
tébb egyenlőtlenek. Markovits Bori (Leo-
nora) súlyos beszédtechnikai-hangkép-
zésbeli fogyatékosságokkal küszködik az
első részben, s csak a szünet után talál
magára, a Fiescóval közös jelenetben. Baj-
za Viktória mint Júlia: hódító jelenség,
csakhogy „szólókra" kényszerül, úgy-
szólván partner nélkül, s így önnön lehe-
tőségeitől is elmarad. Szép teljesítmény e
korlátok között is, ahogyan Júlia nyil-
vános megszégyenülését elénk idézi.

Ha tisztázatlan (rosszul megkonstruált)
a főszereplők kapcsolatrendszere,
könnyen nyomulhat az így támadt űrbe
Muley Hasszánnak, a mórnak az alakí-
tója, már csak azért is, mivel századunk
közönsége sokszor bizonyul fogéko-
nyabbnak a színes gazemberség, mint a
szürke tisztesség megjelenítése iránt. Kó-
ti Árpád szép beszédű, karakteres moz-
gású Hasszánja is némiképp az előadás
motorjává vált; nem ártott volna azonban
több humorérzék, felszabadultabb
komédiázás, sátánosabb hangvétel.

Az összeesküvő republikánusok cso-
portjából még a kellemes külsejű Rosta
Sándor (Bourgognino) s a színpadi tör-
ténésekre hibátlanul figyelő, mindig kész
Sziki Károly (Calcagno) érdemel emlí-
tést; a Doriákhoz húzók közül pedig Lo-
mellinónak, azaz Sárközy Zoltánnak volt
néhány hatásos pillanata: a törleszkedő,
talpnyalói kegyetlenség ábrázolásakor.

Mi hát a végső mérleg? Tempótlan, s
még csak szemet sem igen gyönyör-
ködtető, úgynevezett korrekt (=izgalom
nélküli, hét óra hétkor zavartalanul el-
kezdődő, fél tíz tájt biztonságosan befe-
jeződő, vastapsot is kicsikaró) előadás.
Pilinyi Márta ízléses, szerényen, vissza-
fogottan reneszánsz (de a figurák jellem-
zését nem segítő, sőt éppen: kinek-kinek

véletlenszerűen juttatott) jelmezeiben
sem a XVI. század mai tanulságait nem
sikerült végiggondolni, sem hatalom
(politika) és morál, közélet és magán-
szféra általános érvényű, „idők feletti"
problematikáját megközelíteni.

Pedig a ma emberétől sem idegen a
schilleri eszmény, melynek megvalósítá-
sát mi ugyan egészen más alapon képzel-
jük, mint ahogyan a nagy költő remélte;
mi is vágyakozunk abba a világba, abba a
társadalomba, ahol s amelyben „az ember
saját szép természete irányítja a ma-
gatartást, ahol az ember merész egysze-
rűséggel és nyugodt ártatlansággal jár a
legbonyolultabb körülmények között, s
nincs szüksége sem idegen szabadság
megsértésére, hogy saját szabadságát ér-
vényesítse, sem méltóságának elvetésére,
hogy kellemet mutasson".

A Fiesco is a szabadság abszolút érvé-
nyesülésének, az „esztétikai állam" megte-
remtésének irányába vezető utat vizsgálta
a történelmi analízis segítségével. És Schil-
ler útmutatásának korszerű rekonstruá-
lását, egyszersmind - színházművészeti
produkcióvá érlelt - bírálatát reméltük a
debreceni Csokonai Színház előadásától.

Schiller: A genovai Fiesco össszeerküvése
(Debreceni Csokonai Színház)
Gall József fordításának felhasználásával for-

dította és magyar színpadra alkalmazta: Czímer
József. Rendező: Gali László. Dramaturg:
Cserje Zsuzsa. Szcenikus: Kathi Márton.
Díszlet: Csányi Árpád m. v. Jelmez: Pilinyi
Márta. Koreográfus: Bárány Ilona. Zene:
Kelemen László.
Szereplők: Simor Ottó, vitéz László, Cser-

nák János, Sárosdy Rezső, Rosta Sándor,
Sziki Károly, Dánielffy Zsolt, Sárközy Zol-
tán, Kóti Árpád, Borbély Sándor, Bajza
Viktória, Markovits Bod, Bökönyi Laura,
Kő-száli Ibolya, Gedai Mária, Wittchen
Vera, Sárady Zoltán, Horányi László.

SZŐDY SZILÁRD

Abszurd ősök nyomában

Füst Milán- és Szép Ernő-bemutatók
Debrecenben

Az abszurd eredete iránti érdeklődés
nemcsak az irodalomtörténészeket, a
drámatörténészeket vonzza, hanem az élő
színházat is. Erre utal például az, hogy
Pinczés István Szép Ernő „bájos gro-
teszkjében", a Májusban és Füst Milán
„álkomédiájában", A zongo r ában abszurd
ősöket vél felfedezni. Ha csak a két játék
alapszövetét vizsgáljuk, máris igazat kell
neki adnunk.

Egy nő, aki nem tud zongorázni, de
életét teszi fel arra, hogy zongorát vegyen,
mert rögeszméje: a zongora által
megvalósuló idill mentheti csak meg el-
nyűtt családi életét, illetve egy öngyilkos,
aki „életveszélybe" kerül, mert találkozik
a szerelemmel, az életet habzsolni akaró
lánnyal - ezek bizony nem nélkülözik az
abszurd vonásokat. De a becketti ,pinteri,
ionescoi abszurdtól különbözik ez a két
darab, itt ugyanis mindkét drámának a
drámán belül van meg az „epikai hitele". A
zongorában a torz, de elfogadott
hétköznapok életmenetéhez képest
abszurd Módl Johanna kívánsága és
idillhajszolása, a Máju s ban az öngyilkos
cselekedetsora az egyfelvonásost indító
„haláltánc-panoptikum" kiüresedett
életszituációihoz és a lány csak fiatal-
ságából és tapasztalatlanságából követ-
kező élethabzsolás-vágyához képest az.

Ez a realitásban gyökerező abszurditás
fontos támpontot ad ahhoz, hogy egy
ehhez illő, stilizált játékmódot próbáljon
ki a rendező vezetésével a társulat. A
színészeknek szituációnként kell
tisztázniuk a realista és a távolságtartó
játékstílus közötti kényes egyensúlyhely-
zeteket. Ezt az egyensúlyhelyzetet egy
figurán belül is létre kell hozni , de mind-
két darabban egy-egy szerep és a többi
alak közötti viszonylatrendszerben is.

Pinczés István komolyan veszi, hogy a
színházi élmény nemcsak a konvencio-
nális nézőtér-színpad viszonylatban lé-
tezhet. Előző rendezéseiben is törekedett
arra, hogy az épületbe való belépés pil-
lanatától kezdve az előadás miliőjét, han-
gulatát megteremtse. Az előcsarnokban
nemcsak a két egyfelvonásos díszletma-
kettje és a jelmeztervek képei fogadják a
gyülekező nézőket, hanem egy kurblis

Sárosdy Rezső, Rosta Sándor és Bökönyi Laura a Schiller-drámában



teszkebb a feltételezett udvaroltatás, illetve
a kapcsolatkialakítás a fiatalabb sógorral.
Kállay Bori - koránál, alkatánál fogva -
természetesen nem ezt a figurát játssza cl.
Az ő elhanyagolása igazságtalanság. Egy
fiatal nő próbálja meg bájait felhasználni
céljai elérésének érdekében. Az idilli élet
ígéretének kicsikarása után egyszerre
oldódik fel minden feszültsége és omlik
bele a bájolgó zongorajáték mimika- és
gesztusrendszerébe - ezzel hiteltelenítve a
happy endet. Korcsmáros Jenő egyszerre
mutatja fel azt a realista módon ábrázolt
típust, akinek elzüllése a társadalmi
körülmények miatt szinte tor-vényszerű és
azt a bumfordi, akarat nélküli bábot, aki az
erősebb nők - a nővér és a feleség -
befolyása alatt soha nem vált férfivá.
Groteszk lázadása az utolsó képben
mestermunka.

A Májusnak alig van története. A lizsében
1915 -ben varázslat születik. Az oda-tévedt
szerelmesek megzavarják az ön-gyilkost
tette elkövetésében. A fiú elfut, amikor a
rendőr igazoltatni akarja, és a lány - életre
csodálkozásával, vitalitásával - ismét
„életveszélybe" sodorja az ön-
gyilkosjelöltet.

Nem a történet a lényege ennek a játék-
nak, hanem a gondolatokban feszülő el-
lentétpárok - az élettel való leszámolás

Szép Ernő: Május (Korcsmáros Jenő Vándor Éva és Szatmári György) (Várdai Magda felvételei)

és az életigenlés, a magány és a társkere-
sés, a kétségbeesett reménytelenség és a
szerelem - között feszülő ív. És a líra.

A játékot bevezető (és ma már az egész-
hez egy kissé túlméretezettnek tűnő) pa-
noptikum, a halál- (illetve élet-)tánc -
amely ebben az előadásban egy körhintán
jelenik meg felfogható lírai élet-
vallomások sorozatának. (Néhány kitűnő
színészi felvillanás tanúi lehetünk itt, így
Schaffler Zoltán mint handlé, és Szatmári
György - aki a fiút is jól játssza - mint
csibész.)

Az előadás revelációja Vándor Éva a
lány szerepében. A kamaszkor és a fel-
nőttség határán álló, s a felnőtté válás fo-
lyamatának küszöbét éppen a játék fo-
lyamán átlépő lányt pszichológiailag és
fizikailag hitelesen formálja meg. Ugyan-
akkor okosan kívülről is szemléli a figu-
ráját. Játékot játszik a játékban, miközben
álcinizmusát, „félvilági romlottságát" az
életszeretetből és a másik embert
megmentő érdeklődésből táplálkozó tisz-
taság jellemzi.

Korcsmáros Jenő az öngyilkos szere-
pében egyenrangú partnere Vándor Évá-
nak. Ahogy belesodródik a lány életébe, s
ahogy vissza-visszakapaszkodik meg-
alapozott kiábrándultságába, az hitelessé
teszi a játék keserű, de végül is életigenlő
kicsengését.

Kastner Péter díszlete a Füst Milán-
darabot stilárisan egységbe fogja, jelzéses
realizmusa, a forgó funkcionális fel-
használása az előadás jó ritmusát szolgál-
ja. A Május körhintája egyszerre jelzett és
hangsúlyos tere a lizsének - és szimbolikus
is, amikor a lírai, illetve belső drámai
csúcspontokon üresen fordul meg. Szabó
Ágnes ruhái jól hordhatók, kifejezik azt a
világot, amelyet a környezet sugall.

Füst Milán: A zongo ra - S z é p hozó: Május
(Debreceni Csokonai Színház Karrtaraszínháza)

Rendező: Pinczés István. Díszlettervező:
Kastner Péter. Jelmeztervező: Szabó Ágnes.

Szereplők: Korcsmáros Jenő, Kállay Bori,
Tikos Sári, O. Szabó István, Vándor Éva,
Szatmári György, Szarvas József, Szoboszlai
Zoltán, Bálint Mária, Tóth Emmi, Marossy
Tamás, Schaffler Zoltán.

Jelenet Füst Milán: Zongora című egyfelvonásosának debreceni előadásából

gramofon harsogja a tízes-húszas évek
slágereit, kupléit.

Az est tudatosan úgy van komponálva,
hogy a Füst Milán-játék - amely ősbemu-
tató - megelőzi a Májust, annak ellenére,
hogy a megírás időrendje és a történés
ideje éppen fordított ( A zongora 1925, a

Május 1918). Ugyanis a monománia
kiteljesedése és groteszk lezárása A zon-

gorában korántsem olyan súlyú és tovább-
rezgésű, mint a nyelvi és játékbeli köny-
nyedséget sugárzó Szép Ernő-darabé.

A zongora alaptörténete: Mühlstadt
Arthur (Korcsmáros Jenő) gabonabizo-
mányos kezdi kiinni magát a tisztes pol-
gári létből. Felesége, Módl Johanna (Kál-
lay Bori) elhatározza, hogy bármi áron
megmenti férjét és családját a zülléstől,
ezért olyan otthont teremt számára, amely
vonzóbb a kocsmánál. Ennek reális
akadályait (a százéves anyóst, a pénz-
telenséget, a férj igénytelenségét stb.)
nem méri fel, csak eldönti, hogy a meg-
oldás a zongora, amelynek, már a helyét is
kialakította a lakásban. s megindul a
bajsza a zongora megvételéért és a légvá-
rak építése a boldogság vissza(?)szerzé-
séért. „A tragikomikus, többször
burleszk-be hajló vesszőfutás közben
kiderül ennek a társadalmi-emberi
visszásságokkal teli életnek a
kilátástalansága, tarthatatlansága. Módl
Johanna végül is meg-veheti a zongorát,
de az utolsó vízió - Johanna
árnyékzongorán játszik - a kérdéseket
továbblebegteti, nem zárja le.

Az előadás hajtómotorja Johanna sze-
repében Kállay Bori. Az eredeti drámában
Johanna már egy kissé túlérett korú
„tehén" - ahogy férje részegségében titu-
lálja. A fizikailag elhanyagolt, korosodó
nő esetében lélektanilag hitelesebb lehet a


