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Noha a bemutató közönségét külön szórólap igye-
kezett beavatni az alkotók szándékaiba, az elôadás
szerencsére sem népnevelô, sem népboldogító célza-
tot nem mutat. Zsótér a megszokottól eltérô közeg
kedvéért nem kötött rossz kompromisszumokat, de
nem provokált feleslegesen, s nem próbált az „avatat-
lan” nézôk számára beavató színházi kurzust tartani.
Koncepciózus, színes, mozgalmas elôadást készített,
melynek meghatározó sajátja a társulati összmunka.

Az Ungár Júlia friss, szikár for-
dításában játszott sorok jelen-

tôs része nem prózában, hanem dalban kel életre.
Tallér Zsófia egyéni karakterû, viszonylag egynemû,
a brechti songokat véletlenül sem utánzó zenéje
nemcsak az atmoszférát, de a formát is megalapozza.
Zsótér kiirtja a melankóliát, az önsajnálatot a szöveg-
bôl, s Dürrenmatt kissé avítt darabját brechti köntös-
be öltözteti. Nem a pénz megrontó hatalmának didak-
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sótér Sándor és a József Attila Színház. Elsô hallásra sem a legszokványosabb, legkézenfekvôbb
párosítás, s még kevésbé az, ha hozzátesszük, hogy a bemutató nem a Gaál Erzsébetrôl elnevezett

stúdióban, hanem a nagyszínpadon jött létre. Már a próbák kezdetén pró és kontra vélemények 
fogalmazódtak meg arról, hogyan mûködik majd együtt rendezô és társulat, s hogyan fogadja majd 
a színház közönsége a végeredményt. A borúlátók és az ellendrukkerek vélekedését megerôsíthette, 
hogy a próbák közben a címszereplô személye is megváltozott; az öreg hölgy legendás szerepében így 
a nagyszerû táncmûvész, ám prózával még soha nem próbálkozó Ladányi Andrea debütálhatott.
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tikus ábrázolására kerül a hangsúly (ami persze min-
dig, mindenütt érvényes, s talán éppen ezért kevésbé
érdekes), hanem arra, ami reményeink szerint csak
itt és most aktuális igazán: hogy ez a folyamat milyen
elképesztô gátlástalansággal, sunyisággal, képmuta-
tással, pofátlansággal, az emberiességnek még a lát-
szatáról is lemondva megy végbe. Az elsô rész, mely
a milliárdosnô alakja köré szervezôdik, már pontosan
megágyaz ennek a folyamatnak, a második pedig
megmutatja a mûködését.

A nyers didaxist a rendezô verbálisan tompítja, ám
képileg nyomatékosítja az ábrázolt folyamat stációit.
Az elsô jelenetben Güllen
polgárai a szó szoros értel-
mében legatyásodva, alsó-
nemûre vetkezetten állnak
elôttünk, hogy a második
felvonástól ruhatáruk mind
csiricsárébb darabokkal gaz -
dagodjon. Ám a gatyák,
szoknyák, felsôk krémszínû
alapárnyalata végig megma-
rad, s leginkább a cipôk,
nyakkendôk, harisnyák, in-
gek tündökölnek változatos
színekben. Benedek Mari
jelmezkészletének vannak
persze játékosabb, ironiku-
sabb darabjai is, például a
Frédire és Bénire hajazó két
testôr ruhája. Ambrus Má -
ria díszletét pedig teljes egé-
szében a játékosan színes
formavilág jellemzi: abszt-
rakt és/vagy elrajzolt, gyer-
mekfirkákra emlékeztetô
térelemek váltakoznak meg-
szokott környezetükbôl ki -
ra gadott tárgyakkal (amilyen például a darts-tábla).
A játékosság, a finom humor nem idegen Zsótér ren-
dezésétôl sem. A gülleni polgárok négyfôs kara –
mely afféle brechti kikiáltóként kíséri végig az elô-
adást, hol dalban, hol prózában narrálva az esemé-
nyeket, hol elvegyülve a többiek között, hol szerepek-
be lépve – az erdei jelenetekben valóban átalakul er-
dei élôlényekké. Ám ami a szövegben erôltetett
lirizálás, görcsös modernkedés, az itt friss játék, a
konvenciókat fricskázó humor, önreflexió. Elég, ha
Lévay Viktória kecsesen kivonul a színrôl, s társa
már is utalhat a távozó ôzre, ha pedig Zöld Csaba
megkocogtatja Claire padját, a milliárdosnô rögtön
felfedezni véli a harkályt.

Mindez azonban nem fedi el a már említett folya-
mat szuggesztív ábrázolását. Ebben természetesen
kulcsszerepük van a színészeknek, akiket a rendezô
jól érzékelhetôen rendez kisebb-nagyobb csoportok-
ba, mint amilyen az öreg hölgy társasága, Ill családja,
a városka notabilitásainak kara és a polgárok már em-
lített kvartettje. A csoportok hol magukban, hol „ele-
meikre” bomolva, hol egymással vegyülve lépnek
színre, így alakulnak a duettek, tercettek, kvartettek
együttesekké. A polgárok csak pozíciójukban külön-
böznek vezetôiktôl – mindenki ugyanúgy fondorko-

dik, taktikázik, sunyít. Nyilvánvaló ez már Claire ér-
kezése elôtt is; Szabó Kimmel Tamás Polgármestere
rendíthetetlen cinizmussal gyûjti be, forgatja ki és ké-
szül felhasználni az ismereteket, Friedenthal Zoltán
Tanára és Maday Gábor Papja lelkesen végszavaz
neki, a Vári-Kovács Péter által alakított Rendôr, akirôl
itt még viszonylag kevesebbet tudunk, érezhetôen
maga a törvényt saját céljai alapján értelmezô kor-
rupció. A polgárok kara pedig lelkesen sorakozik mö-
géjük. Ám ekkor még mindenki Illben látja a megol-
dást, aki látszatra semmiben sem különbözik a többi-
ektôl. Claire bejelentése megfordítja a mechanizmus

irányát. Ill eszközbôl célponttá válik. S mint ahogy a
gülleniek az öreg hölgyet is lassacskán kívánták be-
hálózni, olyan lassan szorul a hurok Ill nyaka köré.
De hogy szorul, az egyetlen pillanatra sem kétséges:
senki sem mentegetôzik, feltartóztathatatlanul halad-
nak a cél, a milliárdok megnyerése, Ill elpusztítása
felé. A család gyorsan leírja a családfôt, s a Tanár lel-
kiismereti fellángolása is igazából csak addig tart,
míg meg nem tudja, hogy a gülleni gazdasági ka-
tasztrófa a milliárdosnô mûve. A gátlástalan erkölcs-
telenség e riasztó és jegesen mulattató képét az alko-
tók néhány aktuális kiszólással („dübörög a gazda-
ság”) egészítik ki – s noha ezek nem mélyítik az
elôadás jelentését, nem is zavaróak, ugyanakkor ki-
tüntetett humorforrásként szolgálnak. 

A közeg sikeres megteremtése színészi érdem is:
fegyelmezett összmunka jellemzi a József Attila
Színház társulatát. A négy polgárt alakító Zöld Csaba,
Gieler Csaba, Lévay Viktória és Kocsis Judit biztos tá-
masza a játéknak, méltánylandó vokális felkészültsé-
gük, képesek mindvégig együtt dolgozni, mozogni,

Ladányi Andrea (Claire Zachanassian), Méhes László
(Alfred Ill), Szabó Kimmel Tamás (Polgármester) és
Kocsis Judit (Negyedik Polgár)
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s noha a figurateremtés a kvartetten belül nem lehet
cél, az alkati eltérések még karaktert is kölcsönöznek
az alakoknak. Valamivel halványabb náluk az Ill csa-
ládját játszó hármas – Vándor Éva, Ullmann Mónika
és Ferencz Bálint –, igaz, maguk a szerepek halová-
nyabbak, ám ugyanakkor ôk is precízen illeszkednek
az együttesbe. A Claire körébe tartozók sorából fô-
ként Sztarenki Pál kiismerhetetlen, rezzenéstelen te-
kintetû, asszonyát árnyékként követô komornyikja
tûnik ki. A városi elöljárók közül Maday Gábor Papja
többnyire a háttérben marad; hogy értekezik-e hallga-
tásáról az Úrral, nem tudni. Annál virulensebb Vári-
Kovács Péter Rendôre, aki mosolygós arccal, töretlen
kedvvel veszi palira a hozzá forduló Illt, s akinek
derûsen amorális tekintete inkább fenyegetést, mint
védelmet jelez. Friedenthal Zoltán Tanára az öreg
hölggyel való szembesülés jelenetében a legerôsebb,
ott még fenntartja azt az illúziót, hogy ôt más fából
faragták, mint a többieket – aztán ezt a tévképzetet
hagyja szerteoszlani. Szabó Kimmel Tamás Polgár -
mestere a lehetô legkézenfekvôbb eszközökkel, min-
den felesleges karikírozás és kikacsintás nélkül állítja
elô napjaink gátlástalan, mindenre kapható és min-
den lelkifurdalástól mentes, velejéig cinikus politiku-
sainak prototípusát.

Az együttesekbôl élesen kiválik a két fôszereplô
alakja. Pontosabban Ill esetében az elsô felvonásban
még inkább csak a szereplô pozicionális elkülönülése
érzékelhetô; Méhes László játéka inkább a többiekhez
való hasonlóságot érzékelteti. A második részben az-
után önszántán kívül kerül gyökeresen más helyzet-
be, s fordul ellene az a mechanizmus, melynek ko-
rábban maga is részese volt. Méhes pontosan játssza
el az ebbôl keletkezô riadalmat, de igazán a már min-
denbe beletörôdött Illként válik jelentékennyé. Ez az
Ill bölcs ember; kívülrôl lát rá magára, a többiekre, s
a csendes szavakból, finom gesztusokból felépített
alakítás pontosan érzékelteti: innen nincs visszaút,
nem lehet újra „körön belülre” kerülni, a megúszás,
a kegyelem már fel sem merülhet. A címszerepet ját-

szó Ladányi Andrea alakítása verbális szempontból is
pontos, megszólalásai ugyan relatíve szûk regiszter-
ben mozognak, de erôteljesek, élesek, kifejezôek.
Minden apró gesztust, mozdulatot jelentôséggel és
jelentéssel képes felruházni, alkata, roppant erôs
színpadi jelenléte és kifejezôereje nem létezôvé mi-
nôsíti kor és fizikai állapot kérdését. Utóbbi jelzésére
elegendô a harisnya, a kesztyû meg némi befogadói
képzelôerô. Ladányi Andrea amellett, hogy elhitetô
erôvel farag hús-vér figurát a milliárdosnô alakjából,
bármilyen patetikusan hangozzék is, a halál, a romlás
fojtogató levegôjét is színpadra tudja hozni.

Erôs atmoszférájú, színes, a már-már érdektelennek
tûnô alapmû egy szeletét érvényesen és hatásosan ki-
bontó elôadást készített a József Attila Szín házban
Zsótér Sándor. Azok az aggodalmak, melyek a rende-
zô és a színészek együttmûködéséhez kapcsolódtak, a
végeredmény felôl nézvén feleslegesnek tûnnek.
Hogy az elôadás nézôi recepcióját illetô félelmek
mennyiben jogosak, egyelôre nem tudnám eldönteni…
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usznyák Gábor két magyar vircsaftot, az italo-
zást és a délibábosságot egyesítve mitologizálja

duhaj millenniumi haláltánccá az Úri murit, s e cél-
ból – logikusan – visszatér a regényhez. Eljárása a ka -
posvári színházban sikeres kísérlet a kis- (vagy nagy-)
realizmus meghaladására és egy színházi mitológia
pótlására, amire csak azok szorulnak (a lengyelek pél-

dául nem), akiknek a drámairodalmából ez a kínálat
evidensen hiányzik.

Móricz Zsigmond tehetségébôl mindenesetre fu-
totta, hogy az „úri muriban” fölfedezhessük a meta-
fora lehetôségét, még ha teatralizálására a magyar
színház tradíciói a legkevésbé sem voltak alkalmasak.
Jelképesnek tekinthetô az eredeti drámaváltozatnak

Koltai Tamás
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