
egyetlen pillanatra is megfeledkezni a ko-
rábban történtekrôl?!)

Ne rejtegessük a megdöbbentô informá-
ciót oly hosszan, mint a szerzôk (Thomas
Vinterberg, Mogens Rukov, Bo Hansen és a
színpadra átdolgozó David Eldridge): kis-
korában Christiant jómódú, tekintélyes
apja rendszeresen megerôszakolta, akár-
csak Christian ikerhúgát, aki nemrég ön-
gyilkos lett. A mázsás családi titkot mondja
ki a fiú pohárköszöntô keretében az apa
születésnapi vacsoráján. S ez az a tény, amit
a jelenlévôk minden lehetséges módon
megpróbálnak negligálni. (Persze óriási kü-
lönbség, hogy a filmben legalább száz ven-
dég ül az asztaloknál, a színpadi változat
pedig csupán a legszûkebb rokonságra,
mindössze egytucatnyi résztvevôre szorít-
kozik. A legközelebbi családtagokon kívül
Fesztbaum Béla és Hajdu István van jelen,
harmatos, vígjátéki mellékszereplôként.)

Koncepcionális eltérésnek látszik a film-
hez képest, hogy a Pestiben látható válto-
zat – színházi értelemben jótékonyan –
sokáig bizonytalanságban hagyja a nézô-
ket afelôl, hogy Kamarás igazat mond-e
vagy hazudik, netán egyszerûen összekeve-
redik a fejében valóság és (rém)álom. Ka-
marás egy labilis idegzetû, gyenge lelkû,
befolyásolható embert játszik. A színész
olyan arcát mutatja most, amit még nem-
igen láttunk tôle. Kibújik belôle a kisfiú.
Kamarás Christianját gyerekkorában a szó
minden értelmében megrontotta az apja,
akinek elnyomó hatása alól nehéz szaba-
dulnia. A szerepnek ez a felfogása mégis-

csak ad valami elfogadható választ arra a jogos kérdésünkre, hogy Christian mindeddig
miért nem lépett fel nyilvánosan az apja ellen. (Különös tekintettel arra, hogy a szülôi
házban unoka is megfordul, akit lenne miért félteni a jó nagypapától!) Egyszóval Kama-
rás Christianja az elôadás során nem is annyira az apjával küzd meg, mint inkább saját
magával. Mire a végére ér, felnô, s talán lesz ereje szabadon élni tovább. Míg Kamarás
bejárni látszik ezt a pályát, az apját hozó Hegedûs D. Géza inkább csak formát, mint ér-
zékelhetô tartalmat ad az alaknak. A forma egyéni, nagyvonalú, jellegzetes. Ha csak a
színész fejét nézzük: rövid, égnek meredô haj, kíváncsian csillanó szemüveg, társasági
mosoly, markáns arcvonások. (Kicsit emlékeztet ez a fizimiska Michael Douglasra az
Összeomlásból.) Külsôségekbôl rajzolt alakítás. Hasonlóan formálisnak hat Pindroch
Csaba is Christian öccse szerepében. Pindrochra szignálták a durva, közönséges fickót.
Neki jut a stiláris drasztikum is: néhány közönségborzoló bazmeg szétterítése. Feleségét
Bodor Böbe játssza, finoman érzékeltetve azt, hogy ô mégiscsak talált valami vonzót Pind-
roch Michaeljében. Annyit mindenképpen, hogy hite szerint ô maga bánni tud evvel a
harsány, erôszakos fiúval.

A legmesszebbmenôkig pozitívan értékelhetô a ház személyzete. Mindenekelôtt Varju
Kálmánt méltatnám, aki hozzávetôleg egy szállodai recepciós szerepét tölti be kifogásta-
lanul. Már ahogy színre lép, a mozgásában kifejezôdik, hogy ô nem családtag, hanem al-
kalmazott, annak viszont tökéletes: diszkrét és megbízható. Varju alakításának szembe-
ötlô az eleganciája, ami nem gyakori színpadi erény manapság. A további felszolgálók és
titkos arák – Viszt Attila, illetve Danis Lídia és Kovács Martina – jelenléte is helyénvaló:
szolid, visszafogott, mégis intenzív. Szépen, összehangoltan szervírozzák a vacsorát,
majd szótlanul állnak, tálcával a kézben, legtöbbször elrejtve véleményüket, érzéseiket.
Olykor megesik, hogy az események néma tanúiként láthatóan megrendülnek. Nekik leg-
alább sikerül.

THOMAS VINTERBERG–MOGENS RUKOV–BO HANSEN: AZ ÜNNEP
(Pesti Színház)

SZÍNPADRA ÁTDOLGOZTA: David Eldridge. FORDÍTÓ: Hamvai Kornél. DRAMATURG: Deres Péter.
KONZULTÁNS: Böhm György. DÍSZLET: Füzér Anni. JELMEZ: Bartha Andrea. ZENE: Czomba Imre.
RENDEZÔ: Eszenyi Enikô.
SZEREPLÔK: Kamarás Iván, Pindroch Csaba, Hegyi Barbara, Bodor Böbe, Hegedûs D. Géza,
Halász Judit, Hajdu István, Fesztbaum Béla, Danis Lídia, Juhász István, Varju Kálmán, Rajhona
Ádám/ Kenderesi Tibor, Szatmári Liza, Kovács Martina, Viszt Attila, Lincoln Pereira/ Henrique
Junior, Rétsághy Panka/ Rónai Kata/ Károlyi Lili. 
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Tanmesék tanulság nélkül
■ B E R T O L T  B R E C H T :  Á L L Í T S Á T O K  M E G  A R T U R O  U I T ! ;  A  S Z E C S U Á N I  J Ó L É L E K  ■

békéscsabai vasfüggönyön nagyjából a
következô szöveg olvasható az Arturo

Ui elôadásának kezdetén: Itt közismert ala-
kok képe lenne, de idejében észbe kaptunk.
Ez a szöveg legalább kétféleképpen olvasható.
Utalhatna akár direkt politikai következmé-
nyektôl, retorzióktól való félelemre, noha ma-
napság a mûvészet szabadsága e tekintetben
szinte korlátlannak mondható, amennyiben az
egyenes arányban áll fontosságának elvesztésé-
vel. Másfelôl azonban a darab igazi aktualizá-
lásának lényegi problematikusságát is sugallja. 

Brecht ugyanis szakítani akart a polgári
színház tartalmával és formájával egyaránt.

Alapvetôen közvetlenül az értelemre akart hatni, el akart gondolkodtatni, s eközben
szentenciózusan megfogalmazott igazságok propagandisztikus hirdetésétôl sem riadt
vissza. (Még nyilvánvalóbban mutatja ezt az Állítsátok meg Arturo Uit! magyarra felszó-
lító mondatként fordított címe.) Maga a darab nem egyéb, mint Hitler és pártja hata-
lomra jutásának elbeszélése egy megvilágító erejûnek vélt példázaton keresztül. Egy
védelmi pénzeket szedô amerikai gengszterbanda hatalmába keríti a város karfiolke-
reskedelmét, majd magát az egész várost, sôt a szomszéd várost is bekebelezi. A weimari
köztársaságtól az Anschlussig jól felismerhetôk a német történelem eseményei, még a
náci párton belüli leszámolás is helyet kap a darabban. A szerzô nem az egyidejû
jelent értelmezi, hanem utólag magyarázza a történelmet, 1941-ben, Hitler hatalma
teljében idézi fel a körülményeket és technikákat, amelyek egykori, 1933-as diadalát
lehetôvé tették. A lényegi mondandó pedig a figyelmeztetés: termékeny még az öl,
ahonnan kimászott. 

A közvetlen politikai idôszerûsítésnek egyetlen lehetséges iránya nyilvánvaló: zûrza-
varos, korrupcióktól, demagógiától átszôtt demokráciánkat elvben fenyegetheti a ren-
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det, a kisembernek védelmet ígérô vezér eljövetele. Csak éppen az Európai Unió keretei
között ez mostanság ilyen tiszta, szélsôséges formában elég nehezen képzelhetô el.
A darab alaphelyzete, a diktatúra fenyegetése tehát könnyen ráérthetô korunkra, megte-
remtésének allegorikus, mégis részletezô elbeszélése azonban sokkal kevésbé. (Bár az 5́6-
os évfordulós zavargások jelzik, hogy akadnak, akik szerint elérkezett az idô.) Brecht ola-
szosított és angolosított nevû maffiózói – Roma, Giri, Givola, Dogsborough, Dullfeet –
pontosan behelyettesíthetôk a német eredetikkel. Mai magyar megfelelôiket azonban
nehéz volna (legalábbis egyelôre) megnevezni. Akár fotóikat is kivetíthették volna a vas-
függönyre, ezzel legfeljebb gengsztereknek állították volna be ôket. Ami maximum becsü-
letsértés, a mi vacak kis demokráciánkat fenyegetô veszély alaposabb megmutatására
nemigen alkalmas. Így a darabot Békéscsabán megrendezô Bodolay Géza nem is nagyon
tehet mást, mint hogy minden elképzelhetô külsôdleges eszközzel szánkba rágja: rólunk
és nekünk szól a példázat. Kibírhatatlanul dübörgô kemény rock keveredik idilli német
dalokkal és munkásmozgalmi indulókkal (zenei montázs: Király Péter), fekete bôrruhák,
hivatalnoköltönyök idézik korunkat (jelmez: Gadus Erika), míg Székely László díszleté-
nek egyik feltûnô eleme egy nagyon modern, fénylô, tologatható elemekbôl álló fal, a má-
sik pedig két ki-be gördíthetô, forgatható emelvény, amely a békéscsabai színház páholy-
sorát folytatja. Ráadásul olykor a színpad hátsó ajtaja is kitárul, és láthatjuk mögötte
a valóságos várost, a lakótelepi házakat. Szóval nemcsak úgy általában hazánkban meg a
mai világban játszódik a példázatos történet, sugallják, hanem pontosan ott, ahol éppen
vagyunk, a Jókai Színház színpadán. 

Nyilvánvalóan nekünk akarnak mondani valamit, mégpedig nagyon, ám kevésbé érzé-
kelhetô, hogy rólunk beszélnek. A meglehetôsen csikorgó kezdet után viszont kétségkívül
jól követhetô, átélhetô gengsztertörténetet kapunk. Azok is – vagy azok még inkább – él-
vezhetik, akiknek sejtelmük sincs a színi jelenetek valóságos történelmi megfelelôirôl.
A kezdet csikorgásáért persze a szerzô is felelôs: nem könnyû a zöldségkereskedelem
gazdasági viszonyait részletesen taglaló szövegeket követhetôen, pláne élvezhetôen elô-
adni. Bodolay sorba ülteti a különben sem túlzottan nagy színészi erôt képviselô szerep-
lôket, akik káposztafejekkel játszva, rágcsálva próbálják feledtetni a textust. Holott ekkor
kellene megértenünk, mirôl is van szó.

Presits Tamás, Reiter Zoltán, Korognai Károly, Dariday Róbert, Varga Károly, Hodu Jó-
zsef, Bartus Gyula tisztes szakértelemmel formálják a figurákat, Felkai Eszter sorsot idéz
meg. A történet mindazonáltal akkor kezdôdik el, amikor Arturo Uiként megérkezik Gás-
pár Tibor. Jól átgondolt, következetesen megvalósított alakot formál, egy lebutított, kissé
együgyûre vett III. Richárdot. A hatalom megszerzésének korunkhoz illô, formátum nél-
küli zsenije. Fô fegyvere a demagógia mellett a képlékeny semmilyenség. Az ostobaság
csak hasznára válik. A közszereplés tanulásának jelenetében Kiss Jenôvel a ripacskodás
magasiskoláját mutatják be.

Az Arturo Ui nem egyszerûen didaktikus, de nagyon pontosan körülhatárolt tudnivalót
akar a fejünkbe verni. A szecsuáni jólélek ugyancsak tanmese, de leckéje sokkal tágabban ér-

telmezhetô. Szó szerint véve a kapitaliz-
mus természetérôl szól, de valójában az
emberi természetrôl. Mint minden fontos,
nagy mû. Következésképpen sokféle mó-
don elôadható, nem feltétlenül szükséges
közvetlenül korunkhoz igazítani. Szolno-
kon azonban Szabó Máté nem mutat föl
különösebben karakteres vagy mély elgon-
dolást. Az elôadásnak mindenesetre nagy
erénye a rövidsége, jól pörögnek a jelene-
tek, bár a történet lényegi elemei nem hiá-
nyoznak. Daróczi Sándor díszletét a kar-
tondobozok sokasága meg a színpad kö-
zepén le-föl mozgó világítóalkalmatosság
határozza meg, amely az elsô részben ke-
rek, késôbb valamiért szögletes lesz. Kar-
lóczai Tünde ötletszerûen tarka jelmezei-
ben a szereplôk olykor kínaiasan mozog-
nak, tipegnek, de csak jelzik az eredeti
helyszínt. Az egyetlen igazán szembetûnô
ötlet, hogy egyszer csak Sen Te leveszi a
parókáját, így alakul át szemünk láttára
Sui Tává. Meglepô: talán nem is a jólelkû
közleány játszotta a rideg-szigorú nagybá-
csit, hanem minden fordítva történt? En-
nek persze nincs sok értelme, mint ahogy
annak se, ha úgy gondoljuk, mindegy, me-
lyikük az igazi. 

A valódi meglepetés azonban az, hogy a
darabból akkor is megmarad egy érzelmes,
megható emberi sors, ha amúgy sem a
szerzôi mondandó, sem az azt helyettesítô
nem jön át különösebben pregnánsan.
A kettôs fôszerepet játszó Gubík Ági nagy
szemeivel és szájával maga a meghurcolt
ártatlanság, akit a gazdasági érdekektôl ve-
zérelt világ tönkretesz. Paróka ide vagy
oda, Sen Te Sui Ta alakjában is szenved,
amikor a magabiztost, az erôset, a hatal-
masat játssza. Körülötte az önzés és a rész-
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Korognai Károly, Presits Tamás, Gáspár Tibor és Kovács Edit az Állítsátok meg Arturo Uit! elôadásában 
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vét színes forgatagát teremti meg a szol-
noki társulat, a három istent jámbor hiva-
talnokcsapatnak mutatja Molnár László,
Fábián Gábor és Sás Péter; Barabás Bo-
tond az örök vesztes jóságot nyüzsgi el
Vang vízárusként; Czapkó Antal hatalmas
termete a pilóta szerepében külön is hang-
súlyozza Sen Te kiszolgáltatott törékeny-
ségét. Sztárek Andrea, Kaszás Mihály,
Gombos Judit, Császár Gyöngyi, Karczag
Ferenc, Egri Márta, Sebestyén Éva, Mészá-
ros István pontosan hozza a rá osztott sze-
repet. 

Megemlítendô még, hogy az Elefánt-dal
remekül sikerült.

BERTOLT BRECHT: ÁLLÍTSÁTOK MEG ARTURO UIT! 
(Jókai Színház, Békéscsaba) 

DÍSZLET: Székely László. JELMEZ: Gadus Erika. RENDEZÔ: Bodolay Géza.
SZEREPLÔK: Gáspár Tibor, Presits Tamás, Reiter Zoltán, Korognai Károly, Dariday Róbert, Varga
Károly, Hodu József, Bartus Gyula, Felkai Eszter.

BERTOLT BRECHT: A SZECSUÁNI JÓLÉLEK
(Szigligeti Színház, Szolnok)

DÍSZLET: Daróczi Sándor. JELMEZ: Karlóczai Tünde. RENDEZÔ: Szabó Máté.
SZEREPLÔK Gubík Ági, Barabás Botond, Molnár László, Fábián Gábor, Sás Péter, Sztárek
Andrea, Kaszás Mihály, Gombos Judit, Császár Gyöngyi, Karczag Ferenc, Egri Márta, Sebes-
tyén Éva, Mészáros István.
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Jelenet A szecsuáni jólélekbôl (elöl: Gubik Ági)
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olnár, persze, mindig divatban van: 
évrôl évre elôveszi valamelyik hazai

vagy külhoni társulat. Nem véletlenül: min-
den nemzedék talál benne valami fölfedezni-
valót. Pár éve a hamburgi Thalia Színház
vendégszerepelt a Vígben a Liliommal, Mi-
chael Thalheimer hírhedt rendezésével. Lett
is belôle országra szóló skandalum. A hazai
szakma egyik jelese szôrmentén szikkadt
szarnak titulálta a nézôi kedélyeket borzoló
produkciót. Pedig a német színház fenegye-
reke nem tett mást, csak kipróbálta, elbírja-e
az érzelmesnek kikiáltott Molnár a legvégle-
tesebb interpretációt. Elbírta, mert „ütésálló”
szerzô. Kifordíthatják, beforgathatják, feje
tetejére állíthatják – legjobb darabjai dacol-
nak az idôvel és az interpretátorokkal.  

Thalheimer monumentális, geometri-
kus, üres térbe zárta az édes-bús ligeti tör-
ténetet, a hintáslegény halálából meg hor-
rorszcénát fabrikált. Csak úgy spriccelt a
mûvér a rideg falakra, amikor szurkálta
méretes potrohát a korpulens hintás. A lá-

nyok, Juli és Mari elcsábítása sem volt több sietôsen abszolvált alkalmi aktusnál. Telihay
Péter a Bárka Vívótermének csupasz fekete falai elôtt játszatja a darabot. Egészen leszû-
kítve a teret, csak a hátsó traktust használja, nézôit meredeken emelkedô tribünre ülteti.
Konganak a falak az öblös hodályban, a nézôtér egy része meg nyújtózkodhat, ha látni
akar. A szereplôk mozgatása meglehetôsen körülményes, magasan körbefutó hátsó fali
folyosón, vaskorlátok, vascsövek között szaladgálnak, s onnét másznak lejjebb, oldalt
meghúzódó padon vagy a mélyben ücsörögnek. Idônként csak a hangjukat halljuk, ha
beszaladnak a nézôtér alá. Olykor nagy dördüléssel felcsapnak egy alagsori vasajtót.
A sivár környezet, Menczel Róbert alig-díszlete feltehetôleg a rendezôi koncepció szer-
ves része: a csikorgó-nyikorgó miliôben elvesznek az igazi érzelmek, még akkor is, ha
áradásukat színesen lebegô szappanbuborékok jelzik. 

Telihay rendezése többé-kevésbé a múlt század hetvenes éveibe helyezi a játékot,
legalábbis ezt látszanak nyomatékosítani Zeke Edit jelmezei. Az intézkedô rendôrök
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Rideg románc
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