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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
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hiszen Honti György
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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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Horváth Lajos Ottó (Udvardy) és Ráckevei An-
na (Anna) (Benda Iván felvétele)

vagy a párhuzamot kívánták érzékeltetni a Hor-
thy-korszak és napjaink anyagi szűkössége, csa-
ládi kuporgatása között? A változtatás minden-
esetre lehetővé tette a rádió felhasználását,
ennek segítségével ugyanis valósághű módon
lehet zenét csempészni az előadásba, fenntartva
a „való élet" illúzióját. Jelentőségteljes
dramaturgiai

pontokon szólal csak meg a vacak rádió, mindig
„véletlenül" - ha valaki keserűségében ráüt,
vagy, mondjuk, dulakodás közben nekiesik. Bár
nyilvánvaló, hogy az öreg, kárpitozott készüléket
a műszak kapcsolgatja ki-be, fontos, hogy a
recsegő katonaindulók mégsem a színfalak mö-
gül hangzanak fel, így a zene mint hatáskeltő
eszköz is beilleszthető az előadás naturalista kö-
zegébe.

Aki a Katonák cselekményét kicsit is ismeri, az
előtt már az első percekben nyilvánvalóvá válik,
hogy Thury darabja jelentős átdolgozáson esett

át. Honti György és Horváth Lajos Ottó valószí-
nűleg nemcsak azért ritkította meg a szöveget és a
szereplők számát, mert mindössze hét színész
állt rendelkezésre, hanem mert egyértelmű volt
számukra, hogy a százéves darabot meg kell
tisztítani kora aktualitásaitól. A Katonák ugyanis
annak idején nem dramaturgiai erényeivel hívta
fel magára a figyelmet, hanem azzal, hogy pub-
licisztikus szándékkal a k. u. k. hadsereg tiszt-
jeinek rossz anyagi helyzetét és közérzetét, a
pénztelenség és a magas társadalmi elvárások
közötti ellentmondást merte tárgyául venni.
Többször be is tiltották (még külföldön is), bár
egyik esetben állítólag csak az előadásokon
közreműködő katonazenekar tagadta meg a fel-
lépést.

Az átigazítás tehát egyrészt lehántotta a darab-
ról a korabeli hadseregkritikát, és -amennyire az
anyag engedte - tompította a katonatiszt társa-
dalmi kötelezettségeire vonatkozó részeket,
előtérbe helyezve a család küzdelmét a kínzó
pénztelenséggel. Másrészt Honti György és Hor-
váth Lajos Ottó jelentős dramaturgiai átalakítá-
sokat is végrehajtott azzal, hogy a Katonák szét-
ágazó cselekményét jó kertész módjára vissza-
metszette. Kihagyták a főhősnő húgának alakját
és a hozzá tartozó mellékszálat, mely amúgy is
csak egy alternatív viselkedési formát és megol-
dást mutat be a cselekmény fősodrához képest.

Az eredmény egy imponálóan tömör történet a
katonacsalád széthullásáról. Az állandó anyagi
nélkülözés már kezdi szétmarni a házasság alap-
jait, ám kezdetben még jóra fordulnak a keserű
percek. Móricz Hét krajcárjára emlékeztető jele-
net, amikor Anna (Ráckevei Anna) az asztalnál
számolja azt a kevés pénzt - „a semmiből sem-
mit" -, amennyi férje frissen kapott tiszti
fizetéséből a levonások és adósságok kifizetése
után megmaradt, s a sírása hisztérikus nevetéssé
változik. Ráckevei, aki az előadás kétharmadát
„valóban" kisírt szemmel játssza végig, többször
eljut a keserűség e mélypontjára, ahonnan már
csak az effajta nevetés felé vezet út. Igaz, a
szegénység ritka boldog pillanatait is hamar
széttörik Udvardy, a férj (Horváth Lajos Ottó)
ideges kirohanásai, féltékenységi jelenetei. Férje
unszolására Anna először a karácsony alkalmá-
ból náluk vendégeskedő apjától (Simon Géza) kér
kölcsön, ám mikor az elutasítja, elfogadja a
szerelmes Marjay (Besenczi Árpád) tisztességes
ajánlatát, az ellenszolgáltatás nélküli háromszáz
pengőt. Amikor mindez kiderül, a férj eltaszítja
magától Annát, kardjával pedig a férfira támad, és
egy jól koreografált veszekedésben szétdúlják a
szerényen berendezett polgári otthont. A natu-
ralista „szobaberendezés" ekkor túlnő önmagán,
és valódi színházi díszletté lesz: a fölborított szé-
kekkel, az asztalra hajított karácsonyfával lát-
ványban is megjeleníti a házasság, a család és az
egész polgári élet széthullását. Anna története itt
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ulajdonképpen véget is ér azzal a fölismeréssel,
ogy minden önfeláldozása fölösleges volt, s
érjét józanul, teljes meggyőződéssel hagyja el
mmár véglegesen.

Az előadás utolsó szakasza inkább a férj tra-
édiájáról szól. Udvardy a veszekedés után a
endetlen szoba közepén ébred fel kábulatából:
óza, a szolgáló összepakolta holmiját, és menni
észül, kisfia az asztal alá bújt félelmében, és
áadásul be is pisilt (az átdolgozók ötlete!), a
egjelenő Brandt (Honti György) pedig közli
dvardyval, hogy a hadsereg polgári átalakításá-

a vonatkozó javaslata miatt vizsgálat indul elle-
e. Udvardy előtt szép lassan minden bezárul.
nna is csak a gyermekéért jön vissza, s a férfi
lkeseredett könyörgése csak fokozza férje iránti
űvös megvetését. A dráma belső törvényei sze-
int mindez már elegendő oknak látszik az öngyil-
ossághoz, amelyet ügyes rendezői ötlettel a
zínen és mégis - ha lehet így mondani - a
zínfalak mögött hajt végre a hős, amikor a szek-
énybe bújva húzza meg a ravaszt.

A Katonák győri változata három központi sze-
epre és jól eljátszott karakterfigurákra épül. Bár
gazán árnyalt és megírt jellem csak egy van -
nnáé -, az átalakítás ezzel egyenrangúvá igyekszik
melni Udvardy és Marjay szerepét is, s a férj-fe-

eség-„házibarát" triót helyezi a középpontba. Mivel
Horváth Lajos Ottó által játszott férj figurája az

redeti darabban sem teljes személyiség, a félté-
enység, rapszodikusság, idegesség mellett „fel
ell tölteni" néhány újabb vonással. A legjobban az
átszik, hogy Horváth nem savanyú, szerencsétlen
lótásnak értelmezi Udvardy alakját, hanem olyan
rőteljes, ám hasadt lelkű embernek, aki rosszul
álasztott hivatást, és ahelyett, hogy más
oglalkozás után nézne, a katonaságot akarja a maga
épére formálni reformjavaslataival. Az alak
gazán az előadás vége felé kezd körvonalazódni,
mikor a gyöngyöző homlokú Horváth felvillantja
ragikus árnyalatait.

Marjay Besenczi Árpád „jóvoltából" bonviván-
ént lép a szobába. Lehetne persze ez az alakítás
s egyfajta stílusimitáció (mint feltételezésem
zerint az egész produkció), de ebben a nagy-
észt realista előadásban túl gáláns, túl dolce ez
z operettes figura, Besenczi és Ráckevei
ettősei ezért néha Jávor-filmek jeleneteit juttat-
ák az ember eszébe. Besenczi a nagy szerelmi
allomás során is elmulasztja, hogy az esendő
mber vonásait mutassa fel Marjayban; sokkal
öbbet mond el tűnődő tekintete, mikor tudatosul
enne az, hogy szerelmének nemcsak férje,
anem egy kisfia is van.

Az arcjátékot, pontosabban az arcjáték kife-
ezőeszközeit a filmes tapasztalatokkal is rendel-
ező Ráckevei Anna meri leginkább alkalmazni.
ála a beszédes részekkel azonos súlyúak a
éma elfordulások, a tétova rándulások, a meg-
eszülő és kisimuló arcvonások üzenetei. A két

másik színésznél könnyebb dolga van annyiban,
hogy szerepe eredetileg is jobban kidolgozott, az
azonban már az ő érdeme, hogy a karakter több
regiszterét nemcsak megszólaltatja, hanem egy-
séges személyiséggé is ötvözi. Gondjaiban el-
merülő anya és háziasszony, férjét szeretni akaró
feleség, de a házasság napi önfeladásai után
nőként saját boldogságát is keresi, amikor
Marjay bókjait szemlesütve elfogadja. Egyszerre
küzd önmagáért és önmaga ellen, amikor a há-
zasság fenntartását, egyszersmind saját boldo-
gulását is akarja. Az állandóan kisírt szemű, arti-
kulálatlanul hebegő asszonyból eszméletre téré-
sét követően kiürült, érzelmileg megfagyott em-
ber lesz. Ráckeveinek finom eszközökkel, sőt,
néha kifejezetten eszköztelenül sikerül Anna
összetett jellemét meggyőzően egységbe fogni.

Ügyes karakterek egészítik ki a játékot: a Si-
mon Géza által alakított zsörtölődő apa népszín-
műves figurája, Döbrentei Sarolta talpraesett
cselédlánya, és ne felejtsük ki a Ferikét alakító
Balazsits Bálintot sem, aki sok gyermekszí-
nésztől eltérően nem programozott robotként
vesz részt az előadásban, hanem gyermek létére
meglepő természetességgel alakít - egy gyere-
ket. Ezek a különböző minőségű és főként kü-
lönböző stílusú alakítások a kiváló rendezés és
társulati munka eredményeképp sodró lendületű,
egységes előadást hoznak létre, amelyben
elhanyagolhatóak a szerepfelfogások kisebb-na-
gyobb eltérései.

Honti György rendezése a tömörített cselek-
ményt végig jó ritmusban tartja. A veszekedések,
feszült pillanatok észrevétlenül csúsznak át de-
rűsbe, hogy aztán újabb felhők gyülekezzenek a
család életének egén. A váltásokhoz két fontos
dramaturgiai eszköze van. Az egyik a már említett
rádió, amely mindig a megfelelő pillanatban szó-
lal meg. A pattogó indulók kiválóan vezetik le a

A kecskeméti Katona József Színház Lorca-
bemutatójának értelmezéséhez kiinduló-
pontként szolgálhat Yerma és Victor szán-tóföldi
találkozásának jelenete. Az alig pár perces
részlet megkapó képpel indul: a fehéren izzó
horizont előtt aranyló búzamezőben világoskék
ruhás, szőke nő áll kerékpárját tartva.

szituációkban felhalmozódó érzelmi feszültsé-
get, és végül komikumba oldják a darab csúcs-
pontján a férj és Marjay dulakodását is. A családi
tragédia kellős közepén Marjay egy életveszélyes
kardcsapástól megtántorodva nekiesik a rádió-
nak, amely a Radetzky marsot kezdi harsogni.
Ettől az egész veszekedés burleszkjelenetté válik,
s ez vélhetően inkább a rendező véleményét tük-
rözi a helyzetről, minta szituáció valódi tartalmát.
Fontos dramaturgiai eszközt jelentenek a helyze-
teket minduntalan megszakító véletlen megérke-
zések, belépések is, melyek nem oldják fel a
szituációk feszültségét, inkább csak késleltetik a
kirobbanást. Anna és férje egyik veszekedése
éppen hogy bensőséges házastársi együttlétté
válna - erre mindkettejüknek nagyon nagy szük-
sége is volna ám berobog a testes apa, s máris
szétpattan az érzelmi szappanbuborék. Marjay
szerelmi vallomását háromszor szakítja félbe a
zsörtölődve távozó és megérkező apa. A már-
már mesterkélten sok véletlent valószínűleg a
cselekmény tömörítése okozza, ám a zaklatott
ritmus nagyon is megfelel a családi-hivatali kö-
telességek és a lelki élet zavarai közt őrlődő
emberek ábrázolásának.

A rendezés azért figyelemre méltó, mert kö-
vetkezetes koncepció alapján élő, lélegző elő-
adást teremtett. A rendező a régi anyag fölösle-
ges modernizálását elkerülte, és stilisztikai tuda-
tosságával bizonyította, hogy uralja a „klasszi-
kus" színházi nyelvezetet is.

Thury Zoltán: Katonák (Győri Nemzeti Színház Padlás-
színháza)
Aszövegetátigazította:Horváth Lajos Ottó, Honti György.
Díszlet:Füzér Annamária. Jelmez:András Judit. Konzul-
táns: Faragó Zsuzsa. Rendező: Honti György.
Szereplők:Simon Géza, Ráckevei Anna, Horváth Lajos
Ottó, Besenczi Árpád, Döbrentei Sarolta, Balazsits Bá-
lint/Guttléber Gergő, Honti György.

Látszik, hogy szinte megbénítja a távolból kö-
zeledő férfi énekhangja, majd izzadságtól fénylő,
izmos, barna felsőtestének és átnedvesedett tri-
kójának látványa. Egy pillanattal később Yerma
(Szilágyi Enikő) örömteli meglepetéssel üdvözli
Victort (Debreczeny Csaba), és a két gyerekkori
ismerős a búzakalászok közé ül beszélgetni.

KÉKESI KUN ÁRPÁD

A ZSOMBOR VIRÁGAI
FEDERICO GARCIA LORCA: YERMA


