
GYÖRGY PÉTER

„ e g y m á s i k v i l á g "

A kétfejű fenevad Kaposvárott

„...Éjjel, ha lovak lépése dobban:
a sehonnan semerre patái ezek.
Csupa út, csupa mozgás,
és mind: sehonnan sehova ..."

(W. S.: A reménytelenség könyve)
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„Miért tanít az ifiaknak mohamedánus
tragédiát?", kérdi Weöres drámapanop-
tikumában Windeck, a köpönyegforgató,
de túlélni mégis oly hiába igyekvő császári
komisszárius a főhőstől, Bornemissza
Ambrustól. Mert valóban: Ambrus
keresztény uralom alatt mohamedán
játékot tanít, a törökök világában pedig
mitológiait. Miért is: „Mert az egy másik
világ" - így hangzik a vággyal, sóvár
életigenléssel teli, e világ undorával eltelt,
nők között bukdácsoló ifjú válasza.

S ez a vágy: e kielégíthetetlen és re-
ménytelen óhaj, talán a mű egyik moz-
gatója, s a számos titka közül kulcs az
egyikhez.

E panoptikum afféle szőnyeg: szim-
metrikus minták ismétlődő rendszere,
ornamentikájának, hűvös, weöresi, ironi-
kus kíméletlenségének mélyén azonban
fellelhető a tragédia, a felejthetetlen, sötét
intelem. Mindenki árulásának ide-jén
járunk, e darabban szinte senki sem azonos
önmagával. Mandelli, a zsidó ember pécsi
kádit játszik, a katolikus Bonyhádi György
janicsár agát, de Szulejmán, a török
nagyvezír is katolikus, csak mellesleg a
Kaukázus fejedelme, s végezetül a pécsi
szandzsák-bég sem más, mint bogumil
bolgár, tőle is veszhetné-nek az igazhitűek.
Az életben maradás elementáris igénye
mindenkit mássá tett, s a „jóindulatú
személyek" bábbá, szörnyeteggé lettek a
„hús-őllő, vér-kalló malomban".

A rendszer, az ornamentika személy-
telen egyensúlya majdnem teljes; s mint a
pókháló, minden irányba ugyanolyan
erővel kifeszítve áll: közepén, a darab
szervezőerejeként, minden megvalósult
lehetőségtől ugyanolyan távol, újra és újra
fellobban, majd kialszik a vágy a „másik",
az emberi élet iránt. Ezt a „másik világot"
idézik fel újra s újra a darabbeli darabbal,
melyet azonban soha nem játszhatnak
végig.

E vágy - az érzéki sóvárgással kívánt
menekülés - azonban a hiábavalóságok
hiábavalósága, hiszen Ambrus ugyan
megmenekíti életét, sőt nemzhet is életet -
a másik világ mégsem tárul fel. Az emberi
élet esélyének -- az értékkel teli,
alakulásában saját akaratára ismerő, a
történelmet nem pusztán védtelen el-
szenvedő élet - lehetősége zárva marad.
Ambrus Leának, a zsidó nőnek nem
nemzhet gyermeket, s a lány - a darab
egyetlen valóban morállal bíró hőseként --
hiába kiáltja : „magyar vagyok ... én fogok
magyarokat szülnöm Ambrusom-nak ...".
Ambrus, nők kedvence, ekkorra már épp
elvonulóban van Báthory Susánnával, aki
ugyan nem kedves, de érzéki, s nem zsidó.
Ő az, aki aztán valóban szül, hogy
gyermekét magának tartsa meg, s Ambrust
éppoly jól meg-őrzött állapotban, mint a
mellé ajándékozott bundát, átnyújtsa
Evelinnek, a deák első kedvesének. Hiába
járják végig a szerelmesek külön-külön a
poklok mélyét: Ambrus semmivel sem
lesz érettebbé, felnőttebbé, tapasztalatai
csak mennyiségileg gyarapodtak. A tiszta
szerelemnek semmilyen lehetősége nincs
itt, helyén már csak a hősök szívének üres
sötétsége tátong.

S mikor aztán, minden fordulón, áru-
láson és tükröződő álomvalóságon túl,
dominóként egymásra omló eseményt
megélve Badeni Lajos elmondja végső
ítéletét e világ felett, akkorra már semmi-
féle remény nem látszik, a panoptikum
világa végleg a sötétségé.
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A kaposvári színház Babarczy László által
rendezett előadása - melyet nem kell s
nem is dolgunk mindvégig össze-vetni] a
Vígszínház produkciójával - egy elemi
szempontból eltér attól, s ez azért említést
érdemel. Babarczy ugyan-is nem él a
szereplőösszevonások ott alkalmazott
eszközével, nem tükrözteti tovább a
weöresi tükrözést, hanem érezhetően -
szinte az egész darabot szó szerint
végigmondva - arra törekszik, hogy hűvös,
higgadt elemzéssel, kevés látvá-
nyossággal, nagyobb türelemmel keresse
meg e világ összefüggéseit, s bontsa ki A
kétfejű fenevad egész színvilágát.

Igy Babarczy színháza lassúbb és hig-
gadtabb tempójú, s ezzel aztán fel is
hagyhatunk az összehasonlítás munkájá-
val, túl lévén a kiáltóan eltérő dramatur-
giai munkán. Ez az értelmezés teljesen
szuverén, és a saját útját járja. Babarczyt
ugyanis - önnön világképéhez hűen -

a történeti elemzés, a világtörténelmi
pokol működésének szerkezete izgatta,
érdekelte. Ám ezúttal olyan helyzet állt
elő, amely különös óvatosságot igényelt.
Az egyébként ritkán költői, inkább realista
ihletettségű színház Weöres művé-ben
olyan szöveggel találkozott, amely az
átlagosnál „nehezebben adja meg ma-gát".
A szuverén költőiség autonóm világa újra
és újra kibújna mindenféle túlzott erőszak,
bármiféle brutális egyértelműsítés alól.
Amint szerencsére Babarczy nem is él
ezzel, hanem módszerében is
alkalmazkodva a mű szerkezetéhez,
megkísérli az egyes mikrovilágok,
kisjelenetek pontos értelmezését, minden
egyes helyzet színházivá változtatását.

Ez azonban csak a cél, mindez nem tel-
jesül egyértelműen. Sajnos Babarczynak
sem sikerült megoldania a realizálás úgy
hiszem, döntő kérdését, az ismétléses-va-
riáló szerkezet feszültség alá helyezését, a
drámai érzékenység felkeltését, majd
ébren tartását. A néző, amint lassan az
előadás is, a szerkezet foglyává lesz, s
hiába alakulnak ki minduntalan pontosan
értelmezett, pontosan megrajzolt
szituációk, az állandóan ismétlődő tempó,
a rövid jelenetek végtelennek tűnő
variálódó sora lassan monotóniához vezet,
s csak néha sikerül valóban teljességet
létrehozni, áthatni a tér egészét, s
tudatosan befolyásolni az előadás minden
mozzanatát s azok egymáshoz való vi-
szonyát. Így inkább csak egyes helyzetek
maradnak emlékezetesek, s villannak fel
saját fényt árasztva az újra és újra neki-
lóduló, önmaga körül forgó történetből.

Ilyen például az első rész második
„jelenése" a zalavári bencés apátságban,
ahol Ambrus előbb Radonayval üldögél,
majdan a „részeg janicsárral" néz rémü-
lettel-sajnálattal szembe. Itt valóban ön-
törvényűvé válik a jelenet, igazán jele-
néssé lesz: az Isten háta megett, elveszve a
világban, önmaga lehetőségeitől meg-
fosztva ül előttünk e két nyomorult. Az
Istenétől távol került szolga és a deák
párbeszédének abszurdba hajló valósze-
rűsége pontosan készíti elő a jelenet
második, komédia-horror részét, a magyar
janicsár öntépő, gyilkolni vágyó kétség-
beesését.

Amint ugyancsak finom utalással teli,
érzékelhetően különösen végiggondolt a
jelenés a jelenésben víziója: IV. Mehmed
és I. Lipót varázsgömbben (Kaposvárott
nem véletlenül dinnye!) felidéződő
beszélgetése. A két trónuson feltűnik a
császár és szultán: fejükön korona és
turbán, Majd egy-egy gyors, egymás felé



forduló mozdulat, a köszönés, s a fejűkön
lavőnek tűnő hatalmi jelvény ott lebeg

továbbra is a trónhoz illesztve, személyükől
immáron függetlenedve. Imigyen nemcsak
két uralkodót látunk, árlilás és gyilkolás
tehát már nem az ő személyükhöz kötődik,
hanem trónjukhoz. Ők sem mások, mint
afféle „ló-indulatú személyek" - amint majd
Badeni Lajos mondja a végén -, kik felette
hűek szerepeikhez.

De ugyanígy kiemelkedik az egészből a
pécsi kádi. házában rejtegetett négy.

magyar úr, valahai nagyságok jelenete. A
régmúltban erős hajdaniak összezárva
eltérő természetű árulásaik emlékével,
világ- és öngyűlöletükkel, fizikai
sanyarúságaikkal: hirtelen. riasztóan
élesekké, igazakká lesznek. A paródia
minden ízében találó, a „közjogi
gondolkozasuk" maradékaival
kegyetlenkedő itt felejtett senkik,
biedermeier utánzatú karosszékeikben
ismerősek és élők.. Babarczy itt pár
vonással, jól megválasztott bútorral,
karakteres mozgással, szerencsés
színészválasztással villantja tel a magvar
mitológia egyik kiváld jelenegét,

Azonban. a jelenezek nagy részébről
mégis híányzik az egyéni íz, a különös
jellemző, amely kiemelhetné vagy még
inkább megjegyezhetővé tenné azokat az
áradó képek sorában. Mindezt ter-
mészetesen. több tényező okozza, a
színészi munka kiegyensúlyozatlansága, az
időnként érezhető színpadi
kommunikációhiány, a díszlet, amely ezen

az előadáson a forgó, soroló képek állandó
váltakozásának okán.-.. nagyobb szerephez
jut, mint egyébként,

Szegő György e munkája egyrészt
stilizált világot tár elénk, másrészt viszont
nem tűnik végiggondoltnak és igazán
használhatónak. A teret a széle ken
felsorakoztatott paravánok alig tagolják,
viszont az orientális jelzések és a török
miniatúrák világát megidéző stilizált képek
elvonhatják a. figyelmet. A keleties
képvilág azonban nem nyer indoklást,
hiszen az artisztikum és finomság éppoly
távoli a darab egészétől, amint a paravánok
nagy része is felhasználás, funkció nélkül
marad. Az általuk sugallt hangulat viszont
eltér az előadásétól. A játszó, szerephez
jutó díszletek közül leginkább a pécsi
városkapu, az Apolló szentély stb. szerepét
betöltő forgatható tornyot kell felidéznünk:
ez viszont, valljuk. meg, egyszerűen csúnya
és aránytalan volt. Városkapunak kicsi,
toronynak alacsony, arányaiban rende-

zetlen, zsúfolt. A tér másik oldalát a hot
felhőként feltűnő, hol madárszerűen
kinyitott, aláeresztett áttört fal töltötte be:
ami éppoly feleslegesen volt diszes,
keletiesen tagolt, mint az egész háttér. Az
ornamentális szerkezetet, a szőnyegszerű
illesztést nem lehetett s nem is kel-lett
ezekkel. az utalásokkal felidézni., fő-ként.
azért, mert ez is hozzájárulhatott ahhoz,
hogy nem derült fény arra, mi is e
térszerkezet funkciója vakijában. Hiszen
igazi tagolás nem alakult ki, a lát-
ványelemek idegenül lógtak a tér külön-
boző részeiben, a színészek pedig szor-
gosan járkáltak. az ajtók között, léptek
paravánok mögé, s léptek elő azok mögül,
de mindez alkalmanként jelentés nélkül
maradt, hiszen az egyes szegmentumok
nem lettek önálló, érvényes valósággá,

Talán a térben való elveszettség és
helykeresés is oka volt annak, hogy a
nagyvezírek tanácskozásai, valamint a négy
császári hadvezér jelenete is, bár
szórakoztató volt, hiszen itt a szöveg is
ellenállhatatlanul az, de nem lett több, nem
lett színpadilag megoldott.

Az előadás második részére vált
nyilvánvalóvá, hogy a „színház a színház-
ban" az Ambrus, Lea, Susánna által játszott
játék - üressége és a Kaposvárott
egyébként szokatlan időnkénti
ügyetlensége mindvégig jellemző marad.
Babarezynak e ponton nem sikerült a
személyesség és tragikum, drámaiság hang-
ját pontosan létrehívnia.

Mindez súlyos, centrális kérdés, hiszen a
darabban s az előadáson egyaránt a
második részben jelenik meg a dráma
lehetősége, Ambrus és Lea szerelmében, s
főként a zsidó leány tragikussá növelhető
sorsában. (A Leának jutó sors komikuma
mindezt nem zárja ki, sőt úgy vélem,
nagyban lehetőséget nyújt a feszültség
létrehozására.) A zsidót és keresztényt
elválasztó határ azért oly fontos itt, mert
egyike azoknak, melyeket e műben nem
lépnek át, a két hitvilág között még sincs
közvetítés. Annak számára, ki. hitét
komolyan veszi - s ez épp Lea és nem apja
-, életvilága óhatatlan börtönévé lesz. Ez
Lea sorskérdése, hisz ő az egyetlen, akí
valóban azonos önmagával, s felette hű
saját magához, amint ő az, aki kész lenne
mindennek elhagvására. Ő nem a felnőtt
férfivilág része: ahol az adott szó értéke
nulla, ahol. a becsület fogalma rávetül a
taktikáéra. Ez a lány valóban - ha csak egy
pillanatra teheti is komolyan mondja, amit
gondol s mond. Ő magyar akarna

lenni, O lépné ár a két hit között egyéb-
ként átléphetetlen határt, amelytől Ambrus
visszahőköl. S ez lenne az egyetlen dráma
az egész panoptikumban, de ez is
komédiával végződd.. Lea nem lehet
magyarrá, s Ambrus nem lehet felnőtté,
Míndennek érzékeltetése a panoptikum
tükröztetéssel, álsággal, valósággal egyaránt
s egyforma súllyal teli világában -
különösen nehéz. Azonban nem lehet nem
észrevenni mindennek a követelő jellegét,
hiszen itt törik meg a szimmetria, Itt rejlik
a darab egészének egyik ki nem kezdett;
megkérdőjelezhetetlen, relativizálhatatlan
pontja,

Így lesz hirtelen élesse a mitológiai.
történet a „színház a színházban": a halállal
szembeszálló, mindvégig hű Klorinda
játéka.

Babarczy munkáján érzékelhető, hogy
maximálisan tudatában van e problémá-
nak, s az ennek ellenére mégsem volt egy-
értelműen követhető, Mindez ismét
többféle okra vezethető v issza, I'. kérdés-
ben igen nagy szerepe van a színészi
munkának. Lea megvalósítása kulcs-
kérdéségé lett a rendezői koncepció egé-
szének. igy aztán lgó Éva (Evelin, Lea)
munkájának. mérlegelése nem könnyű
feladat. E fiatal színésznő több
emlékezetes feladatot oldott meg az el-
múlt évek alatt Miskolcon, más tradíciók,
más rendezői világképek, hagyományok
között. Mindaz a kínzó őszinteség,
színpadi tapasztalat, ami például a múlt
évadban játszott Luluját jellemez-te, itt, e
színpadon mintha eltűnt volna. \
magabiztosság odalett. Úgy gélem, hogy
Igó Éva igazán nehéz helyzetben van,
hiszen már kialakított profillal, saját
stílussal érkezett e másik s ugyan-csak saját
játékmóddal rendelkező közösségbe-
közegbe. Most mintha nem találná a közös
hangot, nem lenne jelen a helyzetekben,
mintha a Miskolcon. megszerzett tudás itt
nem lenne bevált= ható, s a másutt
érvényesített tapasztalat itt már nem
minden további nélkül ültethető át,,
használható fel. Ha nehéz is leírni, úgy
hiszem, rosszat épp azzal tennénk Igó
Évának és az egész kaposvári színháznak,
ha udvariasságból el-hallgatnánk mindezt.
lgó Évának és az egész színhátnak egyaránt
arra van szüksége, hogy a közös hangot
mielőbb megleljék, s hiszem, hogy erre sor
is kerül,

Most azonban Igó ínég csak görcsös és
magányos. Máté Gáborral szemben
mindez még csak-csak tartható, de a
Susánnát játszó Molnár Piroskával szem-



Koltai Róbert (Mandelli) Weöres Sándor darabjának kaposvári előadásában
(Fábián Józsf felvétele)

ben már szembetűnő az idegesség; az
időnként árulkodóan megbicsakló hang-
képzés már-már képtelenné teszi a szí-
nésznőt arra, hogy teljes erejével el-
játssza az előadás e végtelen fontos sze-
repét. Kívül maradván saját alakításán,
Igó nem talál lehetőséget a személyes
dráma átélésére, érzékeltetésére.

Valószínűleg ezzel függhet össze az is,
hogy Babarczy a műnek egyébként oly
sajátját, átható erotikáját radikálisan
rövidre fogta, mondhatjuk, a minimumra
szorította. (Inkább csak jelzésekkel utalt
minderre. A színpad két oldalán két
Ámor-szobrocska feszíti nyilát a játszók
felé. Szinte melléjük kerülnek a kivégzett
janicsárok levágott fejei, melyek
lándzsavégre szúrva hullanak a kétoldalt
elhelyezett rácsra. A börtönutalást
azonban később elfeledtetik a díszlet más
vonatkozásai.)

Holott Ambrus nőktől nőkig menekíti
önmagát, holott e műben nem pusztán
beszélnek a coitusról (bár igaz, arról sem
akárhogyan, „baccá vélem, Ambrus"

mondja például Susánna), hanem végzik
is azt, végeznék, ha Babarczy okos be-
látásból, az adottságok felismeréséből,
társulatának jelen állapotában nem tette
volna azokat jelzésszerűvé.

Így viszont valóban idegen és rossz-ízű
maradt Igó Éva-Molnár Piroska szerelmi
játéka. Lea igazi megrontásának percében
a színésznő mintha fel-mondta volna a
szolgálatot. Hiszen Igóra nem pusztán az
új közegben való főszerep súlya, hanem
az egész darab drámai hitelességének
nyomása is rá-nehezedhetett, s ez a kettő
együtt már sok volt.

Hadd jegyezzem meg, hogy e fiaskó
ellenére is örömtelinek tarthatjuk, hogy
végre a magyar színház különböző
áramlatai, játékstílusai között van akkora
eltérés, hogy egy tehetséges színész-
nőnek nem mindegy, hol is játszik.

nem fűtötte át semmiféle szenvedély.
Bornemissza alakjából valóban hiányzik az
erő, de ugyanezért nem hiányozhat az
alakításából. örömmel figyelhettük Molnár
Piroska Báthory Susánnáját: az elmúlt
években Pesten kevesebbet játszó
színésznő visszatalált pályája első
közegébe, szenvedéllyel és remek rit-
musérzékkel játszott. Az, hogy Susánna
személyiségének egésze itt nem bontakoz-
hatott ki, hogy az általa játszott szerep
visszafogott maradt, az rendezési kérdés.
De Molnár ennek ellenére ellen-állhatatlan
erővel van jelen, humora, áradó játékkedve
semmit sem vesztett erejéből. Koltai Róbert
kádi-Mandellije is igazán a színésznek való
feladat: komédiázás és átváltozás egyaránt
kedvére van. Ami Mandelli komédiázását
illeti, teljesen rendjén is van a dolog, ám
ami ugyane férfiú meglevő, de el nem ját-
szott súlyát illeti, már kevésbé. Koltai sem
játszik - hadd mondjuk így, talán nem
méltatlan hasonlattal - teljes erő-
bedobással. Megelégedett annyival,
amennyi a játékban maradáshoz kellett.
Volt már Koltainak ennél összehason-
líthatatlanul rosszabb szerepe, melyből az
itt látottnak többszörösét varázsolta.

Gőz István, Hunyadkürti György,
Bezerédy Zoltán, Cserna Csaba játsszák a
török fővezéreket, s pontosan, erélyesen
rajzolják fel a négy eltérő karaktert.
Bezerédy immáron Bonyhádiként el-
mondott imája viszont külön említést is
követel. Hiszen itt szikrázott fel ismét a
személyes dráma: a maga teljes ab-
szurditásában és iszonyatában. A tudat-
hasadásos személyiség, az ellenség se-
lyemzsinórparancsának engedelmeskedni
készülő magyar, ki bűnéért Jézusnak, s
csak annak felel: történelmünkből felette
ismerős, reális figura. Bezerédy túl-lépi a
panoptikumi szintet, a katonás ön-fegyelem
hisztériája tökéletesen meg-oldott alakítás.
Ismét feltűnhet - a magyar színház
egészében oly kevés színésznél van
minderre alkalmunk -, hogy mit jelent, ha
egy színész egész habitusával, testével van
jelen, teljes színpadi készültségében, s nem
elhanyagolt rossz, hétköznapi
kondíciójában. A janicsár-aga - magyar
nemes figurájához szorosan hozzátartozik
az inas, ideges, izmos alkat: a megfeszített
izmú militáris őrült. A becsület és
egyenesség tébolyodottságának burkán átüt
a feminin hisztéria, a feneketlen
kétségbeesés. Mindezt csak a Bezerédyt
jellemző kondícióval lehetséges eljátszani.

A másik négyest, a császári hercegek,

Azaz, végre nem csak egyéni teljesít-
ményekkel, hanem komoly mértékben
determináló csapatmunkával találkozunk.

Hiszen mindezen túl az előadást álta-
lában az jellemzi, ami az összeszokott és
egymást ismerő színészekből álló
színházakat szokta: a szigorú, szolgálat-
kész és minden szerepet feltétlen becsü-
lettel, pontos szövegmondással(!) alakító
csapatmunka. Ezen az előadáson, minthogy
a szerepösszevonások száma minimális,
negyvenegy(!) szereplő lép fel, s ez nem
egy csekélyebb anyagi esz-közökkel
rendelkező, de egy összehasonlíthatatlanul
jobb helyzetben levő pesti társulatot is
maximálisan igénybe venne. Jelenti mindez
azt, hogy A két-fejű fenevadban, pár
kivételtől eltekintve, szinte az egész
társulat fellép, s újra be-bizonyíthatja, hogy
még egy ilyen, kevésbé sikeres,
megoldatlan problémákkal teli előadáson is
csapatként viselkedik, s képes a
kiegyensúlyozottságra. Komoly eredmény
az, hogy alig van az előadáson kiugróan
rossz teljesítmény, így nem kell
szembenéznünk a vidéket is oly gyakran
jellemző veszéllyel: bizonyos létszám
feletti darabok egyszerűen kioszthatatlanok
maradnak.

Természetesen képtelenség, hogy a kö-
vetkezőkben minden szereplő teljesít-
ményét egyaránt méltassuk. Am ennek
ellenére rá kell világítanunk a színészek
munkájára, még ha ez az áttekintés óha-
tatlanul hiányos és részleges is marad.

Máté Gábor Bornemissza deákja pon-
tosan és jól megoldott alakítás, de hadd
tegyük hozzá: nem több. A reá jellemző
lazaság itt már-már ernyedtségnek tűnt, a
színész nyugalma nem párosult a reá
általában jellemző gyors váltásokkal, a
higgadtság mélyéről előtörő veszélyes-
séggel. Máté mint mindig, most is pontos,
szövegmondása jeles, fegyelmezettsége
nem kopik. De munkáját ezúttal



hadvezérek karát Csernák Árpád, Serf
Egyed, Kuna Károly, Spindler Béla
alakította: s ez a csoport már bonyolultabb
belső arányokat mutat. Csernák és Serf
munkája pontos alakítás - igaz, ne-kik nem
is volt módjuk valódi többletre, szerepük
korlátozottságánál fogva -, viszont Kuna
Károly még nem leli a helyét. Gesztusai
idegenek, mozgása indokolatlan, túlzott,
aránytalan. Spindleré viszont a darab
zárómonológjának alakítójaként,
kulcsfontosságú szerep-formálás. Minden
gesztusa, mozdulata, rezdülése perdöntő.

A végén Badeni Lajos már agyalágyult
a vérbajtól, s ennek megfelelően is
viselkedik az utolsó jelenetben, a monológ
előtt. Makacs és megállíthatatlan dühvel
zabál, morog, böfög, turkál a szájában.
Viszont mikorra egyedül marad, s Evelin
kötőtűjével kezében elő-lép, elkezdődik az
átváltozás, a félkegyelművé váltról
kiderül, hogy őnála van az igazság, ő
mondja el a darab egészét átfogó tanítást,
következtetést.

A félkegyelműség, az „agylotyogás" is
szerep, a monológ során meghaladandó,
afféle eldobandó létra. Sok - majd-nem
minden - múlik azon, hogy ezt a
morálisnak tűnő, iszonyú szenvedélyivel
megírt monológot a színész az igaz
felismerés és rádöbbenés, majd a düh
méltóságának tudatában mondja, ordítsa,
sikítsa el. A „hős", az agyalágyult katona,
kötőtűvel sújt újra és újra le; ám
Kaposvárott aláereszkedik a varázs-gömb-
dinnye: ebbe voltak kénytelenek magjukat
spriccentení a katonák, ebből jósolt a kádi -
s ezt böködheti kétségbe-esve Badeni
Lajos. „ ... a háborgó történelmi korszakok
után immár a történelem utáni békés idő
nyíljék" - mond-ja sóvárogva és haragosan.
A színész fel-háborodott és szenvedélyes, s
úgy vélem, az átváltozást tökéletesen
valósítja meg. Megmarad a szerepnél, s
ugyan-akkor egyikévé lesz a tömegnek, a
nézők-nek. Nagy része van Spindlernek ab-
ban, hogy a végen felejthetjük az előadás
monotóniáját, s felvillan a weöresi igazság
teljes embersége.

Gyuricza István játssza Radonay apátot
•- s mint arról szó volt - hitelesen, teljes
energiabedobással. Helyey László
Windeckje is a kiérlelt színészi teljesít-
mények közé tartozik, rá is jellemző a
sugárzó színpadi jelenlét, az érzékelhető
intenzitás. Helyeyt nem lehet nem észre-
venni, és nem az alkatáról van szó.
Kisvárday Gyula tábornoka, Rózsa Tibor ez

redese, Dunai Károly szolgája, Mészáros
Károly Monti-Perger bankárja egyaránt
fegyelmezett és pontos epizódalakítás,
még ha e keretek között egyikük sem
villanthatta fel képességeit. Nem enged-
ték el magukat, nem lógtak ki soha a
képből, ami egy ilyen, apró jelenetekből
szőtt produkciónál kulcsfontosságú.

A magyar urak négyese, Radics Gyula,
Komlós István, Papp István, Tóth Béla
kiválóan egyensúlyozott a karakter és
komédia között. Nem váltak az utóbbi
híveivé, és ez kiemelendő. Krum Ádám
tapsrend alatt is ott áll a toronyban,
Hercsulája legalább annyi kétségbeesést
mutatott, mint humort, s ez megint fontos
lett az arányok egészének szem-
pontjából.

Szegő György tervezte a jelmezeket is,
amelyek jóval hitelesebbnek tűntek a
díszletnél. A zenét Hevesi András
állította össze: kellő humorral és itt nem
nélkülözhető iróniával.

A kaposváriak e megterhelő és bo-
nyolult előadása megmutatta, hogy most
milyen állapotban van a színház. Hiszen
sem a nagy sikerek, sem az e tájon ritka
és még ritkábban észrevett bukások nem
alkalmasak a felmérésre. E színház jó
úton van, s A kétfejű fenevad ennek csupán
egy állomása. A menetelés igen hosszú, s
nem is mindig kényelmesek a kö-
rülmények. De hát nagy hírű klubcsapat
ez, amely legyőzött már nehéz ellenfele-
ket is, s legnagyobb kihívásuk épp saját
tradíciójuk, amely legalább annyira kö-
telez, mint amennyi örömöt okozhat. A
jelen „mérkőzés" nem döntött el sem-mit,
de világosan igazolta, hogy a játé-kosok
kondícióban vannak, képességeik
birtokában, mindenre képesen.

Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (kaposvári
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KOVÁCS DEZSŐ

Nemzeti játékszín

Szakonyi Károly: Adáshiba -
Hubay Miklós: Tüzet viszek

Magyar bemutatóinak sorában két olyan
kortárs darabot újított fel nemrég a
Játékszín, mely éppen tizenöt éve látott
napvilágot. A két dráma: két külön világ.
Más-más írói alkat szülötte, s más-más
nézőpontú vetületét adják a hetvenes évek
eleje gondolkodásmódjának.

Mit olvashatunk-hallhatunk ki belőlük
másfél évtized múltán? Mi változott azóta
a világban, a színházban, a mi
érzékenységünkben, társadalmi helyze-
tünkben? Tartogatnak-e elegendő idő-álló
drámai „robbanóanyagot" e művek, azaz
ellenállnak-e a múló időnek ? E kér-
déseket a véletlen alkalom kínálta: idő-
ben nem sokkal egymás után láthattam
Szakonyi Károly Adáshibáját és Hubay
Miklós Tüzet viszek című drámájának
felújítását a játékszínben. Az alábbiakban
e két előadásról szóló beszámoló
következik, leegyszerűsítő összevonások
nélkül, de a közös sajátosságok figye-
lembevételével.

Szakonyi Károly abszurdoid darabja a
szemünk láttára vált-válik klasszikussá.
1970-eS pesti színházi ősbemutatója óta
diadalmas utat járt be idehaza és a nagy-
világ színpadain, Várkonyi Zoltán ren-
dezése pedig gazdag sikerszériát hozott az
írónak s a színháznak. A Játékszín pici
nézőterére beülve legelőbb az járt a fe-
jemben, egykori nézői emlékeim között is
kutatva, vajon a dráma galvanizáló
motorja, a televízió emberi viszonyokat
romboló hatása elegendő lesz-e egy mai
léptékű konfliktusszituáció kibontásához.
Szakonyi persze korántsem csak erről írt
az Adáshibában, sőt nem is első-sorban
ettől vált kritikusan életszerűvé, a
társadalmi viszonyok mélyszerkezetéig
hatolóvá darabja: a kispolgárivá züllött
mindennapi lét mikrorealista rajza, ko-
médiai alapállású abszurd víziója nagy
hatású figyelemfölhívás volt a hetvenes
évek legelején, az értékhiányos élet torzító
mechanizmusairól, az értékvesztés
életmódbeli következményeiről. Emlé-
kezzünk vissza Wanda monológjára:
„Látja, mi ez itt? Egy akvárium. Egy
istentelenül otromba akvárium, amiből ki
sem látni, mert a falát belepte az al-


