
j
A
a
l
h
z
m
e
j
i

m

n
m
A
r
f
N
p
k
r
m
f
Í
m
v
n
a
a
l
l
s
g
m
i

v
u
k

• 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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szültség tulajdonképpen csak addig fokozódik,
amíg esélye van a törvényességnek, illetve amíg
feltárulnak a gondolati erővonalak. A második
részben már csak lavinaszerűen omlik le minden.
Bekövetkeznek a kiszámítható következmények.
Megkezdődik a leszámolás, amelynek legfeljebb a
sorrendjében és a módjában lehetnek változatok.
Es hát Njót reménytelen harca a végpusztulás
ellen nem is lehet túlságosan változatos.
Egyetlen lehetősége az, hogy pénzbeli megvál-
tást ajánljon minden újabb és újabb gyilkosság
után. Amit persze már csak dramaturgiai okokból
sem fogadhatnak el partnerei. A törvényesség
felrúgása, az egyezségek, a megbékélés
következetes elutasítása sokszor inkább az
elszánt írói szándékból, az eszmei
mondanivalóból következik, mintsem a
helyzetekből vagy a jellemekből.

Másfelől Bereményinek van tehetsége ahhoz,
hogy a logikailag talán nehezen érthető szituá-
ciókat és figurákat is emberi hitellel ruházza fel.
Hősei furcsa alakok. Gazdagon árnyalt jellemek-
nek nem mondhatnánk őket. Sőt szövegük sze-
rint inkább vélhetnénk őket egy-egy jellemvonás,
egy-egy magatartás, sőt egy-egy dramaturgiai
szükséglet megtestesítőjének. Ugyanakkor Bere

ményi, a rendező egy-egy gesztussal, egy-egy
helyzetben való viselkedésükkel mégis eleven
emberekké tudja őket lelkesíteni. Ez egyúttal
megszabja a színészi játékstílust is. Az előadás
az archaikus stilizálást keveri egyfajta leegysze-
rűsített pszichologizálással. Nem tudható, meny-
nyire szándékos ez, illeve mennyiben következik
abból, hogy színjátszásunkból talán végképp ki-
pusztultak a múlt századi értelemben vett nagy
egyéniségek, a régi héroszok, királyok, harco-
sok, tekintélyes vezetők megtestesítői.

Koltai Róbert és Kátay Endre, a két ellenérde-
kelt törvénytudó inkább piaci alkuszra emlékez-
tet, Derzsi János, a legyőzhetetlen hős inkább
átszellemült vesztesként hiteles, harcosként egy
kocsmai verekedő - egyébként nem lebe-
csülendő - szenvedélyével bír. Bagó Bertalan
nemigen tudhatja, Mörk miért olyan, amilyen,
ehhez képest meggyőző kígyói fondorkodást
mutat be. Vasvári Csaba eleinte komikus hülye-
gyereknek kénytelen ábrázolni Skarpjétinnt, aki
azután mégis főszereplővé válik, amennyi-ben ő
öli meg - nem egészen érthető indoklással -
Günnart, ezzel a végpusztulást vonva magára és
családjára. Megemlítendő még

Czibulás Péter, aki akaratnélküli bábot játszik, és
Csuja Imre, aki pontosan formálja meg a
jellemtelen szolgát. Az asszonyokkal Bereményi
sem íróként, sem rendezőként nem látszik
boldogul-ni. Császár Gyöngyi és Györgyi Anna
eléggé tanácstalanul lézeng a színen két igen
fontos szerepben.

Tóth Tamás ügyesen stilizált díszletet készített,
amely olyan benyomást kelt, mintha az izlandiak
mind partra vetett és földbe vájt hajókon élnének.
Berzsenyi Krisztina jelmezei egyik-másik jellemet
túlzottan is hangsúlyozzák, összességükben
viszont hiányzik belőlük a stílus, az ízlés
egysége.

Bereményi Géza: A jéghegyek lovagja (Szigligeti Szín-
ház, Szolnok)
Díszlet Tóth Tamás. Jelmez: Berzsenyi Krisztina. Zene:
Darvas Ferenc. Dramaturg: Matuz János. Mozgás
Gyöngyösi Tamás. Rendezőasszisztens: lgnátz Eva.
Rendező: Bereményi Géza.
Szereplők: Derzsi János, Györgyi Anna, Koltai Róbert,
Császár Gyöngyi, Vasvári Csaba, Kátay Endre, Czibulás
Péter, Bagó Bertalan, Ujlaky László, Magyar Tivadar,
Petridisz Hrisztosz, Csuja Imre, Turza Irén, Tokai Tibor,
Gombos Judit, Horváth Gábor, Árva László.

Jelenet az előadásból (Sipos Géza fe lvéte le)


