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is távol vagyunk; ahhoz viszont, hogy valóban
stilizációról legyen szó, tudnunk kellene, ponto-
san mit is stilizálnak, azon túl, hogy egy Don
Juan-darabban általában „valahogy így", azaz
kicsit spanyolosan, kicsit klasszikusan szoktak
öltözni a szereplők. (Értsd: mantilla, spádé, kö-
peny, fekete kelmék, apácaköntös stb.) Ráadásul
az előadás még inkább „varázstalanít", mint
Nagy András szövege, valószínűleg innen is ered
a képek enervált sablonszerűsége, bár a második
részben két olyan mozzanat is van, amikor némi
feszültség, a különösség és a titok atmoszférája
lopakodik be az addig a maga hűvös józanságá-
ban, játékos unalmában korrekt előadásba: Don
Juan és Elvira második találkozásakor, illetve
annál a valóban lírai-poétikus jelenetnél, amikor a
három asszony, Don Juan lakomájára tartva,
útközben összetalálkozik, és öltözködés, szépít-
kezés közben mintegy félálomban, hangosan
gondolkodva életük nagy szerelméről mesélnek,
nem is a többieknek, inkább önmaguknak, anél-
kül, hogy észrevennék: ugyanarról a férfiról van
szó. A jelenetet szürreális hangulata, álom és
valóság közötti sajátos lebegése emeli az egyéb-
ként meglehetősen „gyalogos" empátiával ké-
szült előadás fölé.

A címszereplő Újvári Zoltán egyértelműen
rossz választás az események „mozgatott" moz-
gatójaként. Nem azért, mert nem klasszikus fér-
fiszépség -valóban nemez Don Juan lényege, a
csábítás virtuozitása aligha függ a vonások sza-
bályosságától -, hanem mert hiányzik belőle az
a sajátos, lenyűgöző szuggesztivitás, a személyi-
ség minden létező korlátot szétfeszítő ereje,
amely Don Juant mindenki életében hívatlan
főszereplővé, központi figurává teszi, függetle-
nül attól, hogy éveket vagy csak egy órát töltött
el vele. Bár a szemünk előtt játszódnak le az

Kétféle úton látszik haladni a rendszert váltott
magyar színház: az egyik irányzat - némi
leegyszerűsítéssel szólva- kitartóan menetei a
kereskedelmi színjátszás flitteres lépcsőfokain,
és zenés-szórakoztató bulvárprodukciókkal
igyekszik meghódítani a mindinkább
kikapcsolódásra, elvarázsolódásra és intenzív
szórakozásra vágyó publikum kegyeit. Ki akarja
szolgálni a nézőt, és az már csak egy-egy társulat
igényességén, felkészültségén,

események, nem érjtük, miként sikerült ilyen
fontosságra szert tennie, s hogy életének-halálá-
nak nemcsak e világi, de transzcendens tétje is
van. Es miután ezúttal is olyan centrális szer-
kezetről van szó, amelyben döntő jelentőségű a
főszereplőhöz való viszony, a többiek is meg-
sínylik a szó szoros értelmében központi szemé-
lyiség hiányát. Az elcsábított, majd elhagyott nők
közül Varga Mária elfojtott szenvedélyektől vib-
ráló apácája emelkedik ki. Pontosan érzékelteti
az utat, amelyet Elvira jár be a magába zárkózás-
tól a „kinyílásig", egy teljes asszonyi sors válla-
lásáig, annak minden magaslatával és mélységé-
vel együtt. (Valószínűleg nem véletlen, hogy ép-
pen annak a két jelenetnek van ereje és intenzi-
tása, amelyben ő fontos szereplő.) Kubik Anna
Zerlinája, Igó Éva Annája túlságosan is egysíkú:
az előbbi a ki tudja, hányadik variáció az életre-
való, kikapós parasztlány figurájára, és ezúttal
Anna sem több groteszk karikatúránál: első meg-
jelenésekor még van néhány frenetikus pillanata,
de azután egyre jobban elszürkül. A férfiak tábo-
rából Szirtes Gábor Sganarelle-jét érdemes meg-
említeni minta legélettelibb alakot ebben a sajá-
tos Don Juan-panoptikumban, neki köszönhető
az előadás néhány igazán mulatságos pillanata.
A többiek - Ottavio, a Komtur, Masetto - mind-
össze szükséges kellékei egy olyan előadásnak,
amely csupán hivatkozni tud egy nagy mítoszra,
tartalommal, főként új tartalommal azonban nem
tölti meg.

Nagy András: Don Juan, a sevillai, a kővendég és a
szédelgő (Thália Társaság, Merlin Színház)

Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene:

Márta István. Rendező: Csiszár Imre.
Szereplők: Újvári Zoltán, Bitskey Tibor, Igó Éva m. v.,
Mécs Károly, Szirtes Gábor, Varga Mária, Kubik Anna,
Bregyán Péter, Széles Anna, Meszléry Judit.

tehetségén - és persze finanszírozottságán -
múlik, hogy milyen színvonalú produkciókkal
akar-ja megnyitni a nézők pénztárcáját, hiszen
fölismerte, hogy a színház ugyanúgy
szolgáltatás, mint bármi mása szabad piaci
világban, amely a kereslet-kínálat törvényei
szerint forgalmazható.

A másik irányzat ugyanilyen kitartással -
megint csak leegyszerűsítve - a drasztikusan
romló feltételek közepette is társadalmi érzé-
kenységű színházat akar létrehozni, olyan pro-

dukciókat, amelyek esetében nemcsak a mit és
a hogyan többnyire esztétikai köntösben jelent-
kező problémái z izgalmasak, hanem a kinek, a
miért s a milye világképpel erkölcsi-művészi
kérdésfeltevései is. A két irányzat között persze
széles átjárhatóságú folyosó nyílik (nem beszélve
a nehezen definiálható alternatív színházak
tömeges megjelenéséről) - a műfajok, műfor-
mák, stílusok és formálásmódok gazdag sokszí-
nűségében artikulálja magát újra meg újra az
ezredvég színháza.

Kaposvár nyolcvanas évekbeli nagy korsza-
kának ellen(zéki) színháza főképp társadalmi re-
levanciájával jelölte ki e társulat helyét, szerepét
a rendszerváltás évtizedére (ami persze
egyszer-re jelentkezett művészi és stiláris
megújulás-ként), miközben egy pillanatra sem
mondott le a legszélesebb közönségrétegeket
megszólító tradicionális műfajokról és
műformákról - az operettjátszástól a
legkülönfélébb zenés és szórakoztató
műfajokig.

A fenti eszmefuttatást két vadonatúj Miller-
repríz inspirálta; úgy látszik, Kaposvárott s a
József Attila Színházban is a hatvanas évek si-
kerdarabjaiban vélik megtalálni a kornak adekvát
társadalmi drámákat.

Az ügynök halála

Kaposvárott realista játékot formáinak Miller
darabjából. Ha nem születik új magyar dráma (?),
amely a jelen idő, drasztikusan átalakuló és bru-
talizálódó világunk konfliktusait tudná érzékenyen
megjeleníteni, előveszik a hajdani amerikai
sikerdarabot, Az ügynök halálát. A század köze-
pén született dráma, a milleri vízió az elüzle-
tiesedő világról, az úgynevezett fogyasztói társa-
dalom erkölcsi csődjéről akár még alkalmas is
lehetne a kibontakozó korai kapitalizmus gyötrel-
mes drámáinak, emberi frusztrációinak megjele-
nítésére. Újsütetű társadalmi dilemmáink szer-
kezete, a sokszor megidézett eredeti tőkefelhal-
mozás egzisztenciális és pszichikai léthelyzetei
számos ponton érintkeznek a harmincas évek
Amerikájának válságkorszakáéval. (Az előzmé-
nyekben, a hagyományokban, az érzékelésmód-
ban s a kiútkeresés stratégiáiban persze fényév-
nyiek a távolságok.)

Mivel házal Willy Loman évtizedek óta? - kérdi
Miller a negyvenes évek végén született
darabban. Csak az az ember életképes, aki érvé-
nyesülni tud? - kérdezhetné a rendező, amikor

Miller darabját viszi mai színpadra. Znamenák
István, a kaposvári előadás rendezője azonban
nem aktualizál, hűséges akar maradni a szöveg-
hez, a milleri dramaturgiához s a drámatörténeti
idejéhez. ldőutazásra invitálja hát mai nézőjét.
Igaz - az előadás legalábbis erről tanúskodik -,
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képzeletét nemigen gyújtotta fel a dráma. Üzem-
biztos megoldásokra törekszik. Lebonyolítja a
játékot, jól-rosszul, kisrealista-naturalista ha-
gyományokat követve. Aprólékosan bíbelődik az
éppen színen levő szereplő mozgásaival, szituá-
lásával, de nemigen törődik az összjátékkal. Föl-
mondja és nem értelmezi a drámát, így aztán a
játékban könnyen elsikkadnak vagy elhalványul-
nak az emberi viszonylatok. Kidolgozatlanul ma-
radnak a drámai szituációk. Nem eléggé motivált
például Willy élethazugságokra légvárakat építő
öncsalási mechanizmusának pszichológiai mű-
ködése, miként az sem, miért hiszi olyan maka-
csul, hogy fia, Biff, megveti és gyűlöli őt.

Znamenák rendezésében nem elcsigázott, ki-
merült, idősödő apa érkezik haza az amerikai
átlagpolgár amerikai átlaglakásába, hanem kicsit
flegma, kicsit cinikus és megzavarodott, de még
erőteljes, javakorabeli férfi. Kovács Zsolt Willyje
inkább mintáz kigolyózott középkorút, mint haj-
lott korára kifacsart öregembert. Az életkornak
persze nincs túl nagy jelentősége a figura meg-
jelenítésében, de a középnemzedékivé transzpo-
nált apa s fiatal felnőtt fiai drámai összecsapásá-
ból könnyen elillan a Miller által érzékenyen meg-
rajzolt feszültség. A fiúknak nem egy, a halállal
farkasszemet néző, mindennel leszámoló, össze-
roppanó öreggel kell megmérkőzniük, hanem

Kovács Zsolt ( Willy Loman), Lecső Péter (Biff)
és Keszég László (Happy) Az ügynök halálában

érett férfival, aki akarnok zsarnokként próbálja
rájuk erőltetni életvezetési szokásait, mániáit.
Kaposvárott nem arról „szól" Az ügynök halála,
hogy Willy Loman összeroppan az egzisztenciális
kiúttalanság terhei alatt, s fiai szeretetében véli
megtalálni a feloldozást totális életkudarca alól,
amelyet végül önkéntes halálával hitelesít. Csa-
ládi perpatvarrá, férfiak kakaskodásává és iszap-
birkózásává redukálódik a társadalmi fogantatá-
sú sorstragédia. Ráadásul a másfajta szerepkö-
rökben lubickoló, kiváló Kovács Zsolt sem talál
igazán hangot Willy figurájához: szétterpesztett
karjaival, szélesen hadonászó, szüntelenül
prédikáló mozdulataival és hanghordozásával
egydimenzióssá fokozza, merevvé és statikussá
teszi a figurát, amivel leginkább Willy
összeroppanásának pszichikai folyamatait, az
öncsalás, a szín-lelés, a mazochista
élveboncolás alakváltozatait hitelteleníti: nem
győzi színészi hajlékonysággal az ügynök
figurájának lélektani drámáját. Izgágaságában is
elmosódott arcélű, indulatosságában is szürke
marad. Igaz, a rendező sem segíti értelmezni,
kibontani figurájának rétegeit.

A szereposztás elég felemásra sikeredett, s a
színészek összjátéka ezúttal meglehetősen hul-
lámzó képet mutat a Csiky Gergely Színházban.
A mezőny legjobbja egyébként Lecső Péter Biffje:
szenvedélyes, erőteljes, robbanó érzelmektől át-
fűtött és valódi frusztrációkkal szembenéző férfi,
aki nem akar kinőni a kamaszkorból. Kialakulat-
lan személyiség, aki ugyanakkor már ösztönösen
érzi, hogy kisembersors jut osztályrészéül.
Önmagával meghasonlott személyiség, mert
hiszen érzi, tudatosítja és le is reagálja önnön
jelentéktelenségét, azt, hogy nem tud megfelelni
környezete elvárásainak. Nemcsak pontosan
tudja, mennyit ér (az adott társadalmi
konstellációban vajmi keveset), hanem szenved
is önnön jelentéktelenségétől. Férfikorba érkezett
fiút mintáz a helyi rögbicsapatból, aki nem tud
felnőni, holott már felelősen kellene rendelkeznie
sorsáról. Le-cső Biffje sorsdrámaként éli meg a
peremvidekre sodródottak, a fogyasztói
társadalom alján evickélők kisszerűen
megalázott létét. Viharos „elő-életét", kudarcai
és bűnei krónikáját persze inkább elmeséli,
mintsem eljátssza.

Mivel a dráma egyik alapkonfliktusát jelentő
összecsapás, az apa és bálványozott fia szem-
benállása meglehetősen haloványra és vértelen-

Kovács Zsolt és Tóth Eleonóra (Mary) a kapos-
vári előadásban (Simarafotó)
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Pillantás a hídról

Tünetértékű, s alighanem jellemző a korra, hogy a
József Attila Színház Aluljárójában is Millert
adnak, egészen intim stúdiókörülmények között.
(A premieren szorosan egymásra tolt székeken
tanulmányozhattuk szomszédunk légzéstechni-
káját, figyelmezve kezekre, lábakra - a rácsokkal
megosztott, parányi, levegőtlen tér ekként beren-

dezve kevéssé bizonyul alkalmasnak a produkció
nyomon követésére.)

A Pillantása hídról rendezőjének, Gaál Erzsé-
betnek valamivel több szerencséje volt Millerrel,
mint a kaposváriaknak. Olyan időtlenül hiteles
konfliktusforrásra lelt a sokat játszott darab
mélyretegeiben, amely kortársi szenvedélyek föl-
szikráztatására adott módot számára. Rendezése
nem a bevándorlólét kiúttalanságát kutatja törté-
neti és szociográfusi érdeklődéssel s érzékeny-

Kecskés Karina (Catherine), Szakács Tibor
(Rodolpho) és Mihályi Győző (Eddie) a József
Attila Színház előadásában

séggel, hanem általános érvénnyel mutatja föl a
beszorítottságba, mozdulatlanságba és kiútta-
lanságba rekedt életek sorstragédiáit. Gaál értel-
mezésében Eddie Carbone, az egykor bevándo-

re sikeredett, az előadásba időről időre belo-
pakszik az unalom, hosszú percek telnek el üres-
járatú téblábolással, erőtlen dialógusokkal. A si-
keres nagybácsi groteszk mintaképét megtes-
tesítő Ben (Szarvas József) emlékképszerű át-
masírozása a színen nem szervesül a játékba,
díszítőelem marad csupán, illusztratív példázat, s
ez nem elsősorban Szarvas már-már érzelem-
mentes alakformálásának köszönhető. Charley
(Spindler Béla) mesterkélten magas fejhangon
vihog, míg Tóth Eleonóra érzékenyen formáz egy
aggodalmaskodó anyát, megtört házicselédet, aki
sarokba szorítva kemény is tud lenni.

Keszthelyi Kinga dramaturgként eléggé enge-
dékenyen bánt Miller szövegével, s - nyilván a
rendezővel együtt - megkegyelmezett a terjedel-
mes epikus részeknek, amelyek olykor menthe-
tetlenül „leültetik" az előadást. Mert hát, valljuk
be, a produkció legalábbis ezt látszik igazolni, a
milleri dramaturgiát alaposan kikezdte az idő. Az
idősíkokkal tagolt drámai szerkezet nemhogy re-
velációszámba nem megy, hanem inkább kimó-
doltnak hat.

Znamenák rendezése minden ízében követke-
zetesnek bizonyult az előadás kivitelezésében: a
produkció látványvilága, színpadképe (díszlet:
Ágh Márton, jelmez: Rajnai Gitta) korhűségében
is meglehetősen statikus és invenciótlan. A nyitó
képben felhőkarcolók apró fényei ragyogják kör-
be a Loman-ház nyomorúságos, földszintes mi-
liőjét. Az intim, illetve az időutazásos epizódok
némelyikében éles megvilágításban ottfelejtőd-
nek a magasba nyújtózkodó paravánok, az elő-
térbeli történések disszonánsan artisztikus kont-
rasztjaként. Willyék ócska, lepusztult konyhájá-
ban, a szüntelenül nyitva hagyott ajtajú hűtő-
szekrény mögött falióra függ a falon, fél egyet
mutatva rendületlenül. Folyamatosan éjjel van?
Megállt az idő a Loman-házban? Nem, az óraál-
lás inkább arra figyelmeztet, hogy a tárgyak nem
működnek rendeltetésszerűen Znamenák elő-
adásában. Willynek fájdalmasan az éjszakába ha-
sító fékcsikorgásos öngyilkossága után az utójá-
tékban fényes fekete függönyt eresztenek alá a
színpadnyíláson, a gyászt érzékeltetendő. Érde-
kes megoldás. Tovább lehet fejleszteni. Jól meg-
választott drapériákkal meg lehetne kísérelni el-
játszatni a színpadi történéseket.



 KRITIKAI TÜKÖR 

rolt külvárosi dokkmunkás súlyos lelki terheket
hurcol magával: iszonyú belső feszültségben él.
Nyüszít a beszorítottságtól, de nem tud kitörni
abból az élethelyzetből, amelyet társadalmi pozí-
ciója jelölt ki számára. Jobb sorsra termett, moz-
gékony észjárású és gyilkos indulatokkal meg-
vert férfi, aki céltalanul és önpusztító módon
lázad a rá szabott sors s a fölismert társadalmi
igazságtalanságok ellen. Gaálnál nem akkor kez-
dődik Eddie drámája, mikor felesége unokafivérei
megjelennek a színen, s egyikük, Rodolpho
elveszi tőle titkon öntudatlanul is imádott nevelt
lányát, Catherine-t (Kecskés Karina főiskolai hall-
gató játssza érzékenyen, viháncoló cserfesség-
gel), hanem már a játék legelső pillanatában,
amint hazaérkezik, s döbbenten állapítja meg,
hogy lánya felnőtt nővé érett, s ő még mindig
bálacipelő rakodóember. A József Attila Színház-
ban valódi személyiségdráma bontakozik ki a
szemünk előtt: Eddie attól szenved, hogy nem jut
egyről kettőre, nevelt lányára ugyanaz a külvárosi
prolisors vár, mint őrá, holott szeretne abból
kiszakadni, ráadásképpen - önmaga számára is
váratlanul - férfiként is kudarcot vall a jószívűen
befogadott, femininül piperkőc ifjú rokonnal
szemben. Gaál drámaértelmezésének mikéntje
Alfieri ügyvéd alakjának átfazonírozásában is
pontosan tetten érhető: Eddie Carbone atyai jó
barátja, a társadalmi jogrend tiszteletre méltó,

makacs védelmezője az előadásban roppant fizi-
kai szenvedésektől gyötört becketti véglény, aki
életfunkcióit csak bonyolult és ormótlan elektro-
mos szerkezetekkel tudja gyakorolni, miközben
megváltónak hitt jogászi szövegeit szajkózza.
Gaál rendezői munkálkodása a milleri társadalmi
és pszichológiai sorsdráma végletekig való lefo-
kozására irányul: beszükített térben, elvakult, zsi-
geri indulatoktól vezérelt, fizikai brutalitásokig
fajuló összecsapások játszódnak le a szereplők
között. Mondjuk, Eddie atyáskodólag bokszolni
tanítja ifjú rokonát, Rodolphót, ám férfiúi évő-
dése mélyén gyilkos indulatok parázslanak, hi-
szen a fiúnak nevelt lánya iránti spontánul ki-
fejlődő, laza érzelmei tudatosítják benne önnön
eltitkolt szerelmét. Mérkőzésük hamar vad dula-
kodássá, gyilkos élethalálharccá fajul: Eddie őr-
jöngve alázza porig vetélytársát. De ugyanilyen
lefojtott, szenvedélyes indulatok munkálkodnak a
másik befogadott bevándorlóban, Marcóban is: a
Kaszás Géza megformálta férfialak másból sem

Szakács Tibor, Mihályi Győző és Vándor Éva
(Beatrice) a pesti előadásban (Koncz Zsuzsa
felvételei)

áll, mint izzó benső tűzből és robbanékony, néma
indulatokból.

Gaál előadásának legnagyobb érdeme, hogy
plasztikusan mutatja fel figuráinak benső feszült-
ségét, tomboló szenvedélyeik csapongását, ki-
számíthatatlanságát, tétovaságát és félelmetes-
ségét. Olyan világot állít elénk, amelynek lakóit
kivetkőzteti magukból a társadalmi kényszer, akik
szándékuk ellenére aljasulnak el és válnak -
önmaguk számára is meglepő módon - gyilko-
sokká. Eddie-t Mihályi Győző játssza - szikár
szenvedéllyel, szilaj tűzzel és nyers indulatokkal.
Finom eszközökkel érzékelteti Eddie robusztus
személyiségének elmozdulását, bomlását; azt a
lélektani folyamatot, ahogy lappangó féltékeny-
sége életre hívja eltitkolt szerelmi szenvedélyét.
Egészen addig ura Eddie figurájának, amíg érzel-
mei tudatosulását, kifejlődését és fölhabzását
vetítheti elénk. A csúcson, a kitagadási és gyil-
kossági jelenetben megtörik játékának íve: a fi-
gura vad és végletes érzelmi hullámzásait már
nem győzi követni és ökonomikusan megmutat-
ni. Ugyanez jellemzi az egész produkciót: az en-
semble-munka íve, dinamizmusa megtörik, az
előadás majdnem végig kiegyensúlyozott ritmusa
kapkodóvá, hullámzóvá válik a kulcsjelene-
tekben.

Gaál és alkotótársai bátran nyúltak hozzá
Máthé Elek kissé megfakult fordításához: sza-
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badszájúan nyers, kortársi kifejezéseket ültettek a
szövegtestbe, jelenetdarabkákat helyeztek át, s
Alfieri szövegét gyilkosan ironikus záradékkal
egészítették ki. Az elekromos szerkentyűk élet-
mentő kalodájába zárt, megrokkant ügyvéd tele-
fonos tanácsadást tart a szexuális eltévelyedé-
sek jogi megítélésének lehetőségeiről. Bánffy
György visszafogott rezignációval, alázattal és
öniróniával formálja szikárrá a gyötrelmessé
nyomorított életű jogász figuráját; míg Vándor
Éva rebbenő tekintetű, reménytelenségbe bele-
fásult, kiégetten lázadó asszonyt formái Beatrice
alakjából.

Itt is, minként Kaposvárott, jelentékeny sze-
repet kap a játékban egy előtérbe tolt, lerobbant
hűtőszekrény: söröket vesznek elő belőle, szün-
telenül csapkodják-nyitogatják, családtagként
szidalmazzák. Mindkét előadásban az Újvilág
groteszk szimbóluma, a fogyasztói lét valóságos

A Tangóval kapcsolatban legelőször azt a
kérdést kell föltennünk, hogy mit mondhat
nekünk 1997-ben Magyarországon Mrožek
1964-ben született és lassan klasszikussá
váló abszurdja. A Tangó cselekményét
- amelyben a normák és hagyományok
nélkül élő családot a fiatal Artur akarja megváltani
a formák, majd az eszme segítségével, de
végül a nyers erőszakot képviselő Edek kezébe
kerül a hatalom - csak egyetlen szempontból
nézve értelmezhetjük: a fasizmus, illetve ma már
a kommunizmus történelmi kialakulásának
groteszk parabolájaként. A Tangó erénye, hogy
ennél az egyszerű történelmi-politikai
párhuzamnál bonyolultabb értelmezési rétegeket
is kínál a befogadó számára. A politikum mellett
jól kidolgozott társadalom-lélektani típusokat
sorakoztat fel, s mindezt dramaturgiailag a
bohózat elemeire építi. Egyik összetevő sem
eléggé meghatározó azonban ahhoz, hogy egy
színházi előadást egyedül rá lehessen építeni: a
politikai vonatkozások erőltetése s egy adott
korhoz kötése végtelenül sematikussá tenné az
előadást, míg több példa

Szegedi Erika (Eleonora), Tábori Nóra (Euge-
nia), Blaskó Péter (Stomil) és Kaszás Attila
(Edek)

és imaginárius megtestesítője. Mire kifizetik az
utolsó részletét, fölmondja a szolgálatot. Míg
zakatol, kitárt ajtaján át kékes hullaházi fény vetül
a játékszínre.

Arthur Miller: Az ügynök halála (Csíky Gergely Színház.
Kaposvár)
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet: Ágh Márton. Jel-
mez: Rajnai Gitta. Zene: Dévényi Ádám. Rendező: Zna-
menák István.
Szereplők: Kovács Zsolt, Tóth Eleonóra. Lecsó Péter,
Keszég László, Kocsis Pál, Ébl Helga, Spindler Béla,
Szarvas József, Serf Egyed, Kovács Magdolna, Tóth
Richárd, Megyes Melinda, Antal Márta.

Arthur Miller: Pillantás a hídról (József Attila Színház)
Fordította: Máthé Elek. Díszlet: Paseczky Zsolt. Jelmez:
Benedek Mari. Rendező: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Bánffy György, Mihályi Győző, Vándor Éva,
Kecskés Karina f. h., Kaszás Géza, Szakács Tibor m. v.,
Vész Ferenc, Szalai József.

azt jelzi, hogy a Tangó csak bohózatként sem áll
meg a színpadon (bizonyíték erre a sikerületlen
1985-ös pesti színházi előadás, valamint az
1993-as nyíregyházi is, amely társadalmi vígjá-
tékot akart csinálni a darabból).

A Tangó értékállóságát mutatja, hogy ma, a
nagy kelet-európai rendszerváltozások és a kom-
munizmus döglött oroszlánjának évek óta tartó
rugdosása után is élnek a dráma üzenetei a rend
és a rendetlenség (merész gondolati csavarral a
konzervativizmus és a liberalizmus) értelméről, a
világtól elrugaszkodott gondolkodásról, de
legfőképpen az eszmék, értékek, normák hiá-
nyának fenyegető következményeiről. Szokták
ugyanis mondani, hogy a tartós értékválság ép-
pen megfelelő táptalaj a diktatúra kifejlődéséhez
azaz akár a mai zűrzavarban is elképzelhető,
hogy Edek egyszer csak fellép a szépen megte-
rített asztalra.

Tompa Gábor, a Kolozsvári Magyar Színház
igazgató-főrendezője régóta kapcsolatban áll
Mrozek Tangójával, hiszen 1981-ben a bukaresti
főiskolán rendezte meg, négy évvel később pedig
Kolozsvárott. A mostani pesti színházi elő-adás
lényegében ez utóbbi gondolatmenetét és
felépítését követi. Ugyanakkor színházszocioló-
giai szempontból is érdekes vállalkozás abszurd
drámát a Váci utcai színház javarészt polgári
közönsége előtt bemutatni (igaz, a Pestiben már
korábban is kísérleteztek hasonlóval, de abszurd
mű elég ritkán aratott sikert). Az előadás első
negyedórájában most is érezni a közönség
visszafojtott döbbenetét a szokatlan játékmód, a
furcsa díszletek lés a torz jelmezek miatt. A rá-
hangolódási fázis után azonban az előadás lé-
pésről lépésre magához köti a közönséget, s nem
is ereszti el egészen a befejezésig.

A játéktér összevissza berendezése (Both
András) avítt polgári szalont idéz, ahol Mrožek
hangsúlyozott instrukcióinak megfelelően meg-
található a jelképes értékű menyasszonyi ruha, a
gyerekkocsii, Eugeniusz bácsi évtizedek óta nem
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