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• „Művészetem e korban sorvadoz / Mert aljasság és ínség undorít. / De 
mocskos világotok mocskaihoz / Helyeslésem is hozzátartozik”,1 írja Brecht, 
és írják az Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése műsorfüzetében. Brecht 
saját korának és környezetének problémáira reflektált — hitt az átláthatóság-
ból következő megoldhatóságban és az „új” ember eljövetelében. „Brecht szín-
háza abból az emberből indul ki, aki a fennálló polgári viszonyok között él, és a 
világ megváltoztatására szólítja fel a nézőt. Vagyis olyan dialektikus folyama-
tokat kell megvalósítania, amelyek közvetítenek a valóság és a színpadi folya-
matok, illetve a színpadi folyamatok és a valóság között. Tehát létre kell hoz-
nia azokat a társadalmi feltételeket, amelyek mellett nem törvényszerű, hogy 
az ember embernek farkasa, és lehetségesek a humánus és autentikus kapcso-
latok — vagyis meg kell teremtenie az új ember születésének feltételeit.”2 A cél 
érdekében Brecht újraírja Hitler felemelkedését — nehogy az „új” ember elfe-
ledkezzen erről a történetről — a zöldségkereskedőket sakkban tartó gengsz-
tervezér, Ui képében. Továbbá egyenes megfeleltetéssel Németországot Chi-
cago, Ausztriát Cicero, Hindenburgot3 Dogsborough, a Reichstagot egy zöld-
ségraktár, Röhmöt4 Roma, Dollfusst5 Dullfeet szerepében mutatja fel. A félre-
értések elkerülése végett a jeleneteket frappáns feliratokkal zárja, amelyek a 
náci berendezkedés stációit elevenítik fel. Például miután a kilencedik jelenet-
ben (a raktártűz-per tárgyalása) a gyógyszerekkel elkábított Fishre fogja a 
megfélemlített és korrumpált bíróság a gyújtogatást, a következőket olvas-
hatjuk: „A Lipcsei Törvényszék egy nagy perben — a Reichstag felgyújtása után 
indult büntetőperben — halálra ítélt egy elkábított munkanélkülit. A gyújtoga-
tókat büntetlenül futni hagyták.”6 Brecht tehát ezen drámája esetében (való-
színűleg a témaválasztásból kifolyólag) nem tartja elegendőnek a színházi pél-
dázat felmutató erejét, didaktikus felkiáltójelet állít minden jelenet, illetve az 
egész darab végére, az epilógus formájában. („Lásson, ne csak nézzen a sze-
metek, / Győzzön a tett a meddő szó fölött. / Ez itt majdnem a földnek ura 
lett! / De a nép legyűrte, s ő a sírba dőlt. / Ám túl korai, hogy örüljetek — / Még 
termékeny az öl, honnan kijött.” 7) Ez a didaktikus jelleg 1941-ben elkerülhetet-
len társadalmi és kulturális szükségszerűség volt, Hitlerre nem lehetett és a 
hatásmechanizmus szempontjából nem is lett volna érdemes áttételesen ref-
lektálni.
2009-ben Zsótér Sándor jelenetzáró feliratok és epilógus nélkül játszatja a 
darabot. A Hitlerrel való párhuzam történeti és műelemzési adalék lesz, nem 
pedig az előadásban direkt módon megjelenő legitimáló tényező. Ez egyrészt 
eufemizálja a radikális történelmi olvasatot (és befogadhatóvá teszi az oly-
kor mesejátékba hajló formát), másrészt nagyon élesen világít rá arra, hogy a 
dráma második világháborús mankója nélkül is megállja a helyét. A kétszintű 
(vagy kétszínű) politikai beszéd, a félelemkeltés, a korrupció, a gazdasági vál-

1 Bertolt Brecht: Ballada a világ helyességéről (ford.: Eörsi István)
2 Fischer-Lichte Erika: A dráma története; Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001; 649. o.
3 Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934), német 
tábornok és nemzeti hős, a Weimari Köztársaság birodalmi elnöke. Polgárháborútól 
tartva 1933. január 30-án kinevezte Adolf Hitlert kancellárrá.
4 Ernst Röhm (1887–1934) sokáig Hitler bizalmas barátai közé tartozott, de „a hosszú 
kések éjszakáján”(1934. jún. 30.) több SA-vezetővel együtt őt is meggyilkoltatta. 
5 Engelbert Dollfuss (1892–1934) osztrák kancellár, az Anschluss előzményeként Hitler 
meggyilkoltatta.
6 Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit! (ford.: Hajnal Gábor)
7 Uo.

intézménytörténetéről szóló beszámolókat, a Bécsi iskola a nemzeti művé-
szettörténet-írásra tett hatásairól szóló előadásokat, a nemzeti művészetek 
fogalmának recepciótörténetét, és Paul Stirton jóvoltából lesz egy magyar 
vonatkozású előadás is (A Bécsi iskola Budapesten: Antal, Wilde és Fülep). A 
fentebb már említett Richard Woodfield szervezésében nemrégiben létrejött 
egy nyitott nemzetközi kutatócsoport, amely szintén a Bécsi iskolával foglal-
kozó kutatók számára nyújt fórumot: ez a Viennese Art Historiography projekt. 
Ennek első eredménye egy idén októbertől induló, kutatástörténettel foglal-
kozó konferencia-sorozat, melynek a Glasgow-i Egyetem Művészettörténeti 
Intézete ad helyet,8 de a közeli tervek között szerepel egy művészettörténé-
szek életművét bemutató monográfia-sorozat, valamint egy szabad elérésű 
online folyóirat indítása is, Journal of Art Historiography címmel. Az angolszász 
területeken a Bécsi iskola recepciójának eddigi favoritja egyértelműen Alois 
Riegl, a kutatás kiterjesztésével minden bizonnyal más életművek is előtérbe 
kerülnek majd. 

A kettős évfordulóhoz visszakanyarodva felmerül a kérdés, létezik-e a Bécsi 
iskola ernyőjénél közelebbi párhuzam Gombrich és Wickhoff életműve, érdek-
lődése között. Valószínűleg több ilyen kapcsolódási pont is található, én itt egy 
kevésbé ismert, de mindkettejük által kutatott témára, a képi elbeszélés prob-
lematikájára szeretnék kitérni. 
Wickhoff a Wiener Genesisben három fő (és egy kiegészítő) elbeszéléstípust 
ír le, amelyek közül egy, a folyamatos vagy kontinuus narratíva elve válik fon-
tossá a könyv érvelésében. Wickhoff gondolatmenetének lényege, hogy a 
késő római és a kora keresztény művészet közötti átmenetben a folytonossá-
got éppen ennek az elbeszélésmódnak a használata biztosítja, amely képalko-
tási mód Wickhoff szerint, valószínűleg az érvelés legitimálása okán, a római 
művészet saját invenciója, és a római boltozástechnika jelentőségével vetek-
szik. E narrációtípusnak tehát Wickhoffnál aktív, művészetformáló, sőt elsőd-
legesen stílusalakító szerep jut. Ennek akkor érezzük igazán a súlyát, ha fel-
idézzük, hogy a stílus fogalmának nemcsak a Bécsi iskola metodikájában van 
hangsúlyos szerepe, de a stíluskritikai módszer révén a művészettörténet 
egyik saját képelemző módszerének alapja. 
Amikor Wickhoff leírja a kontinuus narratíva elvét, azt a folyamat fogalmának 
segítségével teszi. Ez a fogalom részben a vizuális észlelés, részben az idő-
érzékelés érzetén nyugszik. Gombrich percepciós kérdések iránti elkötelező-
dése köztudott, azonban Gombrich az, aki szintén az időkérdésre hivatkozik a 
Moment and Movement in Art című tanulmánya bevezetőjében, felrója a szak-
mának azt, hogy a festői tér iránti túlburjánzó érdeklődés mellett a festői idő 
problematikája (amely nála is elsődlegesen a képi elbeszélés idejét jelenti) csu-
pán elenyésző figyelmet kap.9

Gombrich és Wickhoff narratívafogalma azonban jelentősen eltér egymás-
tól. Ráadásul e két eltérő értelmezés megfeleltethető a 20. század folya-
mán a képi elbeszéléskutatásban jelen lévő két irányzattal. Wickhoffnál a 
képi narratívatípusok történeti képződmények, eltérő korok eltérő narrációs 
elvekkel bírnak, és a narrációs módszerek változása összecseng a külön-
böző stílusok, történeti korok művészetének változásával. Ezt az irányvona-
lat a bizantológusok, köztük is elsősorban Kurt Weitzmann viszi majd tovább. 
Gombrich narratívafogalma absztrakt: a képi elbeszélés korszakokon átívelő 
jelenség, képnyelvi képződmény, amelynek legalapvetőbb jellemzője, hogy 
minden periódusban a kifejező mozgás, az akció és a gesztusnyelv révén 
teremt kommunikációs szituációt. A mozgásérzékelés pszichológiai vonatko-
zásainak vizsgálata okán kapcsolódik a vizuális narratívák vizsgálatának ezen 
irányzatához Rudolf Arnheim is. 

Gombrich ismert és elismert. Wickhoff arra vár, hogy újra felfedezzük. A képi 
elbeszéléskutatás bő száz éves történetében páratlan az a meggyőzőerő, 
amely Wickhoff érvelésének sajátja, és nem találunk senkit, aki a művészetek 
történetének alakulásában egy elbeszéléstípust ekkora fontossággal ruházott 
volna fel. Egy tudományág formálódásában játszott szerepe mellett ez a láto-
másszerű erő az, ami Wickhoff életművét ma is relevánssá teszi. 

A szerző az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő művészettörténészi- 
műkritikusi ösztöndíjában részesül.

8  Részletek itt találni: http://www.gombrich.co.uk/showcom.php?id=38
9  Gombrich: Moment and Movement. In: Art. Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, Vol. XXVII, 1964, 293-306.
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ság mind olyan elemei a cselekménynek, amelyek az általános érvényű visel-
kedési formák mellett tovább aktualizálják a drámát. Jelen esetben a Hitlerre 
visszautaló atavisztikus olvasat csak gátolná a recepciót. Az egyszerű meg-
feleltetések felszámolásával azonban vákuum keletkezik az előadás terében, 
amelyben egy kérdés visszhangzik: kicsoda Arturo Ui?
A vákuum beszippantja a kulisszákat. A függöny felhúzása után szemérmet-
lenül, a nézőtéri fényektől is megvilágítottan8 mered ránk egy hatalmas karfi-
ol.9 Kuncogás a nézőtéren. Valóban komikus, ugyanakkor nyugtalanító is, mint 
az egész előadás. Végig látjuk az ügyelőt és a technikust a jobb első sarok-
ban. Tétlenül és közönyösen szemlélik az eseményeket, kivéve, amikor szoro-
san vett feladatukat végzik. Hasonlóan Arturo Ui zöldségeseihez. A karfiol fő 
jellemzője gigantikus mérete, amely az Örkény stúdiójának apró terében még 
aránytalanabbnak hat. Ha valamit ennyire felnagyítanak, óhatatlanul fenye-
getővé ugyanakkor giccsé válik. Konyha-gengszterből megalomániás diktá-
torrá avanzsált főszereplőnk biztos ilyen köztéri szobrot emeltetne. Méreténél 
fogva önálló entitás, amely Kerekes Éva játéka mellett dominálja az előadást. 
Ez a zöldségszörny szervezi meg az egész teret. Kinyitható, szétszedhető, 
elforgatható. Működhet szocreál szobabelsőként, megmászható glóbuszként 
vagy éppen vetítőfelületként. Horizontálisan (először Dogsborough villájánál 
a karfiol virágának felemelésével), majd vertikálisan is (például Ui bázisa a fél-
bevágott karfiol belseje) szétnyílik. De a kint és a bent is a karfiol bűvöleté-
ben határozódik meg, hiszen többször is ajtók és ablakok nyílnak rajta, illetve 
a belsejében ülő Színészmester (Csuja Imre) és a nézők háta mögött megje-
lenő Roma (Ötvös András) arcát is rávetítik (tovább növelve a zöldség visz-
szataszító emberi entitás jellegét). A karfiol nem csak a tér, de ebből követ-
kezőleg a színészi játék meghatározója is. A karfiol előtt, a karfiol mellett, a 
karfiolon és a karfiolban rendeződnek újra és újra tablóba a színészek a sok-
szereplős jeleneteknél, illetve a karfiol kimért visszataszítósága keretezi inti-
mebb jeleneteiket. A génkezelt óriás árnyékában a legélesebb emberi pillana-
tok is relativizálódnak. Mért ne tudná Ui/III. Richárd elcsábítani Frau Dullfeet/
Lady Annát férje temetésén, ha egy hatalmas karfiol tetején ülnek? A harma-
dik alkotóelem, amelyet a karfiol magához szippant, az maga a szöveg.  
A brechti karfioltröszt árujának ilyen markáns kiemelése a textusból és kiállí-
tása a színpadra10 azért szerencsés, mert soha nem engedi elfelejtenünk, hogy 
a történések mögött gazdasági érdekek és manipulációk húzódnak meg. Egy 
szinttel feljebb pedig az emberi korrumpálhatóság11 kikerülhetetlen bizonyíté-
kaként jelenik meg a zöldségkereskedők ruháján12 és arcán13 is. A díszlet tehát 
hangsúlyosan és kreatívan segíti a szerep, a szituációk és a szöveg eltartását, 
sőt, szerencsés interakcióba lépteti őket egymással.14 Vagyis „a díszlet nem-
csak felszabadul mimetikus funkciója alól, hanem az előadás egészéért is fele-
lősséget vállal, miután annak belső mozgatójává válik. A tér egészét betölti 
testi valójában éppúgy, mint jelentéssel bíró ürességeivel, melyeket a szín-
padi térben képes kialakítani. Formálhatóvá (fontos a világítás), kiterjeszthe-
tővé, és a színész játékával, valamint a közönség recepciójával egyenlő kiterje-
désűvé válik.”15

A karfiol mellet a másik főszereplő Arturo Ui. Megjelenítője a rózsaszoknyás, 
szendén mosolygó, szőke, törékeny Kerekes Éva. Kislány, aki a hatalmas zöld-
ségek birodalmába tévedt, ahol kisebb-nagyobb vérengzések árán átveszi a 
hatalmat. Vonzó és veszélyes. Rózsa tövisekkel. Csuklóján pánt műanyag (!) 
tüskékkel. Radikális díva, Kylie Morvai Krisztina Minouge. Piros szoknyája a 
nemzeti trikolort adja ki a karfiol zöld-fehérje mellett. Szövegének kilencven 
százalékát arccal a közönség felé mondja, ő tartja a legdirektebb kapcsolatot 
velünk (zöldségesekkel). Játéka visszafogott, okos, elegáns és nagyon humo-
ros. Egy-két ponton élezi ki Ui érzelmeit, ilyenkor fenyegető affektálásba csap. 
Arturo Uit színésznő játssza. Szerencsés ambivalencia ez is, ahogy a karfiol 
valótlan mérete. A szöveg szerint Ui férfi, úrnak szólítják, a színpadon mégis 

8 A nézőtéri fényeket az előadás alatt, többször le-, majd felkapcsolják, fénydramatur-
giai ritmust adva a cselekménynek (de a fényváltások helyének pontos okát megvilágí-
tatlanul hagyva). 
9 Díszlet: Ambrus Mária.
10  Hasonló gesztus Ui rózsaszoknyája is. „S ki ne gondolna Harmadik Richárdra? / Mert 
a fehér és piros rózsa / szörnyű, vad háborúja óta / Ilyen tomboló mészárlás nem járta!” 
(Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit!, Hajnal Gábor fordítása, kiemelés tőlem.) Ez 
azonban más jelentéssel is telítődik (lásd lejjebb). 
11  „… Ez korrupció! Most / Aztán Dogsborough nyakig van a szarban!” (Bertolt Brecht: 
Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése, Ungár Júlia fordítása). 
12  Jelmez: Benedek Mari.
13  Maszk: Szabó Cili.
14  Ennek a kölcsönhatásnak egyik legszebb példája, amikor a drámában Dougsborough 
beleegyezik a gengszterek ajánlatába, a színpadon Csuja Imre belép a karfiolba (amelynek 
éppen ekkor emelkedik fel először a teteje, kialakítva a villa terét), és a következő mondat 
hangzik el: „Benne vagyok.” (Bertolt Brecht: Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése, 
Ungár Júlia fordítása).
15  Patrice Pavis: Színházi szótár; L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006; 91.o., díszlet 
szócikk.

nőként jelenik meg, méghozzá sallangmentes femininitással. A látottak ismét 
feszültségbe kerülnek a szöveggel, olyan távolságot teremtve, amely lehetővé 
teszi, hogy Uira prekoncepciók nélkül tekinthessük, és nem utolsó sorban kli-
sék nélkül játszhassák el. Ez az Arturo Ui nem egy történelmi alak parafrázisa, 
hanem egy új identitás, egy új fenyegetés, aki nem csak Washingtont és Det-
roitot, de „Balmazújvárost, Pilisborosjenőt és igen, Budapestet is”16 el fogja 
érni. Záró gesztusként Kerekes kibújik szerepéből (és jelmezéből), egy újabbat 
vesz fel, Ui alakja összevonódik Brecht kódájával, a vérző karú asszonnyal. Gyö-
nyörű pillanat: a legfelső a legalsóhoz kapcsolódik. És a hatalmas karfiol elin-
dul felé, mintha csak a színpadról akarná letaszítani (Ui áldozatait, ugyanakkor 
magát Uit is!17), miközben minden idézőjel ellenére a lehető legközvetlenebbül 
megérintve kapjuk meg a kérdést: „Senki nem állítja meg ezt a pestist?”18

16  Részlet az előadás szövegéből.
17  „Ez itt majdnem a földnek ura lett! / De a nép legyűrte, s ő a sírba dőlt.” (Bertol 
Brecht: Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése, Hajnal Gábor fordítása).
18  Bertolt Brecht: Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése, Ungár Júlia fordítása).

Jelenet az előadásból (Bertolt Brecht: Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése,  
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