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egy-egy baljós vagy a valóságos helyzeteket komikusan
lehetetlenné keverô álom) és az utolsó, a ravatalozón
elmondott beszédhez. Mi, nézôk határozzuk meg,
mennyit akarunk hallani egy-egy jelenetbôl. Mihez
milyen képet nézünk. Ha nem bírjuk, nem tetszik,
amit hallunk, továbbkapcsolhatunk. A másik nevetését
csak sejthetjük, megpróbálhatjuk kitalálni, hogy ki,
hol, miért mordult fel, kacagott, bôdült el. Ez nem kö-
zösségi élmény; a másik nézô reakciója: adalékanyag. 

Nem feltétlenül az a tisztességes nézôi (vagyis hall-
gatói) magatartás, ha minden képet szépen végigve-
szünk, mint egy nyelvleckében. Úgy éreztem, frap-
páns megoldás lett volna, ha az elôadás akkor ér véget,
amikor már mindenki elment: ha mindenki akkor
megy el, amikor már mindent látott, mindent megér-
tett, ha már biztos benne, hogy a munkát – ami jelen
esetben nemcsak befogadást, a nézô szokásos munká-
ját, hanem gyászmunkát is jelent – maradéktalanul el-
végezte. De a zárlat egy vers. A Herminamezôben is el-
hangzó, argóban írt vers. A szabad emberrôl. 

„A belsô szabadság állapota – írta abban az idôben,
amikor Halász Péter Nyugatra kényszerült, Eörsi
István – csak fokonként érhetô el. Elôször az igény tá-
mad fel, hogy saját törvényeinket kövessük. A szabad-

ság elsô stádiumában az ember valódi szükségleteit
kutatja, megpróbál eltávolodni a konvencionális elvá-
rásoktól. Azután, amikor megindul valódi szükségletei
útján, rendszerint agresszíven és provokatívan próbál-
ja érvényre juttatni magát. A harmadik stádiumban jut
el az ember oda, hogy a pátosztalanság pátoszával te-
szi, amit énje sugall, viselkedés helyett létezést nyújt.” 

Ez – a pátosztalanság pátosza – jellemezte a legin-
kább Vajdai Vilmosék méltó megemlékezésnek is ne-
vezhetô elôadását. A Fisherman’s Friends erôs hatású,
akárcsak a megfázottaknak ajánlott cukorka, a fisher-
man’s friend. A szabadság harmadik fázisa adott hírt
magáról. Egy jelentôs színházi ember. Valaki, aki
nemcsak álmában volt szabad.   

FISHERMAN’S FRIENDS – 
HALÁSZ PÉTER DOKUMENTUMSZÍNHÁZ
(A TÁP Színház és a Katona József Színház
közös elôadása, Kamra)

Rendezô: Vajdai Vilmos

809. július 5–6.: a Bécshez közel esô Wagram falu
mellett nagyjából kiegyenlített erôviszonyok mellett

összecsaptak a Károly fôherceg vezette osztrák seregek
és Napóleon csapatai. Az ötödik franciaellenes koalíció
sorsát megpecsételô ütközet, majd az osztrákok vere-
ségét kimondó schönbrunni béke látszólag Bonaparte
dicsôséges pályafutásának újabb állomása. A történé-
szek azonban megjegyzik, hogy Napó le on nak ezúttal
korántsem volt könnyû dolga: a „kis káplár” hadveze-
tési stílusát akkor már évek óta tanulmányozta fél
Európa, s így kezdtek rajta eligazodni, ráadásul a fran-
cia hadfiak lelkesedése is apadóban volt az egyre meg-
erôltetôbb hadjáratok miatt. Napóleon wagrami gyô-
zelmét ha túlzás volna is pirrhuszinak nevezni, kró-
nikásai mégis a császár hamarosan bekövetkezô
bukásának egyik intô elôjeleként emlegették a csatát. 

A történelmet persze mindig a gyôztesek írják.
Rostand A sasfiókjában ma éppen ez (is) lehet érdekes:
a darab nagy ügybuzgalommal, ám nem kevés túlzás-
sal megrajzolt panorámakép egy olyan korról, mely-
ben különös felelôsséget hordozó pillanatnak, a törté-
nelem mint identitásteremtô erô kanonizálásának le-

hetünk szem- és fültanúi. Meg annak, hogyan írja fe-
lül és szét egymást, máskor meg hogyan fér meg egy-
mással a központilag terjesztett és a suttogva terjedô
történelem; annak, hogy halála után több mint egy év-
tizeddel micsoda áhítattal ejtik ki Bonaparte Napóleon
nevét még azok is, akik hivatalból megvetették ôt. És
persze ebbôl következôen azt is látjuk, ahogy egy egész
generáció igyekszik kétségbeesetten életben tartani,
újraolvasni és értelmezni Napóleon idôvel nem halvá-
nyuló alakját. A dráma tétje a sokszor ellentétes érde-
kek és olvasatok metszéspontjában álló, emiatt (is)
szenvedô és szenvelgô Sasfiók, Mária Lujza és Na pó le -
on tüdôbajos, kevély kölykének a megváltása, az ô sze-
mélyes viszonyának tisztázása apja monstruózus fan-
tomalakjához. 

Merthogy az 1830–1832 között játszódó, hatfelvoná-
sos, a romantika túlzó stílusjegyeinek bôkezû alkal-
mazása miatt levegôért kapkodó Rostand-opusnak a
színpadon egy ízben sem megjelenô I. Napóleon csá-
szár az egyik fôszereplôje. Víg özvegye, a legfeljebb
megszökött papagája és elrontott frizurája miatt bán-
kódó Mária Lujza; a vérfagylaló nyugalmat magára

Jászay Tamás

Csináljunk Wagramot!
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erôltetô, az egykori bálványnak még az emlékét is elti-
porni akaró Metternich; a valóság csontos ujjú kísérte-
tei elôl a szenilitás derûjébe menekülô Ferenc császár
és a többi szereplô egytôl egyig saját, Napóleonhoz
fûzôdô viszonyát próbálja tisztázni és megfogalmazni,
nem kevésszer önterápiás célzattal. 

Vidnyánszky Attila csupa líra, szemet és fület gyö-
nyörködtetô, nagy ívû debreceni rendezésében a csá-
szár gyôzedelmes alakja is megjelenik – egy festmé-
nyen. A schönbrunni helyszín hátterében domináló
óriási tükör túloldalán Jacques-Louis David jól ismert,
heroizáló portréja Napóleonról, ahogy pompás paripá-
ja hátáról az Alpokon való átkelésre buzdítja katonáit.
Alekszandr Belozub artisztikus minimáldíszletében a
kép elhelyezése túlmutat önma-
gán: sokáig a portré túloldalát
látjuk, a hatalmas, foncsorozott,
szemet vakító, tükrös felületet.
Metternich egyik dühödt távozá-
sakor megbillenti a tükröt, ek-
kor villan fel elôször a titkos
portré. Napóleon feltûnése vá-
ratlan meglepetés, ám pontosan
érzékelteti az osztrák udvar vi-
szonyát egykori félelmetes el-
lenfeléhez: hiába titkolnák, vagy
tennék meg nem történtté min-
den lehetséges eszközzel az egy-
kori eseményeket (lásd a Sasfiók
történelemóráját, a rendôrfônök
Sedlinsky túltengését stb.), azok
idôvel úgyis felszínre törnek.

Hervatag arisztokratizmussal
uralja a színpadot a sok fehér és
arany – igaz, a gyászév réges-rég
letelt, de mintha szorgos kezek
különös figyelmet fordítanának
arra, hogy véletlenül se emlé -
kez tessen semmi a kimúlt re-
zsimre. Oldalt és hátul fehéres,
ferdén levágott tetejû falak, a
magasból a „léggömb alakú em-
pire kristálycsillár” helyett óriá-
si, gyönyörû, sárga és fehér virá -
gokkal borított lomb ereszkedik
le. Belozub fantáziáját di csérik a
színpadra begördített, többfunk-
ciós, kifinomult bájjal megál-
modott masinák: a nyitó képben
szereplô diadalszekér és a mul-
tifunkciós pianínó, melyen jut hely székeknek, titkos
rekeszeknek egyaránt. A különös, dekoratív járgányok
az osztrák udvar mesterkélt, modoros légkörének há-
romdimenziós kivetülései. A jelmezeken szintúgy a
fehér és a csontszín uralkodik – emiatt válik hangsú-
lyossá, ha valaki vagy valami megtöri a monokróm vi-
lágot, mint például Flambeau Séraphin (Varga József
józan, fontos alakítása), Napóleon egykori katonája,
amikor libériáját lecseréli gránátos-egyenruhájára, de
említhetjük Napóleon háromszögletû, fekete kalapját
is (a maszkabálos felvonás másképp ellenpont: a szín-
pompás kosztümök közül éppen a Sasfiók egyszerû
katonaruhája lóg majd ki). A látvány mellett a hangzó

élmény is alapvetô fontosságú: Vidnyánszky elôadásá-
ban szinte végig szól a zene, a versben elhangzó szö-
veg mellé és alá erôs, hatásos alapot biztosítva. A ren-
dezô zeneválasztása a színpadi események hangulatá-
ból következik, békésen fér meg egymás mellett
Berlioz és Beethoven, Schnitt ke és a Kronos Quartett. 

Az osztrák udvart a saját nagyszerûségükbe belesze-
relmesedett pojácák töltik meg: koncentrikus, hango-
san rajongó és manírosan deklamáló körökben
gyûlnek a névleg irányító Ferenc császár és a valójában
diktáló Metternich köré (emeljük itt ki Tóth Lászlót és
Andrássy Mátét). Az udvar valóban altat és kábít, mint
elhangzik a darabban: a kedélyes mosoly valójában az
arcra erôltetett torz vigyor, hiszen itt mindenki színlel

és alakoskodik (az álarcosbál – Vidnyánszky által más-
kor is nagy kedvvel használt – színház a színházban je-
lenetsora ennek pandanja). Metternich folyton fortyo-
gó, kitörni kész vulkán: Trill Zsolt alakításában vékony
határvonal választja el a vadászkutya éberségét a para-
noid önkényúrtól. Jobbkeze, Sedlinsky rendôrfônök
alakjában Mészáros Tibor egyszerre tud fenyegetô és
nevetséges lenni: a kisemberrel magas lóról beszélô,
agresszív akarnok és az ügyefogyott hivatalnok ügyes
keveréke (a Ferenc császár szakszerû köszöntésére
minket, nézôket buzdító, részben improvizált jelenete
a tháliabeli vendégjátékon ugyan kissé hosszúra nyúlt,
de a meglepetés erejével és a kivitelezés profizmusával
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hatott). Mária Lujza (Szûcs Nelli) önnön fontosságá-
nak teljes tudatában éli napjait Schönbrunnban: fel-
tornyozott hajjal, hófehér selyemruhájában suhan ide-
oda, szerepet játszik és maszkot visel, bágyadtan tartja
kezét és remegteti szempilláit. 

És persze középen ott áll a rettegett mítoszt életben
tartó, Napóleonra és egész életmûvére puszta létével
kínosan emlékeztetô császári utód, a Sasfiók. A római
király, Reichstadt hercege, akit következetesen Franz -

nak, s véletlenül sem François-nak szólítanak az ud-
varban; akinek gondosan preparált történelmet kell ta-
nulnia; akinek minden lépését szolgáknak álcázott
kémsereg figyeli; és akit egyáltalán nem ejtettek a feje
lágyára. Máris kijelenthetjük, hogy a budapesti fôisko-
láról Debrecenbe került Krisztik Csaba pályáján lénye-
ges állomás Sasfiók-alakítása. Lenyûgözô látni, meny-
nyi színt és ízt képes felmutatni a jóval könnyebben és
unalmasabban, némi szentimentális nyavalygással is
elintézhetô figurában. Sasfiókja akaratos kiskamasz és
nagy kujon, mélabús mûvészlélek és szeretetre éhes
gyermek. Mindenki vár tôle valamit: a nép evidens
mó don az utódot látja és reméli benne, új esélyt, hogy

megfordítsák a történelmet (Metternichet is épp ez a –
nem túl életszerû – lehetôség aggasztja, ô bármi áron
megszabadulna a kotnyeles fiútól); Mária Lujza és
Ferenc császár pedig unalmas és unatkozó Habsburg
fiókává változtatnák a herceget. Az elvárások hálójába
gabalyodott Sasfióknak esélye sincs, hogy elkerülje sa-
ját tragédiáját. 

Vidnyánszky elôadásának számos megoldása vésôd-
het abba, aki türelemmel, nyitottan közelít a lendüle-
tes, a külcsínre sokat adó, poétikus, olykor saját mûkö-
désén is elmélázó s az eredményt újabb jól komponált
képekkel felmutató színházhoz. A produkciónak akad-
nak gyengéi: a régi debreceni erôk szemmel láthatólag
többet küzdenek Vidnyánszky stílusával, mint a fôis-
koláról a cívisvárosba került fiatalok; túlzásnak tûnik
a hatásvadász, megsokszorozott finálé; említhetjük a
színpadot idônként eluraló túlzsúfoltságot is, bár ez
szinte bizonyosan visszavezethetô arra, hogy Buda -
pesten az eredetinél jóval kisebb színpadra kénysze-
rült az elôadás. És mégis: a lenyûgözô, egységes vizu-
alitás és a néhány kiemelkedô színészi alakítás miatt
jelentôs, formátumos elôadás. 

EDMOND ROSTAND: A SASFIÓK
(Csokonai Színház, Debrecen)

Fordító: Forgách András. Díszlet-jelmez: Alek szandr
Belozub. Rendezô: Vidnyánszky Attila.
Szereplôk: Krisztik Csaba, Varga József, Trill Zsolt,
Kóti Árpád, Mészáros Tibor, Kádas József, Kristán
Attila, Andrássy Máté, Mercs János, Vranyecz Artúr,
Tóth László, Bakota Árpád, Szûcs Nelli, Oláh
Zsuzsa, Újhelyi Kinga, Szûcs Kata, Földeáki Nóra.

BALRA LENT: Jelenet az elôadásból

JOBBRA:  Krisztik Csaba (Franz, reichstadti herceg) 
és Kristán Attila (Prokesch)
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