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Pogány Judit a hivatalos kritikus, aki tevé-
kenységét elsősorban nem a sajtóban fejti ki.
Fontosabb szerepe van személyesen adott ta-
nácsainak. Felkészült, van ízlése, valóban ért a
művészethez. De ért a politikához is. Valójában ő
az igazi integrátor, ő irányítja a dózsét, ő alakítja
a háttérből a kultúrpolitikát. Tud mindkét fél
nyel-vén, képes közvetíteni. A képmutatás olcsó
külsőségeihez nincs köze, ő kompromisszumot
keres a művészet és a hatalom között. És
éppen ezzel válik a művészet kivégzésének
egyik leghatékonyabb eszközévé.

Lukáts Andor a megtört jellemű középszert
hozza színre. Karrieristának is gyenge, mert
döntésképtelen. Nem csinálhat karriert, mert
semmi mást nem akar, mint karriert csinálni. Ön-
magát, szerelmét, meggyőződését egyaránt
képtelen vállalni. Fő jellegzetessége a jellegte-
lenség és a minden irányú félelem. Börcsök Eni-
kő Galactia egyik lányának szerepében a céltu-
datos középszerűségetjeleníti meg, Hunyadkürti
György tárgyilagosan groteszk a harci sérülé-
seivel üzletelő ember szerepében, Törköly Le-
vente pedig a korlátolt és ferde hajlamú tenger-
nagynak kölcsönöz illő külsőt.

Khell Zsolt hatalmas szürke falak közé helyez-
te a drámát, Szakács Györgyi jelmezei szeren-
csésen egyesítik a korra utalást a kortalanság-
gal, és jól segítik a figurák jellemzését. Galactia
elhanyagolt, Carpeta lerobbant, a festőnő lányai
jelentéktelenek, a dózse csicsás, a kritikusnő
hangsúlyozottan jól öltözött.

Az előadást jó nézni. Ascher Tamás rendezé-
sében pontosan elemzett viszonyokat láthatunk,
és precízen csattannak a poénok. A Jelenetek
egy kivégzésből ugyanis nemcsak érdekes
problémát fogalmaz meg, nemcsak fontos kér-
désekről szól, hanem öntörvényű, lázadó mű-
vésznek tudott szerzőhöz képest meglepően jól
megcsinált darab benyomását is kelti. Az elő-
adás pedig ebben a vonatkozásban is a régi Ka-
posvárt idézi fel. Eredetiség és gondosság lát-
szik rajta.

Ami persze paradoxnak tetszhet, ha csak a
régi nagy korszak feltámadását látjuk benne. S
talán nem is kell csak azt észrevennünk. Biztos,
hogy nem pusztán a nosztalgia élteti a produkci-
ót. Nemcsak azért hatásos, mert minden ízében
emlékeztet arra a korra, amikor tétje és kockáza-
ta volt a színháznak, amikor a kaposvári társulat
maga is a politikai játszma egyik sajátos részese
volt, amikor egy-egy ilyen bemutatón ott lett vol-
na az egész demokratikus ellenzék, azok, akik
ma a parlamentben politizálnak.

Az egész előadás alatt azon tűnődöm, az is-
merősnél ismerősebb szituációkat, fordulatokat
nézve, hogy vajon honnan tudja mindezt egy an-
gol. Honnan ismeri a viszonylag liberális szocia-
lista pártfunkcionárius mentalitását, észjárását,
sőt minden beszédfordulatát. Nem hihetem,
hogy Eörsi István dramaturgi munkája és Spind-

Jelenet a kaposvári előadásból (Simara-fotók)

ler színészi alakítása alapvetően megváltoztatta
volna a darabot. Márpedig mifelénk egy időben
minden valamirevaló vezércikk vagy publiciszti-
ka azzal kezdődött vagy végződött, hogy viszo-
nyainkból bizonyára mit sem értene egy angol
vagy egy amerikai, illetve bárki, aki művelt nyu-
gati demokráciában nőtt fel. Elképzelni se tudná,
hogy miről beszélünk, ha ilyesféle történeteket
mesélnénk neki.

Hát úgy látszik, el tudja képzelni. Sőt őt magát
is izgatják hasonló esetek. Ilyennek látja művé-
szet és hatalom, művészet és politika, művészet
és társadalom problémáját. S talán a mi viszo-

A törtenelem értelmetlen „nagy hús-köllő. vér-
kalló malom", hangzik el A kétfejű fenevadban,
ámde megkergült, önjáró ma-lom módjára jár a
magyar színház is néha. A műsortervbe darab
kell, a darabnak rendező, ő felküldi a
színészeket a színpadra,

nyaink sem változtak meg olyan alapvetően az
elmúlt néhány évalatt, hogy csak a múltfelidézé-
sét lássuk a Jelenetek egy kivégzésből pompás
előadásában.

Howard Barker: Jelenetek egy kivégzésből (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Díszlet: Khell Zsolt,. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene:
Fuchs László. Világítástervező: Bányai Tamás. Se-
gédrendezők: Hock László-Hornung Gábor. Ren-
dezte: Ascher Tamás.
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azok szöveget mondanak. Kész a bemutató, jö-
het a bérletes széria: Szolnokon, a Szigligeti
Színházban Weöres Sándor művét játsszák,
Csiszár Imre rendezésében.

Ismerve e különös, látásmódjában keserű, stí-
lusában viszont kihívóan vásári elemeket
elegyí-
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tő, teátrálisan eklektikus tragikomédiát, s ismer-
ve Csiszár Imre vonzódását mind az erőteljes,
szélsőséges színi hatások, mind az okos politi-
kum iránt, az ember titkon arra számított, talán si-
kerül végre jó előadást készíteni A kétfejű fene-
vadból. Sikerül szétoszlatni a művet övező, las-
san már-már legendává váló kételyt, miszerint
Weöres drámája „korszakos jelentőségű mű,"
„drámairodalmunk kivételes értéke," ám egy vi-
lágérzés olyannyira lírai, csapongó, szabályta-
lan foglalata, mely színpadon esetleg előadha-
tatlan. Tanúbizonyság lenne erre immáron négy
komoly, de többé vagy kevésbé sikertelen kísér-
let, a vígszínházi, kaposvári, pécsi előadás, s
legutóbb a Madách produkciója a Petőfi Csar-
nokban.

A színpadi kudarc oka, mint szinte minden
elemzés hangsúlyozta, hogy a színházak elmen-
nek a külsőséges szimbolika s az üres
látványosság irányába. Az utóbbi kiadások
alcímében ez áll: „Történelmi panoptikum, két
részben" - elő-szeretettel játsszák tehát jobb
esetben félelmetes, rosszabb esetben vicces
vásári panoptikumként a művet: kívülről
rángatott marionettbábok a szereplők a
nagyszínpadon felállított, szimbolikus
történelem színpadán; forgószín-pad hozza-
viszi kénye-kedve szerint a megele-

Csarnóy Zsuzsa (Báthory Susanna), Bíró
Krisztina (Lea) és Lux Ádám (Ambrus deák) a
szolnoki előadásban (Ilovszky Béla felvétele)

venedő, majd visszamerevedő figurákat; ringlis-
píl a történelem, ezen forognak szédítőn a részt-
vevők, mint merev arcú viaszbabák. A metafora
„formalista" megoldással kifejezi ugyan a szerző
lehangoló történelemfilozófiáját, de egyáltalán
nem ötvözi a Weöres által megírt színházi
tartalmakat, hanem kioltja őket. (A szélsőséges
eset a Jurta Színház Kőszegen is játszott
verziója volt, mely zsonglőrökkel megrakott
cirkuszi attrakcióvá fokozta le a színjátékot.)
Egyszerűbb emblémának ábrázolni A kétfejű
fenevadfiguráit, mint-sem eljátszani a szenvedő
embert és a ráfeszülő vagy magára öltött,
többszörösen és néha vaskosan stilizált
szerepeiket. Ám Weöres röhejes és felkavaró,
alpári tündérhistóriája - hangzott el nemegyszer
-, alcím ide, alcím oda, akkor működik, ha az
ordenáré gúnyrajzok mögül szét-árad a
színpadon a keserű indulat és fájdalom. Ha az
alakoskodás és énsokszorozás bizarr kavalkádja
közepette sem csak komikus kommentárt látunk,
hanem magát a félelemtől szűkölő embert, aki
elszántan játszik az életben maradásért. Netán
épp letépték arcáról a maszkot, és ott áll
védtelen.

További gond, hogy egy elvont metaforadísz-
let kevéssé képes hajlékonyan magába foglalni
az időn és téren áthömpölygő történelmi forgata-
got. Bilincsbe fogja tehát Weöres dramaturgiá-
ját, mely a mese, a fordulatos cselekmény ősi ha-
tására épít: szívszorító meneküléstörténet,
Ambrus deák ágyról ágyra való futása a törökök,
osztrákok dúlta Magyarországon, melynek so

rán minden helyszín újabb fenyegetés, és újabb
rémült alkalmazkodásra késztet. A történelem
által ide-oda dobált ember sorsáról lévén szó, a
pikareszk építkezés indokolt - és megoldandó a
színpadon.

A Csiszár Imre rendezte szolnoki előadás, ke-
véssé invenciózusan, „a történelem egyenlő vá-
sári színpad" metaforából indult ki, ezen belül a
kísérlet teljességgel komolytalan. Vayer Tamás
tervező nem egy, hanem három selyemfüggö-
nyös dobogót állíttatott a nagyszínpadra. Képte-
lenség, hogy közöttük a díszletezők láthatók,
amint lopva az újabb kellékekért osonnak. A há-
rom elem következetesen nem használható: a
tenyérnyi dobozokból eleve kiszorulnak a moz-
galmasabb jelenetek. A szükségmegoldásként
függőhídra felhelyezett bágyadt menekülési és
támadási jelenetekben a színészek már jóval a
színpadnyílás vége előtt lassítanak, saját testi
épségük védelmében. A dobogókon ezen felül
harsány, kezdetleges festett háttérvásznak, csi-
ricsáré műpillangók stb. jelennek meg miliőalkotó
elemként, ami képileg behatárolja a játék
hangnemét: szürreálisan csapongó, keserű-
bölcs történelmi vízióról már szó sem lehet.

Felsorakoznak a szereplők mesekönyvbe illő,
színpompás jelmezekben (a turbánok kiváltképp
változatos szabásúak, a császári komisszár ka-
kaószín kabátja pedig kiválóan megy a halová-
nyabb kakaószín függönyökhöz, a tervező: Sza-
kács Györgyi). Különösebb meggyőződés nélkül
ismertetik Weöres Sándornak a dráma elé írott,
egyébként didaktikus szonettjét arról, vajon kor-
szerű-e ma a színház. S ekkor az egyik török fi-
gura tréfásan megrázza párnával kitömött hasát.
Ami ekkor még csakfélő, bekövetkezik. Függöny
fel, a társulat ledarálja a meghúzott szöveget, a
súlyosabb tartalmakat elhagyja, ahol lehet,
otrombán viccelődik.

A játék üres, stílusában túlnyomórészt idio-
tisztikus. A vaskosan groteszk részekből nem
Weöres Sándor keserű gúnykacaja hallatszik,
hanem értelmet kioltó, alpári röhögés. Ám Amb-
rus deák pásztorjátékaiban az ellenpontnak
szánt légies üdeség és tisztaság helyett is csak
harsány deklamálást kapunk. A meghasonlott-
ság, a fájdalom, az érzés lehetséges pillanatai a
rendező jóváhagyásával rossz kabarétréfává
válnak vagy egyszerűen felületesek és lélektele-
nek.

A török vezérkar vastag, szénfekete szemöl-
dökű tagjai papagájszerűen rikácsolnak, idétle-
nül selypegnek, teljesen mindegy, hogy bülbül
szavakkal hízelegnek-e egymásnak, vagy jegy-
zőkönyvön kívül ocsmányságokat zúdítanak
egymás fejére. A humor forrása nem a gusztus-
talan alakoskodás, hanem hogy a diván idióták
gyülekezete. A levitézlett magyar bujdosók csa-
pata is agyalágyult hülyék társasága (ha jól hal-
lottam, röfögnek is) koszlott kacagányban, röhe-
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jes kócparókában. Nincs az a néző, aki felfigyel-
hetne arra, hogy itt a tartalmatlan hősködés és
korlátolt nemzetieskedés tragikomikus ábrázo-
lását látná. A kecses rokokó bábukként felsora-
koztatott, kretén osztrák fejedelmek értelmezet-
len, tagolatlan, selypegő szóáradata követhetet-
len. Nem derül ki, hogy a szűklátókörűség és po-
litikai impotencia gúnyrajzáról lenne szó, mert
színész, rendező és néző arra összpontosít, mi-
kor szellentenek újra. Mehmed és Lipót jeleneté-
ben fel sem merül, hogy a két uralkodó magányá-
ról, groteszk belső egymásrautaltságáról szól
épp a történet. A trónszékről lelopódzó Mucsi
Zoltán és Kaszás Mihály klottgatyájára és atléta-
trikójára meredünk, mialatt kivehetetlen gügyö-
gés közepette cirógatják, csókolgatják egymást.
A komikum Csiszár Imre által választott, kevéssé
differenciált eszközei kiválóan alkalmasak arra,
hogy elfedjék a lényeget. A szolnoki előadás va-
lami egészen kommersz színházi képregényvál-
tozata A kétfejű fenevadnak, dekoratív kiállítás-
ban. Márta István zenéje festi alá: behízelgő tö-
rökös dallamokkal, komor keresztény taktu-
sokkal, bársonyos-meleg magyaros hegedű-
szóval.

A legtöbb figura képtelen karikatúra. Avram
Mandelli, a magát Ibrahim kádinak kiadó pozso-
nyi zsidó kereskedő a mű tán leghálásabb szere-
pe. Gazsó György „megformálásában" mecha-
nikusan mondja, mondja a szövegét, nemhogy a
hajlékony átváltozóképességet, de a zsidó nem-
beliség szokásos színpadi kliséit sem hozza.
Vörhenyes pajeszt hord a turbán alatt - ennyi.
Kátay Endrének Dzserzsis janicsár agaként kun-
kori orrú cipője van. Csarnóy Zsuzsa Báthory
Susannája olcsó kis cafka, nem pedig nőstény
nagyvad. Hiába a vörös bársonyruha, közönsé-
ges és nevetséges, ahogy ráhasal éppen soros
zsákmányára. A gátlástalansággal párosuló
groteszk gőgnek, az imponáló, vérbő életerőnek -
nyoma sincs.

Akikből végképp nem lehetett paródiát csinál-
ni, azok sem hozzák szerepük mélységeit. Mold-
vai Kiss Andrea, a szerelmes Evelin - könnyes-
patetikus. Bíró Krisztina élesebb, keményebb al-
kat a csupa érzés, lányos-ártatlan, majd össze-
tört Leánál. Kitörései ezért inkább hisztinek hat-
nak. Lux Ádám Ambrus deákja különösebb el-
szántság nélkül, tétován sodródik. Nincs akara-
ta, nincs lelke, nincs sorsa.

Furcsamód legvégül Epres Attila agyalágyult
Badeni Lajosa, amint villával hadonászik és elege
van a történelemből, egyszerre fenyegető is,
keserű is, röhejes is. Jó befejezés lenne, egy má-
sik előadáshoz. Ám a verkli ekkor végre leáll.
Megint seregszemlére gyűlik a társulat (meg-
győződés nélkül, Koncz Zsuzsa didaktikus dalá-
ra). És ekkor pár szereplő leveszi az Ezeregyéj-
szakába illő fejfedőt, és komoly arccal kinéz a kö-
zönségre. Késő.

Weőres Sándor: A kétfejű fenevad (szolnoki Szigligeti
Szinház)

Díszlettervező: Vayer Tamás m. v. Jelmeztervező:
Szakács Györgyi m. v. Zene: Márta István. Dramaturg:
Magyar Fruzsina m. v. Akrobatikus mozgások: Pintér
Tamás m. v. Koreográfus: Juhász Anikó m. v. Rende-

zőasszisztens: Kis Györgyi. Rendező: Csiszár Imre.

A legjobb pillanatban vettek elő
Békéscsabán
Arthur Miller 1968-ban íródott darabját.
Bár nem véletlen, hogy a huszonöt évvel
ezelőtti hazai ősbemutató óta az Alku
nem tartozik a legismertebb és legtöbbet játszott
Miller-drámák közé, moralizáló hangvétele
manapság nem csupán szellemes pszicho-
logizálásnak tűnik; a néző számára Victor és
Walter küzdelme egy épp itt és most létező di-
lemma drámai kifejtése lehet.

A kezdés ugyan nem sok jót ígér: Victor (Gás-
pár Tibor) hosszadalmas némajelenetben bejár-
ja a hosszú évek óta nem látott gyerekszobát, le-.

mezeket tesz föl, megpengeti a hárfát, a tükör
előtt hadonászik a vívótőrrel, míg le nem teríti a
hexenschuss. Ez után jön egy szintén terjengős
csetepaté Estherrel (Kovács Edit), a kissé nyű-
gös és dekoncentrált feleséggel. Eltelik az első
felvonás első fele, és még csak néhány alapin-
formációval lettünk gazdagabbak: Victor Franz, a
negyvenes éveiben járó rendőr, egy becsődölt
milliomos fia, valami zavaros ügy miatt évekkel
ezelőtt minden kapcsolatát megszakította orvos
bátyjával. Estherrel most azért jött ebbe a lebon-
tásra ítélt házba, hogy végre túladjon szülei búto-
rain. A játék akkor vesz először lendületet, mikor
betoppan Gregory Solomon, a csaknem kilenc-
venéves zsidó becsüs.

Szabó Gyula (Solomon) szájában egész idő
alatt vékony szivar lóg, arcát hatalmas ősz barkó
borítja, ebből a szőrpamacsból villog elő nevető,
ravaszdi szeme. A lépcsőmászástól köhögőro-
hamot kap, mégis maga a megtestesült egész-
ség a két idegesen vibráló emberhez képest.
Megdicséri Esther ruháját, Victorral is mindjárt
bratyizni próbál, ide-oda totyog, fecseg össze-
vissza, mindent és mindenkit felrnér, osztályoz,
mindennek megállapítja az árát. Vic el akarja ját-
szani a határozott, tapasztalt ügyfelet, de Solo-
mon hamar átlát a szitán. Hiába csillogó a mun-

Szereplők: Mucsi Zoltán, Kaszás Mihály, Szöllősi
Zoltán, Horváth Gábor, Berényi Tünde, Epres Attila,
Vas-vári Csaba, Várnai Szilárd, Kátay Endre, Helyey
László m. v., Gazsó György, Bíró Krisztina, Árva
László, Csarnóy Zsuzsa, Czibulás Péter, Lux Ádám,
Moldvai Kiss Andrea, Czákler Kálmán, Kákonyi Tibor,
ifj. Ujlaki László, Magyar Tivadar, Miháiyfy Balázs,
László Sándor, Czakó Jenő, Dobos Ildikó.

dérja, dörgő a hangja és a fegyvere, az apati-
kus férfi törvényszerűen alulmarad a virgonc
matuzsálemmell szemben. Harc közben köl-
csönös szimpátia alakul ki köztük. Solomon
nem is használja ki nyilvánvaló fölényét (tisz-
tességes árat ajánl az áruért), és elvállalja a
guru szerepét, Victor pedig kimondatlanul is a
néha dacos és szemtelen tanítvány posztját
tölti be. Az első felvonás e második része rnu-
latságosan és mély megértéssel bont ki egy
nagy találkozást, amely - mint később kiderül -
csak laza szálakkal kapcsolódik az előadás
lényegéhez. Az üzlet végül is megköttetik, az
öreg épp kezdi leszámolnia pénzt, amikor nyílik
az ajtó, és váratlanul belép Walter, Victor rég
nem látott bátyja. Az előadás voltaképpen
akkor kezdődik, amikor az első felvonásnak
vége van.

A második részben Miller - a közönség bána-
tára - kivonja Solomont a forgalomból (átküldik a
másik szobába, csak pillanatokra dugja be a
fejét), és a két testvér morális konfliktusa kerül
elő-térbe. Mikor apjuk csődbement és
összeroppant, Vic abbahagyta egyetemi
tanulmányait, és vele maradt, Walter ellenben
céltudatosan építgette tovább a karrierjét, míg
orvosi presztízsre és három szanatóriumra nem
tett szert. Victor salátaleveleket lopkodott a
sarki görög étteremből, alkalmi munkát vállalt,
végül rendőrnek állt, hogy eltarthassa az apját.
Walter ezalatt havi öt dollárt adott haza, mégis
ő maradt a kedvenc. Apjuk halála óta nem
találkoztak: Victor azóta gyűlölve csodálja a
bátyját, Walter meg viszolyogva tiszteli őt,,
amiért hajlandó volt feláldozni magát egy vén
pojácáért. Ezt a tizenhat (vagy huszonnyolc?)
évet kellene tisztázni egyetlen beszélgetés
alatt.

Walter állást és pénzt ajánl öccsének, de Vic-
tor önérzetét sérti, hogy úgy kezelik, mint egy
megfeneklett senkit. Dühöngve bátyja szemére
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