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Egy nemzeti színház vállalhatja, hogy
realista
előadás formájában, tárgyszerűen
elemezzen egy egész nemzetet foglalkoztató
társadalmi problémát. David Hare
angol drámaíró például azt gondolja; a brit
parlamenti pártok működésének
rutinmechanizmusa
eleve kizárja, hogy valódi megoldásokat
célzó hiteles politikai cselekvések jelenjenek
meg a választási küzdőtéren - és valószínűleg
igaza van. Megírta az angol
intézményrendszer-
ről elkezdett trilógiája harmadik részét Háború
hiányában (The Absence of War) címmel, mely-
ben egy munkáspárti miniszterelnök-jelölt gyöt-
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rődésein, konfliktusain, szembesülésein és ku-
darcán keresztül szemlélteti és analizálja a kér-
dést. Feszes reálszituációkban pontos motiváci-
ójú, hiteles közéleti típusokat helyezett el, üte-
mesen pereg a jól szerkesztett tantörténet. Meg-
jelenik egy birodalmi jelkép, a Cenotaph-emlék-
mű is, melyet a politikai elit, élén a királynővel, a
nyílt színen megkoszorúz: közérthető ellenpont-
ként a felemelő múltat képviseli. A hatásos
publicisztikai gondolatmenetű színművet - jó
pár, ennél totálisabb művészi igényt
megjelenítő elő-adással párhuzamosan - a
londoni Nemzeti Színház játssza, az
egészségesen közéleti ér-

deklődésű angol közönség pedig tódul, hogy
együtt gondolkodjon David Hare-rel.

Az erdélyi magyar Sütő Andrásnak, egy más-
fajta sorsproblémákkal küszködő tájék fiának az a
mélyen megélt, keserű véleménye, hogy siker-
telen forradalom után hóhérok és túlélő áldoza-
tok kényszerű, belterjes együttélése képtelenül
torz viszonyokat állít elő, s ebben a kutyaszorító-
ban az ott élő számára nincs jó választás. A nyílt
ellenállás, a jó szándékú köpönyegforgatás cél-
jából választott látszatbeépülés és az arisztokra-
tikus elzárkózás más-más módon ugyan, de
egyaránt erkölcsi és/vagy fizikai pusztuláshoz
vezet - és Sütő Andrásnak igaza van. A buda-
pesti Nemzeti Színház bemutatta e témára írott,
Az ugató madár című színművét.

A szerzőnek azonban nem sikerült jó figurák-
ba, feszes helyzetekbe és frappáns drámaszer-
kezetbe sűríteni mondandóját. Az áltörténelmi
drámában a dialógusok emelt pátosza, érzelmi
fűtöttsége s a következetlenül alkalmazott meta-
forák, valamint a népi, nemzeti jelképek egyaránt
a dramaturgiai hiányosságok elfedését szolgál-
ják.

A három és fél órányi dialógushalmaz mélyén
két vonulat fedezhető fel. Egyfelől meg-megjele-
nik egy volt középiskolai magyartanár, akinek
bebörtönözték az öccsét. A másik szál Bodor
Péter székely ezermester sorsát követi nyomon
a szabadságharc után (a modellként szolgáló
valóságos történelmi személy 1849-ben meghalt):
kiszabadulásának, a magánéletbe történő elte-
metkezésének, a magisztrátussal való konfliktu-
sainak története, végül Bodor Péter és a ma-
gisztrátus kivégeztetésének históriája.

A megbomlott agyú magyartanárnak nincsen
drámai funkciója és jellemként teljességgel ki-
dolgozatlan. Jeleneteiben mindvégig ugyanazt
mondja, a magyarság sorsán kesereg, okít és
számon kér: hazafias verset szavaI, s hozzá alibi
cselekvésként hol ellenállóújságot árul, hol Pető-
finek öltözik, hol - reális szinten teljes képtelen-
ség - az ítélethozatalhoz készülő városvezetők-
nek jelenik meg, hogy emlékeztesse őket gyer-
mekkori ártatlanságukra; amikor az egyedüli,
vele kapcsolatos drámai mozzanat bekövetkezik -
megtudja, hogy valóban kivégzik az öccsét -,
még mindig a hazát siratja emelt stílben, rendü-
letlenül. Azért került a színműbe, hogy a szerző
érzéseit és költői gondolatait közvetlenül
terjessze a színpadról, így drámai figuraként
eleve nem hitelesíthető.

A másik szál valamivel színszerűbb, drámai
erővonalak különíthetők el benne. Adott a ma-
gisztrátus, tagjai a „belül tisztának maradni, kívül
tenni, amit és ahogy tehető" politikáját képviselik
egy emberként három órán keresztül. Előbb fog-
va tartják Bodor Pétert, de közben a kiszabadítá-
sán munkálkodnak; végül bíráskodnak felette,
és halálra ítélik, hogy majd nagyobb eséllyel kér-
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hessenek neki kegyelmet; a kettő között pedig
csábítják maguk közé. Adott Bodor Péter és
Rhédey Claudia kettőse, az asszony a bukott
szabadságharc után az „aki nem felejt, elpusz-
tul" politikájával tartaná vissza urát a közélettől.
Felbukkan egy szín erejéig Makk József tüzérez-
redes, aki a további ellenállás meglehetősen
hagymázos tervével agitálja Bodort lelkesülten,
hamis bankókat kérvén a mozgalomnak. A lebu-
kás után nyomtalanul eltűnik.

A színmű hemzseg a dramaturgiai képtelen-
ségektől, Sík Ferenc rendezése pedig a darab-
ban meglevő kevés drámaiságot sem bontja ki, a
képtelenségekre még rátesz egy lapáttal, s az
amúgy is nehézkes, bonyolult helyzetekre szinte
minden jelenetben folklorisztikus dal- és táncbe-
téteket aggat sallangként.

Zavaros a felütés: a Szózatelmosódó hangja-
iból, a nézőteret elözönlő, piros-fehér-zöld
krepp-papír csíkokat ingerülten tépdeső kato-
nákból, egy azonosíthatatlan alak tragikus sza-
valatából csak az érzelmi célzat világos, az
azonban jó ideig nem derül ki, hol vagyunk, mi-
kor, mi történt, jelképekkel van-e dolgunk vagy
reális történet kezdődött bátortalanul. Nem segít
az értelmezésben Kemény Árpád összevissza

komponált díszlete: az égből alácsüngő akasz-
tófák, hurkok, görcsbe rándult kezek nyíltan alle-
gorikusak; az alá ácsolt tornácrendszer nem el-
vont térszerkezet, de reális miliőt sem teremt,
egyszerűen rusztikus. Előírt funkcióinak nem fe-
lel meg: börtönnek túl kedélyes, vendéglőnek
kopár, felül nyitott hodály, lakó- és hálószobának
még inkább az, egyedül tárgyalóteremnek felel
meg. Felállítását az a kevéssé színházi szem-
pont indokolhatta, hogy legyen hová tenni a Sík
Ferenc által rendszeresített zenekart úgy, hogy
alatta maradjon tér a tánccsoport számára.

A jelenetváltás után rabokat látok három faka-
litkába zsúfolva, fölöttük valószínűsíthetően bí-
rósági emberek beszélgetnek kedélyesen, de
percekig nem értem, miről: amit mondanak, töl-
telékszöveg, dramaturgiai információértéke nin-
csen, nem tudom meg, kik ők és mit akarnak.
Közben nem értem, miért vannak a rabok a ket-
recekben, ha félméteres hézagok vannak a rá-
csok között, tehát ki is jöhetnének. Ha a rács csak
szimbólum, nem értem, miért csapkodják natu-
rálisan a kanalukkal. Közben úgy tűnik, ítélethir-

Jelenet Az ugató madárból

detéshez készülődnek az urak, de ha ennyire
szenvednek a rabok, nem értem, mindeközben
miért húzzák a Rajkók jobbra fenn ilyen derűsen.
Azt mondják a fenti méltóságok, kiengedik őket -
ok ez arra, hogy precízen koreografált kana-
lastáncba kezdjenek, még mielőtt hazasietné-
nek? Közben történelmileg kondicionált agyam
dolgozik: a szerző és a rendező valószínűleg a
fogvatartók és rabok otthonos összeszokottsá-
gát kívánta jelképpé sűríteni, de csak bizonyta-
lan, széttartó reálszituáció-elemek és illusztratív
folklór-show mixeléséig jutott.

Fél nyolc, mire dramaturgiai mozzanatnak ér-
telmezhető történéshez érünk: a középső kalic-
kából a rab nem akar hazamenni. Békésen sak-
kozgat magában, nyilván meghibbant, közben
ilyeneket mond: ,,,Megint matt! Legyőztem hü-
lyébbik felemet." A jelenetet valószínűleg nem
lehet alapvetően másképp eljátszani, mint ahogy
Koncz Gábor - ő Bodor Péter - teszi: nagyra
nőtt, makacs, durcás kisgyereket alakít, fogát
szívja és cuppog. Felismerem a mögöttes gon-
dolatot: a rabsorsra kárhoztatott nép fiának egy
idő után már mindegy, kint van vagy bent, tömlöc
az mindenképp. Ezt a szerző ismét az „ellensé-
gek és barátok kedélyes történelmi szimbiózisa"
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Varga Mária (Rhédey Claudia) és Koncz Gábor
(Bodor Péter) (Németh Juli felvételei)

fölötti irónia hangnemében kísérli meg hangsze-
relni, de ezúttal - rendező és színész segedel-
mével - elcsúszik a karikatúra felé. Ez után
gyorsan ismét halálra ítélik Bodort, csak azért,
hogy a mély értelműnek szánt kalitkajelenet bent
maradhasson a darabban, s hogy Rhédey Clau-
dia grófnő is kiszabadíthassa kedvesét - a cse-
lekmény egysége, a dramaturgiai következetes-
ség áldozatul esik a jelenetbe suvasztandó üze-
netnek. Sík Ferenc elmulasztja kihasználni a ke-
vés valódi játéklehetőséget nyújtó jelenetek
egyikét: a grófnő előadja, hogy az előttük álló fo-
goly nem Bodor Péter, aki elesett, hanem az iker-
testvére, Lajos, aki tehát ártatlan. A magisztrátus
urai azonban üres arccal szavainak, egyszerűen
nem derül ki, hogy jó barátok, és egy húron pen-
dülnek a nővel, mit sem sejtő jó szándékúak, aki-
ket fokozatosan nyer meg az asszony a maga
ügyének, vagy ellenségek, akiket ki kell játszani.
A rendező hagyja, hogy Varga M á r i a - most és a
továbbiakban - szép orgánumára támaszkod-

Nyársat nyelten állva mennydörögnek, vagy le-
hajtott fejjel ülve búslakodnak rendületlenül -
amikor nem nótáznak.

Az ál-Petőfi magyartanár felbukkanása - és
kizáratása - s az egész jelenet indokolatlan, a
Bodor-vonalat nem mozdítja elő, a magisztrátus
tagjairól pedig az összes többi részben kiderül,
hogy gyávák. A szerző, ismét csak a dramaturgi-
ától függetlenül, szükségesnek tartotta, hogy ily
módon fejezze ki nemzeti nagyjaink megtagadá-
sa fölötti bánatát. Sík Ferencnek pedig alkalmat
adott arra, hogy az egyetlenegyszer színre ho-
zott, szintén teljességgel azonosíthatatlan és
funkciótlan magisztrátusfeleségek kórusával
előadassa a Befordultam a konyhára kezdetű
Petőfi-műdalt, s a honleányok táncra perdülhes-
senek. Fülöp Zsigmond ál-Petőfiként is, mint a
többi jelenetében, kántáló hangon, üres
pátosszal szavai.

Bodor és Claudia a való élet megoldhatatlan
konfliktusai elől a magánélet kellemességeibe
menekül - a szerző ezt egy képtelen, erőszakolt
Daphnisz és Chloé-szcenával igyekszik, nyilván
ismét jelképesen, felmutatni. A rendező meg
sem kísérelte meggátolni, hogy Koncz Gábor ön-
maga és a játszott figura karikatúrájává váljék az
aranysaruban és görög tunikában, Varga Mária
nemkülönben csillogó plisszé esztrádénekesnői
fellépőruhájában (Papp Judit olcsó anyagokból
elütő stílusú, csúnya jelmezeket tervezett.) A
szerző a gondos előkészítés munkáját a direk-
tebb hatással igyekezett pótolni, amikor Bodor
és Claudia szeretkezése közben küld be új sze-
replőt a színpadra: Makk József tüzérezredes,
akinek az a feladata, hogy rávegye Bodort a ha-
mis bankópréselésre, Sík Ferenc rendezésében
egyenesen beesik melléjük az ágyba. A titkos
gépezet fontoskodó rituáléja - a szobor fejének
elfordítása, küszöbön toppantás - után az égből
hulló bankókkal és a pénzesőben megjelenő ka-
tonákkal a szerző megint csak a homályos-érzel-
mes jelképiség eszközéhez nyúl, hogy elmossa
a dramaturgiai láncszemek hiányát: ki jelentette
fel őket, mikor, s miért? (Azt, hogy miért tűnik el a
szobor hirtelen a zsinórpadlás terébe, ne firtas-
suk.)

Hasonlóképp homályos értelmű maga a cím-
adó motívum is. Először az első börtönjelenet-
ben említik, hogy Bodor Péter ugató madara,
melyet a börtönben faragott juharfából, eltűnt.
Később alibi a madár Bodor egyik harcos haza-
fiúi kirohanásához: a magiszterek élcelődésére
eldübörgi, hogy börtönbe zártakor kinn ugattak a
kutyák és vonultak a vadludak, ezért készített
egy ugató madarat, mely, ha jól értem, a nagy
gazság és igazságtalanság láttán csahol. Valódi,
jelentést sűrítő jelképpé nem válhat a madár,
mert a színműben nincs drámai funkciója. Az
utolsó részben a bankóhamisítással kapcsolatos
bizonyítási - koncepciós vagy valódi - eljárás
megírása helyett Sütő András előhozatja a ma-

va, lelkes átszellemültséggel, ám mögöttes tar-
talmak nélkül zengesse a rá osztott sorokat a női
főszerepben. S Koncz Gábor is végképp elvéti
az irányt: ettől kezdve rutinos mackós
kivagyiságát nyújtja, westernfilmbe illő hetyke
világmegvetést játszik a székely szabadsághős
morális tartása helyett.

Kevéssé artikulált, fókuszukat nem lelő, túl-
burjánzó jelenetek vánszorognak csigalassú-
sággal, népzenére - lehetetlen minden egyes
mozzanatot elemezni. A magisztrátus és Bodor
ismétlődő konfliktusai egyrészt mondvacsinál-
tak, másrészt nem eredményeznek dramaturgiai
előrelépést. Nevetségesen kisstílű ok a vitára,
hogy az ezermester Vénusz-szobor helyett miért
nem Árpád-szobrot tesz zenélő kútja tetejére, és
hiba, mivel így aránytévesztetté válik a rákövet-
kező nagyszabású felzúdulás a hazafiúi
áldozat-vállalás fontosságáról és
természetéről. A magisztrátus csakis
együttesen, testületként jelenik meg, a dráma és
az előadás alapján a tagok mint színpadi figurák
szinte azonosíthatatlanok: akár-melyikük szólal
meg, érdemben ugyanazt mond-ja,
nézeteikben, magatartásukban mindvégig nem
történik elmozdulás, tehát unalmasak.
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darat a börtönparancsnokkal (ezek szerint nála
volt), és ettől kezdve dramaturgia, reálmotivációk
és szerkesztés helyett megint misztikus-kép-
telen, logikailag követhetetlen lírai motívumok
sorjáznak: ugatni kezdenek kinn a kutyák, a ko-
misszár lövet rájuk, csaholni kezd a tárgyalás
közönsége, ők is sortüzet kapnak (a rendezés,
szerencsére, az ugató nézőket kihagyta, így
viszont nem érteni, mitől lesz véres a karzat
publikuma). A lezárás - mindenkivel végez az
idegen hatalom - nem dramaturgiai, hanem
történelmi logikával vágja el az addigi,
homályosan körvonalazot erkölcsi dilemmákat.

A nézőteret bérletes diákok csapatai töltötték
meg. Nem jutottak el odáig, hogy Sütő András
sorskérdéseivel azonosuljanak. „Mi volt ez a

letében drámáit nem játszották. Most
meg rajta tanulják a színházat. Azok
is, akik csinálják meg azok is, akik
nézik. Vajon melyik a boldogtalanabb
állapot? No, nem az életben elért

múlékony sikert vetném össze az
örökkévalósággal. Mindössze arra utalok,
boldogabb lenne-e a szerző, ha megéri alkotásai
mai diadalútját. Ha látná az előadásokat. Néme-
lyik nyomán nem kívánná-e vissza műveit a kéz-
iratlét védettségébe, biztonságába?

Nyilván nem mindegyik esetben. De olykor bi-
zonyára. Most sikeres színész rendezői vizsga-
munkájául szolgált egyik - talán nem is teljesen
kész - darabja a Pesti Színházban. Másik elfe-
ledett munkáján a Nemzeti Színház Színiakadé-
miájának növendékei próbálták megmutatni ma-
gukat a közönségnek a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban. Nyíregyházán pedig a jövendő közönséget
próbálják a színházi viselkedés alapjaira szok-
tatni a jegyszedő nénik az ő ürügyén.

Furcsa vagy talán éppen természetes módon
mindhárom mű ugyanarról szó. A szerelem
misztériumáról. Arról a bohózati közhelyről, hogy
mindenki mást szeret, senkit sem szeretnek vi-
szont, és hogy ebből milyen paradox helyzetek
és érzések fakadnak. Füst Milán pedig - mert
róla van szó persze - ebben a tárgykörben alig-
hanem verhetetlen. Nem riad meg a közhelyek-
től, mert azokon át vezet szellemi útja mélyebbre
és magasabbra. Mindig tud még egyet csavarni
a történeten, a szituáción.

madár? És miért ugatott?" - sutyorogták kifelé
menet.

Sütő András: Az ugató madár (Nemzeti Színház)
Rendezte: Sík Ferenc. Díszlet: Kemény Árpád. Jel-
mez: Papp Judit m. v. Koreográfus: Gyalogh László m. v.
Játékmester: Kutschera Éva m. v. Asszisztens: Trim-
mel Ákos. Zene: Bátkay József m. v.
Szereplők: Koncz Gábor m. v., Varga Mária, Ferenczy
Csongor, Urbán Andrea a. n., Szokolay Ottó, Gelen-
csér Adrienne, Kőmíves Sándor, Nagyváradi Erzsébet
a. n., Keresztes Sándor, Mandel Helga a. n , Szélyes
Imre, Kelemen Tímea a. n., Sörös Sándor, Szersén
Gyula, Gellért Éva a. n., Gyalog Ödön, Versényi Lász-
ló, Fülöp Zsigmond, Mihály Pál, Pathó István, Lázár
Csaba a. n., Lukácsi József, Mezei Lajos, Horkai Já-
nos, Botár Endre, a Nemzeti Színház Színiakadémiá-
jának növendékei és a Méta Együttes.

A néma barát is többszörösen megcsavart
helyzetet ábrázol. A féltékeny gyilkos már nem
szerette asszonyát, amikor megölte. Az ügyvéd
inkább önmagát, mintsem védencét szeretné
megérteni, amikor faggatja. A bíróság a közhe-
lyeket és a közrendet, nem az igazságot védel-
mezi. Az örök vetélytárs, a néma barát pedig
végképp talányos, rejtélyes, költői figura. Nem is
beszélve az asszonyról, aki a két férfi történeté-
ben talán azonos, talán nem, talán szerelmes,
talán nem. Talán könnyelmű, talán komoly, talán
felszínes, talán mély, talán hű, talán nem, de
hogy kihez, az végképp nem tudható. A gyilkos
nem akar vallani, nem akarja menteni magát,
mert tudja, hogy minden magyarázat eltorzítja az
igazságot. Leegyszerűsíti azt, ami végtelenül
bonyolult. Meg akar halni, nehogy
kompromisszumot kössön valami féligazsággal,
valami szánalmas magyarázattal, valami
mentséggel. De mégsem ő hal meg, hanem az
ügyvéd, aki kérlelhetetlenül keresi az igazságot,
aki fel akar tárni, meg akar torolni minden
sérelmet aki a köz bántalmának vél minden
szerelmi vétket. Valóban misztérium ez,
titokzatos erők rejtélyes játéka. A végén
tanácstalanabbak vagyunk, mint voltunk előtte.
Illetve egy nagy tudással mégis gazdagodtunk.
Előtte nem tudtuk, mennyire tudatlanok,
mennyire járatlanok vagyunk e lelki tereken.

A szerző ugyan ezúttal nem győzi szusszal
gondolatainak szerpentinét. Belegabalyodik a

pszichológiai és filozófiai bonyodalmakba, nemi-
gen tud kilábalni belőlük. Az ügyvéd öngyilkos-
sága inkább csak kettévágja, mintsem befejezi a
történetet, amely érezhetően befejezhetetlen.
Hiszen nem sorsokról, nem valóságos emberek-
ről, hanem általános érzésekről, illetve eszmék-
ről szól. Olyan általános problémákról, amelyek
az egyes embert elpusztítják, maguk azonban
örökek. Másrészt az író reménytelen küzdelmet
folytat az erkölcsi megítélés csapdáival is. Hol
beléjük botlik, hol fölényesen átugorja őket. Hő-
sei számára hol mércéül állítja a közvélekedések
közhelyeit, hol pedig mintha azok nemis létezné-
nek számukra.

Hegedűs D. Géza okosan gondolta el, hogy
ehhez a játékhoz az intimitást és a távlatosságot
valahogy egyszerre kellene megteremteni. Fur-
csa szobaszínházzá alakította hát számára Fe-
hér Miklós a Pesti Színházat. A színpadra ültette
a közönséget, a játszók közvetlen közelébe, mö-
göttük meg nyitva hagyta a nézőteret. A székek
fölé hosszú befutókat rakott. A bíróság előbb a
karzaton áll, majd egy keresztrámpán foglal he-
lyet. Vibráló, valószerűtlen térélmény keletkezik
így. A szereplők hiába vannak karnyújtásnyira
tőlünk, figyelmünk gyakran kalandozik a mögöt-
tünk nyíló messzeségbe. S mintha valahonnan a
mélyből bukkannának elő a játszók, amikor ismét
magukra vonják tekintetünket. A játék is finom,
tárgyilagosan költői. Vad szenvedélyek mintha
csak apró rezdülések volnának, vagy megfordít-
va, minden rezdülésben egy-egy kitörés lap-
pang. Hetényi Pál jól őrzi a gyilkos titkát. Rendít-
hetetlen méltóság, öreges lassúság és rengeteg
lefojtott szenvedély van a játékában. Főúri gőg
az alapvonása, de csak annyira, amennyire ezt
egy példázat megengedi. Amennyiben egyfajta
férfisors reprezentánsának illik súlyt, tekintélyt
sugároznia. Az illő viselkedésen azonban át-át-
tör a kiábrándultság halálvágya. A reménytelen-
ség fáradtsága. Vallai Péter játssza az ellenpél-
dát, az ügyvédet. Ideges, rámenős racionalista.
Kezdetben mintha csak szakmai feladatként ér-
dekelné az ügy. Mintha csak a hiúságát irritálná a
védekezni nem kívánó vádlott, illetve valamiféle
beteges kíváncsiság, mindent megérteni vágyó
értelem vezérelné. Hogy aztán egyre vadabb,
féktelenebb és nemtelenebb indulatok sodorják
magukkal. Az igazi titok azonban az asszonyban
rejlik. Murányi Tünde sugárzó tiszta tekintettel
jeleníti meg a nőt, aki mindig igazat mond és min-
dig hazudik. Aki egyszerre szökik és marad, aki
egyszerre hű az élettárshoz és a szeretőhöz, a
rabtartóhoz és a megszabadítóhoz. E valósze-
rűtlen és kevéssé motiváltan megírt viselkedést
kislányos bájjal, a természet eredendő romlott-
ságával és tisztaságával hitelesíti. Mindenféle
erkölcsi megítélésen túlemeli a figurát. A lefojtott,
tompított, líraivá szelídített tragédiában nem sok
keresnivalója van a két szolgának, akik mintegy
homályos tükörben elmosódva-eltorzítva ismét-
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