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egy színház a bemutatandó darab szerepeit kü-
lönösebb művészi megalkuvások nélkül tudja ki-
osztani, s így kiegyenlített együttes teljesítmény
születik. A békéscsabai Ibsen-bemutató eseté-
ben is lehet örülni, az előadás színészileg egyen-
letesen jó színvonalú. Ez a kisebb szerepek ala-
kítóira éppen úgy igaz, mint a karakterfigurák
megformálóira. Mészáros Mihály Aslaksene, Ár-
deleán László Horstere vagy Kalapos László
Kiilje jól jellemzett, egyetlen erős tulajdonság ki-
emelésével megformált alak. Tomanek Gábor
Billing szerepében az újságíró jellemtelenségét,
kétszínűségét és haszonlesését úgy mutatja
meg, hogy elkerüli a szerepsablonokat és sokáig
kiismerhetetlennek tűnik. Bartus Gyula játssza
Hovstadot, az ellenzéki szerkesztőt, aki kezdet-
ben Thomas harcostársának tűnik, de a polgár-
mesteri manipuláció hatására felfedi igazi énjét,
s azt, hogy az ellenzék éppúgy megvásárolható,
mint bárki más.

Réti Andrea Catherine szerepében Thomas
feleségének lelki tartását, keménységét, család-
összetartó erejét hangsúlyozza, míg a békés-
csabai főiskolás, Vékony Anna Petrája az apja
igazában feltétlenül hívő, de magányos, emanci-
pálódó lány szép portréját rajzolja meg.

A darab két központi figurája Peter és Tho-
mas Stockmann. Karczag Ferenc pókerarcú,
indulatain uralkodó, rigorózus úrként jelenik
meg, Petere családi körben igyekszik úgy visel-
kedni, mintha nem ő lenne a polgármester. De
már ekkor megmutatkozik, mennyire rosszul érzi
magát öccse társaságában. A konfliktus ki-
robbanásakor határozott és kíméletlen lesz,
hangja fel-felcsattan, hogy aztán visszakény-
szerítse magát a hivatal megkövetelte jó modor
keretei közé. Cinizmusa és kegyetlensége a
nagygyűlésjelenetben s a darab befejezésekor
válik leplezetlenné.

Gáspár Tibor jelentős színésszé érett. Ez már
az előző két Konter-rendezésben is megmutat-
kozott, mostani Thomas-alakítása a legszíne-
sebb. Nem tragikus hőst játszik, doktora egysze-
rű, hétköznapi ember, aki azonban a munkája
során olyan igazságokra jön rá, amelyek meg-
változtatják. Nem hallgathat. De ha beszél, ha ki-
mondja, hogy a biztos jövőt, az azonnal eljövő
Kánaánt ígérő beruházás csaláson alapul, akkor
kihívja maga ellen a befolyásos elit támadását.
Nem forradalmár, nem lázadó, de a körülmé-
nyek, meggyőződése és igazságérzete a köz el-
lenségévé teszi. Magányos harcossá válik. Fel
kell áldoznia nyugalmát, kényelmét, karrierjét,
sőt családját is bajba sodorja, de nem tehet más-
ként. A színész ezt a változást, olyan magától ér-
tetődő, természetes folyamatnak ábrázolja, hogy
kétség sem fér hozzá: csak így lehet és szabad
cselekedni. Miközben a nézőtéren mindenki
tudja: ez manapság sem kifizetődő, de jó tudni,
hogy van valaki, aki helyettünk így cselek

szik. Legalább a színpadon. Hétköznapi tragé-
dia, hétköznapi katarzis.

És tömény politika, éles aktualitás fogalmazó-
dik meg az előadásban. Nem direkten, nincse-
nek mára utaló konkrét jelzések sem a díszlet-
ben, sem a jelmezeken, nincsenek kiszólások,
kikacsintások. Mégis az egész felkavaróan aktu-
ális. Bevallom, előzetes kétkedésemben az is
szerepet játszott, hogy nehezen tudtam elkép-
zelni, miről szólhat ma ez a mű? A tévéközvetí-
tést nézve is úgy éreztem, túl vagyunk azon, ami-
kor a manipuláció direkt formáinak a bemutatása
egy színházi produkció alapgondolata lehet. A
békéscsabai előadást nézve rá kellett döbben-
nem, hogy többről és részben másról is szól ez a
dráma: a közéleti huncutságokról, az igazodási
kényszerről, a hatalmi visszaélések legalizálha-
tóságáról, a korrupcióról, a tömeggyűlések pszi-
chózisáról, tehát napjainkról.

Különösen erős asszociációkat ébreszt a
nagygyűlésjelenet, amikor Székely László
amúgy is kitűnő díszlete mélységében kitágul, s
az esemény résztvevői a színpad hátsó bejáró-
ján át, a szabadból érkezve népesítik be a kopár
teret, amelyben csak néhány hordó és láda áll. A

Sanyi pilóta több ezer évre vissza tudja
vezetni a családfáját, egészen Ábrahámig
és Izsákig. A családfa gyökerei a Szent-
föld homokos talajába, legfelső ágai pedig
tizenegy kilométer magasba nyúlnak, ahol
Sanyi, a kései leszármazott egy hatalmas
Boeing vezetőfülkéjében ül - és emlékezik.
Emlékezik kalandos életű ősére, Hárun ben Zikri
Perezre, aki végigkereskedte a világot, mesébe
illő módon meggazdagodott a dzsungelben,
harminc évig bolyongott a világban, élete
alkonyán még Kínába is eljutott, ahol
beleszeretett egy selyemhernyót
tenyésztő lányba (vagy magába a
szép selyemhernyóba?). Perez utódai is
világcsavargók voltak (Sanyi az „argonauták és
a bolygó hollandik kasztjába" sorolja magát),
utazásaik során sorra spanyolosították vagy
magyarosították a nevüket, attól függően, hogy
hová vetette őket a sors. Sanyi apja (vagy
nagyapja, mindenesetre Bobby Fischer oldalági
rokona) így lett Perezből Pereczy. Még ezt a
hozzávető-

kamaradarab egyszer csak nagyszínpadi pro-
dukcióvá válik, valóságos tömeg gyűlik össze. E
tömeg csupa egyénített figurából áll, s ennek
megfelelően beindul a Barabás-effektus: a kü-
lönálló egyedek összeverődve másként reagál-
nak ugyanarra á dologra, mint azt civil magatar-
tásuk alapján feltételezhetnénk. A felcukkolt és
különböző álhírekkel beetetett tömeg félelmete-
sen primitív módon viselkedik, Thomas sorsa
megpecsételődik, az emberek diadalittasan,
álgyőzelmi tudatban, elégedetten távoznak.
Mintha egy mai demonstráción lennénk. Ennek
fényében Thomas konok hajthatatlansága, be-
rendezkedése a harc folytatására reménytelen
reménnyel tölt el.

Henrik Ibsen: Al nép ellensége (békéscsabai Jókai
Színház)
Átdolgozta: Arthur Miller. Fordította: Vajda Miklós.
Díszlet: Székely László. Jelmez: Jánoskúti Márta.
Asszisztens: Gáspár Erzsébet. Rendezte: Konter
László. Szereplők: Gáspár Tibor, Réti Andrea,
Karczag Ferenc, Vékony Anna f. h., Sánta László-
Csarnai Tamás, Valjon Péter-Moravszky László,
Bartus Gyula, Tomanek Gábor, Mészáros Mihály,
Árdeleán László, Kalapos László, Szőke Pál,
Gerner Csaba f. h.

leges családtörténetet is csak nagy nehézségek
árán lehet rekonstruálni az előadásból, hiszen a
cselekmény nem lineáris, és - legalábbis lát-
szólag - mindenfajta belső logika nélkül ugrál
térben és időben.

A nézőteret egy hálószerű vetítővászon vá-
lasztja le a lépcsőzetesen emelkedő színpadtól;
ide vetítik a történetet kommentáló képregény
színes rajzait. Ez a térelválasztás végig megma-
rad, és egyetlen rövid jelenet kivételével a vá-
szon mögött zajlik az előadás. Ez a megoldás
szinte filmszerűvé idegeníti el a játékot, mi-
közben a látványt változatosabbá teszi, mivel
egyszerre lehet „díszletet vetíteni", és ebben a
színes fénykulisszában mozogni, ezenkívül vá-
ratlanabbul lehet indítani a jeleneteket, hiszen
nem látjuk, mikor és hova készülnek bemenni a
színészek. Mindenesetre keményen kell össz-
pontosítania annak a nézőnek, aki nem elégszik
meg a különböző képi síkokból összemontírozott
látvány érdekességével, hanem történetté akar-
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ernyák Zoltán (Sanyi pilóta) és Pető Fanni
Stewardess) (Koncz Zsuzsa felvétele)

a rendezni magában az elszórt képeket. A tör-
énet három síkon zajlik, a bibliai időkben, a fél-

últban és a jelenben. Továbbá van egy (an-
i)utópisztikus rétege is, amely a jelenbe mo-
ódvajeleníti meg az agyontechnicizált emberi-
ég taszító jövőjét. A „bibliai" szín képei még vi-
zonylag érthetőek: Hárun ben Zikri Perez
egnősül, vászonnal, fűszerrel kereskedik,
ajd három kerengő dervisnek álcázott ügynök
uzdítására merényletet követ el, menekülnie
ell, harminc évi bolyongás után hazatér. Pe-
eczy Sándor élete tipikus XX. századi magán-
assió: elveszik a gyárát, a nyilasok elől kiszö-
ik New Yorkba, visszatoloncolják, jön a front, a
adifogság, a háború végeztével a kommunis-

ák meghurcolják, végül kitelepítés helyett be-
éptetik a Partizán Szövetségbe. Sanyi pilótá-
ak nincs története. Csak üldögél a hatalmas
agylófotelben, figyeli a monitorokat, motyog
agában, és néha szerelmi vallomást tesz a
tewardessnek.
Halász a feszültségkeltés mindenfajta eszkö-

éről lemond. Az előadás alapvetően narratív,
özéppontjában az irodalmi előképekre folya-
atosan utaló, fanyarul intellektualizáló szöveg-

el. Hiába van a színpadon tíz-tizenöt színész,
ialógusaik mintha egy belső monológ szaka-
zolásai lennének. A játék tempója végig azo-
os: egyenletesen lassú, mint annak a repülő-
épnek az árnyéka, amely néha átszeli a vetítő-
ásznat. Halász a hagyományos történetmon-
ás előnyeit intenzív teátralitással igyekszik pó-

tolni: az előadásban különböző műfajú és
különböző stílusban eljátszott jelenetek
váltogatják egymást. Van bohóctréfa, élőkép,
szertartásjáték, árnyjáték; archaikus a
modernnel, szürreális a valószerűvel, egzotikus
a hétköznapival keveredik itt. A színészeknek is
sokféle játékstílust kell produkálniuk. Kari
Györgyi ikonografikus pózokba merevedve
jeleníti meg Perez feleségét, Breznyik Péter
(Perez) sok mozgással és gesz-tussal él, míg
Ternyák Zoltán (Sanyi pilóta) szinte végig egy
fotelben ül, s mivel a támlától gyakran nem is
látszik, csakis a hangjával tudja felhívni magára
a figyelmet. Jordán Tamás (Pereczy Sándor) a
stilizálás legenyhébb árnyalata nélkül játszik,
Pető Fanni (Stewardess) viszont néha stílust
vált: a hagyományosan realisztikus játék-mód
helyett szimbolikus gesztusjelekkel él.

A mű történetesen 1914. július 26-án játszódik,
a balatonfüredi Horváth-házban, Lendvay-
Horváth báróéknál. Az erre vonatkozó
információt már a szöveg legelején megkapjuk,
így Turczi István Anna-bál

Semmiféle megkomponáltságot nem lehet
felfedezni a technikák keverésében. Ami egy bi-
zonyos jeleneten belül az alkalmazandó stílust
meghatározza, az minden bizonnyal a teljes al-
kotói szabadságot magának vindikáló rendezői
önkény. Halász az atmoszferikus beállítású ké-
pekkel, a változatos szabású jelmezekkel (Földi
Andrea munkái), a szokatlan fény- és térkeze-
léssel, a Korai Öröm szinte folyamatos élőzené-
jével sajátos szuggesztív légkört teremt, de mivel
az előadás szerkezete kizár mindenfajta foko-
zást és fejlődést, a háromórás produkció erősen
túlírtnak tűnik. Az általam látott előadáson sokan
már az első felvonás után úgy érezték, hogy
eleget láttak, új dolog nem történhet, csak ez a
vízió burjánozhat tovább. És igazuk is lett, bár az
első rész alapján még sejteni sem lehet a végül
mégiscsak összeálló családtörténetet.

Ez az előadás olyan, mintha egy fotóalbumot
lapozgatnánk, amelyből kipotyogtak a képek, és
kapkodva visszapakolta őket valaki. Ha végigla-
pozzuk, nem derül ki belőle semmi, nincsenek
összefüggések, nincs tanulság, csak arcok van-
nak és az elmosódó háttér. Ha egyik-másik kép,

jobban megragadja a figyelmünket, azt
hosszabb ideig nézegetjük. Sanyi pilóta története
az emberiség csonka története - részben ami
családtörténetünk is. Az albumnézegetés
melankóliáját itt az is adja, hogy erősen
kétséges, készül-e még bele új kép. Sanyi pilóta
repülőgépe egyszer csak megáll a levegőben.
Nem zuhan le, csak áll. És nincs hova
katapultálni.

Sanyi pilóta (Merlin Színház)
Írta és rendezte: Halász Péter. Zene: Korai Öröm. Ze-
nei szerkesztő: Vajdai Vilmos. Jelmez: Földi Andrea.
Dramaturg: Káldor Edit. Rendezőasszisztens: Sza-

kács Ági. Rajzoló: Till Attila. Fotó: Garas Dániel.
Szereplők: Lukáts Andor, Pető Fanni, Jordán Tamás,
Breznyik Péter, Kari Györgyi, Gyalog Eszter, Horváth
Ákos, Horváth Bora, Kalmár Tamás, Koleszár Bazil
Péter, Kupcsok Zoltán, Orosz Róbert, Pásztor Tibor,
Szikszai Kinga, Szűcs Lajos.

című új színpadi művének olvasásakor a fenye-
getettség érzése már jó előre eluralkodik rajtunk.
E vészterhes érzést a mű címe, a szereplők be-
szédes neve - a színésznő Babér Arankáé, a
politikus Rimabalpartyé, a filozófus Kronowette-
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