
el a társaság tagjainak magukat mentő
vagy másokat ócsárló szavaiból, elfogad-
juk-e a fiatalasszony meghasonlását fér-
jével, gyors belebódulását Jánosba, s főleg
átélhetjük-e a csalódásból, a kiúttalanság
érzéséből fakadó öngyilkossági kísérlet
jogosultságát vagy legalábbis indokait.
Csákányi Eszternek mindent el kell hinni.
Az, ami olvasva melodramatikusnak tűnt a
darabban, az ő alakításában az egyedül
lehetséges megoldásnak hat. Csákányi
Annája ebben a velejéig hazug és
képmutató társaságban - amelyhez ha más
formában is, de valamilyen módon még a
férje is közelebb áll, mint őhozzá - az
egyetlen tiszta ember. Am ez a tisztaság
nem elvont és nem a dramatikus kényszer
szülte, ez maga a természetesség.
Csákányi megformálásában Anna képviseli
azt az erkölcsi erőt és értéket, amelynek
megmaradása garantálhatja azt, hogy még
az olyan időszakokat is, mint az
úgynevezett ötvenes éveké, vagy az olyan
társaságok társadalombetegítő hatását,
mint a Jánoséké, túl lehet élni.

Az előadás legrejtélyesebb figurája a
Parancsnoké, akit Lukáts Andor ját-szik.
Lukáts Parancsnoka nem beteg ember,
csak különös. Amikor magát és székét
toilette-papírral tisztogatja, bár humoros
szituáció, de a színész nem enged a
helyzet primér komikumának, és a maga
logikai rendszerén belül kikezd-hetetlen
válaszától, a kegyetlenül s következetesen
végigvitt cselekvéssortól, a konzekvens
magatartástól a jelenet végül is
dermesztően komoly lesz. Lukáts szinte
szótlanul üli végig az előadást, ám
jelenléte súlyos és meghatározó a darab
egészére nézve. Az ő Parancsnoka
ugyanolyan bizonytalansági tényező a
társasági játszmában, mint a Tudósé. Nem
véletlen, hogy az előadás egyik
csúcspontja az a fordítási versenynek be-
illő epizód, amelyben a Parancsnok ki-
igazítja a Tudós Milton-fordítását. A
rendezés ugyan térben elszakítja egymás-
tól a két szereplőt, és a szópárbaj a szín-
pad két széléről úgy zajlik le, hogy köz-
ben a többiek mint egy pingpong-mérkő-
zés labdamenetét követik az egymás ötle-
teit továbbfejlesztő gondolatok cikázását.
De így is kiderül, hogy ebben a
társaságban csak ez a két ember tartozhat
egymáshoz, s az is, hogy a Parancsnok
korántsem olyan beteg, mint ahogy ez
előtt s ez után egyes szimptómák erre
következtetni engednek. Lukáts fürdőzése
az esőben, valamint a befejező képbeli
magára maradása, önfeledt öröme az elő-
adás legmegrendítőbb és legemlékezete

sebb pillanatai közé tartoznak. A színész
jelenléte a darab befejezésekor oly erős,
hogy az előadás egészét is jobban
hitelesítené Lukáts magányos alakja a
sötétedő kertben, mint az epizódhoz
biggyesztett didaktikus ősállatparádé.

A többi szerep alakítói Pogány Judit,
Lázár Kati, Spindler Béla, Koltai Róbert,
Bezerédy Zoltán - érzékletes és árnyalt
hátteret adnak a négy főfigura
konfliktusaihoz. A más társadalmi réte-
geket képviselő szereplők közül Nagy
Mari cselédlánya erőtlen és a szerep
lehetőségeit alig kitöltő alakítás, ezzel
szemben Hunyadkürti György Leporics
sofőrje kitűnő epizód. A színész tar-
tásával, megszólalásaival is jellemez egy
típust, s két epizódja különösen kifejező:
az egyik, amikor a néprádióról szóló s
Jánosék hazug és gyáva világára fényt
vető beszélgetéshez csatlakozva fel-
ajánlkozik a készülék világvevővé alakí-
tására, a másik az, amikor szenvtelenül,
fegyelmezetten, mint egy megszokott
látványt nézi végig János és Anna sze-
retkezését, s annak befejeztével jelenti,
hogy indulniuk kell az akadémiai fel-
olvasó estre. (A szerepet Tóth Bélával
felváltva játssza.)

Donáth Péter jelmezei nemcsak egy kor
viseletére utalnak, jól jellemzik a
figurákat is. Például Anna kék ruhája
tökéletesen illik Csákányi Eszter egyéni-
ségéhez, színe, szabása, anyaga, mintája a
szerep leglényegesebb jegyeivel is
szinkronban van. Jánost pedig világos
öltönye s a zakózsebből diszkréten, mégis
hangsúlyosan kilógó nyakkendő
mindennél jobban jellemzi a fellépésre
mindig kész, a külvilágnak szerepet ját-
szó embert.

A kert jelentős dráma és előadás, azzá
teszi kitűnő drámai alaphelyzete, a
konfliktusnak a darabbeli környezeten
túlmutató érvénye, az író és a színház
múltvallató őszintesége.

Spiró György: A kert (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Díszlet: Szegő György. Jelmez: Donáth
Péter. ,Szcenika: É. Kiss Piroska. Zenei ve-
zető: Hevesi András. A rendező munkatársa:
Czeizel Gábor. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: Máté Gábor, Pogány Judit,
Lázár Kati, Csákányi Eszter, Jordán
Tamás, Spindler Béla, Koltai Róbert,
Bezerédy Zoltán, Nagy Mari, Hunyadkürti
György és Tóth Béla, Lukáts Andor.
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Egy régi, a költőt és nemzedékét érintő
„vádként" is érthető elváráshoz kap-
csolódik Weöres Harmadik nemzedék című
verse, mely máig egyike azon ritka
műveknek, ahol a költő már-már mez-
telenül őszinte, primér indulattal telt ars
poeticája tetten érhető. E „vádat" annak
idején hallatlan érzékenységgel képviselte
Kassák, majd Halász Gábor s Szerb Antal
is. Mintegy számon kérték e nemzedéken
a költészet lendületé-nek, formai
újításainak, az avantgarde harciasságának,
a kísérletezés forradalmi hitelének
eltűnését. „Új misztikum felé halad a
magyar költészet - írtam egy régebbi
tanulmányomban. Egyelőre félig igaz: újra
az artisztikumhoz jutottunk. A költőt, aki
megbotránkoztatni is tud majd újságával,
még a jövő rejti." (Halász Gábor: A líra
ellenforradalma, 1937) Függetlenül a -
többek között -Halász Gábor által
képviselt álláspont jogosságától vagy
illetéktelenségétől, feltétlen érdemes
felfigyelnünk Weöres válaszversének
radikális álláspontjára, melyben a költő
bármiféle, a költészetet, úgymond,
kívülről utasító normát a priori utasít
vissza. Weöres számára a költészet
szabadsága, abszolút érinthetetlensége
szent, e művészet - számára legalábbis -
csak akkor lehetséges, ha „jogai"

bizonyosan csorbíthatatlanok. Bármilyen
fordulatokat is vett a költő útja 1938 óta,
bármilyen hatások is érték - megemlítve
ezek közül a minden valószínűség szerint
meghatározó Ham-vas Béla szerepét is -, a
vers alapattitűdje máig érvényes.
Weöresből nin-csen kettő, a harmadik
nemzedék a költészet számára totális
szabadságot hirdető fiatalja e tekintetben
ugyanaz maradt:

„Mit bánom én, hogy versed miért
s kinek szól,
csak hátgerincem borzongjon belé .. . ... s
még azt sem bánom, ha

semmit sem mond.
Csak szép legyen, csak olyan

szép legyen,
hogy a könny összefusson a
szememben,



ezt add nekem, e gyilkos rebbenést, mi
oly szép, hogy szinte
kibírhatatlan."

(Weöres Sándor : H
a r m a d i k n e m z e d é k )

Csak a vers első olvasásakor hihetnénk,
hogy a költő agresszivitása a l 'art pour Part
melletti lándzsatörőé, Weöres azonban a
költészetet sokkal inkább zenének tekinti,
emotív, indulatot ébresztő és azzal teli,
érzéki, angyalnyelv-nek tudja - és különös
módon a mára eltelt idő fényében mintha
ezt: igényelték volna ama kritikusok is,
Halász és Szerb egyaránt. A költészet
esetében a „mit"-ről semmiképp sincs mit
beszélni, csak

„hogyan" által. Vagy amint e költő
másutt írja:

„Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra.
Perzselő szomjatkelteni a jóra:

ezért jöttem."
(Nem szándékom... 1947)
Weöres művészete tehát nem a kérle-

lésé, az agitációé, az intellektuális meg-
győzésé, ellenben e költő a kibírhatatlanná
v á l ó hiány érzéki felébresztésének útján
jár. E költő világéletében óvakodott külső
kapaszkodókat nyújtani mű-vének
értelmezéséhez, és valóban, Weöres
alkotásainak vizsgálatakor sorra elég-
telennek bizonyultak a legkülönbözőbb
előjelű ideológiai mankók. A direkt ér-
telmezések, melyek túl hamar igyekeztek
egyértelmű, intellektuális hasznot
beseperni, minduntalan cigányútra sza-
ladtak, és érzékelhetően csak egy és el-
szegényítőnek bizonyuló réteg totalizálása
árán vált lehetségessé az egyfajta és
megnyugtatóan érthető Weöres meg-
rajzolása.

Mindezt azért kellett előrebocsátanunk,
mert a jelen vígszínházi előadás ténye és
látszata ellenére, A k é t f e j ű f e n e v a d legalább
annyira rejtelmes dráma, mint amennyire
manifeszt módon allegorikus és azonnal
fogyasztható. Csak a felszínes szemlélő
számára tűnhet úgy, hogy e dráma bár
briliánsan, de végül is igen egyszerű és
mindössze tézisszerűen adekvát műalkotás.
1, túlzott érthetővé tétellel szemben
azonban súlyos kifogások merülhetnek fel.
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E mű ugyanis minden mondatában ott
hordozza címének ígéretét, minden mon-
data legalább kettős értelmű. Egyrészt
valóban szó van egy politikai-történelmi
tanítássorozatról, és annak keserű és
pontos adaptálhatóságáról is. Végső

soron ezt kísérelte meg előadásának
centrumába állítva felfejteni a Vígszín-
ház. Csakhogy e kényes egyensúlyi rend-
szerben fogant és foglalt mű másik ol-
dalán, ha nehezen is, de feltétlenül értel-
mezésre szoruló tanítások, gyötrelmes
kérdések állanak. A kétfejű f e n e v a d leg-
alább annyira elvontan mitologikus, mint
amennyire brutálisan és napi értelemben
politikus, legalább annyira történelem
feletti, mint amennyire történelmi,
legalább annyira szól tehát a mindenkori
népekről, mint amennyire szól a miénkről
is.

Megjelenik tehát egy panoptikum,
kibírhatatlan és abszurditásában mégis
teljes sorshelyzetek iszonyú tárháza. 1,
világban, ahol egyébként mi is élünk,
mindenki más, mint akinek látszik. E
világban az egy ország három részre
hasadt, az egy ember pedig minimum
kettővé, s ez a kettősség a mű alapélmé-
nye. Itt minden másképp van: a katolikus
magvarok uralta Kőszegen a református
Ambrus mohamedán perzsa szín-játékot
tanít barátnéjának, hogy egy fordulóval
később majd az ellenkezőjét tegye, s a
törökök megszállta Pécsett már
körösztény játékra oktassa ottani zsidó
barátnéját. Az őt legyilkolni készülő
janicsár hithű magyar ember, ki-nek
egyébként gaz mohamedánok gyilkolták le
gyermekét. A pécsi kádi Ibrahim
valójában Pozsonyból származó zsidó
ember. A hivatalosan csalogány-ként
csattogó török vezérek természetes
állapotukban gyűlölködő, tehetet-

len senkiháziak. A Mandelli-Ibrahim
varázsgömbjében felidéződő
párbeszédből, Mehmed pasa és Lipót
császár társalgásából kiderül, ők sem
akarnak mást, mint saját hadseregeik
csatavesztését, már csak önnön trónjuk
biztonságának okán is. Ambrus álmában
eggyé válik Ibrahim és Radonay, a
katolikus apát, egymásra úsznak a
különböző felekezetek képviselői. E
világban az ember egységét a hitek is
veszélyezte-tik, a mohamedanizmus, a
zsidóság, a katolicizmus, a reformáció
éppúgy' két-fejű fenevadak, mint
szülőjük, a történelem. A tükörképek
között elvész az egykori evidenciákon
alapuló realitás. Nem pusztán a politika s
a történelem lett üres, hanem Jézus és
Jehova is épp-úgy értelmetlenül s gyilkos
módon választanak el embert és embert,
amim egyébként a magyarság vagy a
törökség fogalma. A történelem
hazugságba dermedt világából az istenek
valójában igen
régen kivonultak. Jehova, Krisztus mind
egy, holott e világban már minden
minimum kettő. Az „egy uralmát" e
szimbólumok mindössze kétségbeejtő
silánysággal képviselhetik. Ambrus és
Lea közé a vallásuk áll, és ez amim arra
később még rámutatunk a darab
legtragikusabb vonulata is egyben, hi-
szen amire Lea a magyarok helyett is
magyar lenne, addigra már nincsen ki-
ért, kivel. .Ambrus távoztával már nem
szülhet e magyarok vesztett világba
magyarokat.

A k é t f e j ű f e n e v a d b an t ehát min den
meg-

Pap Vera (Lea) és Kaszás Attila (Ambrus) Weöres Sándor: A kétfejű fenevad című színművében



kettőzve áll előttünk, egyértelműséggel
itt csupán a halál bír. E világ játéksza-
bálya a személytelenség, az állandóan
váltott mimikri, a rejtőzködés, amelynek
eleget kell tennie annak, aki létezni kí-
ván. Nincsen igazság abban, ami e világ-
ban történik, így vagy úgy, de minden
hazugság - az életben maradásért. Nin-
csen olyan állítás, melynek ne lenne igaz
az ellenkezője is. Minden reménytelen,
hiszen nincs e világban olyan méltány-
talanság, melyet egy újabbal ne semle-
gesíthetnénk. E történelmi világban a
személy nem nyilatkozhat meg, ezért
beszél az író panoptikumról.

A nagy, egyéniséget bemutató, klasz-
szikus drámai helyzetek innen távol ma-
radnak, hiszen e világképet ábrázolni, e
világot a maga működésében bemutatni a
hagyományos dramaturgia által lehe-
tetlen.

E panoptikumban azonban - a
fentieknek mintegy ellentmondva - úgy
vélem, lehetséges egy nevelődési
folyamat nyomon követése. Csakhogy itt
már nem Wilhelm mester, hanem Ambrus
deák vág neki a világnak, s menekül
benne folyamatosan. A nevelődés, az
életre ér-lelődés, a kimondhatatlanná
torzuló, el-némító tapasztalatok,
amelyeket hősünk megszerez, erőteljesen
kötődnek az ellenkező nemhez, a női
princípiumhoz. Hiszen Ambrust, akit
saját férfivilága üldöz, a nők tartják
életben a szó szoros és átvitt értelmében
egyaránt. E férfiak által urak iszonyú
világban a nőkből árad e darab
pánerotizmusa, a haláltól mélyen áthatott
világban az élet elemi lehetősé-gének
képviselete. Ha e világot Thanatosz,
akkor Erosz is áthatja. Amilyen nagy és
erős a halál hatalma, ugyan-olyan
mértékben nő a szerelemé, az egy-
értelmű és kiismerhetetlen fizikai gyö-
nyöré is. Ami e színpadon történik, az
Magyarországon is, de nem pusztán itt és
csak itt történt így. Igy folynak a tör-
ténelem történetei, minimum ennyi ala-

koskodás kell ahhoz, hogy egy ember,
mindössze egyetlenegy, az életét ment-
hesse, valameddig élhessen. Badeni Lajos
e műben az, aki megfogalmazza a végső
ítéletet és summát: a szifilisztől
elhülyülten, nyálafolyva mondja a nézők
arcába: „Le a világtörténelemmel!"

Kísérletet téve az értelmezésre: tehát le a
világtörténelem folyamatának nevében
hazudó, álszükségszerűségeket konst-
ruáló, értelmetlen, ám önmagát érte-
lemmel telinek feltüntető vérözönnel, le
minden elitista koncepcióval, amely
árthat egy, csupán egyetlenegy ember-nek
is. A történelem értelmességét hazudó
világban a Thanatosz fenyegette ember
egyedül marad, és így kell megtanulnia az
egyedül maradottság gyermeki ki-
szolgáltatottságán át az önmagára utaltság
isteni fennköltségét. A tanulás folyamata
véget ért, Ambrus visszatér ahhoz a
nőhöz, akitől elindult. Visszaviszi hozzá
egy másik, Báthory Zsuzsa, aki a darab
legnyíltabban mitologikus figurája, az
őshetéra. A poklokon át visszaérkezik
puszta életének üres tényéhez. A világban
semmi érték nincsen. Weöres 1944-es
Háborús jegyetek című versé-ben azt
állítja: „Mindnyájunkból dög-szag
füstölög."

Az életben nincsen magasabb rendű és
értelmesebb szempont, mint az élet
kikezdhetetlen, megfellebbezhetetlen ön-
értéke. Isten és értelem kivonulván e
világból, nincsen, nem lehetséges olyan
értéktételezés, amely kétségbe vonhatná a
„ne ölj" kikezdhetetlen evidenciáját. A
mű vége azonban Badeni Lajos mondatai
után ismét a kimerevedett pécsi életkép,
középen a bakóval: vajon akkor most
véget értek-e a történelem történetei,
vagy még azokban élünk?
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A vígszínházi produkció, amelyet kol-
lektív munkaként jegyez a színlap, de
amelyet valójában Valló Péter rendez-

betett, két alapvető s jobbadán meg-
oldatlanul maradt problémával küszködik.
Az egyik ezek közül általánosabb, ez
ugyanis a weöresi világ magyar színpadon
való majdnem teljes hagyománytalansága.
(Nem hiszem, hogy értelmes lenne most
Valló fejére olvasnunk rendezőelődeinek
sikereit vagy kudarcait, ez ugyanis messze
túlmenne e kereteken.) A lehetséges
Weöres-stílus Magyarországon jelenleg
kialakulatlan, kidolgozatlan, majdnem
elképzelhetetlen. A költő világában
ugyanis a realitás-irrealitás, mítosz és
konkrétum, archaikus és modern határai
máshol és másképp húzód-nak meg. A
jelen magyar színház inkább egy realista
eszmény igaz megvalósíthatóságára
hitelesített, mint bármi másra. A weöresi
lehetőség, pontosabban a weöresi színház
gyakorlati előadhatatlansága azon a
„tradíción' múlik, amely például
Palasovszky Ödön dada-szürrealisztikus
színháza óta a magyar avantgarde
realizmustól eltérő kísérleteit, új
játékszabályokat elfogadtatni kívánó
műveit minduntalan megfojtotta és
lehetetlenné tette. A hagyományból épp az
hiányzik, amely képessé tenné a nézőt és
színházat egyaránt elvonatkoztatni a
naturalitás elemi fokától. Hadd próbáljam
meg mindezt egy példával érzékeltetni.
Nálunk, a magyar színpadon, ha belép egy
szereplő, akkor annak fel-tétlen tudnunk
kell nevét, nemét, élet-korát, jó, ha
személyiigazolvány-számát nem. Egy
konkrét személyt látunk, mást már nem
lehet. Nem fogadjuk szívesen például, ha
az illető színész ab-szolút más, mint
aminek látszik, tehát ha az evidencia
közvetlen élménye fel-borul. A
Palasovszky, Mácza János, Déry Tibor stb.
által képviselt színház inkonkrétsága
éppen az ehhez hasonló lazább,
többértelmű játékszabályokon alapulna.
Primitíven szólva, ebben a konvencióban
elképzelhető lenne, hogy a belépő személy
például tíz centivel lebegjen a föld felett.
(Nem véletlen egyéb-ként, hogy az elmúlt
években az avantgarde színházi
hagyományát sokkal inkább kutatta a mű,
mintsem a színház-történet.)

A másik probléma a Vígszínház saját
stílusából eredő határainak - amint ezen az
előadáson kiderült sajnos szűk, korlátos
mivolta. Az a vígszínházi könnyedség,
hétköznapi lezserség, amely alkalmassá
teszi e színház művészeit Neil Simon,
Molnár Ferenc stb. eljátszására,

Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (Vígszínház). Kern András. Tahi Tóth László, Balázs Péter



Weöresnél megbicsaklani látszik. A víg-
színházi értelmezés legnagyobb gyötrelme
az, hogy e fent említett két probléma
egymást felerősíti, s így az előadás egy-
részt hiteltelen, másrészt kabarészerű lesz.
Valló valószínűleg csak teoretikusan
érthette a darabot, a gyakorlatban sajnos
mindebből annak jelentésgazdagságait
leszűkítő előadás lett. Javára kell azonban
írnunk, hogy a színház ismert praxisának
ellenére is kísérletet tett Weöres
megrendezésére. De e kísérletet becsülve
tárgyilagosan kell megállapítanunk annak
esetleges kudarcát, hiszen ha a
művészetben is bevezetnénk a kettős
árkulcs „védővámját", akkor valószínűleg
a gazdaságot meghazudtoló csődhöz
érkezhetnénk el.
A vígszínházi lazaság, ez az áltermészetes

könnyed polgári stílus Weöres esetében
olyannyira alkalmatlan, hogy gyakorlatilag
nagyban hozzájárult ah-hoz, hogy az
előadás széjjelzúzza önnön-magát. A
borzalom, az igazi rémület, a darabot
meghatározó elementáris iszony eltűnt az
általános és szinte minden színészre
egyként jellemző viccelődésben, ismert, a
vígszínházi melegséget e mű-ben is
rekonstruáló oldottságban. Mind-ez nem
pusztán a színészek munkájának a kérdése,
hiszen van, aki e stílust jól, és van, aki
kibírhatatlan módon csinál-ja; a probléma
az, hogy a társulat szinte kivétel nélkül e
stílust játssza. Konkrétan mindez a
folyamatos kikacsintást, az amúgy is
panoptikumszerű figurák
túldimenzionáltan röhejessé tételét, a
túlhajtott trágárságot, az állandó poén-
vadászást jelenti. Nem hiszem, hogy jogos
lenne, ha e stílus e darabban való csődjére
példaképp egyetlen színészt emelnék ki,
hiszen nem egyes teljesítményekről,
hanem a Vígszínház egésze által
megvalósított stílus működésének
kérdéséről van szó. Ennek ellenére hadd
említsem meg a vitathatatlanul nagy-szerű
színész, Kern András Badeni Lajosát. Kern
a „háborús férfi", a szifilisztől elhülyült
hadvezérkan figuráját oly módon alakítja
karikatúrává, ami egy-részt
ellenállhatatlanul humoros, más-részt
fényévnyi távolságba vezet a weöresi
világképtől. Mindez különösképp Kern
esetében azért töltheti el a kritikust
aggodalommal, mert Kern jelenleg még
joggal érzi, hogy e falak közt azt tesz, amit
akar, a közönség az övé. Kérdés azonban,
hogy meddig? Meg kell értenünk azt is,
hogy a színészek stílusváltására csak akkor
kerülhet sor, ha más elvárásrenddel
szembesülnek,

más játékszabályokat állítanak velük
szemben.

E laza stílus végső soron a felhám
kérdése, mindezt elősegíti a kettős sze-
repek Valló által túlhajtott megoldása is.
Az egyébként is kettős figurákat ő
ugyanis tovább tükrözteti. Így tehát a
négy török tiszt, a négy magyar veterán, a
négy császári tábornok figuráját ugyan-
azok a színészek játsszák. Ugyancsak egy
színész alakítja Radonayt és Mandelli-
Ibrahimot is. A darab erre valóban le-
hetőséget nyújt, sőt némiképp sugallja is
ezt, már csak azáltal is, hogy mindez
egyszerűen megoldható. A kérdés azon-
ban nem csupán az, hogy Valló észre-
vette-e ezt a lehetőséget, hanem hogy ha
igen, akkor milyen jelentéssel látta el e
további azonosításokat? Mi a refe-
renciájuk tehát e további jelentéseknek ?
A gyakorlatban ugyanis mindez nem-
hogy bonyolultabbá, mélyebbé tenné az
előadást, hanem nagymértékben hoz-
zásegít a kabaréhangulat, a politikai
szkeccs eluralkodásához. Radonav-Ibra-
him-Mandelli hármassága az egyébként
érthető jelentéssel teli szerepet a túl-
hajtások vágyában foganva kioltja.
Ugyanígy elsilányul a török-magyar-
osztrák urak négyese, az állandó ismét-
léstől lassan a darab méltósága is elvész.
Valló vélhető koncepcióját vélem itt
megragadni, ugyanis, ha azt jól látta,
hogy az örök visszatérés iszonyú kérdése
kulcskérdése is e műnek, ennek rea-
lizálását, a színpadon való gyakorlati
működését már nem oldotta meg. Az örök
visszatérés megfellebbezhetetlen
folyamatának nem biztos, hogy adekvát
eszköze minden egyes szerep egy sze-
replő általi eljátszatása. Az írott szöveg
panoptikumának hideg iróniájából a
Vígszínház színpadán egy politikai ka-
csingatásokra hangolt, de valójában igen
könnyen érthető, bensőséges helyzetsor
jön létre. Weöres túlságosan is ismerőssé,

kezessé, érthetővé lesz. Valló - sajnos -
úgy formálta a maga képére Weörest,
hogy közben elveszett annak minden
sajátszerűsége, súlyossága. (Meg kell
említenem, hogy Valló egyszer már került
hasonló helyzetbe, Füst Milán Sanda

bohócának kapcsán. Ahogy az, úgy ez az
előadás is azt mutatja, hogy Valló
tisztában van a vígszínházi világ korlátos
jellegével, és lépéseket tenne más világok
felé.)

Ami az egyik oldalon a puszta deko-
rációvá változtatott színházat eredmé-
nyezte, ugyanaz az egyszerűsítő eljárás
szinte érthetetlenül vonta vissza, illetve
tette külsődlegessé a darab erotikáját. A
női szerepek ezért szinte megoldha-
tatlanok maradtak, hiszen a színésznők-
nek nem nagyon jutott lehetőségük, hogy
a rendezés egészére támaszkodva
érzékeltethessék, milyen mélyen hatá-
rozza meg e világot a mitikussá emelt
szerelmi érzés. A racionalitást hazudó
irracionális gyilkolással szemben ugyan-
is a leigázhatatlan, kiismerhetetlen testi
gyönyör e műben is csorbíthatatlan ké-
pessége áll. Báthory Susanna meglehet,
hogy a férfiak világa felől nézve egy
enyhén leszbikus kurva, valójában az ős-
hetéra, a szülni képes ősasszony is egy-
ben, gyakorlatilag tehát az élet hordozója.
Vegyük észre, hogy a Lea-Ambrus
szerelem tragikomikusan terméketlen le-
zárulásával szemben Susanna és Ambrus
ugyan nem szerelemben fogant, de élő
gyermeke áll. És ugyancsak Báthory
Susáé a darab egyik igen lényeges s egy-
ben Ambrus első részbeli szövegére
visszautaló monológja: miféle pokoli vi-
lágot átélve is született gyermekük. A
darab elején elkezdődött menekülés te-hát
itt tér vissza önmagához.

Bánsági Ildikót azért kell kiemelnünk a
színészek sorából, mert az ő Susanna-
alakítása volt talán az egyetlen, amely-

Bánsági Ildikó (Susanna) és Pap Vera (Lea) a Weöres színjátékban (lklády László felvételei)



ből érezhető volt a darab egy a jelenlegi-
nél gazdagabb, teljesebb játszási módja.
Az általa realizált szenvedély és méltóság,
az igazi, hiteles erotikus izzás szinte
egyedüli volt ezen a színpadon. Épp ezért
természetesen Bánsági sem nyújthatta azt,
amit egyébként e szerepben
megvalósíthatna.

A darab főhősét, Ambrust a fiatal
Kaszás Attila játssza, érthető és leküzdet-
lenül maradt elfogultsággal. A gyakor-
latlansága, merevsége azonban - mind-az
tehát, ami különösen e rutinnal teli
társulatban akár zavaró is lehetne a játék
elején - a lezserség egyre bosszantóbb
áradása közepette egyre inkább értékké
válik. Ahogy szűnőben van az előadás
méltósága, úgy lesz igazabbá s hamisítat-
lanabbá személye.

Lea-Evelint, Ambrus mindenkori sze-
relmét Pap Vera játssza, ugyancsak gát-
lásokkal telten, mereven és idegesen. Az
erő hiánya azonban nemcsak a képesség,
hanem hit és kondíció kérdése is. Az,
hogy Pap Vera inkább áll, mintsem ját-
szana, sajnos legalább annyira rendezői,
mint színészi kérdés. Kulcsfontosságú
Tahi Tóth László Radonay-Ibrahim-
Mandellije is. Ha Radonay-alakításával,
amely jóval árnyalatlanabb és egyértel-
műbb, még ki is békülhetünk, s az Ibra-
him-szerep mindössze játék a játékban,
nos akkor a Mandelli személyének meg-
valósítása az előadás egyik legkérdése-
sebb pontjává lesz. Hadd bocsássam elő-
re, nem a színész miatt. Mindazt, amit
Tahi Tóth eljátszik, jól játssza. Így tehát
hangsúlyaival, mozdulataival, gesztus-
világával valóban remekül állít elénk egy
hamisítatlan, ki szólásokért, poénok ért
lelkét eladó kávéházi pesti zsidót. Egyet
azok közül, akit megírhatott volna akár-ki
bizonyosan, de nem írt meg Weöres.
Mindez végső soron egyenesen elké-
pesztő, hiszen a közvetlen aktualizálás,
Mandelli ismerőssé tételének ezen meg-
oldása nagymértékben hozzájárul az egész
előadás indokolatlan szimplifikalásához.
Nincsen ennek más haszna és eredménye,
mint az egyébként valóban létező
közönségsiker. Ugyanígy volt értelmetlen
természetesen a Salom bankár
megformálóját az elveszett és elsüllyedt
Király utcai kiskereskedőkhöz hasonlóvá
tenni. Azért megfontolandó mindez, mert
a Lea által képviselt kérdés, a Jehován
való túllépés ténye ebben a játék-módban
értelmezhetetlen, egyszerű hisztérikus
kiabálás lesz. Az a tény, hogy e mű belső
drámája éppen a Lea-Ambrus

történet tragikomikus választásában rejlik,
így az előadás szempontjából egy-szerűen
értelmezhetetlen marad.

Balázs Péter, Bárdy György, Miklósy
György, Szakácsi Sándor, Szilágyi Ti-bor,
Szombathy Gyula alakításaira sajnos
egyként jellemző ama könnyedség, amely
nagyban hozzájárul az előadás
sikerületlenségéhez. Ismert, hogy e szí-
nészek, ha kell, kiváló előadásokat emlé-
kezetessé tevő alakításokat nyújtanak. Itt
azonban leginkább csak ripacskodtak, s
minden módon arra törekedtek, hogy jól
érezzék magukat. Nem lehet ezt a
magatartást pártolnunk, még ha meg is
értjük.

Az előadás valóban mellbevágóan lát-
ványos, ám statikus és mindössze illuszt-
ratív funkciókat betöltő díszletét Fehér
Miklós tervezte. Az sem véletlen, hogy az
egyébként nagyszerű tereket létrehozó
Fehér itt mintha egy képet alkotott volna,
ami már világosan mutatja, hogy
mennyire nem volt szó szerves, gyakorlati
együttműködésről. Sajnos ugyancsak
eklektikussá lettek Szakács Györgyi
egyébként figyelemre méltó ruhái, hiába c
jelmeztervezőnő ismerten erős stílus-
teremtő képessége, jelen esetben ő sem
teremthetett világképet ott, ahol az elő-
adás minderre nem nyújtott lehetőséget.

Benkő Dániel és a Bakfark consort
szépen zenélt, bár ha nem zenéltek volna,
az sem változtatott volna az előadás végső
mérlegén.

Feltűnik az előadáson egy angyalnak
álcázott aranyszínű, és külső megjelenését
tekintve igen szép gyermek, ám itt,
szerepét tekintve egy kis „szörnyecske".
Afféle kis vígszínházi E.T., kedélyes kis
megváltó, aki azonban nem vált meg
senkit és semmit. Két oknál fogva:
egyrészt, mert, lévén ártatlan gyermek,
nem érti, hogy mi történik körülötte;
másrészt pedig e színháznak már nem égi
hatalmakra, hanem igencsak realista
megfontolásokra van szüksége ahhoz,
hogy túljusson önmaga jelenlegi állapo-
tán.

Weöres Sándor: A kéfejű fenevad (Vígszín-fiáz)

Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene-
szerző: Benkő Dániel. Rendező: Valló Péter.

Szereplők: Balázs Péter, Bata jános, Bán-
sági Ildikó, Bárdy György, Kaszás Attila,
Kern András, Méhes László, Miklósy
György, Pap Vera, Sipos András, Sörös
Sándor, Szakácsi Sándor, Szerémy Zoltán,
Szilágyi Tibor, Szombathy Gyula, Tahi
Tóth László.

P. MÜLLER PÉTER

Psyché átváltozásai
Stúdióbemutató Pécsett

Weöres Sándor művének premierjével új
játszóhelyet avatott január végén a pécsi
Nemzeti Színház. A stúdió életre hívását
már az évad programfüzete jelezte. A Vas
Zoltán Iván művészeti irányításával
működő vállalkozás a meg-hirdetett
elképzelések szerint olyan produkciók
létrehozását tervezi, „amelyek a
nagyszínházi repertoárból kimaradtak,
mert minőségükben, módszerükben kí-
sérletező darabok, tehát rétegigényt elé-
gítenek ki. (. . .) Ezek a darabok szín-
vonalukban, dramaturgiájukban, és ezzel
egyértelműen az eddig megszokott
előadásstílustól eltérőek". A stúdió az
ígéretek szerint elsősorban fiatal magyar
drámaírók műveinek színrevitelével
foglalkozna. A tervezettnél negyedévvel
későbbi első bemutató azonban a fenti
elképzeléseket módosítani látszik.

A Psyché 1972-es megjelenésekor a
kritika s a közönség java része a női ala-
kot öltő Weöres Sándor költői ötleté-nek
újszerűségét üdvözölte, megfeledkezvén
arról, hogy nemcsak ez az alak-váltás nem
új (Weöresnél sem), hanem arról is, hogy
Weöres Sándor a konvenciók költője,
munkássága pedig egy lírai konvenció
betetőzése (épp ezért folytathatatlan). E
hagyománykövető jelleg egyik jele az,
hogy költészetének jelentős része - a mai
irodalomban ritka kivétel-ként a populáris
regiszterbe tartozik. A populáris és az
arisztokratikus regiszter különbségei
közül a Psyché kapcsán azt kell
kiemelnünk, hogy míg az utóbbiban a
beszélő, a lírai én majdnem mindig férfi,
addig az előbbiben többnyire nő.

A szerelmi költészetnek a populáris
regiszterbe tartozó legősibb műfaja pedig
a női dal, mely a világ majdnem minden
népénél fellelhető, igen elterjedt a keleti
(arab, ázsiai) költészetben, s a trubadúr
szerelmi ideológia előtt Európában is a
szerelmi líra legjellegzetesebb típusa. A
Psyché par excellence a női dal
kategóriájába tartozik, hiszen a mű-faj
sajátossága az, hogy a lírai én (a költő
nemétől függetlenül): nő; bár már a kez-
detektől gyakoribb, hogy a férfi szerző
lírai metamorfózisa történik meg. E


