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Weöres Sándor:
A kétfejű fenevad
A kaposvári
Csiky Gergely Színház előadása

A kétfejű lenevadnak is, akárcsak a többi
Weöres-színmünek, megvan a rejtélye. Rad
nóti Zsuzsa például a művet "a közép-európai
groteszk drámairodaimon belűl egy sajáto
san magyar, életigenlő groteszk iskola" da
rabjaként értékeli, melyben az átváltozások,
a pikareszk műfajábanmegelevenítettsorsok
"karneváli hangulatot" idézve kerülnek a kö
zönség elé. Weöres Sándor ebben a drámájá
ban ehistór íát: az egyik kezével ártó s a má
sikkal gyámolító "kétfejoü fenevadat" szab
dalja szét és rakja össze, s új minőséget

teremtvén vall az világnak gyatra állapot já
ról. A kaján, évődő, ugyanakkor megrázó
történelmi panoptikum a három részre sza
kadt ország megpróbáltatásait, a szinte pilla
natról píllanatra változó uralmi helyzeteket
nagyít ja ki egy véndorprédikátór, Borne
missza Ambrus deák sorsán keresztül.
'" " ma élünk, holnap meghalunk; az se
csuda, ha kicsinyég csintalankodunk" 
mondja az egyik szereplő, Radoney, s ebbe az
íróhoz annyira illő "csíntalankodásba" sok
minden belefér. Csokonai vaskossága épp
úgy,' mint a ,Távol-Kelet udvarló költészete
vagy a vásári ponyva fölfokozott izgalma.
Nemcsak a fölbukkanó "fenevadnak" van
proteuszi arca, hanem a vele szembeszegülő

embereknek is. Az alakoskodás és rejtőzés

megannyi formája szinesiti az amúgy is szí
nes, nyelvi erejében páratlan kaleídoszkópot.

Jellemfejlődés helyett operai (zenedrámá
ba illő) szenvedélyek, pontosan szerkesztett
jelenések helyett váltakozó helyszínek vásá
ri kavalkádja, összeütközések helyett bo
hóctréfához hasonló összegabalyodások, és
mégis van színpadi léte a történelmi libikóká
nak. Weöres bölcs derüjének, s legkivált
kettős látásának köszönhető, hogy mindenik
"hösében" benne lakik a kócbaba, s ezáltal
még a legkiemelkedőbb személyíség is olyan
hamar szétfoszlik, mintha nem is lett volna.
E törvényszerü szétfoszlásra legínkább a
Hadzsi Ibrahim varázsgömbje által meg idé-

zett L Lipót és IV. Mehmed ítéltetett, akík
. kifelé haraggal, de kettesben a legnagyobb

szerelemmel viseltettek egymás iránt: Sze
relmí ömlengéseik közben Buda birtoklásá
ról alkudoznak, méghozzá úgy, hogy az egész
világot szeretnék szemmel tartani. Mehmed
és Lipót édeskésen is hátborzongató dialógu
sának fényében azonnal érthetővé válik
Ambrus gyakorlati hasznú hajlongása, ,és a
török hatalmasságnak fölcsapó urak kamé
leon viselkedése.

A kétfejű lenevad az egymást majdnem
kioltó gyors történések ellenére is azért
egész, a szerző világképét költészetben muta
tó, lenyügöző teljesség, mert benne egyszerre
van kibontva ---c mesefordulatokkal és Iilozó
fiai példázatokkal - a lönt és a lent. Politika
és magánélet, történelem és egyén dolgai át
meg átfon ják egymást, ai uralkodói "gond"
és a pórnép furfangja, ahonáre büszke nemes
magatartása és a háborús borzalmakat át
vészelni segítőharlekini póz mesei harmóniá
ban egyesül. A gonosz megbüiJhődik, a jó
elnyeri jutalmát, a szerelmesek egymásra
találnak, a haza a "kétfejü Ienevad" szor íté
sából, ha csak évekre is, megmenekül. Weö
res Sándor e tragikomikús panoptikumban
a· túlélés költészetét valósította meg. Naiv,
tiszta lelkü szereplőit (Ambrus deák, Chernel
Evelin, Lea) éppúgy meghordozta a történe
lem mocskában, mint a hitüket és meggyőző

désüket egyetlen fuvallat ra fölcserélő sokar
cú "hősöket"; Hajdar tatár kánt, Dzserdzsís
janicsár agát, Orkhán pécsí szandzsák-béget,
Hadzsi Ibrahim pécsi kádit és nem utolsó
sorban Windecket, a kaméleon korszak' jel
képét megtestesítő császári komísszáriust.
A legtragikusabb sors a kegyként kapott
selyemzsinór által büneinek föloldozását vélő
Dzserdzsisé (a valahai Bonyhádi Györgyé).
a legmulatságosabb pedig azé a Hadzsi Ibra
hímé, aki - eredetileg pozsonyi zsidó lévén
- a bankárságot cserélte föl Allah hitéért és
a török rangért, hogy így segíthessen minden
elesettet és bujdosót.

Amit Ibrahim leánya, Lea, színjátékpróba
közben mond - "Bárhogy forog a história,
a nagy hús-őllő. vér-kallórnalom, mink to
vább játsszuk külön kis komédiánk." ..;c., az
a weöresi életigenlés egyik fajtája. Ez a néha.
komor, néha fenséges derű űzi. hajtja sze
replőit, ez játszat a szerzővel - újabb csava
rintás a cselekményen - "színházban színhá
zat". Lea nagy, a magyarság fönnmaradásáért
imádkozó monológjában lehetetlen észre
nem venni az író szemérmes vallomását 
s hogy a dráma legtisztább alakjának meg-
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rendültsége az írótól sem idegen. Weöres,
szerint jó és rossz, menny és pokol szüntelen
összeér, s az író - akár csörgösipkás bo
londként is - kimondhatja, hogy rni mindent
kéne másképp csinálnia az emberfaj nak. ha
megörizvén méltóságát, fönn akar maradni.

A találó, néha egy-egy helyszínt csupán
jelzésszerűen visszaadó színpadkép (disz
let-jelmez: Szegö György) szerencsére nem
igényelt nagy átrendezéseket. Igy Babarczy
László, a rendező, a húsz jelenést összekötve
biztosítani tudta a szines, kavargó forgatag
folyamatosságát. Rendezése híven követi a
hangulati ~éke szerint összetett - vaskos,
rikító, enyhén archaizáló, itt-ott tájnyelvi 
szöveget, és középpontba helyezvén, a humor
egyik forrásaként kezeli. A rendező 'a drá
mairó nyelvi ötleteihez -melyek jellemfes
tésnek sem utolsók .- különféle mozgáskom
binációkat talált ki. A pantomimtól. a cir
kuszi porond ra való csetlő-botló bohóelé
péstőlazólomkatonák állóháborújára jellem
ző mozdulatlanságig húzódik a sor. Több mint
negyven színészt fölkészíteni - szinte az
egész társulat színpadon van -, s-karakterü
ket figyelembe véve játékukat összehangol
ni, nem kis teljesítmény. Weöres írót alap
állásából következnék, hogy - egy-két
kivételtöl eltekintve (ezek közé tartozik első

ként Lea drámai monológja a hitváltás okai
ról) - azok a jelenetek legyenek hatásosak
igazán, melyekben a groteszk az uralkodó?
Tény, hogy Ambrus udvarlásai és színjéték
próbái kissé unalmasak, statikusak. Viszont
a szegényház-jelenetben, a diplomáciát kari
kírozó díván ülésein, Hadzsi Ibrahim önma
gát feketítő levéldiktálásában, de még a há
borúsdit játszó német hadvezérek lövöldözé
seikor is pezseg- a\színpad.

A társulat egységét, az együttjátszás kol
lektív örömét jelzi, hogya kisebb szere
pekben is kitűnő erők yonultak föl. Közülük
is kiemelkedik Helyey László alkalmazkodó
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Windeckje, a lelkét félelemböl a furfanggal
áruba bocsátó császári hivatalnok. Jordán
Tamás (I. Lipót) és Dánffy Sándor (IV. Meh
med) diplomáciai érintkezése szellemesen
megírt párbeszéd; olyan bravúros replika.
hogy egy kis beleérzés a színész részéről már
biztosítja a sikert. Jordán és Dánffy ezt a
pluszt nem mulasztotta el hozzátenni a figurá
hoz.i A szegényházban sinylődö magyar ura
kat alakítók: Radics Gyula. Komlós István,
Papp István és Tóth Béla egymást múlták
fölül. A német hadvezérek bugyuta csapatát
Csernák Árpád, Serf Egyed. Kuna Károly és
Spindler Béla tették nevetségessé; Spindler
nevéhez fűződik a dráma zérómonológjának
érzékletes elmondása is. Gőz István érzékeny
lelkű Szulejmánt formázott, Bezerédy Zoltán
ezúttal Dzserdzsisként villantotta fől jellem
alkotó képességét, humorát. Koltai Róbert
(Hadzsi Ibrahim) már-már annyira .Jiumoro
lógus", hogy lassan vigyáznia kell, rnodo
rossá ne váljék. Ibrahimja, a színész telitalá
latai mellett is, kissé már jelzik a veszélyt.

Máté Gábort [Bornemissza Ambrus) sze
repe nem állította különleges feladat elé;
deákja szimpatikusra formázott, szerény
"szűz", jóllehet ágyból ágyba, szerelemből

szerelembe sodródik. Báthory Susanna ennél
jóval bonyolultabb lelkületü hös; az öt ala
kító Molnár Piroska akkor a legjobb, amikor
az asszonyi kellemen túllépve Báthory
szörnyeteg-arcát is föl meri vállalni.

Igó Eva (Lea, Chernel Evelin) magasan
kiemelkedik az együttesböl, igaz, ehhez két
jó szerep is szükségeltetett. Mindent tud,
amit egy nagy színésznek tudnia kell, korni
kus és tragikus szerelemkívánása egyszerre
dráma és bohózat. Ogy vált át egyikből a má
sikba, mintha nem is kéne közben halálokat,
szerelmeket, vallásokat, hiteket átugrania.

SzakoJczay Lajos


