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„Amikor szegény Szőnyi Kató beteg lett, másnak
kellett átvenni a Brecht-darab újrarendezését. Szilágyi
behívatott, elém tett egy vastag könyvet, A kispolgár
hét főbűne Szőnyi-féle, 1969-es, percre lebontott
és kidolgozott rendezői példányát. Megkaptam Szi-
lágyitól az utasítást: „akkor eszerint folytassad, légy
szíves”. Azt feleltem: „szó sem lehet róla. Ezt itt ha-
gyom, hozzá sem nyúlok, megcsinálom a magamét.”
Ez a darab tele van utalással arra, hogy a szocia-
lizmus közben iszonyatos embertelenségek történ-
tek. A végén volt egy kivágás-sor különböző arcokról,
ami nem volt valami kedvező a rezsimre nézve.”59

(Urbán Gyula)

„A kispolgár hét főbűne nem tartozik Bertolt Brecht
főművei közé. Sőt! Urbán Gyula, az előadás rende-
zője jó érzékkel kerülte ki azt a buktatót, amit

az ilyen, közvetlenül agitáló műveknél a múló idő
jelent. Tisztában volt azzal, hogy az az igazság,
amelynek kimondása valamikor már önmagában
is merész, megdöbbentő, felháborító lépésnek tűnt,
ma már többé-kevésbé közhellyé kopott; de tisz-
tában volt azzal is, hogy a közhelyek mögött szuny-
nyadó igazság ma újra s tán minden másnál aktu-
álisabb. Tudja, hogy az az ironikus fintor, amellyel
Brecht és Kurt Weill bizonyítja, hogy az érvényesü-
lésre törekvő kispolgár torz értékrendjében a hajdan
volt büszke polgári morál a feje tetejére állt, hogy
a hétköznapok gyakorlatában az erény bűnné mi-
nősült, a bűn erénnyé magasztosult, a mai való-
ságnak is hűséges – torz – képe, és az ennek tet-
tenéréséhez megtalálja alkalmas eszközöket. Urbán
a kispolgár skizofréniáját, a hirdetett és a gyakorlat
diktálta morál tudathasító ellentmondását jelképező,
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59  Interjú Urbán Gyulával (Készítette Hutvágner Éva. 2018. PIM–OSZMI. https://szinhaztortenet.hu/hu/interview/-
/record/ITV22064?from=szinhaztorteneti-forum;jsessionid=AB0B99B888C5B3D24AB9572EDD8BBE01) Utolsó letöltés:
2019. 08. 29.

Képpé formált tandráma, 1969
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megkettőzött Anna – az okos, hideg és számító,
valamint a tehetséges, szertelen és emberi – tör-
ténetéhez napjaink újsághírei, apróhirdetései közül
válogatott illusztrációkat. Megdöbbentőket és jel-
lemzőket. E feliratok szuggerálják, hogy ez a kancsal
morál ma is eleven, napjainkban is hat. Alighanem
ennek köszönhető, hogy az előadás át tudja hidalni
a darabból adódó egyenetlenségeket.
A Koós Iván tervezte látványvilág, a főbűnök dé-
monainak maszkrendszere, Anna II. és a körülötte
megelevenedő bábuk sora az élő színészek jel-
mezeivel harmonizál, ugyanakkor élesen el is
különül tőlük. Az alighanem tudatosan vállalt

panoptikumhatás jól rímel az elmondott-elénekelt
történetet szemléltető játékra. A díszlet lehetőséget
adott arra is, hogy egyes képek között kivetített
hírek és hirdetések a színpad két oldalán vizuá-
lisan is kötődjenek az előadás egészéhez.”60

(Csík István)

(Bertolt Brecht – Kurt Weil: A kispolgár hét főbűne.
Adaptáló: Szilágyi Dezső. Tervező: Koós Iván. Ren-
dező: Urbán Gyula. Szereplők: Kozári Eszter, Szakály
Márta, Sallay Virág, Erdős István, Kárpáti Gitta, Kássa
Melinda, Csajághy Béla, Elekes Pál, Gruber Hugó,
Ősi János, Pataky Imre)

Anna I. és Anna II. meg a „bábok”, 1985 

60 Csík István: Brecht és Jarry az Állami Bábszínház műsorán. (Színház, 1985. 12. 20. o.)
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Koós Iván maszk-tervei


