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ból az újjáalakított szöveg segítségével fergete-
ges álomszerepet formái. A málé ostobaság nála
is sajátos, szomorkás bájjal ötvöződik, suta,
segélykérő kacsintásai, tétova mosolyai a
clownok, szomorú bohócok legtisztább hagyo-
mányait idézik. A többiek (Vass Szilárd, Dengyel
Iván, Fazekas István), ha újat nem is adnak figu-
rájuk alapkarakteréhez, tisztességgel helytállnak
ebben a többpólusú, sokfelé elinduló, sokat is,
keveset is markoló előadásban.
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kivételes ötletek. Nehéz vitatkozni azzal, aki azt
állítja, hogy A Sasfiók egy giccsparádé, ami mér-
téktelenül túl van írva. Mégsem tűnik reményte-
lennek mint színházi alapanyag. Van benne hu-
mor, sok használható motívum, néhány hálás
szerep, és lehetőséget nyújthat összetett emberi
és politikai problémák körüljárására is. Ebből az
óriási rokokó ágyterítőből ki lehet szabni egy
valamirevaló kabátot.

Szokás azon siránkozni, miért nem születnek
új, eredeti darabok. Ez sok mindentől függ; nem
is mindig muszáj születniük. Például Shakes-
peare igen jól elboldogult innen-onnan guberált
alapanyagokkal. Ilyesmire készült két magyar
színház is: kipiszkálni az évszázados monstrum-
ból egy színpadképes drámát. Persze mindegyik
átdolgozás szükségszerűen megőriz bizonyos
sajátságokat az alapműből. Képeskönyv marad,
de nem rossz értelemben. Kihívás a társulat szá-
mára megtalálni hozzá a játékmódot. Nem csak
arra gondolok, hogy versben kell beszélni, ez
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rabot írnak. Nem legendás hódító, aki megtaní-
totta kesztyűbe dudálni a sápadt, korcs arisztok-
ratákat, és dicsőségesen a feje tetejére állította
egész Európát. Márpedig ennek a derék naciona-
lista drámának az írója érzelmi viszonyulást té-
telez fel a francia történelemhez. Fájdalom, én
senkit sem ismerek, aki éjszaka a takaró alatt
mohón olvasta volna Napóleon nagy csatáinak
történetét. Úgy, mint saját fia, és egy bizonyos
korban oly sokan. Ezért aztán a mai közönség
már nem is érti azokat az utalásokat, amelyekkel
tele van zsúfolva a mű. Lehet ezt műveletlen-
ségnek bélyegezni, de szerintem nincsen benne
semmi meglepő, hogy többségünknek nincsenek
igazán részletes ismeretei a francia törté-
nelemről. Viszont sok a drámában az olyan apró
részlet, utalás, amely közös ismeretekre és érzé-
sekre épít.

Óvakodnék epika és dráma jellemzőinek isko-
lás kategóriáitól, de mintha Rostand úgy írta
volna A Sasfiókot, ahogy regényt szokás. Drá-
maírásnál ugyanis olyan érzése van az ember-
nek, hogy „sietni kell", feszesre húzni a szálakat,
„kibalanszírozni" a szerkezetet, még ha nem
gyors a tempó, akkor is. Rostand-nak viszont
mindenre van ideje, akár egy téli estékre való,
hömpölygő regényben. Bedolgoz sok történelmi
adalékot, egyéb érdekességeket, lazán kapcsoló-
dó kitérőket, és nem tart a következményektől. A
szereplők megjegyezhetetlenül sokan vannak.
Aztán, ugye, megvan annak a technikája, hogyan
hoz be és visz ki a drámaíró szereplőket, hogyan
köti a jeleneteket egymáshoz. Rostand ebben
például többször is elképesztően ügyetlen.
Ugyanakkor más részek nagyszerű teátrális
lehetőségeket kínálnak, még halmozódnak is a

csak egyik eleme egy olyanfajta átfogó stili-
zációnak, amelyre nem nagyon látni hiteles pél-
dát mostanában a színpadon. Néha már az a
kétely is felmerül, hogy lehetséges-e még ilyet
egyáltalán. Ezt a kételyt csak erősíti A Sasfiókhoz
fűződő két friss kudarc.

Szétfoszlott brokát

A könyvtárban várok egy könyvre, kezemben A
Sasfiók. Megszólít egy kedves úr: tudom-e, hogy
ezt játsszák a Madáchban. Nem adom ki magam,
udvariasan csodálkozom. Ő ott dolgozik, mond-
ja, nagyon jó előadás, nézzem meg. A közönség
ugyan jobban szereti a zenés semmiségeket,
lelke rajta. De ez mégiscsak ínyencség. Olyan
igazi, régi, jóféle színház. Nagyon szépek a jel-
mezek, és jók a színészek, szépen szavainak.
Megnéztem. A ruhák gyönyörűek, Vágó Nelly
jelmeztervező az előadás legjobbja. A színészek
rosszul szavainak. De még ha jól szavalnának,
akkor is érdektelen múzeumi tárgy lenne az
előadás. Szép ruhákhoz elég egy divatbemutató.
Szép szavaláshoz egy előadói est. Színházba
azért megyünk, mert ott történni szokott valami.
Nem csak ez a dupla lefúrt rittbergeres színját-
szás. Valószínűleg azért ilyen óvatosak a színé-
szek, mert a hébe-hóba előforduló hirtelen moz-
dulatok keltette légáram minduntalan meglebeg-
teti a palota falait. Ilyet se látni mostanában.
Függönyre festett, türkiz-rózsaszín kétbalkezes
színházi műpompa. Oldalt ajtó, középen asztal,
teret nem szervezünk.

A tartósan kommerszben utazó Madách Szín-
ház alibiből időnként felmutat egy klasszikust.
Nyíltan lehetne vállalni az arculatot, és a kipróbált
musicalekbe kellene inkább több energiát fektet-
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ni, mint ilyen gigásszal birkózni, amilyen Rostand
műve. Minden intenció és invenció nélkül nyúlnak
hozzá. Kötelező gyakorlat a műkor-
csolyaversenyen. A színészek teljesen tanácsta-
lanok. Hadonásznak, mutogatnak akció híján.
Fuldokolnak a versezetben. Öblögetés, rikolto-
zás, motyogás. A túlartikuláltságtól az elharapott
sorvégekig széles a skála. Avar István (Ferenc
császár) és Koltai János (Metternich), hogy
mentsék a jeleneteiket, rutinból próbálnak kicsit
viccelni, de hamar elbizonytalanodnak. Ez, ugye,
nem vígjáték. Vagy mégis? Néha tétova nevetés
hallatszik a nézőtérről, de aztán észbe kap a
merénylő, rájön, hogy ott fönt komolyan gondol-
ták, amit ő itt lent paródiának vélt. Mindenesetre
Koncz Gábor az elszánt gránátos szerepében
nyújtott játékával nyugodtan beférne a Besenyő
családba, ahol Galla Miklós távozása miatt úgyis
üresedés van. Fel sem merül a gyanú, hogy a
színháznak valami mondanivalója lett volna a
drámával kapcsolatban. Nyilván azért vették elő,
mert úgy gondolták, megfelelő színészük van a
címszerepre, olyan elszánt Sziszüphosz, aki elvi-
szi a hátán az egész előadást.

II. Napóleon huszonegy évesen halt meg
tüdőbajban. A róla szóló legendákat a történelmi
küldetésében hívő, nagy feladatával és beteg-
ségével egyszerre tusakodó, törékeny, lázas sze-
mű ifjú képe határozza meg. A Sasfiókot Sarah
Bernhardt vitte sikerre. A címszerepet többnyire
színésznő szokta játszani, vagy megfelelő alkatú
férfi színész. A színház vezetése vélhetően ezzel
a szereppel akart kiugrási lehetőséget biztosítani a
pályakezdő Viczián Ottónak. A hosszú, szőke haj
stimmel, de se nem vékony, se nem alacsony,
pláne nem törékeny. Sehol semmi kisfiússág,
elesettség. A hangja is elég mély, tényleg korrek-
tül felmondja vele a monológokat. Jó jegyet kap-
na a vizsgán. Színészi játékra erre alkalmas hely-
zetek híján nem nyílik lehetősége. Csapás inkább
ez a kitüntetés, úgy akarnak neki jót, hogy esélye
se marad rá. Első évad, főszerep, ott hagyják
egyedül a Madách színpadán. Mintegy álom. Egy
rossz álom. Egy zsibbasztó előadás vége felé
mondd el a szerencsétlenül meghúzott wagrami
nagymonológot, rosszul megvilágítva, ásító
üresség közepén! A lelkét kiteheti.

Viczián Ottó a maga nevében is nyugodtan
kérdezheti az intrikát felfedő herceggel együtt az
utolsó felvonásban: ki rendezte ezt így? Huszti
Péter - hallok magam mögül egy hangot. A
közönségnek a szünet utáni unalmat is magára
mérő része benyögésekkel szórakoztatja magát.
Elgondolkoztató, hogy a Színművészeti Főiskola
rektora hogyan adhat ki ilyen színvonalú munkát
a kezéből. Nem művészileg - szigorúan szakmai-
lag. Az előadáson ugyanis nem látszik, hogy
rendezés forogna fenn.

Az elbliccelt színészvezetés mellett a rendező
másik feladata az lett volna, hogy fazonírozza a

darabot. Huszti ezt - kivételes színi érzékkel -
úgy kezdte, hogy teljes egészében kihagyta az
álarcosbálon játszódó felvonást, pedig egyértel-
műen ez a legizgalmasabb, leglátványosabb
rész, számtalan színészi lehetőséggel. Bokros-
csomagba illő takarékossági intézkedés. Hogy a
negyedik felvonás híján elég ködös a folytatás,
az valahogy elkerülte a rendező figyelmét. Sehol
sem számolnak a húzások következményeivel, és
benne maradtak a darabban olyan mondatok,
amelyeknek csak a likvidált szövegek fényében
lenne értelmük. Nem estek viszont a dicsé-
rendően lelkes karcsúsítás áldozatául a rádiójá-
ték-szerűséget biztosító kommentárok. A XX.
század végén nemigen szokták már külön szóban
is bejelenteni a színpadi cselekvéseket: láthatja,

Viczián Ottó (A herceg) és Piros Ildikó (Mária
Lujza) a Madách Színház előadásában (Né-
meth Juli felvétele)

akinek van szeme. Az utolsó felvonás kétségkívül
kisebb apparáttal valósítható meg, mint az álar-
cosbál, talán ennek köszönhető, hogy Huszti
megismétli Rostand szerkesztési hibáját. Az ötö-
dik felvonás krisztusi apoteózissal ér véget. Utá-
na teljesen fölösleges a történelmi anekdotázga-
tás arról, hogyan mesterkedett az udvar, hogy a
herceg ne vegye észre: éppen a halálán van. Az
ilyesmi azért fel szokott tűnni az embernek. A fák
állva hallnak meg, a hercegek ülve, úgy látszik.
Ennek itt sehogy se akaródzik betalálni az ágyba,
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Mészáros Tamás (A herceg) és Müller Júlia
(Mária Lujza) a szegedi előadásában (Katkó
Tamásfelvétele)

utolsó pillanataiban is csak ülni hajlandó. Eddig
enyhén szólva nem kerülték a statikus jelenete-
ket. Most a komikum határáig képesek elmenni,
de nem fekhet a szegény haldokló. Énekeltet
magának egy francia dalt. Megható. Vagy inkább
siralmas. Az egész.

Fröccsöntött műanyag

Zsótér Sándor Szegeden elhagyta a hatodik fel-
vonást. A legelejére került a herceg itteni szöve-
ge, miközben A Sasfiók egy kalitkában tartózko-
dik a színpad fölött. Ez ilyen előadás. A többi öt
felvonás, sőt annak legtöbb eseménye is megvan
szépen sorban. Míg a Madáchban komplett mo-
dulokat emeltek ki a rövidítés érdekében, addig
Zsótér zanzásít. Kicsit átrendez, s nagyon meg-

kurtít mindent. Érteni ezt se lehet. Gyors felmé-
réseket végeztem a közönség körében Budapesten
és Szegeden is az előadások után, egyiket se
tudták rendesen követni. Persze lehet, hogy az
alkotók szerint ez mellékes szempont. Es ha a
Madáchban az volta bajom, hogy nincs történés,
akkor Szegeden most kapok bőven. Zsótér ren-
dezései olyanok, mint a Fehérvár Áruház: „Nálunk
mindig történik valami." Ha egy színház akar valami
korszerűt, akkor csak szóljon neki. Zsótér jön, lát,
modern. Mi több: p... Megfogadtam, hogy nem írom
le többet ezt a szót, mert minél többet olvasok róla,
annál kevésbé értem, hogy mit jelent. Hogy
egyáltalán jelent-e valamit. En ugyanis többnyire
azt tapasztalom, hogy a gondolattalanságot, a
semmilyenséget fedezik vele.

Zsótér számára gyakorlatilag mindegy, hogy
milyen darabot rendez, az előadások úgyis
ugyanolyanok. Ő a legöregebb fiatal rendező;
gyorsan belemerevedett a manírjaiba. Instant
bizarr: csak szétcincálok egy darabot, és már indu-
lok is. Egyre egyfélébben és kiszámíthatóbban jár
az agya. Szerintem aki sorra nézi a Zsótér-rende-
zéseket, idővel már maga is tudna hamisítani
egyet. A lényeg, hogy minden mondat alatt tör-
ténjen valami, ami pihent aggyal a mondat vala-
melyik szaváról eszünkbe jut. Tudományosan ezt
asszociatív szerkesztésnek nevezhetjük, máskép-
pen „namijuteszedbe"-stílusnak. A herceget tanít-
ják, elhangzik itt egy mondat: „Letörött a hegy."
Ennek jegyében a jelenet arról fog szólni, hogy
Napóleon junior a nevelőjének orrát, fülét, száját
teledugdossa ceruzákkal. Pillangókat hoznának a
herceg felvidítására, mire gyerekkorunk cseh
(vagy) szlovák műanyagfóliából készült sárkányai
ereszkednek alá. „Öné a tőröm" - egy időre játék
géppisztollyal való bíbelődés szolgáltatja az érde-
kességet. A kegyet osztogató császár Mikulásnak
van öltözve. A Sasfióknál is az az érzésem, mint a
Faustnál volt, hogy egy középiskolai osztály farsangi
bálra készült műsorát látom. Jól kitombolják
magukat a gyerekek az egyik legunalmasabb
kötelező olvasmányon. Ha pedig már gyenge po-
énra se futja, még mindig ott a hinta vagy a mászóka
(értsd: megmászható fémszerkezet), hogy valami
akrobatikával dobjuk fel a műsort.

Minden szereplőnek van egy jellegzetes, rikító
színe. Nemcsak a ruhája, a haja is ilyen. Bábszerű
figurák. Az álarcosbálban az a hetedhét országra
szóló ötlet, hogy mindenki fekete-fehérben. Jelme-
zeik geometrikus formákból állnak össze. Nagy
csavarás: ez lett a színes forgatag helyett. Igy a
szövegek és történések közül sok teljesen értelmet-
lenné válik. Működésképtelenné tett jelenetek, gon-
dolom én. Mire a naprakész elemző: igen, egy p...
előadás reflektál a darabra. Ezt úgy fordítom le
magamnak, hogy tömény belterj. Nagy adag poén
csak annak esik le, aki már olvasta a még ki nem
forgatott eredetit. A néző többnyire nem olvassa,
fájdalom. A színházban szeretné látni.



 KRITIKAI TÜKÖR 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak
agyament ötletek vannak a szegedi előadásban. A
Napóleon-kalap, amelyhez Metternich intéz mono-
lógot, hatalmas méretű. Ez alá bújt el a gránátos
Metternich elől. A kancellár mumusa így valóban
életre kel, meg-megmozdul. Amikor Metternich a
herceggel Habsburg ősei terheltségének nyomait
akarja felfedeztetni, tükröt tart elébe. Szegeden ez
egy nagyobb darab lurex vagy valami más fémes
hatású textil. Ebbe burkolja, fojtja bele a kancellár a
köhögési rohammal küszködő Sasfiókot. Figye-
lemre méltóak ezek a megoldások. Érdekes színház
tud lenni az, ahol egyes tárgyak nagysága vagy
anyagának minősége irreálisra változik a szuggesz-
tívebb kifejezés érdekében.

Emlékezetes néhány szereplő figurája is. Met-
ternich (Jakab Tamás) olyan, mint egy partvis.
Valószínűtlenül vékony és magas, bozontos a
frizurája, frakkjának szárnya a földet söpri.
Mozgásában van valami bizalomlohasztó, igazi
intrikus. Ellenpárja a kitömött hasú, jóságos
Ferenc császárnak (Király Levente). Ketten
együtt tisztára Moha és Páfrány. Müller Júlia
Mária Lujzája felfokozott bujaság. Jól megter-
mett, fenyegető nőstény. Mészáros Tamás
meglehetősen színtelen mint herceg, meggör-
nyed a szerep súlya alatt. Mintha játszani pró-
bálna a nagy formalizmus közepette. A Sasfi-
óknál, akár a Hamletnél, az előadás dolga, hogy
fölteszi-e, esetleg meg is válaszolja a kérdést:
alkalmas-e a herceg az uralkodásra? Lehet, hogy
igen, csak betegsége gátolja meg. Lehet, hogy
nem. Mint Szegeden, ahol Mészáros Tamás riadt
kisfiúnak tűnik, akinek ellene fordultak óriásira
nőtt játékai.

Ismétlem, nem a színházi kifejezőeszközök
intenzív használata irritál, hanem a szándék nél-
küli, kényszeres felpörgés. Csak nem leállni,
mindig történjen valami meglepő. A színészek a
színpad széléről rendszeresen aláhullanak a ze-
nekari árokba. A szünetben több család legfiata-
labb tagja felfedező expedícióra indul, és vissza-
térve jelenti: vastag szivacsra ugranak. Jellemző
ez a mozzanat: készítő és néző számára egyaránt
a trükk a fontos. Hogy az Edmond Rostand nevű
francia író meg az ő tüdőbajos hercege? Ugyan
már! Hatni kell. Kézzel-lábbal. Tűzzel-vassal.
Zsótér a Cartoon Networkről, videoklipekből,
képregényekből tanul hatást elérni. Ez nem baj.
A színháznak merítenie kell a tömegkultúrából,
lopnia onnan hasznos dolgokat. De semmi értel-
me, hogy megadja magát neki. Hogy elektronikus
média per kettő legyen. Publikus megnyilvá-
nulásaiban Zsótér Sándor folyton panaszkodik. A
darabokat nem ő választja, úgy hívják rendezni,
rossz a tér, kevés a pénz. Ő csak megpróbálja
ezekben a reménytelen helyzetekben valahogy
feldobni az előadást. Harsánysággal menteni,
amit lehet, mert a színház úgysem érdekli már az
embereket. Érthetetlen és olcsó cinizmus.

Mostanában divat temetni a színházat. Értel-
metlennek tartom ezeket a szövegeket. Bárme-
lyik korszak sajtójába lapozok bele, mindig azt
olvasom, hogy válságban a színház. Úgy látszik
ez már így marad, megszoktuk. Ha viszont meg-
nézem ezt a két Sasfiók-előadást, a kiüresedett
hagyományokba belekövültet meg az üresen
modernkedőt, és azt látom, hogy készítőiknek
ennyire nincs szándékuk a színházzal, ennyire
nem jó nekik semmire, akkor nekem is kuvikhan-
gulatom támad.

Edmond Rostand: A Sasfiók (Madách Színház)
Fordította: Ábrányi Emil. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jel-
mez: Vágó Nelly. Rendezte: Huszti Péter.

A szoba két szemközt
odaültettek minket eg
hogy bámuljuk egy k
katonacsalád életét. Bár a
alkalmával mi is a színpa
helyzet sokkal inkább
leskelődéshez, mint hagyo
Pedig a hagyomány adott,
klasszikus naturalista előad
Padlásszínházban Thury Z
századi (1898) darabjából
hogy színházaink többsége
sem nagyon lépett túl a
naturalizmuson, ez az
tudatosságával bizonyítja, h
mazza ezt a játékmódot,
darab világához leginkább
előadás tehát nemcsak a
elavult cselekményét eleven
házi múltat is.

A díszlettervező (Füzér A
san élethű szobát hozott
nézők közelsége miatt mind
kellett: a padlón szőnyege
színészeknek szóló krétaje
tényleg minden benne va
amikor a családi asztalra
korgó gyomrú nézők egysz
csian a fejüket, vajon mit
ebédre (valójában az lenne

Szereplők: Viczián Ottó, Koltai János, Koncz Gábor,
Avar István, Piros Ildikó, Lőte Attila, Baráth Attila György
f. h., Tóth, Enikő, Timkó Eszter, Crespo Rodrigo,
Galbenisz Tomasz, Lippai László, B. Kiss Zoltán,
Némethy Ferenc, Horesnyi László, Lesznek Tibor,
Kuthy Patrícia, Lelkes Ági, Pádua Ildikó, Bodor Tibor,
Kis Endre, Kéry Gyula.

(Szegedi Nemzeti Színház)
Fordította: Ábrányi Emil. Díszlet: Ambrus Mária. Jel-
mez: Benedek Mari. Rendezte: Zsótér Sándor.
Szereplők: Mészáros Tamás, Kancsár József, Jakab
Tamás, Király Levente, Quintus Konrád, Herceg Zsolt,
Kiss László m. v. Somló Gábor m. v., Jachinek Rudolf,
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i falát lenyúzták, és
ymással szembe,

ét háború közötti
gödöllői vendégjáték

don ülünk, az egész
hasonlít indiszkrét

mányos színház-hoz.
hiszen Honti György
ást rendezett a győri

oltán még éppen múlt
, a Katonákból. Igaz,
egy évszázad múltán
z akkoriban divatos

előadás azonban
ogy csak azért alkal-
mert ez kínálkozik a
megfelelőnek. A győri
Katonák mára kissé
íti fel, hanem a szín-

nnamária) apróléko-
létre a színpadon. A
en részletre figyelnie
k vannak, és nem a
lek, a varródobozban
n, ami oda való, és
kerül a levesestál, a
erre emelik fel kíván-
főztek Udvardyéknál
az „élethűség" neto-

vábbja, ha a szereplők komótosan megebédel-
nének, de itt a rendezés ízlésesen kioperálja ezt
az időt az előadásból, s az újra kivilágosodó
színen a szolgáló már pakolja is össze az üres
tányérokat - lám, mégiscsak színházban va-
gyunk). Kekeckedésnek tűnhet, de ilyen gondos
kellékezés mellett figyelhettek volna arra is, hogy
ne kerüljön leukoplaszt a nagypapa fejére, és a
horthysta tiszt kezében sem áll jól a mai maffia-
körökben divatos parabellum.

A Katonák előadásának színpadi naturalizmu-
sa azért megnyerő, mert láthatóan tisztában van
önmagával, s a kamaraszínházi keretek között
végig következetesen és hatásosan érvényesül.
Itt szükségtelenek a „nagyszínházi", teátrális
gesztusok, hiszen a leszűkített tér inkább filmszí-
nészi képességeket követel. Néha a színészek
sem mérik fel ennek lehetőségeit, és a némajá-
tékokat itt-ott elkapkodják, nem hagyják kifej-
lődni arcukon az érzelmeket. Ebben a közelség-
ben mi, nézők is kényelmesen voyeurködhetünk,
nem kell látcső. Az ember maga készíti el saját
totáljait és közelijeit a szobáról, a szereplők be-
szédes arcáról. A nézőtéren közel százötven
„operatőr" ül, és garantáltan ennyiféle „filmvál-
tozat" is készül az előadásról.

A komódon álló fadobozos rádió elárulja, hogy
a cselekményt a múlt század végéről vala-hová a
két háború közötti korszakba helyezték át. Vajon
a mai korhoz akarták közelíteni a játékot,
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