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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.
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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-
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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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veti önzését és felfuvalkodottságát, mire Walter
védekezésül elmondja, hogy apjuk korántsem
volt annyira kisemmizve, mint ahogy állította, né-
gyezer dollárja volt a bankban, csak hát kényel-
mesebb volt neki magához kötnie és kihasznál-
nia egyik fiát. Victor életének három tartópillére
rogy össze ekkor, élete három legfőbb illúziójá-
val kell leszámolnia: nem mentett meg senkit az
éhhaláltól; nem mártír (aki semmiért áldozza fel
magát, az inkább balek); bátyja pedig nem elve-
temült gazember.

Bartus Gyula Walter-alakításának legfőbb
erénye, hogy sokáig képtelenség a figura lapjai
mögé látni, eldönthetetlen, hogy a pénzszag
vonzotta-e ide, vagy valóban békülni akar. Visz-
szafogottsága mögött ravaszságot sejtünk; és
amikor azt ajánlja, becsültessék fel a bútort a
hússzorosára, s aztán ajándékozzák el az Üdv-
hadseregnek, hogy levonhassa az összeget az
adójából, azt hisszük: végre kibújt a szög a zsák-
ból. Pedig csak a praktikus ember beszél belőle;
amellett ezzel a húzással szeretné öccsét akkora
összeghez juttatni, amelyet az csak hosszú évek
önkínzó, érdektelen munkájával szerezne meg.
Walter ugyanakkor nem játssza el az ártatlanul
félreismert, érző lelket. Bevallja, hogy bár mindig
tudós akart lenni, egy idő után nyomorult auto-
matává specializálódott, amely „pénzt hasít ki az
emberekből." Egy napon viszont arra ébredt,
hogy tökrészegen fekszik a padlón, késsel a ke-
zében: meg akarta ölni a feleségét. Azóta öccse

künk innen haza kell mennünk, egymásra kell
néznünk!" - fakad ki dühödt szégyenében.

A darab utolsó negyede akár ma is íródhatott
volna, noha a Miller kínálta modell mégsem felel-
tethető meg egy az egyben a jelen viszonyainak.
Victorhoz hasonló embert százezerszám talál-
hatunk ma Magyarországon (sőt az utóbbi öt
év-ben mindenkinek el kellett végeznie vagy el
kel-lett odáznia egy hasonló számvetést),
Walter történetét azonban csak a jövő
igazolhatja. A sikeres üzletember képe nálunk
még a megvalósítandó ábrándok körébe tartozik,
életstratégiája egy egész társadalom lelki szemei
előtt lebeg követendő példaként, míg Millernél
egy megroppant technokratát látunk. Walter
idegeit, házasságát, személyiségét egyaránt
tönkretette már a féktelen utilitarizmus, s ő
ebből próbál váltani, igazi társat, melegséget
és megértést keresve az egyetlen emberben,
aki annyi év gyűlölködése után is megmaradt
neki.

Egyszóval Konter László jó érzékkel vette elő
a darabot. Érdemét tovább gyarapította a sze-
replők számára határozott utakat kijelölő, pontos
és szuggesztív rendezésével, bár a dráma he-
lyenkénti közhelyességét és szerkezeti egyenet-
lenségét, három, egymástól szinte független
részre való széthullását nem tudta palástolni.
Másban is erősen megmutatkozott a dramatur-
giai munka hiánya: az előadás ívét megtörő is-
métléseket nem ártott volna kihúzni, s Vajda
Mik-lós fordítása is rászorult volna némi
modernizálásra. Székely László a helyszínt, a
kort és a státust pontosan érzékeltető díszlete
némileg impozánsabb a kelleténél, nem érződik
rajta az elmúlás dögletes porszaga, azonkívül
Solomont az író (s valószínűleg a rendező)
szándékával ellentétesen minősíti, hisz
ezeregyszáz dollárt ajánlani ennyi és ilyen
patinás remekért jókora csibészség.

Walter végül felajzva elrohan, Victor és Esther
moziba mennek, ahogy tervezték. A késve be-
nyújtott számlákat nem tudták rendezni. Annak
idején talán mindent megoldott volna egy őszinte
beszélgetés, de az elkésett igazság sebez, s
nem sebeket gyógyít. Jobb nem bolygatni a
múl-tat. Tudja ezt Solomon is, akit csak egyetlen
dolog bánt az életben: az, hogy lánya, aki
csaknem hatvan évvel ezelőtt megölte magát,
minden éjjel az ágya szélére telepszik. De az
öreg nem hagy-ja magát, közel a százhoz is új
vállalkozásba fog. Körüljárja új birodalmát,
megvizsgálja a hárfát, a gramofont, aztán dolga
végeztével belehuppan az öblös fotelba.
Hátradől, lassan lehunyja szemét, szájából
kifordul a szivar. Gyors sötét.
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öncsalását is kezdi megérteni, sőt talán irigyli is
tőle, mindenesetre igaz barátság reményében
jött el hozzá. Gáspár Tibor alakításában olyan
modern Oidipuszt látunk, aki múltjába tekintve
nem azokat a bűnöket fedezi fel, melyeket az is-
tenek írtak elő számára, hanem a semmit, ami
csak az ő hibájából nem vált valamivé - és en-
nek felelősségét elviselni talán még sokkal nehe-
zebb.

Bár a rendező, Konter László nem próbál ak-
tualizálni, az előadást nézve nyilvánvaló, hogy
ennek a darabnak van napjainkban valami speci-
fikusjelentéstöbblete. A két fiú egyként kudarcba
fulladó, ellentétes válaszai nem csupán elvont
pszichologizálásként tarthatnak számot figye-
lemre. Egy önmagát véglegesnek feltüntető
rendszer elhitette a benne élőkkel, hogy fontosak
a számára. Ennek fejében ők sok mindenről le-
mondtak, bűnöket vettek a nyakukba azáltal,
hogy bűnösnek neveztek ki másokat, s elszántan
- vagy kevésbé elszántan - végiggürizték a fél
életüket. Aztán egyszer csak kiderül, hogy hum-
bug volt az egész. Megváltozik minden, és nekik,
azaz jelen esetben Victornak, is változniuk kéne.
A feleség egyre nyíltabban követelődzik; alpak-
ka öltönyben beállít a tékozló fiú, hogy felkínáljon
némi gyorssegélyt és egy lótifuti állást valami-
lyen cégnél, amivel még így is a többszörösét
keresheti annak, mint a közszolgálatban az
elmúlt huszonöt év alatt. Ám ha megköti ezt az
alkut, egyetlen mozdulattal érvényteleníti az
egész életét, és ezt senkitől sem lehet elvárni.
Victor érzi, hogy bátyja igazat mond és jót akar,
ugyanakkor azt is érzi, mekkora érzéketlenség
ez részé-ről. „Belőlem ugyan nem csinálsz két
lábon járó, ötvenéves kudarcot - amikor
elbúcsúzol, ne-


