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abb létösszefüggéseket hordoz: a birodalmi
agypolitika és a birodalmi hétköznapok gro-

eszk szétválását és együttállását, a régi és új ér-
ékrendek kölcsönös viszonylagosságát, szavak
s tettek kettészakadását jeleníti meg. Az elő-
ásban ebből a többrétegű történelmi abszurd-
ól valami triviális egyértelműség keletkezik. Ar-
ól van itt szó, amire a címmel és a mottóval utal-
am, de nem az esztétikai megformálás révén,
em úgy, hogy a művészi kompozíció maga vol-
a az üzenet, hanem úgy, hogy a színpadon min-
ent elmondanak, s eközben még valami színpa-
i játék is folyik.

Közvetlen hatását tekintve ez a politikai szín-
áz lehet igen erős. Hiszen a közönség a behe-

yettesítés-azonosítás kezdetleges gondolati
űveletét elvégezve elégedett lehet önmagával

s ezáltal a produkcióval is. Ám a művészi hatás,
politikumnak alárendelt művészi megformálás

olyományaként, szükségképpen erőtlen marad,
ivel A nagy Romulus előadása nem színpadi
etaforára, művészi nyelvezetre épül, hanem

özvetlen politikai utalásokra. Nem kifejez, ha-
em közöl, nem ábrázol, hanem demonstrál.

Az aktuálpolitikai fejleményeket demonstráló
lőadásban háttérbe szorul, kevesebb figyelmet
ap az egyes színpadi szituációk rendezői kidol-
ozása és a színészvezetés. Ezt a fogyatékos-
ágot nem pótolják vagy nem fedik el sem a nyel-
i ötletek, sem a felvonultatott színpadtechnikai
szközök és színházi kellékek. Khell Zsolt szín-
adképe és az előadás rendezői „stílusa" egy-
ással nem érintkező stíluspályákon mozog. A

íszlet a posztmodern építészet idézettechniká-
ával és stíluseklektikájával ad élő, korszerű képi
átteret, ami előtt azonban nagyon is hagyomá-
yos, művészileg felemás színpadi játék folyik.

A rendezőileg legkevésbé megoldott kérdés a
asszivitás megjelenítése. Romulus tétlensége,
acionális közönye, a birodalmi összeomláshoz
aló szemlélődő viszonya többrétegű mikrocse-

ekvési rendszer kidolgozására adna lehetősé-
et. A címszereplő Gyuricza István azonban
énytelen maga megteremteni valamiféle értel-
iségi hobbiművelőre (tyúktenyésztőre) jellem-
ő cselekvésegyüttest, ám ez nem tud az elő-
dás meghatározó stiláris jegyévé válni. A szín-
adi semmittevés mikrorealizmusának létreho-
ása helyett - az előadás didaxisával egyéb-ként
sszhangban - a produkció az erőszak
egjelenítésének és a harsány színpadtechni-

ának az eszközeivel él.
Az előadás legerőteljesebb rétege a szöveg,

emcsak Dürrenmatté, hanem Eörsié és Mohá-
sié. Ez a szöveg, utalásaival, kiszólásaival és
oénjaival, politikai olvasatra és értelmezésre
sábít. Ez azonban nem színházművészeti kér-
és, továbbá nem a színműbírálat kompetenciája.

„történelmietlen történelmi komédia" elne-
ezés itt „széthullási tragédiá"-ra változik. S az

előadás végére még az előző történelmi-politikai
korszakból jól ismert (ezúttal már nem vörös) fa-
rok is kerül, szájba rágandó az ideológiát. Mind-
az, ami a szövegen túl, az esztétikai szférában
megjelenik, alárendelt és akcidentális szerepet
játszik. Ez annál sajnálatosabb, mivel a válasz-
tott darab már témája révén magában hordozza
a politikai időszerűséget s ez a tény mentesíthet-
né az előadást a további aktualizálási kényszer
alól. A produkció pedig az lehetne, ami egy
szín-házi előadás elsősorban kell, hogy legyen:
mű-vészi alkotás.

A kaposvári Nagy Romulus ezt a lehetőséget
ezúttal a politikum kérdésének rendeli alá, an-
nak, amit a címben így fogalmaztam meg: Ki sza-
vatol a birodalom tartósságáért? Számomra

Nem tesz jót egy színházi előadásnak, ha a
főszereplő a premierhéten megbetegszik. Inke
László derék lósintért, hentesspecialistát
játszott volna az Arizonában, ha éppen most
nem hagyja cserben pompás fizikuma. Minden
rosszban van valami jó: a beteg Inkétől Nagy
Zoltán vette át - beugrással - Vian antihősének
alakját. Nagy Zoltán, aki égimeszelő ugyan, de
nem rendelkezik pompás fizikummal. Néhány
szóvétéstől eltekintve azonban úgy illeszkedett
Szurdi Miklós rendezésébe, mintha kezdettől
fogva jelen lett volna a próbákon. Még azt sem
róhatjuk föl Nagynak, hogy lóvérszagú ruhája
zsebéből kikandikál a bölcsészdiploma (a
színész eredetileg a tanári pályára készült):
Boris Vian hiperintellektuális börleszknek
képzelte el 1946-ban írott, vonzóan elmebeteg
darabját. Lónyúzóék házán átjár a német,
orosz, amerikai katonák által megszemélyesített
történelem: 1944-ben, a partraszállás napján
sokaknak ők adják a parthoz a szállást. A
hangsúlyozottan emberalatti, bűzös fészek az
egyetlen hely a háborús világban, amely úgy-
ahogy méltó a bizalmunkra. Itt ugyanis kiszámít-
ható őrültségek történnek, míg kint - vagy majd-
nem idebent: mondjuk, az illemhelyen - feje te-
tejére áll minden, s az a legkevesebb, hogy valaki
meghal.

Szurdi az előadás elején kifeszített egy kötelet
- minta kecskét, ezen vontattak be egy megőr-
zésre szánt ágyúfélét -, és kötélugrálásként

azonban e bemutató esetében a valódi kérdés
nem politikai, hanem esztétikai: Ki szavatol a
produkció esztétikumáért?

Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
Fordította: Fáy Árpád. Dramaturgiai munkák: Eörsi Ist-
ván és Mohácsi János. Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez:
Cselényi Nóra. Zene: Fuchs László. Rendező:
Mohácsi János.
Szereplők: Kelemen József, Karácsony Tamás, Zna-
menák István, Gyuricza István, Molnár Piroska, Nagy
Mari, Serf Egyed, Sztarenki Pál, Lugosi György, Rázga
Miklós, Szula László, Tóth Géza, Bezerédi Zoltán,
Dunai Károly, Kulka János, Quintus Konrád, Varga
Anikó, Pál Tibor.

rendezte meg a viani két és fél órát, ezt a monu-
mentális - ám sajnos komolyabb tét nélküli -
világbolondériát. Valójában minden elem a nor-
mális járás, a normális létezés ellen működik -
például az a hosszú, vécépapírszerű ragasztó-
szalag, amelybe három családtagnak sikerül be-
lekelepcésednie -, s a produkció ott jó, ahol íz-
lés- és bokaficam nélkül sikeredik a szellemi ug-
rabugra. Nagy Zoltán egy latinos műveltségű
bunkó, analfabéta világpolgár fölényével, a lá-
nyait egyforma nevekre keresztelő pater familias
(„elmúltam már negyvenkét éves") magabiztos-
ságával nézi a kötelet trónszerű székéből, me-
lyet Kis Kovács Gergely tervezett neki. Ő az a
higgadt férfiú, aki tudja: a problémák azért van-
nak, hogy megoldjuk őket. A groteszk baletthez
közelítő mozdulatokkal, kikacsintás nélkül
játssza az iszákos lóölőt, aki inkább másokat itat,
és ha kicsorbulni látja kétméteres lófűrészét,
nem-csak szakmájáért, hanem az egész világ
sorsáért fáj a szíve. A Nemzetiből átrándult Nagy
Zoltán főszereplővé lépteti elő a
zérómorfémákat: fontosabb, amit nem mond,
mint amit mond. Mintha a némafilmek föliratos
képkockáival szaggatná meg szögletes játékát -
csak az a különbség, hogy itt nincs fölirat. Ha
időnként egy nem lónak született lény is a
nyúzóveremben végzi földi pályafutását, az az
Atya-típusú Apa bölcsességének megnyugtató
következménye.

Az általános lóság nem csupán a díszletkép-
ben mutatkozik, de abban is, hogy például Voith
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Ági - az Anya - csak galoppozva képes közle-
kedni a valóságos és nemlétező útakadályok kö-
zött. Ez a derék, dilis családanya valószínűleg a
minden erejét a lovakra fordító férj impotenciájá-
ba butult bele, s most megvesztegető szánal-
massággal vasal teheneket, és imitál egy rozoga
Edith Piafot. Nagy Zoltán mellett Voith Ági jár
legközelebb ahhoz a játékmódhoz, mely
irigyelteti, hogy nem valamiféle országos
lóvágóhídon vagyunk hentesek vagy lovak.

A rendező - talán Weöres Sándor Le journal
című, lóul kezdődő versét ismerve, talán csak a
nem egészen így közkeletű ló-szimbolika vágtá-
jában - „csodálta a paripát": „nem-írható tudása
mennyi", s mellékesen gúnyt űzött Az ember
tragédiája sírba vigadós londoni színéből, meg a
Jurij Ljubimov nyomán agyonásott színpadi sír-
gödörből. Ebbe a lóverembe, az Apa műhelyébe
vesznek bele azok, akiket a végítélet logikája ide
terel. A levetett, cserélt, kacifántos egyenruhá-
kat nézve nemis Európa-, de világház ez a füstö-
lögve illatozó menedék.

A nyerítő előadás mentes a szemellenzős-
ségtől, nem többet és nem kevesebbet kritizál,
mint ami egy ilyen általános nyúzás keretei kö-
zött kritizálható. Sajnálatos viszont, hogy a figu-
rák folyton újra és újra abrakolnak, ahelyett, hogy
folyamatosan azt eszegetnék, amit Vian az ab-
szurddal és a kabaréval is kacérkodó mondatok-
ba összevillázott. Vinkó József remek - és nyil-
ván társulatilag megfrissített - fordításába is

Jelenet a Mindenkit megnyúzunkból
(MTI-fotó, Földi Imre felvétele)

belefeledkeznek olykor, önállósítva egyes (épp
önállóan halványabb) poénokat. Mivel a Döme
Zsolt film- és színpadi zenéket idéző muzsikájá-
val kísért lóság az emberség kihasított részlete-
ként hat - amely partraszálláskor éppolyan,
mint partra nem szálláskor -, szinte lezárhatat-
lan a nyúzóverembe hullás: az elődásnak ötször
vége van, de amikor vége van, nincs vége. Kilóg
a lóláb: csak a kedélyességet szolgálták, a sú-
lyosságot nem.

Az Apán kívül lényegében valamennyi sze-
replőnek magánszámokra nyílik lehetősége. Mi-
kó istván mesterkélt ütődöttként indítja a szom-
szédot - ettől a modorrá lett tévedésétől nem
hajlandó megválni -, ám aztán, főleg a „hege-
dűjelenetekben" (egy szomszéd miért ne hege-
dülne) rátalál Vian mélyebb humorára. A főisko-
lás Takátsy Péter nyújtja a legtöbbet az előadás
pantomimikus, akrobatikus, koreografikus szer-
vezettségéből, s nála a legnyilvánvalóbb a nem-
telenség (férfiak öltöznek nőnek, nők férfinak,
különböző személyeket azonos néven hívnak
stb.). Zsurzs Kati tökéletesen - és nem jobban -
oldja meg a részeg (postáskisasszony) hely-
zetgyakorlatát, Gór Nagy Mária csak időnként leli
kedvét az antitrockista szovjet férfinő szerepé-
ben, lncze József (Jacques) és Bartal Zsuzsa m.

v. (Cyprienne), a két ugyancsak bizonytalan
nevű és nemű további gyermek szintén csak a
jobb, hálásabb percekből hajlandó csemegézni.

Gór Nagy Mária színésztanodájának jó né-
hány növendéke rászabadult a bemutatóra. Azt
az amatőrséget hozták magukkal - általában -,
ami nem idegen Viannak az ember mérhetetlen
amatőrségét ábrázoló színművétől.

Az előadás végén egy lapos díszletló is meg-
hajol a közönség előtt. Az Ő szeme parázslott
vörösen mindig, amikor általános sötét borult a
színre. Ha másban nem, a lószemben még bíz-
hatunk.

Boris Vian: Mindenkit megnyúzunk (Arizona Színház)

Fordította: Vinkó József. Díszlet: Kis Kovács Gergely.

Jelmez: Tordai Hajnal. Zene: Döme Zsolt. Rendezte:

Szurdi Miklós.

Szereplők: Nagy Zoltán m. v., Voith Ági, Takátsy Péter

f. h., Bartal Zsuzsa m. v., Danyi Judit (fölváltva Molnár
Judittal), lncze József, Gór Nagy Mária, Mikó István,
Zsurzs Kati, Molnár Péter f. h., Győri Péter, Ébner Atti-
la, László Boldizsár, Böszörményi András, Juhász Il-
lés, Várfi Sándor, Márton Csaba, Menszátor Attila, Be-
de-Fazekas Szabolcs f. h., Urmai Gábor, Csekeő
Ádám, Huszár László, Kautzky József, Rosta Lajos,
Závodszky Noémi, Czipó Gabi, Szabó Lackó.


