
SÁNDOR L. ISTVÁN

KEGYELEMKÉNT A SZAKADÉK FÖLÖTT
áklyafény világít az éjszakában. A tanács-

talan Hohenzollern (Széles László) maga

elé tartja a lángot. A gyenge világnál a

kertet fürkészi. Az előtérben elhelyezett

pad előtt pillantja meg azt, akit keresett:

Hom-

burg (László Zsolt) a köpenyébe burkolódzva a

földön kuporog. Végsőkig elcsigázott, kimerült

teste és nyughatatlan szelleme furcsa játékot űz

vele: akár egy holdkóros, ébren álmodik.

Hohenzollern a többieket szólítja. Előlép a sö-

tétből a Választófejedelem és udvartartása. A ti-

tokzatos pillanat intim varázsa mindannyiukra

másképp hat. Az udvarhölgyek értetlenül kun-

cognak a habókos fiatalemberen. A Választófe-

jedelemné (Takács Katalin) megértő, sajnálkozó

tekintettel követi az ifjú mozdulatait. Beteg a fiú -

mondja együttérzőn. Natalie-t (Marozsán Erika)

megejti a férfi elragadtatottsága. Segítőkészen

Homburg felé indul: orvost hívatna, gyengéd

érintéssel ébresztené a herceget. Hohenzollern

fogja le a lány kezét. Nincs itt nagyobb baj,

csak a szelleme rakoncátlankodik - mondja a

barátja álmait kéretlenül közszemlére bocsátó

mutatványos.

A Választófejedelem (Avar István) riadt kíván-

csisággal fürkészi Homburgot. Vajon mire ra-

gadtatják a herceget álmai? Honnan ez a vak-

merőség, amellyel a dicsőség babérkoszorúját

fonja önmaga számára? Mi rejtőzhet még ebben

a nyughatatlan rokonban? Próbaképpen bizarr

színjátékot rögtönöz. Kiveszi a herceg kezéből a

babérkoszorút, s ráhelyezi saját hatalmi jelvé-

nyét, a nyakláncát is. Mindkettőt Natalie kezébe

Avar István (Választófejedelem) és Sinkó
László (Dörfling)
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rceg révült tekintete elé.

Játék és jelenés

mburg zaklatott lelke látomássá varázsolja mindazt,

i álomtól elhomályosult szeme elé kerül. Messzebb

annál, mint ami puszta szemmel is látható.

lenésekben érti meg azt, ami felé a szíve is hajtja.

y szikrázik össze át-szellemült pillantásában a mikro-

a makrokozmosz, így oldódik kivételes élményében

gyé álom és valóság: az uralkodója által neki rendelt

rlátozott feladatok helyett Homburg azt a küldetést

jti meg, amelyre valójában hivatott lehetne.

elyben valóban tehetségéhez méltó dicsőséget

athatna. (Pedig látjuk, hogy csak a hírére féltékeny

jedelem csapdájába sétál be-le.) Udvarhölgyek

nnyű szerelme helyett a kozmikus szenvedély

etőségére ismer Natalie-ban (noha Frigyes csak

médiázik mindkettőjük-kel). Arra az esélyre döbben

, hogy otthon lehet a mindenségben, ha már nem lehet

thon a valóságban. Úgy érzi, hogy az ég tárja fel

ait előtte, noha csak a világi hatalmak űznek vele in-

elkedő tréfát. Olyan ez, mint mikor az istenek óvatos

űvébe koronás kontárok rondítanak bele.

Hisz' hiába tárul álmában Homburg elé a vég-

len, amint elindulna felé, falakba ütközik. Fri-

es udvartartásának könnyed mulatsága azon-

l zavarodottsággá változott, amint lehullt a kö-

ny a jelenések elé siető herceg válláról, s telje-

n meztelenül állt közöttük az álmainak kiszol-

ltatott ember. Döbbenten figyelték azt a feszé-

ező magabiztosságot, ahogyan Homburg csu-

sz testtel, az éjszakával szembefordulva

kihívóan a fejedelmet szólította. A hirtelen tá-

madt zavarban a kapuként leereszkedő vasfüg-

göny mögé menekülnek a hívatlan tanúk. Csak a

fenyegető tekintetű Frigyes marad a herceg kö-

zelében. Vissza véled a semmibe! - sziszegi

Homburg arcába. Mit is érdemelne az az ember,

aki álomtól ittasultan egy pillanatra többnek lát-

szott önmagánál? Aki révületében kötelességtu-

dó alattvaló helyett a mindenség lakójának kép-

zelte magát?

Mindkettőjüket ez a kezdeti indulat űzi tovább.

Frigyes megsemmisíteni igyekszik a szabad lélek

szárnyalását: visszafordítani a szenvedély lobogását,

korlátozni a lehetőségeitől elragadtatott ember hiú

cselekvésvágyát. Homburgot, aki álmában a csodát

tapasztalta meg, de ébredésekor a kemény falnak

csapódva a hiányérzetre döbbent, továbbra is a

rejtelmes képek tartják fogva. Végképp elveszti

realitásérzékét, amikor Natalie-ban, a fejedelem

unokahúgában a látomásbeli lányra ismer. Úgy tetszik

számára, mint-ha az álma maga lenne a valóság.

Mintha már ébren is, józan tekintettel is csak

jelenéseket lát-na. Mintha tényleg nem lenne más

dolga, mint hogy kitárt szívvel a rejtélyes

látomásokban feltárult célok felé siessen. Ezért vesz

részt elbódult figyelemmel a haditanácson (meg sem

hallva, hogy külön parancs nélkül nem indíthatja roham-

ra a lovasságot). Így tévedt be emelkedett lélek-kel a

csata előtt egy templomba (ahol a sebeit is bekötözik).

Ekképp figyeli átszellemülten, a természet csodáitól

megrészegülten a völgyben állomásozó csapattesteket.

És így követi felhevült szenvedéllyel az ütközet

fordulatait. Nem csoda, hogy nincs földi erő, amely

megállíthatná, amikor a szíve rohamot vezényel. Ki

kételkedne abban, hogy ennyi kedvező jel nem

vezérelheti másra, csak diadalra?

És valóban teljesülni látszik minden reménye.

Lovasai élén fényes győzelmet arat az ütközet-

ben. A fejedelem halálhírekor pedig úgy érzi, neki

kell átvennie feladatait, rá hárul a kötelesség,

hogy teljesítse az uralkodó végakaratát: még az

év vége előtt felszabadítsa Brandenburgot. An-

nak sincs akadálya, hogy elnyerje a támasz,

pártfogó nélkül maradt Natalie kezét. Ahogy

büszke tartással a lány előtt áll, nem tudja még,

hogy mindez önhitt ábránd. Hogy álmait szét-

foszló illúzióból szőtte.

Az égi jelenések keltette reményt ugyanis a

földi hatalmak kegyetlen játéka keresztezi. A sér-

tetlen fejedelem börtönbe veti, halálra szánja a

korai lovasrohamot vezénylő Homburgot. Meg-

kegyelmezni is csak akkor képes neki, amikor az

ifjú a szenvedés önemésztő poklába alászállva,

lelke parancsait elnémítva egyedül a fejedelem

szavát mondja szentnek. Bűnösnek tartja magát

szívbéli dacban és túlkapásban. És a hajdani

szabad lélek attól reméli visszanyerni méltósá-

gát, ha belenyugszik a halálos ítéletbe. A

legvég-
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ső fejedelmi tréfa azonban életben hagyja ezt az

élő halottat. Végső gúnycsapásként Frigyes a

darabot nyitó tréfát is megismételteti. A kivégzé-

sére készülő Homburg elé a diadaljelvényeket

nyújtó Natalie lép. Az álom úgy válik valósággá,

hogy valójában rémületes jelenésnek tetszik.

Íme, a magasztos remény, amelyről mindenki

láthatja, hogy nem több egy keserű, riadt, fájdal-

mas rémálom zaklatásánál.

Hargitai Iván Homburg-rendezésének egyik

fontos jelentésrétege az a kettősség, ahogy jele-

nés és játék egymást keresztezi. A metafizikai

élmények által vezérelt belső késztetéseket ke-

mény evilági törvények korlátozzák. A szellem

földhöztapadt marad az előbbiek megtapaszta-

lása nélkül, a lélek elemésztődik az utóbbiak fog-

lyaként. Mivel azonban a látomásokban megta-

pasztaltaknak csak belső hitelük van, ezért külső

nézőpontból mindez sokszor csak póznak lát-

szik. Homburg jelenések által vezérelt útját a fe-

jedelmi játszma közegében járja végig. Ezért

tűnnek néhol komikusnak a herceg önkéntelen

gesztusai. Más szereplők is beletévednek ebbe a

csapdába: a belső meggyőződés által vezérelt

őszinte szándékokat hitelteleníthetik azok a tár-

sadalmi és kulturális konvenciórendszerek,

amelyek segítségével megnyilatkozhatnak. Erre

utalnak Hargitai rendezésének enyhén ironikus,

teátrális beállításai. Így áll kivont karddal, a kifé-

nyesedő háttér előtt hősi pózba dermedve a csa-

tába induló Homburg. Ezért hat teátrálisnak az

üvegfal mögött férje halálhírére fájdalomba gör-

nyedő fejedelemné alakja. Ezt emeli ki a csatát

követő temetési menet és zászlóátadás színpa-

diassága is. Hasonló hatást kelt az első rész zá-

róképének hármas tablója: megmerevedik a

börtönébe visszainduló Homburg, a gyertya-

fénynél utána néző Natalie és az üvegfal előtt álló

fejedelemné. Közben ismét kivilágosodik a hát-

tér, és megszólal az Örömóda zenekari beveze-

tője. (A záróképben a közismert kórusrészlet

festi alá a katonai sorfallá rendeződött szereplők

látványát. A zenei idézetek is ironikus hatásúak

az előadásban: az Örömóda túl keményen szól,

a harci dalok túlzottan harsányak, a zongorafuta-

mok túlságosan lágyak, szétfolyóak.)

A fájdalom ereje

Hargitai előadását az árnyaltan alkalmazott,
pontosan végigvezetett motívumok jellemzik. A
térkezelésben, a jelenetszervezésben és (ki-
sebb hatékonysággal) a színészvezetésben is
felismerhetők ezek a jelzések.

A színpad bal oldalán, az előtérben egy pad
áll, amely elsősorban Homburggal kapcsolatban
kap szerepet. Innen áll fel a herceg, amikor a fe-
jedelem az első jelenetben kiveszi a kezéből a
babérkoszorút. Ide visszazuhanva vallja meg

Hohenzollernnek, hogy miféle álmok zaklatták.

Erre ugrik fel, amikor csata előtt a völgyet

kémleli. Itt kéri meg Natalie kezét. Itt ül a

börtönébe vetve, amikor barátja szétoszlatni

igyekszik a feje-delem kegyelmébe vetett

bizalmát. Itt rimánkodik a fejedelemnének, hogy

kísérelje meg könyörgésével megmenteni az

életét. Ide lép fel, amikor hamis glóriaként,

halotti gyászfényként gyertyákkal telerakott

hatalmas abroncsot tart a feje fölé. Itt fogadja

hősies férfipózba helyez-kedve, rémületét

hiábavaló szerepjátszással palástolva a

fejedelem válaszával érkező Natalie-t. De ahogy

lelép onnan, nem talál többé vissza ön-magához.

Nem a halál rettenete töri meg, hanem a

reményben visszanyert önérzete. A tudat, hogy

ő mégsem akárki, tehát nem válaszolhat a

fejedelemnek akármit. A kényszer, hogy vissza-

nyerje méltóságát. Ehhez azonban már nem

mozgósíthatja személyiségének azokat a tarta-

lékait, amelyek elemésztődtek a megpróbáltatá-

sokban. A zsigereiig, legmélyebb szorongásáig

feltárulkozó ember, a puszta életéért térden

csúszva rimánkodó férfi a rendelkezésére álló

rövid idő alatt csak azokba a szerepekbe és

maszkokba öltözhet, melyeket a fejedelmi udvar

elvárásként és mintaként készen kínál a számá-

ra. Amikor újból kiegyenesedik, már nem látomá-

sokban visszaigazolt belső ereje ad neki tartást.

Ezért hallgatják majd szemlesütve, kínos zavar-

ban tiszttársai, ahogy Homburg az alattvalói hű-

ségről szavai uralkodójának. Micsoda színjáték,

milyen bárgyú komédia! - mondja a katonák

szégyenkező tekintete. Csak akkor csúszik félre

egy pillanatra Homburg újsütetű maszkja, ami-

kor utolsó kívánságaként, szinte vicsorogva kö-

veteli a fejedelemtől, hogy ne adja Natalie-t az

érdemtelen béke zálogaként férjhez a svéd ki-

rályhoz. Hadd pusztuljon csatában az ellenség!

Negédes homlokcsókot kap uralkodójától vála-

szul erre az alázatosan kétségbeesett, hazafiúi

kérésre.

A személyiségét vesztett Homburg helyett

mások küzdenek az életéért. Olyanok, akik

meg-értettek valamit abból a sötét mélységből,

ahová a herceg aláhullt. Ezért telepszik az

előtérben ál-ló padra, Homburg helyére Natalie,

amikor a kegyelmi kérvényt nézi át, illetve a

Kottwitznak szánt parancsot fogalmazza. A

lányt is a fájdalom ereje vezeti, akárcsak a

halállal kiegyező Homburgot.
Az előadás jelzései szerint a szenvedésnek

kettős természete van: magasságok tárulnak fel
a súlya alatt, mélységek nyílnak meg bugyrai-
ban. Minden dolog végső értelme csillan meg
benne - tisztán, akárcsak a távoli csillagok, illú-
ziótlanul, akár a világmélyi árvaság. De a szen-
vedésben csak leszámolni lehet az élettel, élni
benne és általa képtelenség. Ide jutott el Hom-
burg is: mindent lát, és értelmét veszíti a szemé-
ben minden. Átlátja, miféle szerepet osztott rá

Frigyes a kegyetlen játszmában, miképp igyek-

szik világi hatalmával megsemmisíteni Isten mű-

vét. - „Hadd játsszon! Ennyit meg is érdemel" -

mondja, de végül is erőtlennek bizonyul ahhoz,

hogy kikerülje ebben az iszonyú színjátékban a

számára állított csapdákat.

„Ó, milyen hős szívet törtél meg így!" -

mondja kétségbeesetten Homburgról a fejede-

lemnek Natalie. És újraéli a kínt, amit akkor ér-

zett, amikor a herceg hozzá méltatlan iszonnyal

könyörgött a puszta életéért. Ez a részvéttel és

megvetéssel teli fájdalom ad erőt a lánynak,

hogy átlásson Frigyes praktikáin. „Nem hihetem, /

Hogy rossz tréfát űznél velem csupán" - mondja

fejedelmi rokonának felmentő levelét kezében

tartva. Közben talán az ellenlépéseket

fontolgatja: miképp szólítja majd ezredét az ud-

varba, hogyan mozgósítja a bajtársi együttérzést

Homburg érdekében. Katonaköpenyébe burko-

lózva maga Natalie is színjátékba kezd.

A fájdalom ad erőt Kottwitznak (Mádi Szabó

Gábor), az öreg katonának is, hogy ellentmond-

jon fejedelmének: ,,... a legfőbb törvény / Sosem

lehet akaratod betűje - mondja............ azt akar-

nád, / Hogy (sereged) vak eszköz legyen, és mint

kardod, / Holtan csüggjön arany öveden?

...Nyomorult szellem adhat ily tanácsot, / Kihűlt

egekből." Lázas szónoklata közben azonban ki-

fullad az öregember, s ő is a padra rogy. Hisz

most Homburg nevében beszél. Helyette szár-

nyal nekiszabadult lelke. A padra huppan Ho-

henzollern is, amikor bizonygatni kezdi, hogy

Frigyes bizarr tréfája okozza Homburg vesztét.
Átlátja háta fejedelmi csapdát mindenki, még

sincs menekvés belőle. Erre is utal Horgas Péter
színpadképe. A zárt helyszíneken játszódó jele-
netekhez táruló-csukódó ajtókkal tagolt üveg-
falak ereszkednek a színpadra. A labirintus és az
egérfogó képzetét idézik: áttetszőségük ellené-
re is magabiztosan működő útvesztőt sejtetnek. A
szabadtéri jelenetek nyitott színpadon zajlanak.
A játéktér mögött vetített háttér: görnyedt fák
nappali vagy éjszakai megvilágításban. Kö-
zöttük az égre látni. A rémületesen kerek hold
előtt gyakran felhők vonulnak.

A színpad előterében töredezett deszkapalló

nyúlik be a nézőtér fölé. A pad előtti kiszögellés

egy tenyér formáját idézi. Csak Homburg telep-

szik le ide. Itt ül a látomása előtt koszorúját fonva.

Itt várja börtönében az ítéletet. És itt néz feltétele-

zett kivégzése előtt bekötött szemmel szembe a

halállal. Mintha ez lenne a kegyelmi állapot: Isten

tenyerében nyugodni a szakadék fölött, a megvi-

lágosodás reményével a pusztulás peremén

gubbasztani.

A háttér, középtér, előtér hármassága a világ-

szintek vertikális tagoltságát egyszerűsíti hori-

zontális térképzetté. Így tehát a metafizikai él-

mény csak a földi létezés hiányérzeteként fo-

galmazódhat meg ezen a színpadon. Minden
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transzcendentális történés evilági élményként
kap formát, hogy a bennük megnyilatkozó több-
lettartalmakat azonnal szét is foszlassa az a ba-
nális közeg, amelyben megnyilatkozhatnak.
Hargitai rendezésének legfőbb gondolata (és az
előadást kísérő hiányérzetünk legfőbb oka),
hogy a rendező alapvetően emberi történetként:
hatalmi státusok és nemzedékek között zajló
színjátékként értelmezte a Homburg hercegét.
Ebből az alapállásból az következne, hogy az
előadás legfőbb, legkidolgozottabb hatáseleme
a színészi játék legyen. A produkció motívumai-
ban, kompozícióiban azonban sokkal több gon-
dolat nyilatkozik meg, mint amennyit a színészi
játék közvetíteni képes. Sokat bízott szereplőire
a rendező, de koncepciója (a címszereplő játé-
kát leszámítva) nem ölt testet valóban meggyő-
ző, erőteljes színészi alakításokban. Hargitainak
nem volt elég ereje ahhoz, hogy a különféle
szín-házi szemléletet, eltérő játékmódot
képviselő színészek között egységes stílust
teremtsen. Ezért hiányzik a produkcióból az
igazi átütőerő.

Az előadás kiemelkedő értéke László Zsolt
Homburg-alakítása. A színész nemcsak arra ké-
pes, hogy hitelesítse a herceg szélsőséges ér-
zelmi állapotok között hullámzó megnyilatkozá-
sait, hanem arra is, hogy változásaiban az
emberi szenvedés stációit mutassa meg. Azt a
folyamatot, ahogyan a kegyelmi állapottól eljut a
lelki pusztulásig. Hangulati változásaiban,
gesztus-váltásaiban egy teljes
meztelenségében meg-nyilatkozó életút
árnyalataira ismerünk. Sajnos Homburg ellenfele
valójában megismerhetetlen. Avar István rutinos
Frigyes-alakításából nem derül ki, hogy a
fejedelem pusztán buta zsarnok-e, aki maga
sincs tisztában vele, hogy mit is művel, vagy
cinikus, túlontúl is ügyes taktikus, aki egy
pillanatra sem engedi, hogy átlássanak szándé-
kain. (A két főszereplő színészi ábrázolásának
hátterében a rendezői koncepció egyoldalúsá-
gát sejtem. Mintha Hargitait igazán csak Hom-
burg sorsa érdekelné. Frigyes gyanítható igaz-
ságait nem képes elfogadni, ábrázolni. Attól
azonban jó érzékkel tartózkodik, hogy leleplezze
a szereplőt.)

A beállítások, gesztusok pontosan jelzik Nata-
lie-nak a többiekhez való viszonyát, a történet-
ben elfoglalt helyét. A tekintetek, mozgások ér-
zékeltetik Homburg iránti odaadóan tartózkodó
szerelmét, azt a riadt együttérzést, áldozatválla-
ló hűséget, amellyel az önmagából kivetkőző hőst
figyeli. Marozsán Erika játéka azonban nem ké-
pes ezeknek a külső formáknak belső tartalmat
adni. Nem hisszük el azt, amit látunk. A gesztu-
sokat cáfolja a kemény, árnyalatok nélküli hang,
a szegényes mimika. Mintha egy kizárólag kato-

László Zsolt és Marozsán Erika (Nathalie)
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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nai nevelésben részesített hercegkisasszony
küszködne a váratlanul rászakadt érzelmekkel.

Takács Katalin néhány jelenetében is meg-
győzően rajzolja meg egy gazdag érzelmekkel,
de kevés lehetőséggel rendelkező asszony port-
réját. Sinkó László néhány vonással, nagy rutin-
nal vázolja fel a titkosrendőr gondolkodásmódjá-
val megáldott tábornagy alakját. Mádi Szabó Gá-
bor egyszerű gesztusokkal érzékelteti a szívére
hallgató, de a kötelességeit is ismerő öreg kato-
nafiguráját. Széles László, számos emlékezetes
pillanata ellenére is, kihasználatlanul hagyta a
mefisztói alak kínálta izgalmas szereplehetősé-
get. A háttérszereplők közül emlékezetesek
Papp Zoltán, Mihályfi Balázs, Fazekas István,
Schlanger András gesztusai.

Az eredeti darab sokértelműségét némileg le-
egyszerűsítő, mégis átgondolt, tudatosan kom-
ponált, erős formaérzéket tanúsító előadás szü-

égóta töprengek: mi lehet az oka, hogy vi-
déken lenyűgözően izgalmasnak ható, él-
ményszerű színházi produkciók fővárosi
vendégjátékon egyszer csak kihúnynak,
elszürkülnek vagy jó esetben átlagosnak
tűnnek. Emlékszem, hogy

megszégyenültem, amikor szakmai
ismerőseimet lelkesen invitáltam egy
nyíregyházi Bond-előadás pesti bemu-
tatkozására, és a szünetben csak fogadhattam a
gúnyos kondoleálásokat. Mi történik ilyenkor?
Kinek a készüléke hibásodik meg? Nem hinném,
hogy mindent a közreműködők drukkjára, a na-
gyobb téttel járó feszélyezettségre lehetne fogni.
Lehet, hogy vidéken még a kritikus is eleve elné-
zőbbre hangolódik? Kondicionálja befogadói él-
ményét a tudat, hogy az izgalmasan újszerű vi-
déki előadás (mellesleg, egy bánatos zárójel
erejéig megjegyzendő: hovatovább a pesti is)
brachi, ezernyi hátráltató tényező ellenében ki-
küzdött (másfelől valószínűleg éppen általuk is
inspirált) csodálatos fegyvertény? S ha azt lehe-
tett volna hinni, hogy ez az ellengőzt pöfögő s
egyszersmind mégis kedvező szélként röptető
helyzet a politikai korlátok leomlásával, a helyi il-
letékes elvtársak és asszonyaik ízlés- és
norma-diktatúrájának bealkonyulásával
megszűnik, kellemesen csalódhattunk: a
politikai nyomás

letett az Új Színházban. Hargitai Homburgot kö-
zéppontba állító koncepciója mélyén nemzedéki
indulatot sejteni: a világ nem teret kínál, csak
csapdákat állít.
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helyét átvette a gazdasági, a meghódítandó s
végeredményben többnyire meghódíthatónak
bizonyuló közönség zsöllyéit pedig a tunyák, el-
keseredettek és közönyösek foglalták el, vagy
inkább hagyják üresen.

Hosszan lehetne meditálni mindezen, s egy,
szorosan a témának szentelt cikkben bizonyára
érdemes is lenne. Itt, most, a miskolci-vígszínhá-
zi illetőségű Cyrano kapcsán elég egy feltétele-
zés is: a pesti sikerhez alighanem kevés az a
sodró erejű, de nemegyszer s nem egy ponton
amatőrszínház-ízű lelkesedés, ami a vidéken oly
izgalmasnak tetsző előadásokat fűti. Pesten a si-
kerhez abszolut profizmusra is szükség van,
méghozzá az előadás minden pontján. (S ha ez
így van, talán részben az is megmagyarázhatóvá
válik, miért várta meg a világhír a Katona József
Színházat s nem szegődött már korábban Ka-
posvár mellé.)

Mármost a fenti kis eszmefuttatás adott eset-
ben, ha talán nem is irreleváns, mégsem egé-
szen talál ide, mindjárt két okból is. Az egyik: ez
nem a miskolci előadás pesti vendégjátéka, ha-
nem a rendező Verebes Istvánnak egy új, a Víg-
színház társulatával létrehozott produkciója,
amelyben közös a címszerep, valamint Castel-
Jaloux alakítója, Kis Kovács Gergely díszlete,

néhány játékötlet és semmi egyéb. A másik ok
összefügg az előbbivel: ebből az előadásból tör-
ténetesen éppen az hiányzik, amit magam Mis-
kolcon annyira kedveltem: az a rendezői kon-
cepcióvá táguló ötlet, hogy Cyranót magányos
cowboynak lássuk, westernre hangolt környe-
zetben. Magam ezt az előadást, merem remélni,
nem azért szerettem, mert „halban" még ilyet
nem fogyasztottam; úgy éreztem, Verebes lele-
ményesen cserélte fel a mai magyar néző szá-
mára üres és átélhetetlen mítoszt egy közismert-
tel, átélhetővel, ráadásul hatáslehetőségekben
igen gazdaggal.

Vajon miért vetette el az ötletet éppen az ötlet
atyja? Aki ráadásul azt állította a premiert meg-
előző interjúban, hogy „aki mindkettőt látta, nem
fogja észrevenni a különbséget". Nem-e? Hi-
szen csak a lényeg különbözik. S a következő
mondatból kiderül, hogy Verebes csupán a nézőt
nem tartja képesnek ennek felismerésére: „El-
dobtuk (ti. a miskolci előadást) és egy egész má-
sikat csináltunk." Hát ez az.

A rendező e második nekifutás lényegét is
meghatározza, ezúttal pontosan: „klasszikus",
„sokkal dekoratívabb" és „vígszínházibb". Mind-
ez igaz. De hol van ebből az előadásból Verebes
- Verebes, aki a miskolci előadásnak minden
pillanatában annyira jelen volt, hogy nekem már-
már úgy tetszett: a rendezés pótlék volt számá-
ra, mert igazából nem megrendezni, hanem el-
játszani szeretné Cyranót.

Ez a mostani nemcsak klasszikus, nemcsak
dekoratív, nemcsak vígszínházi, hanem minde-
nekelőtt üres. Az ötletekből nem születik
koncepció, csak ötletek maradnak, helyenként
szellemesek, játékosak, mindig stílusosak, de
meghatározó szerepük nincs: a darab éppen
csak tisztesen el van játszva, sehol nem
forrósodik át. Jó, nem bánom: ne legyenek
cowboyok, ne legyen western - Verebes
megunta, én nem forszíroz-hatom. De akkor
legyen valami helyette, s ne érje be egy derék
klasszikus estével. Ahol kínosan tűnik fel a
profizmus megannyi hézaga. Meglehet,
Miskolcon is úgy ejtették Ligniére nevét, mintha
Lignier-nek volna írva (hogy precíz legyek: Linyi-
ének Linyier helyett), s Guiche gróf is szép ma-
gyar „á"-val volt Antoine a zárt „a" helyett - ha
igen, ott nem sértette a fülem. Esküszöm, már
nem emlékszem, megjelent-e a miskolci desz-
kákon is Richelieu bíboros, akit Rostand bölcsen
(mivelhogy funkciója csak szimbolikus) nem mu-
tat meg, hanem egy titokzatos, berácsozott pá-
holyból sugároztatja nyomasztó jelenlétét, ami
szcenikailag igazán egyszerűen megoldható; a
Vígszínházban mindenesetre zavaró a suta idős
statiszta, aki mintha maga is meg volna illetődve
a ráaggatott vörös maskarától. És nem tudom
már, csupa „gémlábú sasok" voltak-e odalenn a
gascogne-i legények; ha nem, „csodalénységük"
hiánya sokkal kevésbé szúrhatott szemet,
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