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mű a Vígszínház jeligés
drámapályázatán indult, helyezést ért el,
s most bemutatták. Fenn, a
háziszínpadon, Zsótérral. Remek
ujjgyakorlat készült. Mehetünk tovább.

Igen erőskezű a szerző. Szokása szerint nem
engedi szabadulni az olvasót az értelmezési
útvesztőből. Vagy elmélyülten asszociál az olva-
só-áldozat, várva a ráismerés kéjes örömét (aha,
ez a kismartoni Haydn-Esterházy-sztori és egye-
bek), vagy nem történik semmi. Kivételes, ritka, a
drámai közegben még újszerű is ez a mű, ellenáll
a szűz olvasatnak. A szavak elsődleges jelentése
nem épül történetté. A mű maga csak a sorok
között létezik, vagyis a szintaxisban. Ez a szöveg,
mely nincs kerekre, zártra fogalmazva, akkor válik
műalkotássá, ha virtuálisan felépül-nek a benne
igen mélyen elrejtett világok. De akkor az olvasó
alkot.

A szerző kreativitást, a színházban plusz még
térlátást fejlesztő játékot nyújt felénk, puzzle-t vagy
bűvöskockafélét százötvenes IQ-s kvíz-elemekkel
vegyítve. Felkínál egy üres szerkezetet, s aki helyesen
illeszti egymásra a vázelemeket, arra a ráismerés
öröme vár, az intellektuális be-avatottság öröme, egy
elit klub tagsága. A játék-alkotó nagylelkű ötleteként a
hiányzó paneleket nagy számban lehet variálni, s ezért
szinte minden próbálkozó sikerrel épít valamit: ki
kártyavárat, ki bunkert (kellő előtanulmányokkal rendel-
kezvén a szerző műveit, családját, szakirodalmat,
egyetemes és magyar irodalom-, zene- és szín-
háztörténetet, Magyarország és környéke utolsó pár
száz évének eseményeit illetően). Ha még-sem sikerül
semmi, nem kell bevallani.

A színpadra állítás is olvasat. Ha Zsótér Sándor
megmutatta volna saját kirakott puzzle-ját, a nézők a
pénzükért cserébe kaptak volna egy értelmezést. De a
rendező is a játékmesterek közé tartozik, és sokkal
nehezebb munkával megalkotta a szöveg mintájára
felépülő háromdimenziós szín-padi „virtual realityt". (Ez a
mozzanat színházelméleti tanulmányok kiindulása
lehetne, hiszen a színházszemiotika alapkategóriáját, a
színházi jel kettőségét értelmezi át.) A mediális
interaktivitás ugyan hiányzik (és innen ismét indulhatna
egy gondolat a happeningek felé), de helyette felkínálja
a szöveg nyújtotta Esterházy-körben való tájékozottság
mellé a látvány teremtette színpad-kép-idézetsort, a
kialakuló Zsótér-kört.

A fekete függöny

Esterházy Péter eklektikus stíluskavalkádja és -
bravúrja, jelölt és jelöletlen idézethalmaza jól
ismert, megszokott prózatechnikai sajátosság. A
drámairodalom nemigen bővelkedik efféle, a dráma
műfaji vonásainak némelyikét még megtartó dara-
bokban, a színházak viszont egyre gyakrabban kí-

sérleteznek hasonló töredezettséget, vázlatossá-
got mutató szövegek életre keltésével.
Ezek a színházi események azonban - noha oly-kor
használnak kanonikus drámaszövegeket - nem
drámák előadásai. Hiszen ki mondhatná, hogy Jeles
András a Monteverdi Birkózókörrel előadta Mrožek
Rendőrségét vagy Dobozy Szélviharját? Felhasználta,
szétszabdalta, összefércelte. (Barba és az Odin, a
Living és Malina, Halász Péter és a Squat és még
persze sokan, főként alternatívok, hasonló szövegváz-
technikára építenek.) Ezen előadások szövegének elő-
és utó-élete, valamint műfaji meghatározása is eltér a
drámáétól. Ezek a szövegkönyvek, előadásvázlatok a
próbafolyamat során nyerik el végleges (ha ebben a
diszkurzban jelent ez valamit egyáltalán) formájukat,
viszont az esemény elmúltával szinte sohasem
kanonizálódnak, hiszen általában nem is publikálják
őket. (Kivétel természetesen van, például Mnouchkine
1789-e.)

Esterházy színpadi szövege jobban emlékeztet
egy ilyen szövegkönyvre, mint megírt színdarab-
ra. Dramaturgiai koordinátái a drámai tér és idő
vonatkozásában ugyan mindenféle klasszikus
kor emlékét idéznék (erről persze még lesz szó),
de ha a cselekményre vonatkozó klasszikusan
előírt formajegyek keresésére indulunk, rá kell
döbbennünk, hogy ilyesmi nincs. Ez egy szöveg-
könyv, tényleges, reális cselekmény nélkül. Ha
félretennénk az adódó irodalom- és színháztör-
téneti magyarázatokat, melyek a szerző eddigi
pályájából és annak segítségével értelmeznék a
művet (nem szólunk A szív segédigéivel való
párhuzamokról, az apa-fiú viszony ritualizált áb-
rázolásáról, a családi mitológiáról stb., ezt
egyébként példásan elvégezte Nagy Gabriella a
Jelenkorban januárban), akkor lenne egy szo-
bánk, eltöltésre váró két óránk, hét szereplőnk.
Olyan kanavász ez, mely a cselekményegységek
helyett a környezetet, az aurát rögzíti. Ilyen sza-
badok lennénk? Mit kínál e váz a rendezésnek?
Mit lát belőle a néző? Zsótér követi az Esterházy-
technikát: a színpadi tér megalkotásával felkínál-
ja a nyitott értelmezés lehetőségét. A tér az
előadás legfontosabb kijelölőeleme. Képi idéze-
tek (vendégdíszletek?) tagolják vízszintesen és
függőlegesen a háziszínpadot. Amikor szétmegy
végre a fekete függöny, lelepleződik Ambrus Mária
remeke. Középen Brunelleschi-hullámok tor-
nyosulnak (sajnos nem mozognak), hátukon át
lehet mászni, lovagolni, elsüllyedni, előbukkanni
habjaik közül... gazdag játékforrás. A nagy víz
makettjének tetején karosszék - trónus és valla-
tószék -, néha elnyelik a habok, néha kiemelke-
dik. Azért a víz az úr. Paravánok és oldalfalak a
parton, akár Lodovico Burnacini tervei a XVII.
századból, csak egyiken Serlio-, másikon Palla-
dio-, harmadikon Tatlin-féle konstruktivista mo-

tívumok (s tán még egyebek) rajza. Mindezek
előterében lakáskultúra a hatvanas évekből; a
polcrendszer, a ülőkád szintén. Ezek az elemek
együtt jól mászható, nagyon bemozogható teret
képeznek, s a barokk nagyfokú stilizáltsága édes
messzeségbe vonja-emeli magával közelmúltunk
hétköznapi tárgyait. A jelmezek illedelmesen és
egyszerűen alávetik magukat a térhatározó
díszletnek: a Meny ruhái gyönyörűen ronda piro-
sak-kékek, az Apa kockás flanelling-stílusban, a
Bolond nevéhez illően összevissza színekben,
darabokban, és a kar, hát bizony aranyba van
foglalva.

Az aranyöltöny

A kar négy, harminc-negyven év közötti férfiból
áll (Bozsó Péter, Dányi Krisztián, Lázár Balázs,
Pindroch Csaba , testvérek ők, és a főhős, az Apa
(Lukács Sándor) gyermekei. A görög tragédia
szabályainak megfelelően mindvégig színen van-
nak, csak a hősök intim jeleneteiben hagyják el
azt. Esterházy szerint szerepük egyrészt a
háttérinformációk közléséből áll: bemutatkoznak
Molnár Ferenc Módra, bemutatják apjukat
Shakespeare-technikával, ismertetik a külvilágban,
a poliszban elfoglal státusukat, akár Plautusnál.
Másrészt értelmezik a múltbeli eseményeket,
melyek sokszor csak magával az interpretálással
jelennek meg a szövegben, mondjuk, mint Ibsen-
nél. Zsótér ezeken kívül látványelemként hasz-
nálja őket, tértöltőnek. A szerzői utasítás szerint
„beszélhetnek egyenként, csoportosan, együtt,
eljátszva, kántálva, kommentálva, kánonban,
kánkánban és így tovább". Egyszerre képviselik
tömegükben a többséget az Apával szemben, és
alkotnak osztódható matériát, olyasféleképpen,
mint Handke Kasparja.

Csaknem folytonos jelenlétük, jellemmé nem
formáltságuk a színpadi kellékekhez sorolja őket.
A szerzői instrukcióban rejlő drámaiság ily mó-
don válik az élőadás részévé. Masszaszerű-
ségükből hol tárgy (ruhafogas), hol személy épül.
Gazdag Gyula Tom Jones-rendezése, Wilson
nó-értelmezése vagy Savary cirkuszetűdjei
működnek hasonlóan.

A tolószék

E rendszerben alkar gyakori, improvizatív jellegű
fizikai átalakulásának megnyugtató (?) képbeli
ellenpontja az Apa. Hetven körüli férfi ő, toló-
székben. Beckett Végjátékának Ham figurája óta
minden színpadi tolószékes férfi kényszerűen
hordozza a vakság, a magány, az egyedül tudott
számkombináció titkának súlyát. Akarja vagy
nem. A szobát körbe gurulja, játékosan kerin-
gőzik is a pár négyzetméternyi szabad helyen,
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Lukács Sándor (Apa-Miklós) és a négy fiú
(Bozsó Péter, Dányi Krisztián, Lázár Balázs,
Pindroch Csaba)

ekképp feszíti egymásnak a tér és a mozgáskor-
látozottság vibráló képi ellentétét. Ez az Apa
ugyan fel tud állni, sőt egy egész - igaz, a múltat
idéző - felvonásban szaladgál a helyszínrészek
között. A tolószékkel érzékeltetett bezártságát
megerősítik a számára előírt mozgáskoordiná-
ták: ő az a szereplő, aki ugyan kívülről érkezik
(lentről a habokból), de soha, még a darab végén
sem hagyja el a színpadot.

Az előadás kínálta változatban a szobának két
ajtaja van (Esterházynál csak egy): az egyik az
előadás világában reális, valami mellékhelyre,
szobába, konyhába vezethet, a meny használja. A
másik valójában csak egy ajtó képe. A látható,
reális teret köti össze a virtuálissal. Ezen csak
szimbolikusan lehet közlekedni, fizikai életet le-

helni a metaforákba és allegóriákba. Itt lehet sok
mindenen átmenni.

A virtuális (kül)világot az alkotók egyszerre
alkalmazzák valóságos és szimbolikus közeg-
ként. Megtudjuk, hogy kint esik az eső, hiszen a
szereplők kalucsnival és csöpögő ernyővel ér-
keznek, de a kart „felügyelő" égi elemek is ott,
valahol kint tanyáznak, s egyetértésüket vagy
rosszallásukat a reális, esős közegbe is éppúgy
beleillő dörgéssel vagy villámlással fejezik ki.
Különleges, pikáns játéka darab virtuális terének
egybeolvasztása a színház tényleges, színpadot
ölelő kulisszáival, ahonnan a súgók (megint a
kar) segítik a színészek (szintén a kar) munkáját.
Az égi dörgés mindig a kar szövegtévesztésekor
hallatszik, s így nem véletlen, hogy a szerzőnek
asszociatív úton (hogyan másként) erős isteni
hatást tulajdoníthatunk. A rendező (legalábbis
felismerhetően) magára nem vonatkoztatott ef-
féle jeleket.

A szöveg dramaturgiája

A szövegformálási elemek rendszere sem men-
tes az idézetektől, legalábbis képtelenség a játék
elragadtatásában önálló, csakis a szerzőre jel-
lemző invenciónak értelmezni őket. Esterházy-
nak még a dramaturgiája is idézetrendszer vagy -
halmaz, attól függően, mennyi energiát fordíta-
nak a (néző-)játékosok a rejtvény megoldására.
Tehát: a tér becketti zártsága az első felvonás
végéig őrzi meg szimbolikus funkcióját.
Beckettnél, Handkénál, Cocteau-nál és
lonescónál sem véletlen, hogy a műveikben
megfogalmazott világkép egy felvonásnyi
anyagot állít önismétlés nélkül színpadra. (Ó,
azoka szép napok, A játszma vége, Játék,
Székek, Az új lakó, Az emberi hang, Kaspar,
Közönséggyalázás, Synge: A szirti lovas, Arrabal:
Tábori piknik). S mintha belemelegednénk a
szerzővel együtt: Esterházy a második
felvonásban a térszerkezet váltogatásával,
gyors színcserékkel kísérletezik. A színpadi térrel
való varázslás éppúgy megkísértette Shakes-
peare-t az Antonius és Kleopátrában, mint
Brechtet a Kurázsi mamában vagy Jarryt az Übü
királyban, így szinte logikus, hogy a dramaturgia
alapszabályait vendégszövegként drámájába
foglaló szerző főhőse jellemzésére alkalmazza a
térváltás bevált technikáját. Ez lehetővé teszi,
hogy a darab időbeli linearitása megszakadjon,
hogy a kar és az Apa viszonya árnyaltabb, kép-
zeletbelibb megfogalmazást nyerjen, s hogy a
színház felvonultassa technikai eszközeit, ha
vannak (a háziszínpadon nincsenek). Lukács
Sándoron hosszú évek óta nem látszott a játék-
ban felfedezett öröm. Esterházy és Zsótér játéka
nagy teljesítményt csalt elő belőle.

A szerzői utasítás szerint: „A jelenetek a színen
egymástól távol, a sötétben váratlanul felbukkan-
va követik egymást. APA hajszoltan fut egyik
helyszínről a másikra, halljuk őt a sötétben, de
maguk a jelenetek nem »gyorsak«. »Valóságo-
saknak« képzelem, azaz pl. a szeparé, nőkkel,
férfiakkal, pezsgővel, a XVI. század mintha idő-
utazás volna, és egy kis sziklás sivatag is jól
jönne, de mindez egészen másképp is lehet..." A
jeleneteket markáns térmeghatározás jellemzi:
nem erőszakolt tehát, főként a szerző előéletére
hivatkozva, megfejteni, s ekként film- és színház-
történeti hommage-ként szemlélni a darab má-
sodik felvonását. Az első képben az Apán korona
és palást „teljes királyi pompában". Mivel a mű
értelmezési síkja egy freudi apagyilkosságot
(Oidipusz) és ezáltal egy apára találást is hordoz,
s mivel a képletes apagyilkosság e felvonás vé-
gén következik be, a szerző többek között
(akarta, nem akarta, vö. „gondolta a fene")
Ionesco haldokló királyát is újrateremti.

A felvonás második képében Picasso A telibe
viszonzott vágyakozás című darabjából ismert
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lábak ingáznak - csak e végtagok, a szerető lábai
látszanak, miközben a hozzájuk tartozó test mondja
a szerepét. Felismerhető a továbbiakban még, fan-
táziától függően, Peter Brook Marat-rendezése,
egyáltalán a fürdőkádban ülő és Charlotte Cordayre
váró Marat vizuális toposza. Itt ugyan a fürdőző
Apát (aki mellesleg imádkozik, Pázmány Péter-
imát, ezzel újabb asszociációs köröket kezdve
Shakespeare-től Laurence Olivier-ig) a kar, vagyis
gyermekei leszúrás helyett „iszonyatosan fejbe
kúrják a papuccsal". Felsorakozik még igazi wes-
ternbetét Gojko Mitic-stílusban, egy riporterjelenet
bármelyik belpolitikai oknyomozó tévéműsorból,
egy szeparékép, talán Jávor?, majd visszatérünk
előre, a harmadik felvonás színére.

A fent említett rövid, idézetszerű jeleneteket
kizárólag az Apa figurája köti össze. Semmilyen
időbeli vagy térbeli logikai kapcsolat nem állítha-
tó fel közöttük, ezért valószínűleg nem is mások,
mint az Apa, aki egyébként színész, szerepeinek
vizualizált megjelenítései. Színész játszik színészt
- íme, egy újabb darab a színészparabolák sorá-
ban (Corneille: L'Illusion comique, Shakespeare. a
Hamlet egérfogója, Sartre-Dumas: Kean, a
színész stb., stb.).

A szerző a felvonást a remek bulvárszínházi
technikai megoldások után újra abszurd színházi
megjelenítési elvekkel folytatja. Visszakényszeríti
hősét a tolószékbe, s az idő és a tér változásait
ettől kezdve csak szavakban jeleníti meg.

Zsótér nem nagyon bolygatja a szöveg saját
dramaturgiáját, inkább gondozza azt, bár színházi
szokás szerint, a nézőre való tekintettel azért
egy szünettel adják a darabot. Az invokált játék-
stílusokat helyzetbe hozza; a verekedés, a lövöl-
dözés, a mozgalmas jelenetek a szűk térben bra-
vúros mozgatást igényeltek; legtöbb vesződsége
viszont a kifejezetten színházbosszantó epikus
részek életre keltésével lehetett, hiszen ezek nem
okos vagy elegáns munkák, csupán iskolás gya-
korlatok. A szövegben -talán dalbetétként- Sós
Ede történelemtanár elkészíti az Esterházy-rosté-
lyost. Aprólékosan. Komótosan. Zsótér pedig a
négy fiúval és Népszabadságokkal rögtönöz fik-
tív konyhát a színre. Gondolom, kihúzni a jelene-
tet azért nem illett volna.

A dramaturgia könnyedebb és szerzőköz-
pontúbb felismeréséhez természetesen igénybe
vehetjük az Esterházy-kalauzt is, melyből kiderül,
hogy a szerző a Haydn-szimfónia szerkesztési
elveit követi. Ez esetben azonban kimaradunk a
játékból.

A segédeszközök

A hagyományos dramaturgiában (mindenki tud-
ja, mi az) a térváltásnak tematikai tagoló feladata
van. A színváltozás általában jelenet-, főként
felvonásvéget jelez (prakticista szempontból
nézve: időre volt szükség az átdíszletezéshez). A

Shakespeare-nél adott szövegdíszlettel például a
néző képzelete rendezte be a teret, darabjai több-
ségében mégis megtartódott a tértagolás és a
dramaturgiai tagolás egybeesése. A modern dra-
maturgia a szimbolista drámák megjelenése óta
használja a tértagolás jellemábrázoló funkció-
ját is (Materlinck, Craig, Ghelderode, Genet, Os-
borne, Wesker...). Amikor Örkény Macska játéká-
ban a két magányos idős hölgy színpadi megje-
lenése csak szobájukra korlátozódik, akkor ver-
bálisan megfogalmazott egyedüllétük térbeli
megerősítést kap. Kettőjük kapcsolatát egymás-

Venczel Vera (Meny) és Lukács Sándor

sal és a külvilággal leginkább egy mesterséges
kommunikációs eszközzel, a telefonnal bonyo-
lítják le.

A rostélyosrecrept kísérte napilap mint infor-
mációs bázis szereplése mellett az Apa figurájá-
nak jellegzetes, jellemző kelléke a telefon. Jól
látható helyen, a színtér közepén, egy asztalon
helyezik el (fekete bakelit), s jelenléte alkalmat ad
az összes dramaturgiai közhely eljátszására. Így
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szokás titkolt kapcsolatokat a néző tudtára adni,
megtörténik, így szokás izgatottságot, fokozott
várakozást érzékeltetni, ez is megtörténik, s így
válik egy téves kapcsolás útján komoly, mond-
hatni, klasszikus irodalommá a híres Kern-féle
kabaréjelenet a levehető ajtajú NDK-turmixszal.

A telefon modern korunk hírnöke: egy
telefonbeszélgetés előre jelzi Tóth Menyus
érkezését. Ennek a Tóth Menyusnak az alakja
összefoglal-ható, drámatörténet-ízűen leírható,
mert a többiekkel ellentétben egyszerű, egysíkú,
életszagú a neki osztott szerep. Ő volt az Apa
birtokainak mindenese; az ötvenes években, a
rendszerváltáskor az Apát vallató rendőrnőt vette
feleségül, s mosta fia, ifj. Tóth Menyus, a szerzői
megnevezés szerint a Bolond érkezik, s négy,
törvényes fia jelenlétében arra kéri Apát, az ő
apját is, hogy látogassa meg egyedül maradt
anyját.

Esterházy ezt az ifj. Tóth Menyust megeteti a
színen. Naturalizmus, Zola és a többiek. Zsótér,
undorítóan, ahogy kell, nagyot zabáltatja. Anto-
ine- és Belasco-stílusban. Kis lábaskából, ke-
gyelmeséknél.

A telefon legfontosabb dramaturgiai funkciója a
hírnökségen túl megszólalásának tagolásában
rejlik. Ezek a csörgések tagolják vagy talán csak
kijelölik a mű töredezett, hiányos vázszerkezetét.
Ezek a csörgések teremtik meg a keretet, mely a
befogadó általi kitöltésre vár. A hangeffektek,
főként a csörgés efféle technokrata alkalmazását
Genet használta például a Cselédekben. (A Jeles-
rendezés ezt szépen ki is játssza.) Ez a Genet-al-
lúzió még jobban erősödik a felbukkanó tükör-
motívumtól. Az Apa vizsgálgatja arcát, megkét-
szerezi magát, játszik a duplummal, színészke-
dik, biztos az énjét keresi a tükrön innen s túl.

Az állatok

A színpadi tér változtatásának csak egyik módja,
ha a szín változik, történjék ez akár bútorcserék-
kel, akár a világítás változtatásával, akár verbális
közlés révén. Másik lehetőség, mellyel a század
eleji avantgárd szerzők éltek gyakran, magának
a színpadi alaknak az átalakítása. Ekként lesz
Cocteau-nál Az Eiffel-torony násznépében a fo-
nográfból vonat, mely új konnotációs mezejével
alakítja a teret, Tzaránál a Gázszívben a Száj nevű
szereplőből versenyló, s az utóbbi új mozgásfor-
májával értelmezi át a teret.

Esterházy az Apa-alak térhez való viszonyát
kétféleképpen jelzi: emberi viszonyrendszerben
(két lábon) és állati perspektívában (négykézláb).
Ez az Apa-alak antropológiailag természetesen
ember (ugyan tolószékben), néha viszont kutya,
kutyaalakításaira büszke színész. Ugatós jelene-
teinek legszebbje Apa és ifj. Tóth Menyus -
Orbánné és Egérke Örkény fogalmazta nyávogá-
sát férfias formában felidéző - duettje. Ezzel a
kutyaperspektívával záródik a darab. Említettük,

hogy Esterházy a szövegben számos Molnár Fe-
renc-idézetet és -technikát sorakoztat fel (álzárlat
a legizgalmasabb jelenetnél, a Bolond belépte-
kor, második felvonás), így biztos kézzel az
előadás, az olvasat leghangsúlyosabb részén, a
végén térdepelteti le Apa alakját. Ekkor az Apa
már egyedül van, hiszen születésnapját ünneplő
leszármazottai, vagyis a kar már kivonult, s cipel-
ték őt is - helyesebben egy Apa kinézetű bábut -
magukkal. Az Apa négykézlábra ereszkedik,
összehúzza magát... Így, a térben összekucoro-
dott hős képével zárul az előadás.

A színen ez a szép, utolsó jelenet felerősödik -
vendégképpé formálódik: „Apa négykézláb jön
előre a rivaldáig: elkezd esni az eső, Apa
csurom-víz, ázik szét a színpad, a szoba, a
bútorok, megáll a rivalda szélén, sorban emeli,
akár a kutyák, a négy »lábát«... Hosszan,
panaszosan, siralmasan, rémülten és persze
bravúrosan ugatni kezd." Bulgakov, Kutyaszív,
Katona József Színház, Balkay Géza.

Az irodalom a média korában

Ilyetén is festhet a szövegben rejlő előadás
képisége, s ilyesmiket mutat fel a rendezés is. A
szerző és a rendező sokkal erőteljesebben van
jelen a színpadon, mint amennyire ezt hagyomá-
nyos előadások lehetővé tennék. A szerzőkre
árulkodó jegyek általában a szerzői instrukciók-
ban fogalmazódnak meg, helyszínleírásokban,
bevezetőkben, javasolt díszletrajzokban. Ezeket
szokták a rendezők, őket jellemző módon, már az
olvasópróba előtt kihúzni.

Esterházy kihúzhatatlanul beírta magát a szö-
vegbe. Okosan, nagyvonalúan elfoglalja a hagyo-
mányos drámaszövegírói posztot, s a kortárs
szokásoknak megfelelően szövegét látványosan
felkínálja a rendező kényének-kedvének. „Én is
elmondom, amit mindenki, hogy a szerzői utasí-
tások, színleírások még csak nem is javaslatok,
inkább csak »ahogy Móricka elképzeli« - a szö-
veget; tehát, ha, akkor az olvasást segítik." Azon-
ban csak a szerzői utasításokat ajánlja fel a szín-
revivőnek. Ezeken kívül mindenhova saját szemé-
lyét rejti. Megjeleníti magát a figurákban, felis-
merhetően ingázik az Apa és az egyik fiú alakja
között. Jelen van a menyben, kinek szájába Bethlen
Miklós-i önfestést ad. Jelen van a cselekmény egé-
szében, hiszen a történelem a családi történelmen
keresztül ábrázolódik. S mindez nem elég. A min-
denható, omnipotens szerzői akarat ironikus -
mondhatni, igazán posztmodern - ízű megfor-
málást eszel ki önmagának: ő lesz a szövegrom-
lást féltékenyen ellenőrző, a kulisszák mögött
állandóan jelen lévő, haragvó Isten.

Esterházy ráadásul betüremkedik minden
elemzésbe és kritikába is, hiszen a darabban
uralkodó vendégszövegek, vendégalakok és ven-
dégképek igen tágra növelik a mű konnotációs

Szarvas József (Bolond-ifj. Tóth Menyus) és
Lukács Sándor (Koncz Zsuzsa felvételei)

mezejét. S míg ennek gubancolásával vesződne
a színházi és irodalmári szakma értő kertésze,
nem is venné észre, hogy jó pszichoanalitikus-
ként saját tudásrendszerét marcangolja. Érdekes
persze együtt látni egy shakespeare-i Bolondot,
a görög kart, az abszurd térelemeket, még a fel
nem ismert, véletlenül akár eredeti E s t e r h á z y -
dialógusokat is. Ismétlem, színháztörténeti újdon-
sággal találkozunk. S ha hiányoltam a tényleges,
fizikai interaktivitást, helyesbítenem kell: létrejön
egyfajta intellektuális interaktivitás. Ha mégsem,
az a rendszerfelhasználó hibája és nem az Ester-
házy-programé.

Mindezekből következik, hogy csakis olyan
színház vagy társulat használhatja sikeresen a
darabot, amelyben a stilizáció, a teatralitás hang-
súlyosan magas foka lehetővé teszi a mindenre
kiterjedő többértelműség megjelenését. Zsótér
színészei megfelelő technikákat alkalmaznak: a
kar egyidejűleg kettős/többes szerepet játszik, a
szöveg elmondása és illusztrált eljátszása egy-
időben, egyszerre történik (mint némafilmnél az
alámondás), a szövegmondás mesterségesen
lelassul (a szerző által is előírt emeletes monda-
tok készülnek így). A szöveg rendszeréhez híven
a színészek gesztus- és miméziskészlete legin-
kább idézetekből áll, legjobb példa erre Major és
Csortos jelenete. De idézetnek vélhetjük (miért is
ne?) az Apa és a meny szereposztási találatát is.
Lukács Sándor és Venczel Vera saját színészi
múltjukkal húznak egy újabb kört az előadás
értelmezési horizontja fölé.
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• KRITIKAI TÜKÖR •

Jó az előadás, ha van kedvünk, és jól tudunk
átszani. Zsótér és Ambrus vezetése segít benne.

legavantgárdabbnak, a legmanieristábbnak és
legeklektikusabbnak tartott rendező és dísz-

ettervező a százéves, patinás, polgári Vígszín-
ázban jutott térhez. E ház írta ki a jeligés pályá-
atot, állta a költségeket és vállalta a kortárs
agyar dráma népszerűsítésével kétszáz éve

gyütt járó köröket. Nemes cselekedet. Úgyhogy
ogosulatlan a kérdés, hogy mi keresnivalója van
tt ennek az előadásnak.

Az aranyozott színházi gipszcirkalmakkal sok
inden megtörténhet. 1919-ben, a zürichi dada

Az írónak a műsorfüzetben olvasható
émelyik mondata azt a benyomást kelti,
intha rendszerváltási parabolát írt volna.
mit ott elmond, abból ugyanis természetes

eflexszel elsősorban olyasmikre
igyelünk föl, hogy ,,...a híres izlandi saga is, a
jáls-saga, amelyből a darab született, ennek a
ogány-barbár, izlandi szabad emberekből álló
özösségnek azt a felismerését meséli el, amikor
ádöbbennek, hogy a régi törvények már nem
űködnek. Ez a kereszténység előtti pillanat. A
őhős, Günnar, ezért egyfajta barbár megváltó.
gazából ez vonzott a történetben. Azt hiszem, a

i korunk is ilyen. Ezt a kort, amelyben élünk,
ilágszerte sokan nevezik az új barbárság korá-
ak." Majd néhány sorral lejjebb Bereményi Géza
rról értekezik, hogy ,,... újból bekapcsolódtunk
z emberiség vérkeringésébe, olyan közös prob-

émákkal találjuk magunkat szemközt, ame-
yektől eddig el voltunk zárva." Téved azonban e
zövegek olvasója, ha mindezek alapján arra
ondol, hogy a darab valamiféle történelmi át-
enet korszakát ábrázolja, amelyben a mai

dőkre ismerhetnénk.
Közelebb jutunk talán a darabhoz, ha az írói

allomásból más részeket emelünk ki. Azt példá-
l, hogy ,,... világéletemben hazug törvények
özött és törvénytelenségben éltem. Áltörvények

egyik utolsó estjén a Kaufleuten karzatának kö-
zönsége a százéves balusztrád darabjaival fel-
fegyverkezve kergette ki a színházból Walter
Sernert. Aztán kezdődött a műsor második része.
A százéves Vígnek még jövője van.

Esterházy Péter: Búcsúszimfónia (Vígszínház, Házi
Színpad)
Díszlet: Ambrus Mária. Jelmez Benedek Mari.
Rendező: Zsótér Sándor.
Szereplők: Lukács Sándor, Bozsó Péter f. h., Dányi
Krisztián f. h., Lázár Balázs f. h., Pindroch Csaba f. h.,
Venczel Vera, Szarvas József.

között, amelyek voltak ugyan, mégsem működ-
tek. Egyfajta önkényben, amely a törvénytelen-
ség egyik ősi formája. Minden közösségnek,
amelyben éltem vagy amelyikkel találkoztam,
magántörvényei voltak. Ezek a törvények pedig
nagyon hasonlítanak azokra az izlandi törvé-
nyekre, amelyeket több nemzedék tapasztalata
alakított ki, s amely törvények többször össze-
omlottak, majd újrakezdődtek." A darab mind-
azonáltal csak a törvények összeomlásáról szól.
Emlegetik ugyan, hogy a régi törvények nem
felelnek meg az új viszonyoknak, az új emberek-
nek; régieknek szidják a valóban régi törvénytu-
dókat; a törvényesség újrakezdődéséről, új
törvényekről, új társadalmi szerveződésről, az
együttélés új formáiról, új erkölcsről azonban
nem esik szó. Sőt mintha az új generáció, ame-
lyik megalkuvással, gyávasággal, gyengeséggel
vádolja a törvényesség képviselőit, a törvényes-
ség, a társadalmiság, szóval az emberiesség
előtti nyersebb, barbárabb viszonyokhoz kíván-
kozna vissza. Mesterkedésük nem jobb törvé-
nyeket hoz, hanem a törvénytelenséget vagy in-
kább a törvény nélküliséget törvényesítené. Ha
mindenáron rendszerváltási parabolának szeret-
nénk felfogni A jéghegyek lovagját, akkor nem-
igen juthatnánk más értelmezésre, mint hogy
volt egy olyan, amilyen, kicsit talán túlbonyolí-

tott, némiképp álságos, de mégiscsak vala-
melyest rendezett, aránylag békés, legalább
elviselhető világ, amelyet felváltott a teljes káosz,
a kíméletlen, gyilkos harc, a nyílt törvénytagadás
kora.

A darab azonban lényegében nem erről szól.
Illetve csak részben szól erről, de nem ez a
lényege. Bereményi persze a mi korunkról be-
szél, s ennyiben a rendszerváltás koráról. De
nem politikai síkon teszi ezt. Nem politikai rend-
szerek változását, cseréjét ábrázolja elsősorban.
Nem a múltat veti össze a jelennel, illetve a
várható jövővel, nem a múlt, a jelen, a jövő
erkölcsét méri, hasonlítja össze. A darab közép-
pontjába akarva-akaratlan az a politikai rend-
szerektől jórészt független, minden korban meg-
rendítő tapasztalat kerül, hogy „a törvény szöve-
déke mindig fölfeslik valahol".

A történet azzal kezdődik, hogy a derék és
jámbor, a békességet és törvényességet minden-
áron megóvni akaró Njót és a hozzá hasonlóan
gondolkodó, de nem törvénytudó, nem szellemi
ember, hanem hatalmas testi erejű hős, Günnar
csellel, fondorlatos módon érvényesíti a tör-
vényt. Visszaszerzi egy özvegy elorzott hozomá-
nyát. Később aztán vesztüket s az egész korábbi
törvényesség pusztulását éppen ennek az
asszonynak az új házasságból született fia
okozza, aki állandóan viszály szításán
mesterkedik, aki módszeresen fúrja meg a
szokásos alkukat, ki-egyezéseket, akinek
alighanem életcélja, hogy bebizonyítsa a régi
szokásjog alkalmatlanságát. Ebben egyébként
kezére játszanak vetélkedő asszonyok praktikái
is, noha ők egyszerűen csak a maguk kedvére
szeretnék kihasználni a tör-vényt, s olyan kész
helyzeteket teremtenek, amelyben a korabeli
törvények szerint kénytele-nek a férfiak - férj, fiú
- gyilkolni.

A történetben vannak apróbb logikátlanságok,
amelyek nagyrészt nyilván abból következnek,
hogy az archaikus mesét, a sagát nem könnyű
mai észjárásunk szerint átírni, a mi logikánkhoz
igazítani. A darabban olykor nem forr össze, nem
ötvöződik, hanem váltakozik az archaikus és a
modern gondolkodásmód. Egyes tettek
motivációja szinte teljességgel hiányzik, míg más
cselekedetek pontosan következnek az
előzményekből. Az ősi izlandi törvények belső
logikáját bizonyára reménytelen volna a mai néző
számára a színpadról megmagyarázni. A hős
Günnar melankóliáját, amely végtére is ellene
lázítja barátait és főképp az ifjabb nemzedéket,
nehéz pusztán a működésképtelen törvények fe-
letti búslakodásnak betudni. Hogy ármányos fe-
lesége szexuális rabigában tartja, az látható
ugyan, de nincs túl erőteljesen sem megírva,
sem eljátszva, továbbá nincs összefüggésben a
mű alapkérdésével. Mindennél súlyosabb baj
azonban, hogy a második rész sokkal érdektele-
nebb, mint az első. A gondolati, a szellemi fe-
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