is az utálatig ismerhe-
tett, a mentalitások képviselte értékrend
politikumtól vezérelt átértékelődését, azaz
megkettőződését. E meghasonlást fogal-
mazza meg a drámában Antonius kül-
dötte: „Brutus nemes, becsületes, bölcs,
vitéz; Caesar nagy, bátor, jó és királyi
volt."

A rendkívül komplex jelentésű, a ma-
gatartás egészét addig az élet minden
szférájában meghatározó „nemes"-sel
szemben immáron a korlátlanná váló
hatalomból való részesülés mértéke a
„nagyság", a feltétlen becsülettel szem-
ben a becsület alkalmankénti képviselete
a „bátorság", míg a bölcsességgel a
megszerzett hatalommal egyenes arány-
ban korlátlanná váló önkény egyik meg-
nyilatkozási formája, a „jóság" áll szem-
ben. S épp erről, a királyi jóság lehetősé-
geiről van szó. Az ugyanis, hogy a két - a
Brutus, illetve Caesar által megtestesített
- értékrend között választani kell vagy
akár csak lehet, pusztán illúzió. Az ebbe
az illúzióba vetett hit Brutus, de
elsősorban az őt magával rántó Cassius
tragikus tévedése - és ennyiben bukásuk
szükségszerű. Az autonómmá lett, a
transzcendens értékektől és elkötele-
zettségektől elszabadult politikai szféra
ugyanis a szó szoros értelmében elsöpri
azt, akit egy korlátlan tétért folyó totális
küzdelemben más (például morális) meg-
fontolások korlátoznak. Ugyanakkor a
politikai szféra vitathatatlan primátusának
felismeréséből négy egymásnak jó-
szerivel homlokegyenest ellentmondó
következtetés és így négy magatartás-
mód adódik. Ezek szembesítése és meg-
mérettetése történik ebben a drámában.

Az autonómmá lett politikai szféra
kínálta lehetőségek megvetése, a hagyo-
mányos értékekhez való egyre kockáza-
tosabb, de ugyanezért egyre fenségesebb
hűség útján egyedül Brutus jár a darab
szereplői közül. Hogy mennyire nehéz ez
az út, mutatja az is, hogy a sztoa csar

noka helyett végül Philippi mezején ta-
lálja magát. Ennek diametrális ellentett-
jét, a nem a politikai szférához tartozó
értékek megtagadását, a „mindent sza-
bad" cinizmusát Antonius képviseli; míg
a primátusukat veszített értékeknek a
politika eszközeivel történő restauráció-
jával Cassius kísérti Brutust. A „szent"'
cél nevében elkövetett ember alatti tet-
tek, a fanatizmus, ez az újkori mocsok
készülődik itt először, s ekkor még siker-
telenül a hatalom megragadására. S leg-
végül itt az a negyedik lehetőség, amely-
nek ebben a szituációban, éppen most és
ebben a tragédiában kellene megszület-
nie, s amelynek megsejtését talán nem
minden ok nélkül nevezi Antonius kül-
dötte Caesarban „királyi"-nak. Az érték-
rend megkettőződésének nem dilemma-
ként, hanem adottságként való felfogá-
sát, melyből szerencsésebb égtájakon -
igaz, bő másfél ezer év múltával - a két
szféra elhatárolódása jött, jöhetett létre.

Caesar halála után azonban a személye
által összetartott halmaz nemcsak
elemeire hullik szét, de halála után már
nem a személyeken belül, hanem a sze-
repeikkel mindinkább reflektálatlanul azo-
nosulni kényszerülő, mert politikai kény-
szerpályákra sodródott személyek között
húzódik az a - a politikum színpadán
naivitásnak látszó - határ, mely a be-
csületet a gátlástalanságtól elválasztja.
(Ilyen helyzetben a reflexió szükségkép-
pen gyöngül, nincs értelme előzetesen
szembenézni azzal, amit úgyis meg kell
tenni.) A csak Caesarnak - a szó hagyo-
mányos értelmében - jobbik énjét meg-
testesítő, ám éppen ezért naiv Brutus



nélkül Cassius tehetetlen, ám ez a szá-
mára interiorizálhatatlan, de bálvány-ként
tisztelt moralitás vereségre is kár-hoztatja
őt azzal az Antoniusszal szem-ben, aki a
Rómát lángra lobbantó beszéde után
rendkívül pontosan méri fel azt a
helyzetet, melyet ostobább korok Cas-
siusai a néphez való fellebbezésként len-
nének hajlamosak még önmagukkal is
elhitetni. Valójában pontosan az történik
ilyenkor, amit Antonius beszéde vé-
geztével hajszálpontosan fogalmaz meg.
A hatalomért vívott kíméletlen harc az
utolsó tartalékokat is mozgósította: „Bal-
gaság! oldva vagy." A vakszerencse meg-
kísértése ez.

Azt, hogy ebben a helyzetben valóban
a reneszánsz által újra istenként tisztelt
Tükhé, a vakszerencse istenasszonya lép
elő döntőbíróvá, azt Valló Péter rendező
nemcsak hogy érzékeli, de finom megol-
dások során keresztül érzékelteti is. A
morális integritását egyedül őrizni képes,
addig ezüstös köpenyű és mellvértű
Butusra (Mihályi Győző) a gyilkosság
után az antikvitásban csak az isteneknek
kijáró bíborszín palást kerül. S ha a
moralitás istenként az emberek fölé lát-
szik magasodni, e szint alatt, tehát az
emberek között, kiszámíthatatlan minden
tett és cselekedet. S e bálványimádó
népség fölé magasodó Brutus ajkáról
újszerűen és hangsúlyosan csendülnek a
vakvéletlenre való hagyatkozást beismerő
rezignált, ám mégis férfias szavak: „(...)
ó, ha e napi / dolgoknak végét tudná
emberész! / De elég, hogy a nap véget ér
s a vég / Majd akkor tudva lesz."

Ebben a rendezésben a dolgok kime-
netele eleinte valóban többesélyesnek
tűnhetik a színpadon. Valló Péter ugyan-
is az életveszélyessé lett politikai kény-
szerpályák között őrlődő és torzuló lelkek
valóságos panoptikumát elevenítteti meg.
S az, hogy mi várható ezektől a ret-
tegésükben már holt vagy épp a csendes
őrület határán vegetáló lelkektől, nos, az
emberésszel valóban kiszámíthatatlan.

Ebben a felfogásban Brutushoz legkö-
zelebb Cassius áll, de ez a látszólagos
közelség Nemcsák Károly szinte hibátlan
alakításának köszönhetően végül sza-
kadékká mélyül. Kamaszosan ifjúi len-
dülete, a Caesar elleni hirtelen dühkitö-
résektől is elárultan, éretlen lelket takar.
Közvetlenül a merénylet előtt Brutusnak
pofonnal kell kijózanítania őt a hirtelen
eluralkodó rettegésből. S erről az újrafe-
gyelmezett lélekről szinte rétegenként
foszlik majd le a számára külsődleges, de
csak itt látható módon pózként viselt

fegyelem, a Brutusszal való összecsapása
pillanataiban (IV. felvonás 2-3. szín)
Nemcsák magasabbról, jóval indulatte-
libben indítja a jelenetet, mint a Brutust
játszó Mihályi Győző. Ámde Cassius
mindenáron győzni is akar, míg Mihályi
Brutusa egyszerűen, noha egyre indula-
tosabban csak képviseli azt az értékren-
det, melyet Cassius megsértett. S mert
Cassius győzni akar, újabb és újabb esz-
közöket vet be, végül már önnön gyön-
geségének a felvillantásával akarja meg-
hatni Brutus szívét, ám ezzel éppenhogy
ellenfelét juttatja diadalhoz. És ez a lélek
mélyéből itt felszínre kerülő gyöngeség
magyarázza majd félig-meddig pánikból
elkövetett öngyilkosságát is, mely épp
ezáltal válik megrázóvá.

Az az elfojtott reflexió, mely félelem-
ként végig ott lapul Cassius magabiztos
pózának mélyén, hasztalanul keresi he-
lyét Schlanger András vibráló elevenség-
gel megformált Cascajában. Egészen
bravúros bemutatkozása ez a Nyíregyhá-
záról a Radnóti Színpadra szerződött
kirobbanóan tehetséges ifjú színésznek. A
készülő diktatúra erejét és lélektipró
törvényeit nemhogy Cassiusnál, de Bru-
tusnál is pontosabban érti és érzékeli.
Azonban a saját bőrén! Így Brutus és
Cassius kérdéseire (I. felv. 2. szín) bo-
hóckodó túlzással felel. A gyilkos indu-
lat, mely Cassiusban forr, benne gyilkos
iróniává érik. S mert pontosabban ért, és
többet is tud Cassiusnál, önmagát is óvja
ezzel a távolságtartó beszédmóddal, mely
épp ezáltal tehetetlen keserűséggel telíti
azt, ami másokat megkacagtat, s mert
többet tud, hirtelen hangszínváltásaival
újra és újra beszélgetőtársai arcára fa-
gyasztja azt a mosolyt, melyet újra meg
újra elő is csal. Keserűbb és kiábrándul-
tabb a másik kettőnél, de ez a keserűség
már oly fokú, hogy minden pillanatban ép
eszét és tisztánlátását veszélyezteti.
Bravúrosan fölépített tanulmány ez az
alakítás arról az emberről, aki oly virtuóz
módon csapja be a világot, hogy legvégül
önmagát is sikerül megtévesztenie. Eb-
ben az előadásban végül mint összekötö-
zött kezű rab áll Brutus s mások holtteste
fölött, tehát életben marad, de önmagát
kényszerült a győztesnek váltságul vetni.
Flaviusként Schlanger András a nyitóje-
lenetekben e típus nyersebb változatát
hozza, de oly erővel, hogy jószerivel neki
és az első polgárt is alakító Illyés Róbert-
nek sikerül az előadás egészét meghatá-
rozó atmoszférát megteremteni. Illyés va-
lóban az életéért reszket, Schlanger pedig
hideglelősen ölni késznek mutatkozik itt.

A végül Cascát is legyőző - a helyzet
reménytelenségét teljes mélységében fel-
mérő éles észből s az ezen belátás szülte
bénító félelemből táplálkozó - lélekgyil-
kos butaság megannyi stációját rajzolja
fel a nem kevesebb mint nyolc szerepben
föllépő Kiss Jenő.

Még két színészről kell külön is szól-
nom; az Illyés Róberthez hasonlóan szint-
úgy főiskolás Sajgál Erikáról és az Anto-
niust játszó Bálint Andrásról.

Sajgál Erikának nemcsak beilleszkednie
sikerült ebbe a gyakorlatilag hibátlan
alakításokból felépülő előadásba, de An-
tonius, Octavius, Caesar és Cassius szol-
gájaként az iszonyattal való szembesülés
olyan egymástól különböző, de mégis
egyaránt intenzív pillanatait valósította
meg, hogy azok nemcsak szembeötlőek
voltak, de a remekül használt effektusok
mellett döntő részben az ő játékának kö-
szönhető, hogy az első jelenetben meg-
születő feszültség nemcsak mindvégig
megmaradt, de észrevehetően el is mé-
lyült. S ha volt ennek az előadásnak, ha
csak egy pillanatra is, katartikus pilla-
nata, úgy azt kétségtelenül az általa ját-
szott Pindarus búcsúszavai váltották ki:
„E hontól Pindar messze bujdosik, / Hol
őt ne lássa többé római." Ő az egyetlen,
aki ki tud szakadni, s nem belevész az
esztelen mészárszék forgatagába, s így
annak teljes mélysége ekkor lesz látha-
tóvá. Varróként pedig egy egészen rövid
pillanatig (IV. felv. 3. szín) Róma fülledt-
ségét is a színpadra csempészte.

Bálint András egészen újszerű Anto-
niusszal gazdagította színészi pályáját.
Antoniusa, ha nem is félelemből van gyúr-
va, de kétségtelenül a félelem gyúrja azzá,
akivé lesz: Róma lángra lobbantójává. In
medias res kezdve a látottak felidézését,
balról, az oszlopokhoz lapulva közelít és
áll meg Caesar könyékig véres gyilkosai
előtt. Beszéde azé az emberé, aki tud-ja:
merőben valószínűtlen, hogy életben
hagyják, de még ennél is határozottabban
tudja, hogy ha nem szólal meg, akkor még
biztosabban lemészárolják. Halál-
félelmén kell hát erőt vennie, hogy egy
egészen halvány esély megjátszásával pró-
bálkozzék. (Valló Péter igen okosan Cas-
siusszal nem is fogadtatja el Antonius
jobbját, aki ekkor gyorsan a sor másik
feléhez siet, majd a búcsúkor még egy-
szer próbálkozik, sikertelenül.) Helyze-
tének megfelelően szavai, beszéde csupa
sasszé, csupa riadt visszakozás, amelyet a
színész összeszűkült szeme, megdermedt
arcának időnkénti meg-megrándulása tesz
még hangsúlyosabbá. A test



szinte külön életet él. A karok egyre gör-
csösebben távolodnak az egyre mere-
vebb, egyre hátrébb feszülő törzstől.
Tartása végül pontosan olyanná válik,
mint a kezükre tapadt vértől ruhájukat
viszolyogva óvó gyilkosoké.

Ugyanebből a minden pillanatban ret-
tegéssé fokozódható páni félelemből in-
dítja híres beszédét is. A minduntalan
visszatérő fordulatra, miszerint „Brutus
derék, becsületes férfiú", a demagógia
árnyának még a gyanúja sem vetülhet.
Egy rettegő ember mentegetőzése ez:
nehogy azt gondolhassa a Brutus beszéde
által meggyőzött nép, hogy ő most Brutus
ellen szól, hiszen a napnál is világosabb,
ha így tenne, azonnal fölkoncolnák. S
amikor azt mondja: „Caesarral szívem ott
a gyászpadon van / Pihennem kell, míg
hozzám visszatér", az ember-fölötti
feszültségtől kimerült test valóban
képtelen tovább uralkodni érzelmein,
hangja elcsuklik, szemébe könny szökik.
A szenvedése élesztette részvét indítja
meg annyira hallgatói szívét, hogy végül
van. Itt jól hallhatóan menet közben még

önmaga számára is meglepő győzelmet
arató demagógként ordíthatja a gyúj-
togatni induló nép után a „Figyelmet!"
felhívást, hiszen a legfontosabb, Caesar
végrendeletének az ismertetése hátra-
javítja ki az eredetileg mondani akart
hatvan drachmát hetvenötre. Egészen
eredeti, és maradéktalanul meg is való-
sított szerepértelmezés ez! Bálint András
alakítása előadásról előadásra érik, jól
érzékelhetően erősödnek azok a vonások,
melyek Antoniusából mind mar-
kánsabban hozzák felszínre az eloldódó
balgaság okozta döbbenetet. Mind hir-
telenebb átmenetekkel vált hangszínt,
kockázat nélkül próbálgatja, mennyire
olcsó fogásokkal érhet el hatást. Az alka-
lom szülte népvezér születéséről szóló
értekezés is benne foglaltatik ebben az
alakításban. Meg kell azonban jegyezni
azt is, hogy ez az előadásról előadásra
erősödő virtuozitás mind közelebb és
közelebb viszi egy sokkal hagyományo-
sabb Antonius megformálásához, s ez
korántsem válik sem az előadás, sem az ő
játéka javára. Estéről estére egyre gördü-

lékenyebb, de ezáltal mind eredetiségé-
ből, mint pedig érdekességéből veszít. S
ennek csak részben a színész az oka, aki
láthatóan egyre jobban megszokja a szá-
mára eredetileg némiképp idegen szerep-
kört. Caesar valódi elsiratásához ugyan-is
mindenekelőtt egy olyan Caesar szük-
ségeltetnék, akin van mit siratnia, aki-nek
vére annyira az égre kiált, hogy Antonius
- az új uraknál a szó szoros értelmében
kialkudott és szinte változatlan pozícióját
kockára téve! - élethalálharcba
bocsátkozik.

S itt mutatkozik a rendezői koncepción
két olyan repedés, amelyet az elő--adás
lendülete szinte elfed ugyan, de amelynek
messze ható dramaturgiai kö-
vetkezményei vannak: az ábrázolt jelle-
mek koherenciájának - Bálint András já-
tékában is tapasztalható, sőt erősödő --
megrendülése, végső soron a katarzis el-
tűnése. De haladjunk sorjában!

Caesarról is meglehetősen eredeti el-
képzelése van Valló Péternek, s ezt Nagy
Sándor Tamás maradéktalanul meg is
valósítja. Caesarja nemcsak kifulladóban
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van, de az őt a főhatalom küszöbére elve-
zető véres és idegölő küzdelem az össze-
roppanás peremére sodorta. Szorongó
hiszteroid - ez lehet Valló elgondolása. S
bizony nem lebecsülhető színészi bravúr
szükségeltetik a dráma szövege és a kon-
cepció közötti feszültség áthidalásához.
Ebben a felfogásban ugyanis az első fel-
vonás második színében elhangzó s gya-
nítható módon eredetileg az epikureus
fölényt megszólaltató gunyoros szavak -
„Tedd, hogy kövér nép fogjon körül / Es
síkfejű, s kik éjjel alszanak / E Cassius ott
sovány, éhes színű; / Sokat tűnődik s ily
ember veszélyes" - itt egy, az ideg-össze-
roppanás küszöbére sodródott feminin
hiszterika kitörései. Ilyennek láttatni a
hatalmasokat, pláne Andrzej Wajda Dan-
ton-filmjének Robespierre-je után, szinte
divat, s önmagában nincs is benne semmi
kivetnivaló. Onmagában, ám itt számos
föloldatlan, mert föloldhatatlan feszült-
ségnek lesz forrásává. Az épp csak nehe-
zen hihető, hogy ez a Caesar az előző
évben nehéz csaták győztes és diadalmas
hadvezére lehetett, az igazi nehézség
abból adódik, hogy a figura szájából
kétszer is hangoztatott félelemnélküliség,
mely az eredeti Caesarhoz illik, ennél az
alaknál a legelemibb önismeret olyas-
fajta hiányáról tanúskodik, mely már-már
az idiotizmussal rokon. Ennek pedig az a
következménye, hogy ezáltal híve,
Antonius is leértékelődik. Amikor arról
esik szó, hogy „hajnalig mulat", az ember
legfeljebb egy szolid házibulira gondol-
hat, de semmiképpen sem arra, amiről
Plutarkhosz lapjain olvashat. S noha a
történeti hűség korántsem feltétlenül
kötelező, az esztétikai koherencia - szín-
padon legalábbis - igen. S ez többszörö-
sen is azáltal lehetetlenül végképp, hogy
Nagy Sándor Tamás szintúgy önmagában
remekül megformált Octaviusa valóban
„királyi".

Ez a valójában akkoriban még tejfeles-
szájú siheder, aki ráadásul pocsék hadve-
zér is volt, a színpadon már az előadás
második részét lezáró jelenet után (III.
felv. 3. szín) felbukkan egy pillanatra. A
holttestektől s romoktól borított dúlt
színpadra siet aranyló palástjában, szét-
tekint, majd fenségként távozik. A lehető
leghatásosabb, döbbenetes erejű belépő
ez, csak éppen egy ilyen vagy ehhez
hasonló Fortinbras egy másik drámának
szereplője. Itt annyi haszna van, hogy ez
a jelenet úgy-ahogy magyarázza, miért
egyezik bele jóval később (V. felv. 1.
szín) Antonius arcizomrándulás nélkül a
haditerv utolsó pillanatban történő meg-

változtatásába, holott tombolhatna is, s
csak szükségből, a teljes káoszt elkerü-
lendő lehetne beleegyeznie. Ez az Octa-
vius már színre lépése pillanatában olyan
fölényben van Antoniusszal szemben,
amilyennek a kivívásához az eredetinek
még további tizenegy évre s nem csekély
szerencsére volt szüksége. De mondot-
tam, s tudjuk is, a történeti hűség koránt-
sem kötelező erejű szabály. Sőt! Octa-
viusnak ebből a már-már istenszerű in-
díttatásából nyer magyarázatot a drámát
lezáró gesztus is: Antonius leintése s a
Brutus dísztemetését elrendelő szavak
fölényes-gyors elhadarása. S így rendben
is lennénk. Csakhogy ez a rendezői kon-
cepcióból fakadó rend - hogy szójátékkal
éljek - megrendíti a dráma egész építmé-
nyét. Ugyanis ezáltal Brutus halála nem
az utolsó római - s ezáltal metaforikus
értelemben a becsület - pusztulása. Egy
másik nagy formátumú férfiú, az így for-
mált Octavius kerül végül a hatalom
nyergébe, aki, még az is meglehet, Bru-
tusnál is Brutusabb; igaz, letaglózóan
véres úton, de a világrend éppen hogy
javulni látszik, éppen csak szokni kell a
vért. Brutus halála így az égadta egy vilá-
gon semmiféle szimbolikus erővel sem
bírhat. Ami más, hagyományosabb elő-
adásokban vele látszik halni és pusztulni,
az a Radnóti Színpadán az Octaviust
játszó Nagy Sándor Tamás személyében
nemcsak hogy él és virul, de uralkodik is.
Méghozzá fenségesen.

Mindezért nem kárhoztatom a rendezőt.
Mindössze a katarzis elszivárgásának az
útvonalát vélem ezáltal rekonstruáltnak. S
itt egy tétova általánosítás
megfogalmazására nyílik lehetőség: na-
gyon úgy tűnik, hogy ami napjainkra mint-
egy a tragédiát is felülmúló „pánpesszi-
mizmusnak" látszik a színpadon, az való-
jában a világrend sértetlen, sőt javuló
voltába vetett hit és remény megnyilat-
kozási formája. Csak éppen az „anyag"

bosszút áll, a világunkból kitagadott tra-
gédia egy egyetemes mészárszék - mel-
lesleg Hegelig visszanyúló - víziójaként
köszön vissza.

A rendezői koncepció, s tegyük hozzá
dicsérőleg, hogy a ritka és követendő kö-
vetkezetességgel megvalósított rendezői
koncepció eredményeként Brutus halála
nemcsak azt a félelmet nem váltja ki,
amelyet az uralkodni érkezett hitványak-
tól eltaposott erény pusztulásakor érez-
nünk kell és lehet, hiszen ez az Octavius
nagyformátumú férfiú; de nem váltja ki
azt a részvétet sem, melyet az egyetlen,
ember voltához töretlenül hű és méltó

lény halálakor éreznünk illenék, tehát a
katarzis elmarad, s ráadásul Brutus
alakja, már a zárójelenet előtt is, több
ponton a megírt figura lehetőségei alatt
kényszerül maradni. Így a tettre való
elszánását követő s az önnön motiváció-
ját tisztázó monológot (II. felv. 1. szín)
Mihályi Győző olyan magától értetődő és
kételytelen ártatlansággal mondja el,
hogy már-már színésztechnikai hiányos-
ságra kellene gyanakodnunk, ha ennek
három tény nem mondana ellent. A kon-
cepció következtében feleslegessé lett hu-
szonhat sor elmondása alatt Mihályi képes
fenntartani a feszültséget, ami éppen hogy
nem mindennapi felkészültségről tanús-
kodik. Se helyzet, se tét, s a színész még-
is elhiteti velünk: most semmi más nem
történhet. S a másik két ok: nem is lehet
kételye Brutusnak, mivel a Cassiust ját-
szó Nemcsák Károly olyan hangon s oly
örvendezve árulja el a nézőknek, hogy
Brutust manipulálni fogja (I. felv. 2. szín),
ahogyan Moliére vígjátékaiban szoktunk
értesülni arról, hogy végre megvan az
útja-módja a szülői éberség kijátszásának.
Hogy ezt a Caesart ezen a színpadon
megölni jó, az ezáltal olyan evidencia,
hogy Brutusnak nem is lehet kételye,
mert azzal egész egyszerűen szétrobban-
taná az előadást. Ez viszont a Brutust
játszó színészt hozza majdnem lehetet-len
helyzetbe. (Más kérdés, hogy ezt a
helyzetet szinte bravúrosan oldja meg,
jobb sorsra s főként jobb beállításokra
érdemes színészi jelenléte és nem min-
dennapi szuggesztivitása ezekben a per-
cekben arra fecséreltetik, hogy ne üljön le
az előadás.) S végül az utolsó ok. Akik-
nek volt szerencséjük, azok nemrégiben
láthatták a most Brutust alakító Mihályi
Győzőt a miskolci Nemzeti Színházban,
méghozzá éppen a kételytől egyetlen
vibráló monológ alatt demagóggá rop-
panó Robespierre-ként. Tehát a helyzet
hiányzik ezekben a percekben, s nem a
színészi kvalitás.

Ráadásul ha Caesart megölni ennyire
magától értetődően jó, akkor teljességgel
magyarázatlan marad az az egyébként
rendkívül hatásos színpadi pillanat, ami-
kor gyilkosai, Brutust kivéve, sorra-rendre
megtörnek a színpadot tízliterszám elöntő
vértől. S ha ennek az összeroppanás-soro-
zatnak még némi érzelgős moralizálással
okát is adnánk, úgy egy még kínosabb kér-
désbe ütköznénk: miért nem roppan össze
Brutus is? Ő gazemberebb a többinél?! Es
Octavius miért nem (roppan össze)?

Erre az utóbbira legalább azt válaszol-
hatnánk, hogy az egyik ember ilyen, a má-



sik meg olyan. Csakhogy ez a felelet esz-
tétikai értelemben érvénytelen. (Ügyanis
ezt megtudni fölösleges színházba men-
ni.) Bizony, ezek már repedéseket okozó
feszültségek a dráma szövege és az elő-
adás módja között. (Más kérdés, hogy
ezeken a repedéseken a nézőt nagy való-
színűséggel átsegíti az előadás hibátlan
tempója s a még a cikkem elején említett
effektusok ereje.) De mi marad így Brutus
alakjából, adódik a kérdés. Nagyon is sok!

Mihályi két „nem"-re építi a számára
rendkívül kedvezőtlen körülmények kö-
zött megszületett alakítását, hiszen a ren-
dezés valamennyi pontatlansága és in-
konzisztenciája végső soron az ő munká-
ját lehetetleníti ebben a darabban. Az első
tagadás az I. felvonás 2. jelenetében
hangzik el Cassius kérdésére, hogy sze-
retné-e Caesart királynak, a második pe-
dig az V. felvonás 2. színében, azt köve-
tően, hogy Cassius az öngyilkosság ellen
felhozott érveivel azt a kérdést szegezi
szembe, hogy „türended / Hogy Róma
utcáin diadalmasan hurcoljanak?". A szí-
nész e két ponton, anélkül hogy fel-
emelné a hangját, regisztert vált, de oly
emlékezetes hideg-kemény itt a hangja,
hogy ez a két „nem" négy felvonás távol-
ságából is összecseng. Es össze is kell
csengenie, mert ez a hangszín még egy-
szer és hosszan visszatér a Cassiusszal
való összecsapása pillanataiban.

Csak a test feszült találkozásuk pilla-
natában. S ez a feszültség a becstelensé-
geket elkövető partner ellenkezése halla-
tán folyamatos átmenet(ek)en keresztül
keményíti addig e férfi hangját, hogy
ellenfele végül síró kisgyerekként ku-
porodik a földre. A határtalanul pontos
szerepépítkezés mellett külön figyelmet
érdemel az a megalapozott önbizalom,
mellyel a színész meri két egymástól
többfelvonásnyi távolságra lévő félmon-
datra építeni alakítása egészét. Cassius-
szal való jelenetében két remek színész
hibátlan összmunkájának eredménye-ként
azt a Brutust látjuk, akin Cassius acélja
kicsorbul, s aki az ebben az elő-adásban
Octaviusként látható Caesarok hatalmát
szétzúzza; az emberi méltóság maga. Még
két ehhez hasonlóan emlékezetes pillanata
van Mihályinak. Az Egri Kati játszotta
Portiával való jelenete az egyik. Hibátlan
összjátékuk nyomán a politikum olyan
érzelmeket és emberi kapcsolatokat
szétzúzó brutalitása válik itt
nyilvánvalóvá, mely mintegy az Antonius
és Cleopatra tragédiáját előlegezi. A
szerelem szélsősége helyett azonban itt
két egymást tökéletesen ismerő és egy-

másban tökéletesen megbízó ember nyu-
galma foszlik néhány fájdalmasan rövid,
de színészileg rendkívül gazdag pillanat
nyomán - szinte semmivé.

A másik ilyen mozzanat az Ántonius
előtt a néphez intézett beszéd. Az a férfi,
akit a rablánc szégyenének lehetősége s
a társ becstelensége gránitnál is kemé-
nyebbé tesz, itt, a fölzaklatott nép által
fenyegető halál árnyékában oly higgadt
egykedvűséggel s oly bölcsen beszél,
hogy az ember hajlamos azt gondolni:
jóvátehetetlen tragédia, hogy ő halt Phi-
lippinél. Az utolsó esély veszett el, hogy
az embert emberszámba venni tudó lélek
hatására az ember azzá legyen, aminek
született, ember, s ne gyilkos szörnyeteg.

Szembe kell azonban néznünk azzal a
lehetőséggel is, miszerint ez még a naiv (?)
és ártatlan (?) XVI. században újraálmo-
dott Brutus, akit a modern kori történe-
lem borzalmain edzett néző legfeljebb
csak melléktémaként képes elfogadni, és
csakis egy ilyen előadás melléktémája-
ként, ahol a korszerűtlen katarzis idejét-
múlt fensége a politikai-hatalmi valóság
kendőzetlen felmutatásának, a véres és
kegyetlen hatalmi mészárszék ábrázolá-
sának adja át a helyét. Mondhatjuk ezt is,
ámde ez a gondolatmenet, mint céloztam
rá, bár megejtően tetszetős, a velejéig
hamis. Ebben az esetben mindenképpen!
A katarzis elszivárgását nyomon követve
ugyanis azt kellett látnunk, hogy ennek
végső dramaturgiai oka Octavius
alakjának a túlméretezése. Ennek a sem-
milyen színpadi eseménnyel nem indo-
kolt hangsúlyeltolódásnak az okait csak
találgathatjuk, de ezt tennünk merőben
fölösleges, ugyanis jelentése egyértelmű:
a hisztériás és feminin Caesar(ok) után, a
bölcsebb és higgadtabb, de mindenképpen
férfiasabb Octavius-Augustus(ok) kor-
szaka érkezik el. S Brutus halála ebben az
esetben ráadásul nemcsak hogy nem tra-
gédia, hanem - ha úgy tetszik - szüksé

ges áldozat, mely ahhoz szükségeltetik,
hogy Caesar épp általa történő félresöp-
rése után Augustus békéje köszönthessen
be. Túl azon, hogy a valóságban sem így
történt, hiszen Caesar halálától Augustus
hatalmának a megszilárdulásáig fél-
annyi idő telt el (tizenhárom év), mint
amennyi Augustus halálát Caligula rém-
uralmától elválasztja (huszonöt év), egy
ilyesfajta történelemszemlélet mellett
semmiféle érv nem hozható fel. Egyfajta
vak, mert még dramaturgiailag sem meg-
okolható remény látszik itt működni,, s
színpadainkról még a katarzis nyomait is
úgy száműzni, mint száműzte Ovidiust
az az Augustus, aki békereményként fel-
villan a Radnóti Színpadon. Persze, ha
lehet, legyen úgy, bólintunk buzgón erre
az „üzenetre", de mindazonáltal nem
hallgathatók el azok az aggályok sem,
amelyek ennek az ellenkezőjével fenye-
getnek, és éppen egy olyan szemléletű és
színikultúrájú közösségben, ahol Kott
felfogása úgy lett bibliává, ahogyan ná-
lunk azzá lehetett. Tovább egyszerűsítve
ugyanis az előadás által felállított képle-
tet, arra a következtetésre kell jutnunk,
hogy az előadás mélyén munkáló vak
remény valójában a tragédiától való el-
fordulásnak, a tragikus csak részleges
tudomásulvételének a következménye.
Brutus halála ugyan letagadhatatlan tény,
de nem igazán tragikus, hanem szükséges
áldozat, hiszen hogyan is alakulhattak
volna a dolgok más úton, de ugyanily
szerencsés végkimenetellel?! Es itt már
korántsem arról van szó, hogy ez törté-
netileg mennyire igaz vagy hamis (egyéb-
ként hamis), hanem arról, hogy ez a
szemlélet mintegy valószínűtleníti nem
azt, hogy dolgaink valóban jobbra for-
duljanak, hanem azt, hogy egyáltalán
érzékelni legyünk képesek, hogy valójá-
ban mi jó, mi pusztítóan és mi alattomo-
san (mint Augustus uralma Rómának)
rossz nekünk. A tragédiától való elfordu-
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lás végső soron a veszteségek számba vé-
telétől s így maradék tisztánlátásunktól
való elfordulásunkat jelzi és jeleníti.

Mindez természetesen nem csupán
Valló Péter rendezésének a „hibája".

Ő végsőkig következetes és éppen ezért
átlátható szerkezetű előadást hozott lét-re,
amely - sajnos kivételes - alkalmat teremt,
hogy elemzése által pillantást vethessünk
arra is, ami másként az átte-
kinthetetlenségig kuszának tetszik: szín-
művészetünk jelenlegi állapotára, mely
tehát a tragédiákat elfedni látszik, de azon
az áron, hogy jó és rossz határai
olyannyira összemosódnak, hogy ez már
nem is az értékvesztés, hanem az értel-
metlen és céltalan pusztulás képeit mu-
tatja. S egy ilyennek látszó világban a
kétségbeesésből valóban csak egyetlen
kiút marad: a semmivel sem indokolható
üres és vak remény, melynek direktebb
megjelenítése már-már transzcendens-nek
látszik. Es pontosan ez történt az alig négy
nappal a Julius Caesar után a Pesti
Színházban bemutatott Vitrac-mű (Victor,
avagy a gyermekuralom) előadásán.
Szemben a pécsi ősbemutatóval, ahol az
összehasonlíthatatlanul mostohább kö-
rülmények között is sikerült valamiféle
drámát s így katarzist kicsikarnia Szőke
István rendezőnek, a Pesti Színházban a
félelem és a részvét minden árnyéka nél-
kül zajló - egyébként szép és artisztikus,
tehát esztétikai szempontból jószerivel
hibátlan - előadás végén visszatér az
akkorra már kifehérített szereplő, hogy az
Úr angyalaként a mennyek országába
vezesse azt a szereplőt, akitől Pécsett még
- a körülményekhez képest - iszonyatos és
felháborító halál tragikus el-
szenvedőjeként vettünk búcsút. Nem arról
van tehát szó, hogy egy esztétikailag
egyszerűen értéktelen újjal állítható
szembe egy elmerülőben levő régi és tra-
gikus szemlélet, hanem arról, hogy olyan
szemléletmód látszik létrejönni és el-
uralkodni (tegyük hozzá, újra), mely mint-
ha színművészetünk egészét módosítaná.
Az, hogy kinek melyik tetszik, ízlés dolga.
S az, hogy az ízlésítéletek mögött itt
tetten érhetően világképek rejteznek,
jottányit sem teszi egyszerűbbé a helyze-
tet. Mert hinni és érvelni éppen úgy lehet
az Úr angyala (vagy épp egy új és jó Octa-
vius) eljövetele mellett, amiként ez ellen
is felhozható jó néhány érv és jó néhány -
mint tudjuk - korántsem bizonyító erejű
példa. Eszünkre hallgatva csupán annyit
mondhatunk Brutusszal szólva:

„Elég, hogy a nap véget ér / s a vég majd
akkor tudva lesz." Bár lenne az angyalok-
ban hívőknek igazuk! Ámbár magától
Szent Páltól tudjuk, hogy ahol „legna-
gyobb a szükség, ott közel a segítség",
mégis szólnunk kell arról, ahol ez a több
ponton vitathatatlan, néhány ponton pedig
vitatható módon figyelemre méltó
előadás olyan tájakra tévedt, mely szá-
momra vitathatatlan módon kívül esik a
jó ízlés határain. A Julius Caesar plakát-
járól és szórólapjáról van szó. Szerző-
ként mindkettőn egy szerzőpáros van
feltüntetve, imigyen: Shakespeare-Vö-
rösmarty. Az utóbbi is kétségtelenül ki-
váló, s néhány versét tekintve világiro-
dalmi rangú költő, ám éppen ezért aligha
van rászorulva, hogy a szükségünket eny-
hítő honfiúi buzgalom ily túlzásra ragad-
tassa magát. Mert vajon mit szólna ez a
honfiúi buzgalom, ha arról értesülne,
hogy mondjuk a Csongor és Tündét a for-
dítót társszerzőként feltüntetve adják elő
mondjuk Mozambikban? (Ezen a hely-
zeten az se változtatna semmit, ha Vö-
rösmarty gyönyörű sorai közé néhány
törzsi dalt applíkálnának a bemutatón,
ahogyan igen szerencsétlen és idétlen
módon az Előszó néhány sorát beiktatják
ebbe az előadásba.) Valószínűleg nem is
bosszankodnánk, hanem csak szánakoz-
nánk. Ügyanilyen szánalomraméltó, sőt
szégyenletes, ha egy elővárosi színház
olyan szórólapot nyomtat ki, amelyen a
következő, kiemeléseimmel feltétlenül
idézésre méltó zagyvaság olvasható:
„Julius Caesar történelmi anekdotájából
ötfelvonásost írt Shakespeare. Az anek-
dota három sora népdallá (sic!) lett a
színházbajáróknak. (...)" Hogy valaki
olyannyira nincs tisztában a szavak jelen-
tésével, amennyire egy általános iskolát
végzettől is elvárható, az szomorú, de
korántsem annyira, mint az, hogy ilyen
zagyvaság ki is nyomtattatik. Persze ki
tudja, lehet, hogy ez is az idők jele?
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NÁNAY ISTVÁN

A személyiségvesztés
drámája

A Tévedések vígjátéka a kaposvári stúdió-
színházban nem vígjáték; noha az elő-
adás nagy része víg játék, végül is a pro-
dukció - miként azt a címátigazítás szin-
tén jelzi - a Tévedések végjátéka, s mint
ilyen, tragédia.

Az ikerpárok személycseréjének ősi és
örök komikus témájában - amely Arisz-
tophanésztól és Plautustól kezdve át-
szövi az európai drámairodalmat - ter-
mészetesen mindig volt tragikum is. Az
összetévesztésekre épülő helyzetek a
komikum kifogyhatatlan forrásai, de a
nyilvánvaló és elsődleges vígjátéki szi-
tuációk mélyén valójában tragikus egzisz-
tenciális mag rejlik: a ki vagyok én? di-
lemmája, az önazonosság tisztázásának,
illetve a társadalomban elfoglalt hely és
szerep megtalálásának vágya. A figura-
megkettőződés nemcsak humoros bonyo-
dalmakat eredményez, hanem olyan
vesszőfutásra készteti a szereplőket,
amelyek során egyre jobban
elbizonytalanodnak személyiségük
megítélésében. A vígjátékokban persze
végül feloldódik az identitásvesztés
háttérben meghúzódó drámája, de ha a
szereplők közötti viszonyokat pontosan
és következetesen jelenítik meg, a happy
end soha nem lesz felhőtlenül boldog
vég.

Mohácsi János, a kaposvári előadás
rendezője nem csupán felismerte a Téve-
dések vígjátékában meglévő tragikus voná-
sokat, de fel is erősítette azokat. Mohácsí
már a néhány éve színre vitt Bánk bán-
jában is szuverén gondolkodású, ereden-
dően színházi látásmódú művésznek bi-
zonyult, aki nem öncélúan, a minden
áron való modernkedéstől hajtva érté-
kelte át a klasszikus szöveget; dramatur-
giai-rendezői átigazításának konzekvens
koncepcionális okai voltak, s e koncep-
ciót lényegében meg is tudta valósítani a
színpadon. Jelenlegi munkája igazolja: a
Bánk bán nem egyszeri és véletlen telje-
sítmény volt, az akkor megmutatkozó
erényei - egyéni értelmezés, pontos szi-
tuációteremtés, mai olvasat, expresszív
kifejezésmód stb. - most is megmutat-
koznak, de előadásbonyolítása biztonsá-
gosabb, értelmezése és színházi eszköz-
rendszere összetettebb, ugyanakkor vilá-
gosabb lett. (Nem csoda hát, hogy a fő-


