
nyok egyediek, különösek. Rejtélyek lengik
körül ôket, mint az én donnámat, aki im-
már elmélyülten hallgatja mellettem a nyi-
tányt. Bátki Fazekas Zoltán a papírforma
szerint sokkal kevésbé Don Giovanni, mint
Réti. Éppen az hiányzik belôle, ami Rétiben
azért megvan: a nyers férfierô és a démoni-
ság. Viszont világos, elegáns orgánumával
pontosan formálja meg a szólamot, tele van
játékossággal, színekkel, és sugárzik belôle
a lelki elegancia. Ellenállhatatlan például,
ahogy a hatalmas termetû, mackós Gábor
Gézát terelgeti, „idomítja”. Gábor Leporel-
lója az elôadás centruma. A temetôjelenet-
ben például szinte egymaga teremti meg a
szituációt. A lovag lazán lefekszik oldalt, ô
pedig behúzott nyakkal, félszegen lép a kor-
mányzó szobrához, sapkáját tisztelettu-
dóan lekapja. Rettenetesen fél a halottól, de
egy kicsit még jobban a másiktól, az élôtôl,
aki kardjával és erôszakosságával arra kény-
szeríti, hogy meghívja vacsorára. A nézô
hirtelen megérti: Don Giovanni számára az
is kihívás, hogy szolgáját rávegye arra, amit
teste-lelke nem kíván, hogy olyan dimenzi-
óba kényszerítse, ahová magától képtelen
volna eljutni. Ekkor hirtelen mélységek tá-
rulnak föl két ember lelkivilágából és az
ôket összekapcsoló rejtelmes erôkrôl. Egy
korábbi jelenetben a kétméteres Leporello a
rivalda szélén törökülésben duzzog, egé-
szen picire húzza össze magát. Don Gio-
vanni békülô szavát mogorván elutasítja.

Amikor azonban gazdája egy zacskó aranyat ejt elé, pusztán a csörrenés jobb kedvre deríti.
A pénz éppen a nevezetes regiszterre pottyan, Don Giovanni ezen rúgja oda neki. Az efféle
apró játékok tesznek élôvé egy amúgy banális szituációt. Ebben a hatalmas hangú Leporel-
lóban az a legérdekesebb, hogy lépten-nyomon elbizonytalanít: tényleg buta-e, vagy csak
megjátssza. Végül meggyôzôdésünk, hogy már Don Giovanni összes levetett nôjét „megvi-
gasztalta”, s új gazdát keresni inkább lelki, mint anyagi kérdés számára, hisz nyilván van
spórolt pénze. Elég látni például, ahogy Papdi Erikával egymás mellett állnak. Az ifjú szop-
rán elsô fôszerepét, Elvirát magabiztosan, egészséges drámai erôvel énekelte. Sötét tónusú
hangja érdekes kontrasztban van törékeny termetével, amint szinte elvész Gábor karjaiban.
Dér Krisztina Zerlinaként a váltótárs Simon Kriszta finoman mintázott, testhez simuló
mûszálas ruhájával ellentétben mélyen dekoltált, egyszínû, természetes anyagból készült
öltözéket visel, amelyben kerekded formái asszonyosnak hatnak. Don Giovanninak persze
beleférhet az ízlésébe egy ilyen tenyeres-talpas parasztlány, a Masettót alakító Kelemen
Zoltán mellett viszont szinte gondoskodó anya. Kónya Krisztina egyenesen az énekkar-
ból ugrott ki Annának, és nem törte nyakát, sôt jól énekelt. Szerekován János abban kü-
lönbözik Kóbor Tamástól, hogy ô született Mozart-tenor. Így a két áriát a valódi hang-
ján énekli el, amitôl rögvest érezzük: Ottavio érzelmei ôszinték Anna iránt. Miközben
nevetünk rajta, sajnálni is tudjuk. Különösen a „Dalla sua pace” válik nála fontossá, amit
egyébként Kóbor kihagy.

Arra persze számíthattunk, hogy Oberfrank Pétert a legkevésbé sem zavarják a muzsi-
kálás szokatlan körülményei. De a másik karmester, Kardos Gábor is jól összefogta az
elôadást zeneileg.

A zárótapsok után donnámtól röviden elköszönve a rendezô nyilatkozata jár a fejemben:
milyen nagy lehetôség operát rendezni, merthogy drága és ritkán játszott mûfaj. Ô bizony
alig élt vele.

WOLFGANG AMADEUS MOZART: DON GIOVANNI
(Szegedi Nemzeti Színház)

DÍSZLET: Bagossy Levente. JELMEZ: Földi Andrea. RENDEZÔ: Bagossy László.
SZEREPLÔK: Réti Attila/Bátki Fazekas Zoltán, Wittinger Gertrúd/Merényi Nicolette/Kónya Krisz-
tina, Kóbor Tamás/Szerekován János, Konkoly Balázs, Vajda Júlia/Papdi Erika, Altorjai Ta-
más/Gábor Géza, Simon Krisztina/Dér Krisztina, Cseh Antal/Kelemen Zoltán.
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Dogma95-tel kell kezdenünk. A „szü-
zességi fogadalommal”, amely Lars

von Trier és Thomas Vinterberg dán film-
rendezôk válasza volt Hollywoodra és a
konvencionális mozira. Kiáltványukban
pontosan meghatározták, hogy az általuk
autentikusnak nevezett filmkészítéshez
mely módszereket tartanak üdvözítônek és
követendônek. Nézzük:

1. A felvételeket a valódi helyszíneken
kell készíteni. Kellékek nem használható-
ak. (Ha valamilyen kellékre szükség van,
olyan helyszínt kell választani, ahol a kel-
lék megtalálható.) 

2. Hang nem rögzíthetô a képtôl függet-
lenül és fordítva. (Zene csak akkor hasz-
nálható, ha a forgatás helyszínén tényleg
van zene.) 

3. Kézikamerát kell használni. Minden
ebbôl adódó mozgás engedélyezett. (A tör-
ténetnek nem ott kell játszódnia, ahol a ka-
mera van; a kamerának kell ott lennie, ahol
a történet játszódik.) 

4. A filmnek színesnek kell lennie. Spe-
ciális világítás nem használható. (Ha túl
kevés lenne a fény, akkor a jelenetet ki kell
vágni; esetleg egy kamerára rögzített lámpa
használható.) 

5. Optikai trükkök és szûrôk használata
tilos. 

6. A film nem tartalmazhat felszínes, sekélyes cselekményt. (Gyilkosság, fegyverek stb.
nem szerepelhetnek.) 

7. A cselekménytôl sem idôben, sem térben nem lehet eltávolodni. (A filmnek itt és
most kell játszódnia.) 

8. A mûfaji film nem elfogadható. 
9. 35 mm-es filmre kell forgatni az anyagot. 
10. A rendezô nevét nem lehet feltüntetni. 
A szándéknyilatkozat meglepônek és nehezen kivihetônek tûnhet talán, ám akik kiad-

ták, néhány éven belül valóban elôálltak olyan mûvekkel, amelyek (többé-kevésbé) meg-
feleltek a lefektetett elveknek. Vinterberg 1997-ben a Születésnappal, Lars von Trier 1998-
ban az Idiótákkal jelentkezett. S hogy manifesztumuk reklámértéke sem volt elhanyagol-
ható, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ötmillió lakosú Dániában minden ötö-
dik ember megnézte a Születésnapot!

A kilencvenes évek közepétôl napjainkig több mint harminc Dogma-követô film szüle-
tett. (Miközben maga Lars von Trier készített azóta olyan, „dogmátlan” filmet is, mint a
Táncos a sötétben.) S aztán eljött a pillanat, amikor az elsô Dogma-filmbôl, a Születésnapból
színdarabváltozat készült. Ez mûfajánál és természeténél fogva persze sehogyan sem tud

S t u b e r  A n d r e a

Szalonthriller
■ T H O M A S  V I N T E R B E R G – M O G E N S  R U K O V –

B O  H A N S E N :  A Z  Ü N N E P  ■

A



kapcsolódni Vinterberg eredeti céljaihoz. (Ennek megállapításához elég újra egy pillantást
vetnünk a cikk elején ismertetett Dogma-követelményekre.) Ilyenformán kifejezetten bi-
zarr, hogy Broadway-darab lett a Születésnapból. S könnyen elôfordulhat, hogy az Egyesült
Államokban vagy Magyarországon – ahol a Pesti Színház tûzte most mûsorra a darabot
Az ünnep címmel – több emberhez jut el a színházi adaptáció, mint az eredeti moziverzió.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a Születésnap, illetve Az ünnep nem Dogma-film a szín-
padon, akkor mûfaját tekintve micsoda. 2006 ôszén Budapesten lehetne, mondjuk, po-
litikai parabola. Egy történet, amely arról szól, hogy a hazugság az alapkô, minden arra
épül, és ha valaki egyszer történetesen nekiáll igazat mondani, akkor errôl nem szabad
tudomást venni, mert különben esetleg összedôl a ház. A Pesti Színház bemutatója
azonban távolról sem politikai parabola. (Már csak azért sem, mert Eszenyi Enikô eddigi
pályáján semmi nem utalt arra, hogy rendezôként foglalkoztatná ôt a politika.) A pro-
dukció leginkább szalonthrillernek mondható. Borzalmas dolgokról van ugyan szó
benne, de olyan módon, hogy a Váci utcai publikumnak ne legyen nagyon kényelmetlen
nézni-hallgatni. Kívánni sem lehetne e feladatra megfelelôbb szakembert Eszenyi
Enikônél, aki – úgy is mint igazi vígszínházi színésznô – várhatóan rátalál ama keskeny
ösvényre, amely a pesti színházi közönségsikerhez vezet. Arra kell ügyelnie, hogy az
elôadás csak kicsit horzsolja fel a nézôk érzékeit és érzékenységét. Ne annyira háborod-
janak fel a látottakon, hogy elriadjanak, hanem csak annyira, hogy becsábuljanak. Esze-
nyi zseniális érzékkel kínált megoldást erre a dilemmára, nem csupán a nézôk, de a szí-
nészek számára is. Rendezése ugyanis korrekt, frappáns és jól szabott lehetôséget teremt
a szereplôknek ahhoz, hogy akár teljes mélységükben eljátsszák a helyzeteket és a jelle-
meket. (Vagy legalább a jellemsablonokat. Elvégre ez a mû aligha haladja meg a bulvár-
darabok szintjét, még ha tárgya megdöbbentôbb, sötétebb és tragikusabb is azoknál.) 

A tér – Füzér Anni díszlete – arra az
ügyes ötletre alapoz, hogy Eszenyi olykor
megtöreti a síkokat, máskor meg egybeol-
vasztja a helyszíneket. Elôfordul, hogy egy
szereplô kinéz valamire a bal portálba, s
ami ott történik, azt mi magunk hátul közé-
pen látjuk megelevenedni, ahol a szétnyíló
falak elénk tárnak különbözô képeket. Bra-
vúrosnak mondhatnánk azt a jelenetsort,
amikor három különbözô szobában zajló
eseményeket hoz össze a gondos koreográ-
fia egyetlen ágy, fotel és ajtó körül. (Bravú-
rosnak mondhatnánk – ha nem hatna úgy
a második elôadáson, hogy a szereplôk el-
vétik a szükséges ritmust, a dialógusok haj-
lamosak szétcsúszni, s ilyenkor a játszók
tétlenül kénytelenek bevárni egymást.)

Ami a lehetôségeket illeti, az Eszenyi ál-
tal pontosan és segítôkészen meghatáro-

zott keretek között éppenséggel meg le-
hetne jeleníteni a témában rejlô megrázó
drámát is. (A maga módján támogatná az
azonosulást Czomba Imre hangulatos, ér-
zelemgazdag, áradó zenéje is.) De ha nem,
hát nem. A szerepek felszínén való evické-
lés – amire bôven akad példa az elôadás-
ban – alkalmasint nem ellentétes avval,
amit a bérletes közönség vár és elvár pél-
dául a nagymamakorúan is mutatós, de-
cens, könnyed modorú Halász Judittól
vagy a semmit fel nem fogó, vicces nagypa-
pát megformáló Rajhona Ádámtól, esetleg
a repdesô öltözékû Hegyi Barbarától, aki a
maga izgalmas, rekedtes hangján mindig
ilyen lendületesen szövegel a színpadon.
Könnyen lehet, hogy játszók és nézôik kö-
zös, kölcsönös igénye a kímélô üzemmód,
a mérsékelten belemenôs emberábrázolás.

Kétféleképpen lehet nézni a Pesti Szín-
ház bemutatóját. Úgy, hogy a film vagy a
történet ismeretében tudjuk, mi lesz itt,
meg úgy, hogy nem. Ha az elsô kategóriába
tartozunk, akkor fogunk csak igazán felfi-
gyelni Kamarás Iván becsülendô színészi
ambíciójára. Megérkezik a színpadra jobb-
ról (Párizsból jött), elegánsan, vállán öl-
tönytartóval, s telefonál éppen. (Kedves fi-
gyelmesség, hogy a nézôtér nyolcadik sorá-
ban is jól hallani a nôi hangot, amely be-
szél hozzá és aggódik érte.) Miután letette,
kikapcsolja a mobilját, s egy álló percig
nem történik semmi. Kamarás Iván lassan
körülnéz. Tudhatjuk, mit csinál: megszem-
léli rég nem látott otthonát, és felidé-
zôdnek szörnyû emlékei. Christian hazaér-
kezése után az apja (Hegedûs D. Géza) ön-
tudatlanul exponálja is a múltat, amikor
öltözködve, a sliccét gombolgatva lép oda a
széken ülô fia elé. (Vajon hogy tudnak
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Hajdu István (Helmut), Kovács Martina
(Michelle), Bodor Böbe (Mette) 
és Pindroch Csaba (Michael)

Halász Judit (Else), Kamarás Iván
(Christian) és Hegyi Barbara (Helene) 
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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
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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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