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Félezer év után a múltból csak a legfontosabb
mondatok maradnak meg. A szereplők a részletekre
már nemigen figyelnek. Henrik megkéri Anna kezét,
hosszas tépelődés után megtámadja Franciaországot,
majd a sikertelen hadjárat sarcaként feláldozza a lányt,
és Margitot veszi el helyette. Mindez tíz perc alatt zajlik
le. A néző - az ötszázadik esztendőnél bekapcsolódva
- nem veheti észre a jellemfejlődés folyamatát: külön-
álló fázisokat lát a játszók viselkedésében.

Egy platóni dialógusban a halhatatlanság és
tisztaság birodalmából aláhullott, földi testhez
láncolt, ám az égbe visszatérni vágyó lelkekről
olvashatunk. Ezeknek a lelkeknek meghatározott
ideig kell az anyagi világban vezekelniük, amíg
eldől, hogy közelebb jutnak-e céljukhoz, vagy még
távolabb kerülnek tőle. A Királydrámák hat
szereplője is valahol e két szféra között rekedt meg.
Nyakó Júlia Annája és a Scherer Péter játszotta
Henrik áll a legtávolabb a konkrét, e világi
királydrámától. Lancaster Henrik gyöngekezű,
szánalmas, meghátráló király. Már a darab elején
komoly kétségek gyötrik, hogy elfogadja-e a
felajánlott koronát, mintha megérezné, hogy ezzel
olyan hibát követ el, amelyért több év-százados
bűnhődéssel kell majd fizetnie. Nem tehet másként,
eljátssza a rossz király hálátlan szerepét, de
mindvégig nyíltan vonakodik a történetnek aktív
részese lenni. Érthetetlen, hogy az ő
bocsánatkérése, egykori indulatainak - ha egyáltalán
voltak - explicit megtagadása miért nem állítja meg
a folyamatot úgy, ahogy azt Margit bocsánatkérése
teszi.

Nyakó Júlia egy, a rárótt szereptől már rég meg-
vált embert mutat be. Érzékenyen és pontosan
ábrázolja azt az Annát, akit kitaszítottak, megaláztak,
egyszerre azzal az Annával, aki mindezekre nagyon
messziről tekint vissza. Megölésének jelenetében
szavai még könyörgést fejeznek ki („Sosem bántot-
talak, mért ölsz meg akkor? / Gyerekem lesz,
Wolsey, érte könyörülj!"), de a hangja már fáradt
és távoli. A szemében ijedtség tükröződik, de ő
maga nyúl gyilkosa kezéért. Nem először történik
ez vele. Ötszáz éve minden este meggyilkolják.

York Richárd (Horváth Lajos Ottó) szellemét
ezzel szemben nagyon is fűti a bosszúvágy. Társai
túlvilági tétovasága mellett úgy tűnik, mintha
megtorpanásai is - melyeket valójában a bűntudat
és a bizonytalanság vált ki - indulataira lennének
visszavezethetők. Nagybátyja, Gloster (Gyabronka
József) képtelen cselekedni: nem tud őszintén
tanácsot adni a királynak (maga is tart a
következményektől), de kiállni sem képes a király
ellen anélkül, hogy tekintetében és hangjában ne
lenne ott a szorongás. Színpadi jelenléte
dramaturgiai szempontból nehezen magyarázható,
hiszen lényegében minden megtörténhetne nélküle
is; mégis éppen tehetetlensége folytán válik olyan
központi figurává, aki másod-percenként szánja el
magát és hőköl vissza, mi-közben tisztán látja,
hogy merre sodródik.

A darab egyik leghomályosabb motívuma
Margit (Györgyi Anna) és Wolsey (Széles László)

kapcsolata. Kettejük Anna meggyilkolása által
szentesített szövetségének mindössze csupasz
váza érzékelhető az előadásban - a kérdés, hogy e
szövetséget érdek vagy vonzalom hozta-e létre, már
rég elévült. A francia királyné és a sehonnai bíboros
az ötszázadik évben úgy tekintenek egymásra, mint
a Karinthy-hősök, akik azt ugyan tudják, hogy be-
szélgetniük kell egymással, de azt már nem, hogy
tegeződnek vagy magázódnak-e.

Különös, nyugtalanító érzést kelta nézőben az
előadás egésze alatt, hogy a szereplők kétség-
beesetten szinte egymás fejéhez vágják a shakes-
peare-i mondatokat; hogy nem tudnak megsza-
badulni sem egymástól, sem ettől a nyelvezettől,
melynek grammatikája mintha akadályozná őket a
megváltó szavak kimondásában. Ennél csak az
nyugtalanítóbb, hogy az előadásban itt-ott azért
előfordulnak nem Shakespeare-től származó
szövegrészek is, amelyek elsősorban az ötszáz
évvel ezelőtti események és a vezeklésként újra-

Kárpáti Péternek szerencséje volt. Mert bár
Díszelőadás című könyve 1996-ban a Liget
Kiadónál iszonyatos borítóval, szörnyűséges
papíron jelent meg, a kritika mégis felfigyelt rá, mi
több, fontos műként üdvözölte. Es már fel is
lángolt a vita (már amennyire egy irodalmi vita
képes lángolásra), hogy mi is ez a szöveg
voltaképpen: regény, kisregény vagy egy
képzeletbeli, majdani színházi előadás
kanavásza. A kérdés eldöntése fontos-nak tűnt
Forgách Andrásnak is, aki, ismereteim szerint, a
könyv eddigi legalaposabb elemzésé-ben (Ebvész
a Kárpátok alatt. Holmi, 1997. augusztus) e
tekintetben is mélyenszántónak bizonyult. „Mi ez?
Egymás mellé tett dokumentumok laza füzére
regénynek álcázva, imitatív, archaizáló
betétszövegekkel? Szövegkollázs? Tézisregény?
Nagymonológ, amely a »színmű« meg-
határozásra tart igényt? Színházi vagy mégis
inkább cirkuszi attrakció? Van legalább egy kö-
rülhatárolható, megragadható elbeszélő alanya?
Van egyetlen sorssal, életrajzzal megvert
szereplője, akinek tárgyról tárgyra szökellő szub-
jektivitásán szűrődik át a világ? Avagy ez a könyv
csak látszólag könyv, valójában egy leendő szín-
házi előadás alaprajza, vázlatkönyve, a kellékek,
a helyszín anyaghű leírásával, a színészeknek

játszott történet közötti különbséget hivatottak
jelezni. Apró kompromisszum ez, mely nélkül az
előadás aligha lenne befogadható, de lényegesen
gyengíti a katarzist jelentő bocsánatkérés moz-
zanatát. Kétségessé teszi, hogy a királydrámák
szövetéből ily módon kirántott, a próbafolyamat
során gyors kézzel újrafont és a győri bemutató
utáni alakítgatás során végképp összebogozott szá-
lakból összeáll-e a néző számára bármilyen felis-
merhető mintázat. „A tört ütemre nem figyelt fülem"
- panaszolja Henrik, a bűntudatos király. A tört
ütemekkel nem is nagyon lehet mit kezdeni.

Shakespeare-királydrámák (Győri Padlásszínház -
Barka)
Díszlet: Csanádi Judit. Jelmez: Zeke Edit. Zene: Melis
László. Összekötőszőveg: Filó Vera. Írta és rendezte:
Kiss Csaba.
Szereplők: Scherer Péter, Györgyi Anna, Széles László,
Nyakó Júlia, Horváth Lajos Ottó, Gyabronka József.

szóló szövegbe rejtett instrukciókkal? Ha színda-
rab, van-e cselekménye, vannak-e benne igazi
fordulatok? Van-e benne szerelem? Van-e benne
erkölcsi tanulság? Van-e benne halál? Vagy csu-
pán költői utalások találhatók benne ún. »cselek-
ményre« és fordulatokra?" (Kiemelések: F. A.) E
kérdések nem szónokiak, hanem valódi problé-
mák, hiszen Forgách szerint a műfaj meg-
határozásával már szinte mindent eldöntöttünk
Kárpáti művéről. Forgách megoldása elegáns, de
nem teljesen kielégítő: „maradjunk annyiban,
hogy épp a műnem meghatározatlansága, a mű-
faj lebegtetése Kárpáti művének egyik varázsa és
titka"; és: „a könyv szerkezete mindkét irányban, a
színház és az irodalom irányában is egyaránt
mindvégig nyitott marad."

E sorok írója korábban (Irodalmi kvartett.
Beszélő, 1997. március) könyvdrámaként hatá-
rozta meg Kárpáti művét, és ma sem látok rá
okot, hogy felülvizsgáljam tavaszi ítéletemet. Sőt
az 1997. november 12-én látott előadás csak
megerősítette vélekedésemet. A könyvdráma
esztétikai problémáit a fiatal Lukács elemezte a
legmélyebben. Szerinte a könyvdrámának mint
formának lehetősége nyílt, hogy elmeneküljön
minden, a valóságos színpaddal megvívandó
küzdelem elől, hogy eközben valamiféle imagi-

BÁN ZOLTÁN ANDRÁS

KUTYA-KOMÉDIA
KÁRPÁTI PÉTER: DÍSZELŐADÁS



KRITIKAI TÜKÖR

nárius színpadot keressen magának. „A könyv
lehetővé teszi a dráma számára a közvetlen tö-
meghatás elkerülését, az egyes emberre való
hatást. Tehát a pusztán egyénit az általános, a
differenciáltat a primitív, az intimet és hangulat-
szerűt a hangosan monumentális, az intellek-
tuálisat az érzéki, a lassan beállót a vehemensen
közvetlen helyett." Kárpáti könyvének és a Bárka
Színházban bemutatott produkciónak a viszonyát
aligha lehetne tökéletesebben jellemezni. Arról
van szó, amit a már említett Beszélő-közle-
ményben Németh Gábor fejezett ki a legérzékle-
tesebben: „Ha elfogadom, hogy színházi előadás
alapjául is szolgálhat ez a szöveg, akkor a ren-
dezőnek nagyon szép eldöntetlenségeket kell
csúnya eldöntöttségekké változtatnia." Vagy
Lukács filozofikusabb nyelvén szólva: az elő-
adásban az általános, a primitív, a hangosan
monumentális, az érzéki került előtérbe, részben
megszüntetve ezáltal Kárpáti könyvének rendkí-
vül erős belső intellektualitását és sokértelműsé-
gét. Félreértés ne legyen: a legkevésbé sem ne-
gatívumként említem ezt, eszem ágában sincs a

rendező Simon Balázs szemére vetni, hogy valódi
színházat, vagyis hangos, zajos, helyenként
vásári, közvetlenül ható, a játékba a nézőket a
leghatározottabban bevonó előadást kívánt létre-
hozni. A színháznak éppen ez az egyik dolga. (Es
persze Kárpáti Pétert dicséri, hogy könyve le-
hetőséget adott egy ilyen értelmezésre is.) Es a
Bárka társulata nagyjában-egészében jól tette a
dolgát, a második rész néhány unalmasabb
percétől eltekintve elég jól szórakoztam a
nézőtéren. De amikor a könyvet olvassuk, a „szép
eldöntetlenségek", a műfaj lebegtetése miatt haj-
lamosak vagyunk eltekinteni a szöveg egészének
megoldatlanságától (hogy ugyanis mire való ez
az egész?, van-e mélyebb jelentése is a kápráza-
tos nyelvi bravúrnak? és akkor lásd Forgách
András kérdéseit), hajlamosak vagyunk olyan
óriási metaforaként átélni a könyvdrámát, amely-
nek pontos jelentését nem vagyunk képesek fel-
fogni, de amelynek sátáni humora, őrült, helyen-
ként lázbeteg, máshol suta költészete valódi tit-
kok hordozójának tűnik. Olyan titkokénak, ame-
lyeknek megfejtését nem is kívánjuk voltakép-

pen, éppen ezért véljük valódi titkoknak őket. A
valódi titok ugyanis, ellentétben a rejtvénnyel,
soha nem fejthető meg; csábítóan kísértő lidérc
csupán, amelynek imbolygó fényét holdkóros
biztonsággal követheti az olvasó, anélkül, hogy
valaha is utolérhetné, hogy valaha is véget érhet-
ne kettejük közös kalandozása. A valódi titok újra
és újra felkínálja magát az értelmezőnek, és az
elkábított olvasó újra és újra hagyja, hogy elcsá-
bíttassék. A valódi titok a legvonzóbb szajha a
metaforák birodalmában. Kritikusokra különösen
veszélyes.

Kárpáti Péter könyvének metaforikus erdejé-
ben a legnagyobb kéjjel bolyonghat az olvasó.
Számtalan megfejtés lehetséges, és egyik sem
elégséges, mindig pontosan tudjuk, hogy rész-
ben tévúton járunk. (Ezt húzza alá az alcím: A
bosnyákok gyógyítása avagy a kísérleti kórtani
buvárkodás haladása hazánkban; hiszen világos,

Gazsó György (Dr. Hőgyes Endre) és Tóth Jó-
zsef (Laboráns)
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hogy ez is legalább két értelmű: egyrészt jelent-
heti a könyv tárgyát, szüzséjét, másrészt
értelmezhető pusztán az akadémiai orvosi
előadás alcímeként.) Az egyik lehetséges olvasat
a könyvben monologizáló, a budapesti képzelt
vagy valódi Pasteur Intézetben díszelőadást tar-
tó, kísérleti kórtani buvár, Hőgyes Endre
megőrülésének történeteként fogja fel a szöve-
get. (Persze akkor kérdéses, milyen viszonyban
áll a történeti Hőgyes Endre a fiktívvel, nem is
beszélve most színpadi alakjáról.) Egy másik le-
hetséges magyarázat szerint a boszniai háború
metaforája lenne a Díszelőadás, a járványként
tomboló háború szimbóluma, amely szövegünk-
ben ebdühként, ve-
szettségként jelentkezik.
Egy harmadik in-
terpretáció a hetvenes
években divatba jött el-
lenfelvilágosodás gon-
dolatát állíthatná a kö-
zéppontba; a tudomány
haladásáról, illetve e
haladás látszó-
lagosságáról, mi több,
embertelenségéről ér-
tekezhetne, beszélhet-
ne a tudós heroikus, ám
végső soron hiábavaló
küzdelméről, a ráció
csődjéről; vagy
éppenséggel fordítva,
elmondhatná, hogy bár
látszólag hiábavaló e
küzdelem, a haladást
nem lehet feltartóztatni.
A nemzeti kérdések iránt
érzékeny befogadó
beszélhetne a magyar
tudomány sanyarú
sorsáról, a honi
lángelmék köztapsot
nem arató küzdelméről a
magyar ugaron, vias-
kodásaikról a minden-
kori „kultus-ministerekkel", a Csáky Albinokkal.
Felfoghatnánk posztmodern stílusparódiaként a
szöveget, Gérard Genette értelmezői iskolája
alapján utalhatnánk a nagy előképekre, para-
textusokra, Gogolra, Hoffmannra, Kafkára, netán
A pestis írójára, Albert Camus-re. Az sem elkép-
zelhetetlen, hogy a teremtés csődjének bemu-
tatását lássuk a könyvben, ekkor a kísérleti
kórbuvár mintegy botcsinálta istenként interpre-
tálható, aki maga is vírus, és teremtése pusztán
a fertőzés munkájára szorítkozik. Sőt a Dísz-
előadás, nem az előadás, hanem a könyv, magá-
nak az irodalomnak a metaforája is lehetne, egy
helyen ugyanis a monologizáló a bosnyákok és a
saját történetét egyaránt fertőzésként értelme-

zi: „fertőzés minden történet, és szájon által ter-
jed, bár néha a zágrábi vasúton, és nincs rá
orvosság, csak egy: a felejtés." Am az irodalom
éppen a felejtés ellen dolgozik, és ha ebben az
értelmezésben olvassuk a könyvet, a benne fog-
lalt történet által mi magunk is megfertőződünk.
Es ha az előadást és a pestisjárványt összekap-
csoló Antonin Artaud teóriáját is bevonjuk az
értelmezésbe, akkor a bosnyákok története ép-
penséggel a színház metaforája lesz: „Ha egy
városban felüti a fejét a pestis, a megszokott
társadalmi keretek összeomlanak. Nincs többé
köztisztasági hivatal, sem hadsereg, sem
rendőrség, sem városi elöljáróság." s éppen ez

Mucsi Zoltán (Dr. Moravcsik Ernő Emil)

a törvényen kívüli állapot ad lehetőséget az artaud-i
színház megszületésére: „Az alja népet lázas kap-
zsisága, úgy látszik, ellenállóvá teszi a kórral szem-
ben. Behatol a házak nyitott kapuján, és megkapa-
rintja a lakók értéktárgyait, pedig tudja, hogy semmi
hasznukat nem veheti. s ez már színház. Mert a
színház maga az öncélúság, a jelenidejűség
hiába-való és haszontalan aktusa."És még
sorolhatnánk a lehetséges értelmezéseket, Kárpáti
könyve felszabadítóan sokértelmű.

A színház azonban egyértelműbb műfaj, itt
dönteni kell, és a rendező döntött is: a „szép

eldöntetlenségeket csúnya eldöntöttségek" vált-
ják fel. Ha jól láttam, Simon Balázs mindenekelőtt
a burleszk műfaja szerint állította színpadra a
szöveget. Már az előadás legkezdetén világos,
hogy itt ma nevetni fogunk, sőt, e sorok írója
bevallja, hogy gyakran röhögött is. Áll kinn a
nagyszerű Gazsó György a színpadon, és várja,
hogy minden néző elfoglalja a helyét, a kissé
késve érkezőket udvariasan beinvitálja a terem-
be. Amikor úgy tűnik, hogy több nézőre már nem
lehet számítani, Gazsó-Hőgyes felemeli a vaskos
szövegkönyvet, odamutatja nekünk, aztán kissé
bocsánatkérő mosollyal átnyújtja a súgónak,
mintha azt mondaná: „ne legyen félreértés, nem

az életet fogom utá-
nozni, elvégre szín-
házban vagyunk, bo-
csássanak meg, de súgó
nélkül nem tudom
hibátlanul el-mondani a
szöveget." (Ugyane
körbe tartozik, hogy a
második rész kezdete
előtt meg-kérdi a
nézőket, nem
unatkoznak-e.) És mi-
után elcsendesedett a
nézőtér, belevág: fel-
idéz egy húsz évvel
korábbi veszettségi
esetet; a három kutya
harapta személyt be-
szállították a Rókus
Kórház megfelelő osz-
tályára. „E nyugodalmas
körülmények között
sokáig megőrizték
szellemük éber állapotát,
Drechnál Vilmos csupán
keserűen meg-jegyezte,
hogy nem-sokára por
lesz belőle, és hogy
meglát-ja-e még a
hajnalt,
csak azon tépelődött.

Tóth Ferencz tanuló pedig az éjszakai csöndben
nagy zsibajt hallgatott maga körül, gyermekek szid-
ták, mire sírva fakadt, és anyja után kiáltozott, azon-
ban e szaggatott kiáltozást hamarosan ő is abban
hagyta, és a dunyha alá bújva, imádságba szabta
őrjöngéseit. De még a négy éves Tóth Antal is
csöndben töltötte az éjszakát, igaz, álmatlanul, és
orvosát kérlelte, hogy üljön az ágyához."
Nos, a színházban sok minden elvész e furcsán

poétikus mondathalmazból. Elvész a régies
helyesírás bumfordi bája, elvész az ódon szöveg
zamatos tragikuma, késő romantikus keserűsé-
ge, patinás morbiditása. Ezeket azonban szük-
ségszerű veszteségként értékelhetjük, hiszen a
színház és az irodalom világa más világ. Az vi-
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szont már döntés kérdése volt, hogy amikor Gazsó
az ebmarottak nevét említi, minden névnél egy-
egy uborkásüvegre emlékeztető, tiszta vizet
tartalmazó lombikot vesz elő a laboratóriumi
szekrényből, egyikük, a húszliteres Drechnál Vil-
mosé, míg a kis Tóth Ferencznek az ötliteres
edény jut. Ennyi maradt a veszettekből, sugallja a
rendezés, és persze ki is tört a nevetés a
nézőtéren. Ez az első jelenet meghatározta az
előadás alaphangulatát, a morbid humor csak
kevés helyet hagyott a többértelműségnek. El-
vesztettük a lehetőségét, hogy a könyvdráma
műfajának megfelelően imaginációval pótoljuk a
szöveg sokatmondóan üres helyeit. Ugyanez ér-
vényes a szereplők fizikai megjelenésére. Abban a
pillanatban, amikor valaki fizikailag megjelenik, a
képzelőerő átadja helyét a látványnak. A könyv-
ben a „kicsiny laboránsnak", Hőgyes segédjének
nincs neve, itt most Farkas Zsigmondnak hívják, de
van-e neve valójában? Úgy értem, a Tóth József
által ragyogóan, szomorú clownként megjelenített
segédnek van-e története vagy drámai személyisé-
ge? Vagy csak egyike ő a felcserélhető maszkok-
nak? (Vö. ismét Forgách András kérdéseivel.) Tóth
József, mint a többi színész, egy csomó más sze-
repet is játszik, ez ismét megnehezíti az azonosítást.
Kicsoda a remekül komédiázó Spolarics Andrea? A
„nőhallgató Schroll Mathild"? Vagy netán a veszett
bosnyák asszony, esetleg M. Mari, a tökéletes
kísérleti alany? (Es ugyanilyen típusú kérdések
feltehetők a Mucsi Zoltán alakította figurákra is.) s
jelentenek-e valamit a szerepkettőzések? Meg kell
mondanom, túlzott logikát, valódi átgondoltságot,
teátrális következetességet nem tudtam bennük
felfedezni. A kettőzések itt inkább gyengítették a
sokértelműség érzetét, több szín helyett
pasztellessé váltak a karakterek.

Ha feltételezzük, hogy igaz lehet az az interpretá-
ció, amely könyvdrámaként és ekképp a monologi-
záló „kísérleti kórbuvár" látomásaként értelmezi a
szöveget, akkor ez a sok egyértelműség elszegényíti
és leszűkíti a szöveg jelentéstartományát. s mivel a
burleszkhangvétel minden mást semlegesített,
megszűnt a lehetőség, hogy akár csak tragikomikus
hangok is színezzék az előadást. A Gazsó által
alakított embernek nem volt sorsa, így aztán nem
lehetett végkifejlete az előadásnak sem. Lazán
összeszőtt bohóctréfákat látunk, az egyik
szellemesebb volt, a másik kevésbé. De ez
meggátolta, hogy bármiféle folyamatként
értelmezzük a színjátékot, maszkokat láttunk, nem
embereket.

Mindamellett nem tagadhatom, hogy e kutya-
komédia előadásán többnyire jól szórakoztam. Re-
mek volt a Mihalek-féle vendéglőben lezajlott tu-
dósebéd, a ketrecekben répát rágcsáló alakokról
nem lehetett tudni, hogy fertőzött kísérleti szemé-
lyek (állatok?), avagy a hazai tudományos haladás
úttörői. Itt üdvös volt a szerepkettőzés rendszere.
Unalmas volt viszont a párizsi Pasteur propagációs
csoport budapesti bemutatkozása, amely cirkuszi

szcénát parodizált (ad notam a három Kowalsky,
a levegő urai) nem túl szellemesen, a nézők be-
vonása a játékba mechanikussá lett, nem tudtuk
átélni a halálos fertőzés drámáját. A nagy tét hiány-
zott az előadásból, a szórakozás mögött sejthető
rémület. Ezért csupán rátétként érzékeltem a záróje-
lenetet, amely a kísérleti kórbuvár tragikus magá-
nyát volna hivatott érzékeltetni. Szép volt a kép a
bársonypárnán nyugvó veszett farkas levágott fejé-
vel - akadémiai érem helyett, díszoklevél helyett ez
lett hát a nagy tudós jutalma. Am ez kevés ahhoz,
hogy valóban megrendüljünk Hőgyes drámáján, a
zárójelenet így csak ideologikus illusztráció maradt.

De azért remek dolog, hogy létrejött ez az
előadás. s nagyszerű az is, hogy Kárpáti szövege
(könyvdrámája!) még bizonyára sok más, a Bárka
Színházétól gyökeresen eltérő értelmezésre ad al-

Hogy itt nem mennek normálisan a dolgok - azt
mindig is éreztük. S mintha ez az ország
láthatatlan szellemek felügyelete alatt élne, akik
ha fogva nem is tartanak, de ugrálni sem nagyon
hagynak - sokakban lappangó szorongás ez.
Elbukott és levert forradalmak-szabadságharcok
hőseinek, kivégzett és száműzött népvezéreknek,
felszabadító és

Gazsó György és Spolarics Andrea (M. Mari)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

kalmat. Kárpáti Péter nyelvteremtő ereje, szituatív
fantáziája, ördögi humora azt példázza szá-
momra, amit jó négyszáz éve (megdöbbentően
hőgyesi szellemben) Bornemisza Péter így feje-
zett ki: „az elme szabad állat, őtet sem lánccal,
sem kötéllel meg nem kötözheted. Hanem min-
denkor, éjjel és nappal, mikor alszunk álmunkban,
csak elforog."

Kárpáti Péter: Díszelőadás (Bárka Színház)
Díszlet: Galambos Péter m. v. Jelmez: Kárpáti Enikő m.
v. Rendezte: Simon Balázs.
Szereplők: Gazsó György m. v., Spolarics Andrea,
Mucsi Zoltán, Tóth József, Csendes Olivér m. v., Pál
Tibor, Szikszai Rémusz.

megszálló seregek áldozatainak, elnyomott és
elpusztított kisembereknek az árnyai emlékeztet-
nek letűnt korok sokszor groteszkbe forduló ese-
ményeire, már ha előrángatják őket - maguktól
nem igazán szeretnek megmutatkozni. Valahol
lent lapulnak.

Talán ezért sem virágzott fel a magyar szürre-
alizmus, s nem születtek olyan remekművek,
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