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ironikus kikacsintásként foglalja
színházi keretbe a weöresi szelle-
met hatásosan megérzékítô, élve-
zetes játékot.

WEÖRES SÁNDOR: 
A KÉTFEJÛ FENEVAD
(Móricz Zsigmond Színház,
Nyíregyháza)

Díszlet-jelmez: Vereckei Rita.
Dra maturg: Sedi án szky Nóra.
Segédrendezô: Nagy Erzsébet.
Rendezô: Koltai M. Gábor.
Szereplôk: Ferlinger Domokos,
Horváth László Attila, Losonczi
Katalin, Szabó Márta, Illyés
Ákos, Gyu ris Tibor, Fazekas Ist -
ván, Avass Attila, Tóth Ká roly,
Nagyidai Gergô, Olt Tamás, Ba -
logh Gábor, Rajkó Balázs, Vá -
mo si Judit, Szalona János, Har -
sányi Zoltán.

gy totális diktatúra „fokozott rendôri erôszakot” alkalmazó nyomozói,
akik néha-néha ártatlanokat is kínvallatás alá vetnek, letartóztatnak

egy Katurian nevû mészárszéki takarítóembert, akinek négyszáz novellá-
jából csak kettôben nem sanyargatnak, mészárolnak gyerekeket. A véresre
vert író fogyatékos bátyját, Michalt a szomszéd szobában kérdezik ki, áthal-
lani üvöltését. Katurian elmeséli, szülei úgy próbálták nagy íróvá formálni,
hogy éjszakánként bántalmazták testvérét, a szenvedés átszûrôdô hangjai,
a sikítás, nyöszörgések keltette rémálmok voltak hivatottak kibontakoztatni a
kisfiú „érzékenységét”, írói kreativitását. A közös cellába zárt testvérek
beszélgetésébôl kiderül, hogy Katurian párnával megfojtotta szüleit, ami-
kor felfedezte, hogy gyerekszobája mellett kínzókamrát üzemeltetnek,
abban gyötrik eltitkolt bátyját. Apa- és anyagyilkosság: két halott. Michal, a
szellemileg megnyomorított fivér beismeri, hogy ô követte el az utóbbi
idôkben megszaporodó gyilkosságokat: „eljátszotta” Katurian írásait. Két
gyerekgyilkosság: még két halott. Az író párnával megfojtja bátyját. Michal
az ötödik áldozat. Katurian, hogy megmentse mûveit, magára vállal min-
dent.  Kiderül, hogy Tupolski nyomozó kisfia vízbe fulladt (hatodik ha -
lott), és Ariel rendôr dettó megfojtotta apukát, mert az rendszeresen meg-
erôszakolta ôt (hetedik halott). Katuriant bírósági hercehurca nélkül fôbe

lövik (nyolcadik halott), de alkotá-
sait nem semmisítik meg. Íme
Mar tin McDonagh „mulatságos”
világsikerének vázlatos szüzséje,
amelybôl rendkívül szórakoztató
(kacag tató) elôadást rendezett Eger -
ben Dömötör András.

Hogyan születhet mindebbôl
hatásos, szellemes dráma? Miként
jöhet létre könnyed és virtuóz
játék? Miért nem szorul össze a
torok, borsódzik a hát, fordul fel a
gyomor? A párnaember fô témája
Dosztojevszkij visszatérô kérdése,
a teremtés botránya: miként en -
gedheti meg Isten, hogy ártatlan
gyermekek szenvedjenek? Katuri -
an egyik története a „Kis Jézusról”
szól, vagyis egy nyolcéves kislány-
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Hozzá hasonló örök túlélôt formál Susánnaként Szabó Márta: erôs, hatá-
rozott asszonyt, aki szívesen irányít a háttérbôl emberi-politikai játszmá-
kat. Losonczi Katalin Evelin és Lea szerepének egymásra kopírozásával
(és általában Evelin alakjával) keveset tud kezdeni, Leaként azonban
plasztikusan, meggyôzôsen mutatja a naiv, gyermeki módon embersé-
ges lány fokozatos öntudatra ébredését (mely a háború bonyolult üzleti-
politikai okainak átlátására is kiterjed), s szép, ahogy Ambrus árulásába
beletörôdvén elfogadja a kényszerû házasságot. Ferlinger Do mo kos
Ambrus diákjának leginkább huncut mosolyát ôrzi a nézôi emlékezet;
noha a szerep sajátja, hogy kezdô- és végpontjának megegyezése okán
jellemfejlôdésrôl nem be szélhetünk, s a bájos küllemû, ám felelôtlen,
éretlen ifjúból nem válhat erôs, érett személyiség, maga a szerepformá-
lás azért lehetne erôteljesebb, jelentékenyebb. Az epizódszereplôk közül
kiemelkedik Avass Attila Dzser dzsis agája, akirôl az os toba, kegyetlen
em ber álarca fokozatosan foszlik le. Illyés Ákos a történelem balekjaként
ábrázolja a túlélés érdekében folyamatosan hazát és elvet váltó, ám végül
rosszul számító Windecket. Balogh Gábor több kisebb szerepe közül
fôként a házasságot is üzleti tranzakcióként kezelô ifjú izraelita marad
emlékezetes. Fazekas Ist vánnak viszont gyakorlatilag minden epizódja
az; Badeni Lajosként, Szulejmánként, Mehmedként több oldalát, nézô-
pontját játssza el a történelmi mechanizmust mûködtetô érdekeknek, s
ölti magára nemcsak a történetben, hanem a színházban is a játékmes-
ter szerepét. Badeni Lajos feleslegesen hosszú monológjából ugyanis
Koltai csak a gondolati magot és a funkciót hagyja meg; a privát módon
„kibeszélô” szereplô szükségképpen befejezetlen monológja amolyan
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ról, aki teljesen azonosul Krisz -
tussal. Az elárvult gyermeket bru-
tális nevelôszülei végigvezetik a
stációkon: megkorbácsolják, drót-
koszorút nyomnak fejébe, szöget
vernek a kezébe, majd élve elte-
metik, hogy feltámadjon, ha tud.
Harmadnapon arra jár egy vak
em ber, de nem hallja (a vak!) a ka -
parászást az üvegkoporsón, ezért
továbbsétál. Becketti csattanó zár -
ja a „Dosztojevszkij-példázatot”,
amelybe belefér néhány poén is
(például egy vak feljelenti a hajlék-
talanok közt sertepertélô kislányt,
mert sárral és nyállal kente meg
szemét). Vicces, morbid sztori, de
közel sem nevetséges az, ha valaki
szó szerint veszi.

Michal beismeri, hogy ezt az el -
beszélést is „végigjátszotta”, fôhô s -
ként azzal a néma kislánnyal, akit
három napja keresnek. A hely-
színre sietô rendôrök egy felszaba-
dult, boldog, ám tetôtôl talpig
zöldre festett gyereket találnak. Mi
történt? Michal nem a „Kis Jé -
zust”, hanem Katurian egy kivéte-
lesen nem beteg sztoriját – a Zöld
malac kedvesen groteszk meséjét
– ültette át a valóságba. Lehet,
hogy a többi rettenet sem igaz? Az
elsô részben Ariel nyomozó kérte
meg Michalt, hogy kiabáljon,
mintha kínoznák. Tupolsky nyo-
mozó le is leplezi kollégáját, hogy

kezén mûvér piroslik. „Olyan ez,
mint a történetmondás – mondja
Katurian –: bejön egy ember a szo-
bába, és azt mondja: »Meghalt az
anyád«… Tudjuk, hogy meghalt a
másik anyja?… Csak annyit tu -
dunk, hogy bejött egy ember a
szobába, és azt mondta a másik-
nak: »Meghalt az anyád.« Ez min-
den, amit tudunk…” Katuriant
viszont a nyílt színen verik péppé.
Mc Donagh végtelenül rafinált, hi -
bátlanul szerkesztett drámájában
mindent cáfol, visszavon, meg kér -
dôjelez. 

Állítólag totális diktatúrában ját-
szódik a cselekmény. Statáriálisan
végzik ki a fôhôst, viszont pro for -
ma tartanak a „fokozott rendôri erô -
szak” következményeitôl. Mel les -

JOBBRA: Kaszás Gergô (Katurian)

LENT: Mészáros Máté, 
Kerek Vivien és Gál Kristóf 
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leg mo rális lények: a bûn üldözôi. Összességében alig
kü lönböznek egy francia krimi kemény öklû zsarui-
tól. A diktatúra csak motívum. A politikai tér merô
absztrakció. A szereplôknek nincs meggyôzôdésük, s
ha van is, azonmód megtagadják. „Semmi bajom a
zsidókkal. Kéne, hogy legyen?” „A Libertad közölte, de
én nem olvasom” – mondja Katurian. A nevek (Tu -
polsky, Aaron Goldberg, Jovanovics), kulturális hivat-
kozások (hammelni patkányfogó, Libertad) Közép-
Európára utalhatnak, de ez se biztos. Ez az ország ér -
dekes kreáció. 

Ha lehet, még elvontabb, elemeltebb az elôadás kö -
zege, Nagy Fruzsina és Dömötör András látványterve.
Alumíniumfalú cellákban fémvázas bútorok. Kortalan
öltönybe, farmerba, pólóba bújt alakok. Leleményes és
költôi egyszerre, ahogyan a börtön zárt és hideg teré-
ben megelevenednek Katurian elbeszélései. A vallató-
asztal tüskés Lego-alaplap, a fiókból apró webkamera
kerül elô, s a terem hátfalára vetíti, amint Katurian
szüntelenül vigyorgó, kerek arcú Lego-emberkékkel
eljátszatja a rémmeséket. A szülôk fejét a bábozó Ka -
turian fehér kockára cseréli: kamaszként megfojtotta
ôket párnával. Bámulatosan nívós az animáció. Iz -
galmasak a „vágások”, filmszerûek a „snittek”. A ka -
me ra ráközelít a szereplôkre, vagy felemelkedik, mint-
ha légi felvételt látnánk – mint ahogy a Madarakban
felülrôl látjuk a lángoló benzinkutat –, amikor
Katurian arról mesél, hogy a fiúk elhagyják otthonu-
kat. A rettenetes szülôk „élôben” is megjelennek: a
hátsó fal megnyílik, és egy faborítású kispolgári szo-
bácskában ott ücsörög fúróval kezében apuka és bal-
tával kezében anyuka. A rendôröket játszók öltöny-
ben, de idétlen parókával adják a szörnyeteg párost,
akárcsak a Kis Jézus nevelôszüleit. „A szomszéd szo -
ba félhomályában egy pillanatra úgy tûnik, mintha egy
nyolcéves kisfiú volna az ágyra kötözve, s mintha fúró-
val és égô parázzsal kínoznák” – szól a szerzôi utasí-
tás. Ám az elôadásban nem jelenik meg nyílt színen
az összes borzalom: történetet mesélnek, nagyon
oldottan, elegánsan. 

Dömötör András és a színészek hibátlan stílusér-
zékkel teremtik meg a stíluskavalkád meghatározha-
tatlan tónusát. A szerzô gátlástalanul halmozza jó né -
hány mûfaj hatáselemeit: A párnaember izgalmas kri -
mi, elborzasztó horror, kacagtató bohózat, fekete
komédia, érzelmes melodráma, lélektani dráma, filo-
zofikus abszurd. Az elôadásban megfér vetített kép és
bábmese a „színpadi” veréssel és mûvérrel, párnával
fojtogatás és eldörrenô pisztoly az elemes játékautóval,
érzelemtolulás, színészi könnyek a hibátlanul poentí-
rozott poénokkal, képközvetítô és színes történetmon-
dás a pontosan értelmezett és követhetô dialógokkal. 

Kaszás Gergô Katurian-alakításának meghatározó
szerepe van abban, hogy a gyerekszereplôvel (Kis Jé -
zus) kiegészülô négyfôs csapat rálel a megfelelô játék-
módra. McDonagh figurái nem „szerepek” a szó ha -
gyományos értelmében, inkább játéklehetôségek,
viselkedésformák. Személyiségüknek nincs szubsz-
tanciája, egyes jellemvonásaik nem függnek össze,
nem rendezôdnek szokványos személyiségmintába.
Morálisan jórészt megítélhetetlenek. Katurian gyáva
és hôsies, nagylelkû testvér és kicsinyes dilettáns, hol
okos, hol korlátolt, néha torz személyiségnek, néha

rokonszenvesen gondolkodó embernek látjuk. A gye-
rekgyilkos Michal (Schruff Milán) lakonikus erkölcsi
szentenciákat fogalmaz meg bátyja „gonosz” élet -
mûvérôl. A fogyatékos fiú könyékig a nadrágjában tur-
kál, miközben hibátlan logikai levezetéseket prezen-
tál, akár egy antik rétor. Tupolsky (Mészáros Máté), a
jó, az okos rendôr öntelt bürokrata, kemény férfi,
ugyanakkor jó eszû mûelemzô, és érzô szívû apa, aki
elvesztette kisfiát. Ariel (Gál Kristóf) sebhelyes arcú
vadállat, de kizárólag azért kínoz meg ártatlanokat is,
hogy megmenthesse a kicsinyeket. McDonagh nem
áltat azzal, hogy az emberi jellem megfejthetô.

A szereplôk gyakran „felkonferálják” tetteiket, ref-
lektálnak önmagukra, értelmezik a másik viselkedését.
Mégsem szenvtelen és eltartott a fogalmazásmód, in -
kább könnyed és játékos. „Kijátsszák” az ellenmondá-
sos akciókat, egyik tökéletesen kivitelezett expresszív
megnyilvánulás cáfolja a másikat. Nincs szó mégoly
összetett jellemekrôl – más-más helyzetben, máshogy-
máshogy cselekvô figurák vannak. A játék min den pil-
lanatban érvényes, pedig a szobaszínháznyi térben
hamar leleplezôdne a hamisság. Imponáló tudatosság,
virtuózan kezelt lélektani realista eszközkészlet, téved-
hetetlen stílus- és arányérzék, éles váltások és finom
átmenetek, hibátlan tempó és ritmus, tökéletes poen-
tírozás – igazi minôségi színészetet láthatunk.  

Plasztikusan és élvezetesen mesélnek. Hét (!) külön-
bözô jellegû hosszabb-rövidebb történetet hallunk,
amelyek körbejárják a modernitás egy-egy dilemmáját.
Ilyen a bûnös bûntelenség, a bûnre születettség kér-
dése vagy a fivére mûvészi kibontakoztatásáért szenve-
dô Michal sorsa, amivel a zsenikultusz egyik meghatá-
rozó tételét (a mûvészetért szenvedni kell) fordítják ki.
Megfogalmazódik a történetet mesélô ember felelôs-
ségének problémája. Megismerhetô-e az igazság?
Van-e megfejtés, vagy csak párhuzamos interpretációk
léteznek? Nagy kérdéseket villant fel darab és elôadás,
hogy aztán egy túlzó bohóctréfával, frappáns mondás-
sal, túlhabzó érzelemkitöréssel tovább is lendüljön.
Minden csak játék: Michal fogyatékossága, a diktatúra
kíméletlensége, a halál, megnyerô hôseink amoralitá-
sa, a gyerekek boldogtalansága. 

Az egri elôadás kifinomult, szórakoztató, remek
szín ház. Rengeteg tehetséggel, élvezetesen taglalt erô  -
szakorgia. Engem mégis zavar, hogy olyan szerethe-
tô. Lehet-e a gyermekek szenvedése motívummá,
hatáselemmé, mint a szalondrámákban a házasság-
törés? Esetleg megkönnyebbülünk, ha kikacaghatjuk
a gonoszt, mint a középkori misztériumokban az
ördögöt, akitôl rettegtek?  

MARTIN McDONAGH: A PÁRNAEMBER 
(Gárdonyi Géza Színház, Eger)

Fordította: Merényi Anna. Látvány: Dömötör And -
rás, Nagy Fruzsina. Dramaturg: Várady Zsuzsa.
Zene: Futó Balázs. Rendezô: Dömötör András e. h. 
Szereplôk: Kaszás Gergô, Mészáros Máté, Gál Kris -
tóf, Schruff Milán e. h., Kerek Vivien. 


