
kissé meghaladta az idő. Már akkor,
amikor a Camus-darab született, tulaj-
donképpen a nemzetközi forradalmi gya-
korlatban az volt az izgalmas, hogy a
Sztyepanokat is pörbe fogták, s a cél és az
eszköz valóban roppant kérdése, a
történelemnek talán legpatetikusabb
problémája immár, hatványozottabb erővel
jelentkezett és tragikusabb tanulsággal
szolgált.

A pécsi Nemzeti Színház kamarater-
mében előadott drámát Katona Imre lelkes
hódolattal rendezte meg. Munkája az
immár méltán klasszikusnak tekintett
Camus előtt tisztelgő és az írót jellemző
puritán egyszerűségre törekvő
hűségnyilatkozat. Katona nem hódolt az
oly divatos rendezői aktualizálásnak -
pedig a darab szinte tálcán kínálta föl a
mai terrorizmusra történő kacsintásokat. Á
sárgán derengő ablak, a csupasz és fehér
fal akár egy Corneille-tragédia kerete is
lehetne, melyben a becsület és a kötelesség
nemes hősei mérkőznek, a feszes
konfliktus pengeéles kétségei közt. Sajnos,
a rendező nem maradt következetesen
klasszikus: megengedte, hogy a
díszlettervező Csányi Árpád a kopár
forradalmárszoba közepére ionescós
székhalmazt telepítsen, s ezek az ülő-
alkalmatosságok aztán fontos kellékekké
válnak: a hősök le-leemelnek egyet, a
földhöz vágják, ráülnek, majd megfordítva
visszarakják a kupacra.

A rendező dicséretes hűségét említettem
az imént. Vagyis - A székektől el-tekintve -
odaadóan állt Camus szolgálatába, jól
ütemezve a csöndet és izgalmat, helyesen
kiemelve a darab drámai csomópontjait.
Camus elképzeléseit a színészekkel együtt
azzal a „jókedvű alázattal" igyekezett
megvalósítani, mely-ről a szerző beszélt
egy nyilatkozatában. Ez a mű azonban
elsősorban könyvdráma. Színpadon a
szöveggel áll vagy bukik. S itt, sajnos, a
rendező nem mutatott elég erélyt. A
színészek szöveg-mondása ugyanis
tökéletlen: nagy lendülettel elkezdett
mondatok maradtak a torkukban, jelzőket
nyeltek le, és elharapták az állítmányt
(tisztelet a kivétel-nek!). Pedig Camus
kristályos stílusa (Czímer József
tolmácsolásában) igazán színpadra termett,
könnyen mondható szöveg.

A jól összeforrott együttesből (e sorok
írója a kilencedik előadást látta) Vallai Pé-
ter izzó lelkű, az emberarcú forradalmiság
lázában égő Kaljajevje emelkedik ki.
Csíkos Gábor Sztyepanja nagyon erélyes
és következetes, de, úgy érzem,

Camus szektásabbra szabta. Koszta Gab-
riella Dorája szép és vonzó, de inkább
Csehov, semmint a Camus imádta Dosz-
tojevszkij hősnőit idézi. Dávid Kiss Fe-
renc pontos, ámbár halvány Anyenkov-
alakításáért talán inkább maga a szerep
felelős. Bán János - mint a szinte még
kamasz Vojnov - jól játssza a megtorpanó
hőst, nem az ő hibája, hogy végső
helytállása nem kellő hitelű. Galambos
György rendőrfőnöke nem elég sima-
szájú, s csak sápadtan cinikus. Paál László
remekelhetett volna Fokának, a parlagi
muzsiknak, ennek a jámbor hóhérnak a
hálás szerepében. Bókai Mária csinos
operett-nagyhercegnőjéről alig hihető,
hogy valóban vallásos.

Albert Camus: A félreértés (miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Bognár Róbert. Zene: Mártha

István. Rendező: Balázs Ádám f. h. Díszlet:
Gergely István. Jelmez: Fekete Mária. Ren-
dezőasszisztens: Kalapos László.

Szereplők: Demeter Hedvig, Körtvélyessy
Zsolt, Simon Éva, Péva Ibolya, Szabados
Ambrus.

Albert Camus: Az igazak (pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Czímer József. Rendezte: Katona

Imre. Díszlettervező: Csányi Árpád m.v.
Jelmeztervező: Schäffer Judit m.v. A rendező
munkatársa: Lizitzky Gizella.

Szereplők: Koszta Gabriella, Bókai Mária,
Vallai Péter, Csíkos Gábor, Bán János,
Dávid Kiss Ferenc, Galambos György, Paál
László, Szivler József.

E számunk szerzői:

BAJOMI LÁZÁR ENDRE író,
műfordító

BALOGH TIBOR
a Színházművészeti Szövetség munkatársa

BANYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

DÉVÉNYI RÓBERT
a Népművelési Propaganda Iroda
irodalmi szerkesztője

FEUER MÁRIA
a MUZSIKA főszerkesztője

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KROÓ ANDRÁS újságíró
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa RÓNA KATALIN

újságíró,
a Hungarian Travel Magazine munkatársa

SZÁNTÓ ERIKA
a Magyar Televízió dramaturgja

SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
a Népszava munkatársa

UNGVÁRI TAMÁS
egyetemi tanár,
a Színház- és Filmművészeti Főiskola
tanára

BALOGH TIBOR

Schürzinger átgázol
Schürzingeren

Ödön von Horváth színjátéka
Debrecenben

Kevés bizonytalanabb kimenetelűnek tet-
sző vállalkozást tudok elképzelni hirtelen,
mint Hegyi Árpád Jutocsáét, aki főiskolai
vizsgaelőadás gyanánt megrendezte
Debrecenben Ödön von Horváth hosszú
egyfelvonásosát. A vállalkozás re-
ménytelenségének fő oka az, hogy a
Kazimir és Karolin - akár Horváth többi
darabja - eredendően közönségellenes
mű. Fönnáll a veszély, hogy a publikum
elméje és szíve nem fogadja be (nem
tudja vagy nem akarja befogadni) a pro-
dukciót.

S ez nem véletlen. A Kazimir és Karolin
alcíme szerint népszínjáték, a meghatáro-
zást azonban - félreérthetősége miatt -
közönséges színjátékra változtatták a szín-
padra állítók, és ebben a kifejezésben
csakugyan pontosabban tükröződik a
darabbal kapcsolatos írói nyilatkozatban
is megfogalmazott szándék: „Németor-
szág az összes európai államhoz hasonló-
an kilencven százalékban tökéletes vagy
szerencsétlen kispolgárból áll. Ha tehát a
népet akarom ábrázolni, akkor nyil-
vánvalóan nem a maradék tíz százalékot
szabad ábrázolnom, hanem, korom hű
krónikásaként, a nagy tömeget ... Sze-
memre hányják, hogy túl nyers vagyok,
túl undorító, túl borzasztó, túl cinikus,
meg még sok más derék tulajdonságot is -
és közben nem veszik észre, hogy semmi
mást nem akarok, mint hogy a világot
olyannak mutassam be, amilyen." Akkor
tehát, ha a nézőtéren ülők társa-dalmi
tagozódás szerinti megoszlása semmiben
sem különböznék az Ödön von Horváth
ábrázolta világban érvényes volt
arányoktól, a jelenlevők kilencven
százaléka önmagára volna kénytelen is-
merni a darabban: s ha, azt látván, hogy
közönségesnek, undorítónak és torznak
mutatja őket az eléjük tartott tükör, bi-
zony nem tapsikolnának örömükben.

Feloldhatatlan térigény-paradoxon ke-
letkeznék ezáltal: míg egyfelől a szín-
padot egy müncheni sörfesztivál monstre
tömegjeleneteihez kellene kitágítani, ad-
dig a nézőteret a maradék tíz százalék
számára volna szükséges zsugorítani ah-
hoz, hogy viharos taps tölthesse be a ter-
met. Vagyis - első látszatra - egy stúdió-



nézőteret kívánó, nagyszínpadot igénylő
előadás rendezésére vállalkozott Hegyi
Árpád Jutocsa, alaposan föladva a leckét
vizsgáztatóinak, közönségnek és tanár-nak
egyaránt. A vizsga azonban sikeres. Az
önkritikus, tárgyilagos önszemléletre kész
néző tanulságokkal gazdagodva, saját
satnya lénye ellen fölvértezve távozhat egy
a szerző eredeti szándékához hűséges,
gazdag fantáziával, invenciózusan
megvalósított előadásról.

A Kazimir és Karolin cselekménye banálisan
egyszerű, a darabban zajló események
szinte lényegtelenek. Annál fontosabb a
színpadi látvány és a párbeszédek
egymásra hatása következtében ki-
bontakozó három gondolati réteg. Közülük
a legfelszínibbnek a történelmi üzenet síkja
mondható. A darab az 1928-1931 közötti
müncheni sörfesztiválok (népünnepségek)
egyikén játszódik, vagyis a nagy
konjunktúrát követő, a gazdasági válságot
megelőző esztendők valamelyikében. A
cselekmény időpontjában a látványosságok
még nagy közönséget vonzanak, de a
válság első áldozatai már ott téblábolnak a
mulatók között: Kazimir, az állástalanná
vált gépkocsi-vezető az ünnep
forgatagában elveszíti szerelmesét, a
hivatalviselők kasztjába tartozó, szilárd
egzisztenciára vágyó Karolint. A lány
először a feltörekvő Scbürzinger
szabásszal ismerkedik meg, aki azonban
felkínálja őt főnökének, Rauch
kereskedelmi tanácsosnak. Karolin, miután
csalódik Rauchban, Kazimir pedig már
nem fogadja vissza, végül a szabász
karjaiban „lel oltalmat". Á történelmi
üzenet kulcsfigurája Schürzinger: a rafinált
megalázkodással hatalmát építő,
érzelemtakarékos, sőt az érzelmeket áruvá
tenni kész, kegyetlenül logikus,
gusztustalanul célszerű nyárs-polgár
típusa; az a lény, aki majdan jellegzetes
képviselője lesz a fasizmust ki-szolgáló-
támogató társadalmi rétegnek. Szívós
kitartással, lépteit aprózva, de pillanatnyi
megtorpanás nélkül törtet célja felé.
Amidőn átengedi Rauch kereskedelmi
tanácsosnak váratlan szerzett kincsét,
Karolint, cinikus replikával idézi a XV.
Lajos hadnagyáról szóló adomát:

„RAUCH: (.. ) XV. Lajos egy este a
hadnagyával és annak menyasszonyával
elment a lovardába, és ott az a had-nagy
nagyon gyorsan elköszönt, mert rendkívüli
módon megtisztelve érezte magát, hogy
uralkodója valahogyan érdeklődött a
menyasszonya iránt ... meg-tisztelve érezte
magát, uram, megtisztelve!

SCHÜRZINGER: Igen, ez az adoma
nem ismeretlen előttem. Aztán az illető
hadnagyból nemsokára főhadnagy lett."

A második jelentéssík a jelenkori analógiák,
a napjainkban sokasodó gazdasági-
társadalmi válságtünetekre utaló kép-
zettársítások rétege, amely réteg a kon-
textuson kívüli tényezőkkel való köl-
csönhatásból keletkezik: a pillanatnyi
társadalmi-politikai helyzet a darab szín-
revitelének időpontjában visszahat a szö-
veg értelmezésére. A jelenkori analógiák
szférájának előterében Kazimir, Szemes
Franz és az ő Ernájának alakja áll. Va-
lamennyien a válsághelyzettel szemben
kialakítható egy-egy jellegzetes maga-
tartásformát képviselnek. Kazimir a
kiúttalanság érzésétől pánikba zuhanó,
magával bármit kezdeni képtelen, a tör-
vényesség játékszabályait azonban mind-
végig tiszteletben tartó áldozat. Szemes
Franz, a besurranó tolvaj, egyszerű lo-
gikája szerint viszont az a törvény, amely
nem képes megélhetést biztosítani be-
csületes szándékú állampolgárának, bát-
ran áthágható. A harmadik nézetet
Szemes Franz Ernája képviseli, aki - egy
kőbányában agyonlőtt bátyját idézve -
úgy véli, hogy az érvényben levő társa-
dalmi rend megváltoztatása jelenti a
válságból kivezető utat.

Egy sorsát elszenvedni kész kisember,
egy köztörvényes bűnöző és egy politikai
mártír képviseli tehát a létezés lehető-
ségeit 1930 körül. Á jelenkorra utaló
motívumok természetesen nem primer
analógiák, vagyis nem az akkori létesé-
lyeket tükröző társadalmi képletre szült
allegorikus képzettársítások, hanem össz-
hatásukban idéznek valami vibráló szo-
rongást, érzékeltetve az állampolgár
önmaga erejébe és a társadalmi rendbe
vetett, addig feltétlen volt hitének meg-
rendülését.

A szerző figyelmét azonban a hősei
helyzetét meghatározó külső viszonyla-
toknál sokkalta inkább azok a gesztusok
és reflexek vonják magukra, amelyek
mindig benne rejtőznek az emberi maga-
tartásban, de amelyek a válságpillanat
okozta értelmi és érzelmi
elbizonytalanodás nyomán keletkező
kiélezett szituációkban tárulkozhatnak föl
a legkendőzetlenebbül.

A darab harmadik gondolati rétegé-nek
végső célja, ennek megfelelően, a tudat
leleplezése, a dialógusok révén. Az elhangzó
szavak felszíni jelentésének, a mögülük
elősejlő titkolt szándékoknak együttes
bemutatására törekszik; nem avval az
előfeltevéssel, hogy a két szint

közül csak az egyik hordozhatja a közle-
mény igazi tartalmát: ellenkezőleg, a
köznapi emberi érintkezés során el-
hangzó szavak s az azokat kísérő moz-
dulatok, metanyelvi eszközök jelentés-
ambivalenciáját rögzíti drámájában.

A dialógusok és a gesztusok jelentés-
kettőssége a Kazimir és Karolinban első-
sorban a kapcsolatteremtésekhez fűződő
viselkedési paneleket vizsgálva fedezhető
fel. A dráma cselekményi felszínén
jószerével egyéb sem történik, mint né-
hány kapcsolatátrendeződés. Karolin el-
hagyja Kazimirt, megismerkedik a sza-
bász Schürzingerrel, aki át akarja adni őt
főnökének, Rauch kereskedelmi taná-
csosnak. Karolin mindkettőjükben csa-
lódik, szeretne visszatérni Kazimirhoz, ő
azonban akkorra már a börtönbe került
Szemes Franz Ernájával bonyolódik
szerelembe, s visszautasítja menyasz-
szonya közeledését. Karolin így Schür-
zinger oldalán találja meg a boldogságot.
E kapcsolatátrendeződések motívumai,
mozgató rugói a tudat mélyén lappan-
ganak. Úgy hozza felszínre őket az író,
hogy a cselekvések indítékát nyomban
szembesíti a cselekvésben kifejezésre
juttatni szándékozott gesztussal. Ezáltal
rendre lelepleződik a szereplők magatar-
tásának hamissága, a számításból vagy
kényszerűségből létesített kapcsolatok
valamennyi változata.

Erre a leleplezésre, a szerelem eszmé-
nyének szétrombolására irányul volta-
képpen a szerző igyekezete. Egyfelől
bemutatja a köztudatban aforisztikus
tételmondatokba, negédes slágerekbe
foglaltan őrződő ideált, másfelől sejteni
engedi a kapcsolatteremtések tényleges
indítékát. Az eszmény és a szándék üt-
közése teremti a színpadi játékban föltá-
rulkozó, ambivalens jelentéstartalmú va-
lóságot. A valóság pedig - Ödön von
Horváth szerint - kiábrándító: „az emberek
érzésmegnyilvánulásai giccsessé váltak,
hamisak, édeskések és mazochista módon
sóvárognak a részvétre". Kö-
vetkezésképpen ilyenek az eszmények is,
hiszen a cselekvés zsinórmértéke min-
denkor az eszmény. A darab szereplői
ezért a legköznapibb érzelmi közhelyeket
deklamálják, az egzisztenciavesztést
automatikusan követő érzelmi elhidegü-
lésről, az első látásra lobbanó szerelemről,
a Göncöl-szekérről vagy az emberi
magányról.

Horváthnál minden kapcsolatteremtés
rögzített szabályok szerint folyó, kollektív
társasjáték: bizonyos automatizmusok
irányítják az érintkezést. A jellemző



Ödön von Horváth: Kazimir és Karolin (debreceni Csokonai Színház). Korcsmáros Jenő
(Rauch), Takács Katalin (Karolin) és Oláh György (Speer)

lógjaik akkor válnak - csak pillanatokra -
dialógusokká, amikor két (érzelmi vagy
egzisztenciális) énérvényesítési érdek ta-
lálkozik. A Kazimir és Karolin tehát nem
egyszerűen egy szerelem ellobbanásának
szomorú története. Másról is szól. Az író az
önzés legközönségesebb változatait leplezi
le az emberi kapcsolatteremtés gesztusai
mögött. Ezáltal nagyrészt negligálja az
ábrázolt kapcsolatok érté-két, kérdésessé
teszi az érzelmek hitelességét, de nem
egészen! A két szférát ugyanis - az
érzelemkifejezés toposzaiét és a mögöttes
szándékokét - mindig együttesen jeleníti
meg, így alkotja újra - a látszat és a lényeg
egységéből - a valóságot, az ember
természetrajzát, amely azonban nem a priori
kiábrándító, hanem akkor csak, ha az
eszménnyel egybe-vetjük.

Márpedig az eszmény is humán pro-
duktum: megtörténhet tehát, hogy nem a
cselekedetek, hanem az ideálok ellenkez-
nek az emberi természettel. Ez ad némi
föloldást legvégül: talán nem az ember
közönséges, hanem az eszményei gics-
csesen szentimentálisak. Mert ha az ember
nem tehet arról, hogy képtelen az ideáljai
szerint élni, akkor csak abban vétkes, hogy
nem önnön hasonlóságára álmodja meg
eszményeit. Az író föloldozó gesztusa azt
sugallja, az ember önmagában szemlélve se
nem jó, se nem rossz; olyan, amilyen; csak
az álmai megbocsáthatatlanok. Á debreceni
elő-adás - sejtésem szerint - ezt az értelme-
zést követi.

Hegyi Árpád Jutocsa arra törekszik, hogy
érzelmileg mindvégig távoltartsa a nézőt
Kazimirtól és Karolintól, hogy

elidegenítsen a melodrámától, amely a
szöveg és a cselekmény felszíni rétegében
kísért, és leleplezze a kapcsolatteremtés
kodifikált hazugságainak tudomásulvételén
alapuló kollektív társasjátékot. Célja
elérése érdekében megváltoztatja az elő-
tér- és háttéresemények eredeti arányát, az
utóbbiak javára. A szerelmi történet helyett
monstre sörfesztivál játszódik a színpadon:
mielőtt felgördülne az áttetsző vászonból
készült függöny, archív filmfelvételt
imitáló árnyjáték gyanánt, felnagyítottan
vetül ki rá a háttérben mulatozók
nyüzsgése, az előtérben pedig nagy hasú
polgár foglal helyet hokedlin, egy
söröskorsóktól roskadozó asztal mellett, és
virslit zabál, miközben a zenekar -
ugyancsak a színpadon - a müncheni
himnuszt játssza. Azután föl-emelkedik a
függöny, s láthatóvá válik a mulatság, a
korabeli, „szívgyönyörködtető" szenzációk
fesztiválja: a nap folyamán háromszor húz
el a város fölött a Zeppelin, a technika
csodája, a szellem diadala, a földön, a
mutatványosbódék körül pedig, sínen
magasba lendíthető vaskecskén
bizonyíthatja fizikai erejét az ember. Van
hullámvasút és lovarda, van csapszék és
fagylaltárus, van színtársulat, és vannak
utcalányok: az érzéki örömökhöz segítő
szolgáltatás teljes kel-léktára. Minden
adottnak látszik ahhoz, hogy a polgár
nagynak, erősnek, gondtalannak és
boldognak hihesse magát e napon.

Ebből az egyenletes lüktetésű kavalká-
dot alkotó háttérből emeli ki a rendező
olykor egy-egy szereplő szövegét, a
mondatok jelentése azonban mélyen a
háttérbe ágyazódik. A háttér minden
esetben az elhangzó szó jelentésének egyik
attitűdje, de rendszerint ellenpontja a
szóban kifejeződő, valamely eszmény-
konvencióhoz igazodó tartalomnak. Tö-
mörebben szólva: a látvány többnyire
ellentmond a verbális közlésnek. Amikor
például Kazimir és Karolin az érzelmek
tisztaságát, a lelki kötődést kéri számon
egymástól, körülöttük a legleplezetlenebb
formában dúl a szexualitás, fölvonultatva
számtalan erotikus változatot, a szolidan
szeméremsértő gesztusoktól kezdve a
vaskos perverzitásig. Á két szféra, az
eseményeket deklamáló dialógusok szintje
és a megvalósulást tükröző látvány
jelentésegysége groteszk-tragikus
helyzeteket teremt: a város fölött átröpülő
Zeppelin láttán egy törpe kiált fel
örömittasan: „Ha belegondolunk, milyen nagyra is
vittük mi, emberek !" Utóbb tudja meg a néző,
hogy a törpe az

magatartásformákat egyezményes szö-
vegpanelek, beidegződött gesztusrend-
szerek közvetítik, amelyek egyaránt
lehetnek hitelesek vagy hamisak, aszerint,
hogy milyen felszíni és milyen hátsó
szándékot takarnak. A Kazimir és Kara-
linban a gesztusok igazságtartalma mindig
kettős fénytörésben mutatkozik meg. A
legőszintébbnek tetsző szavak is le-
lepleződnek a rájuk következő tettek által,
s a leghitványabb megnyilatkozás mögött
is fölsejlik valami, ami részvétet
parancsol az esendő sorsú ember iránt. Á
szereplők csak banális tételigazságokat
olvasnak egymásra, amelyekről nyomban
kiderül, hogy az adott kontextusban nem
érvényesek. A darab derekán például
Kazimir részvétet sóvárgó, keserű
indulattal vágja a világ szemébe: „az ember
meglehetősen egyedül van". Csak-hogy magánya
nem a szövegösszefüggésből kitetsző
felszíni viszonylatokból fakad (abból,
hogy munkanélkülivé válik és elhagyja
Karolin), hanem eredendő önzéséből:
csak a tulajdon érdekeivel képes törődni,
környezetétől - első-sorban Karolintól -
pedig elvárja, hogy a mulatság közepette
az ő bajára figyel-jen. Az effajta, primer
egoizmust azonban az állástalanság nem
szüli, csupán láthatóvá teszi. Ugyanakkor a
tény - tény mi-voltában - mégis igaz :
Kazimir az októberi sörfesztivál
forgatagában egyedül van, s - ezért -
vergődése, helyzetével szembeni
tehetetlensége részvétet kelt.

Ödön von Horváth többi hőse, ha-
sonlóan Kazimirhoz, végtelen magányban
él a színpadon. Replikáikban nem
partnerükkel, nem a rájuk zuhanó törté-
nelemmel csatáznak: kizárólag önmaguk-
kal vannak elfoglalva, a saját boldogsá-
gukat építik. Párhuzamosan futó mono-



igazgatója annak a színtársulatnak, amely
hol gnómok és emberszörnyek föllép-
tetésével szolgálja ki az alantas ösztönök
vezérelte publikum igényeit, hol az ér-
zékiséget fölkorbácsoló erotikus látvá-
nyosságok révén csal ki nézőiből kö-
zönséges indulatokat. Hasonló kontraszt
születik Kazimir patetikus kinyilatkoz-
tatásából is: „Mindannyian csak emberek
vagyunk. Főleg ma" -- mondja, majd
néhány jelenettel később - egy tö-
megverekedés nyomán -- már mészárszék
benyomását kelti a színpad.

A rendezés fő érdeme egyfelől az, hogy
nagyobbrészt sikeresen építi be a háttérbe,
s időnként jó érzékkel emeli ki onnan a
főszereplők dialógusait, másfelől az, hogy
kitűnően komponálja meg a látványt. A
két dolog végeredményében egymás
függvénye, egyaránt a játéktér
megszervezésén, beosztásán múlik. Hegyi
Árpád Jutocsa úgy kerüli el a szö-
vegközpontú előadás veszélyét, hogy a tér
„decentralizálásával" megosztja a néző
figyelmét. A színpad legtávolabbi
zugaiban szimultán zajlanak az esemé-
nyek; a párbeszédek énekszó, zenélés,
vigadók kurjongatásának zajába fullad-
nak, vagy ellenkezőleg: a háttérhangok
hirtelen elnémulása által kapnak külön-
leges nyomatékot. A több központú já-
téktér kialakítása nem funkciótlan: a
megoldás kiválóan alkalmas arra, hogy
egy népünnepély hangulatát, a közönség
kegyeiért egymással versengő árusok és
mutatványosok bódéinak hadirendjét em-
lékezetbe idézze.

Á szimultán események megkompo-
nálása mellett, a csöndes folyású háttér-
cselekmény következetes végigvezetésére
is ügyel a rendező. A háttércselekmény
egyik ága a szereplők lassú lerészegedése,
amely folyamat a századik jelenet nagy
tömegverekedésében éri el végpontját;
másik ága a szemétképződés. A fesztivál
résztvevői attól a pillanattól fogva, hogy
kezdetét veszi a mulatság, szinte észre-
vétlenül szemetelnek: szétszórják a pat-
togatott kukoricát, kilötyögtetik a sört,
papírokat hullatnak el, s az előadás végé-
re a színpad szemétdombbá változik. Ami
addig föl sem tűnt, az az utolsó jelenet-ben
szimbolikussá válik. A szereplők, nagy
jancsói vonulásokat idéző menet-ben -
középen a diadalmaskodó Schürzinger -•
keresztüllépnek Schürzinger
szemétdombra került kosztüm-alteregóján,
aki szintén Schürzinger volt valaha: a
győztes nyárspolgár átgázol vesztes
önmagán, és a fölgyülemlett szennyben

állva kórusban énekli a szerelem him-
nuszát:

„Ha már virulnak a rózsák,
felzeng a szív szava,
hisz a rózsavirágzás
a szerelem évada.
Tavasz jő minden évben,
s a tél tovasuhan,
de az embernek csak
egy májusa van."

(A nyár utolsó rózsája)

Az előtérarány csökkentése és a hát-
téresemények súlyának növelése, illetve
néhány kulcsmondat nyomatékosabbá
tétele érdekében egyik-másik szereplő
szövegét a kórussal mondatja olykor a
rendező. A zárójelenetben például Er-
nának egyedül kellene A z utolsó rózsát

énekelnie: ez így - a börtönbe hurcolt
hitvest gyorsan feledő, a Kazimir oldalán
hamar vigaszt találó asszony ajkáról
hangoztatva - csupán egy volna a szerel-
mi eszmény leleplezésére hivatott kont-
rasztszituációk közül, a kórussal énekel-
tetve azonban, az egész mű, mindhárom
jelentésréteg szimbolikus foglalatává vá-
lik: együtt menetelnek dalolva a fasisz-
toid lelkiség megtestesítői, a Schürzin-
gerek, a kezdődő gazdasági válság első
áldozatai, a Kazimirok és összességük-
ben: a giccses eszményeikhez makacsul
ragaszkodó, önmagukat gyarló emberi
mivoltukban tudomásul venni képtelen
polgárok.

A finálé nagy menetelése adja meg a
publikumnak a végső döfést. A masírozás
ritmusa, az éneklés dinamikája ugyan-is
tapsot provokál, s a néző majd csak nagy
sokára döbben rá, hogy a szemét-
halmokon gázolás nem diadalmenet,
hogy az a sörhasú polgár, aki ott lépked

a sorban: ő maga. A közönség egy része e
fölfedezéstől - hiszen végtére önmagával
kell szembenéznie - megriad, és -
természetes önvédelmi reflexszel - rög-
vest meggyűlöli az előadást.

Az ilyen néző a kegyetlenül nyílt és
fölötte szarkasztikus bírálatért nem haj-
landó fájdalomdíjul elfogadni még a profi
sztriptízbári színvonalon előadott
egzotikus szerelmi táncok, a fedetlen
keblek s a pajzánul perverz mozdulatok
kiváltotta érzéki izgalmak örömét sem.

Hegyi Árpád Jutocsa vizsgarendezéséhez
a Csokonai Színház társulatában
készséges partnerre talált. A színészek
nagy odaadással teljesítik olykor nem is
egészen az egyéniségükre szabott felada-
tukat. E megjegyzés különösképpen a
Kazimir szerepét formáló Cseke Péterre
vonatkozik, aki minden szakmai tudását
latba vetve, hatalmas erőfeszítések árán
tud csak megszabadulni rokonszenves
karakterek meglényegítésére predesztinált
egyéniségétől: szögletes és agresszív
mozdulatokkal, motiválatlan érzelemki-
törésekkel, nyers hanghordozással igyek-
szik elidegeníteni magától a közönséget.
Eltorzíthatatlan külső személyiségjegyei,
illetve a korábbi debreceni szerepalakí-
tásaiból szublimált nézői előítélet nagyon
megnehezíti, hogy annyira közön-
ségesnek hasson, amennyire azt Kazimir
életrekeltésének feladata megkövetelné,
és hogy annyira intellektusa alatt játsz-
szék, amennyire az szükséges volna a
helyzetével Szemben tehetetlen gépko-
csivezető ostobaságának, lelki szegény-
ségének elhitetéséhez. Fegyelmezettsége,
amivel a számára szinte megoldhatatlan

Cseke Péter (Kazimir), Kóti Árpád (Szemes Franz) és Markovits Bori (Szemes Franz Ernája)
(Kalmár István felvételei)



feladat terhét viseli, minden elismerést
megérdemel.

Takács Katalin helyzete, Karolin bő-
rében, kedvezőbb. Jóval életszerűbb,
hitelesebb, munkanélküliségtől még nem
fenyegetett eszünkkel is fölfogható, tehát
általánosabban emberi szerepet kell
eljátszania, s ezt óriási lelkesedéssel teszi.
Három férfi között lavírozó, nem
racionálisan, hanem ösztöneivel számító,
ízig-vérig nőt alakít, a legapróbb részle-
tekig kidolgozott, finom gesztusokkal.
Vonzó böteségében, szoknyája esésé-ben,
mimikájának visszafogott kacérságában
valami örök felkínálkozás lappang,
miközben öltözetének és viselkedésének
felhámja korrekt polgári erkölcsöt mutat.
Takács Katalin szerepében ölt a leg-
szerencsésebben és a legteljesebben testet
az írói-rendezői szándék: a szavak és a
gesztusok jelentésambivalenciájának ki-
fejezése.

Schürzinger alakját a történelmileg
hírhedtté vált német polgármodellből építi
föl Csíkos Sándor, jó arányérzékkel
elegyítve az ingerlően ésszerű gondolko-
dás, az erkölcsi gátlástalanság, az elvont
érzelmek szférájában mutatkozó végtele-
nül bugyuta szentimentalizmus és az ér-
zéki kapcsolatteremtés során tanúsított
balgaság jellemvonásait.

Lassan közhelynek számít a megálla-
pítás, hogy Kóti Árpád ebben az évadban
reneszánszát éli. Az Élő holttestben, a
Volponéban nyújtott remeklések után, a
Kazimir és Karolin Szemes Franzának
életrekeltésével szakmailag talán még
nehezebb feladatot old meg: egy kimun-
kálatlan jellemből maga alkot karakter-
szerepet: következetesen érvényesíti a
megkérgesedett lelkű köztörvényes bű-
nöző életbölcsességét, ugyanakkor annak
durvasága és eszménytelensége mögött
látni engedi egy bizonyos, a termé-szettől
származó, ősi, alanyi jóság és szeretet
maradványait-csíráit.

Markovits Bori Szemes Franz Ernája
szerepét játssza, az előadás kétharmadában
a nevében kifejezett birtokviszony-hoz illő
passzivitással. Igazi alakítása akkor
kezdődik, amikor - Szemes Franz
letartóztatását követően - fölszabadul:
egyetlen pillanat alatt lerúgja magáról
előző élete minden nyűgét, sőt, múltját
visszamenőleg is átalakítja; telíti az új
szerelmére előreutaló motívumokkal.
Nagy hitető erővel jeleníti meg az érzel-
meket önmagának és partnerének egyaránt
hazudó asszonyt, de kitűnően motiválja az
egyéniség hifitelen színeválto-

zását, az elfojtott női agresszivitás vul-
kanikus kitörését.

Rauch kereskedelmi tanácsos szerepé-
ben Korcsmáros Jenő, Speer esküdtszéki
bíróéban Oláh György nyújt egyenletesen
jó teljesítményt.

Külön említést érdemel a tánckari tagok
és a csoportos színészek munkája, akik a
cselekményi háttér jelentőségé-nek
növelése következtében, gyakran
főszereplővé lépnek elő. A felszabadult
játék pillanataiban mozgáskultúrájuk és
muzikális iskolázottságuk szinte meg-
lepő. Nagy fegyelemmel valósítják meg az
előadás bonyolult koreográfiáját, szö-
vegmondásuk azonban nem kifogástalan.
Khell Zsolt díszletei - híven a sátoros
népünnepélyek hangulatához - a dezor-
ganizált tér illúzióját keltik. A puha,
könnyű anyagból készült, gyorsan moz-
gatható, cserélhető drapériák aszimmet-
rikus elrendezése, a keréken gördülő árus-
és mutatványosbódék fölállítása nem
holmi poroszos rendigényt sugall, hanem
a vásár alkalmiságához igazodó, oldott
esetlegességet. Ebben azonban nyoma
sincs a szervezetlenségnek. A díszletek
pontosan követik a több fókuszú játéktér
kialakítására törekedő rendező
elképzeléseit, egyszersmind alkalmazkod-
nak a Művelődési Központ színpadának
szerény technikai adottságaihoz is.

Szabó Ágnes korhű, a bajor couleur
locale-ból merített, a mai divattal quasi
harmonizáló jelmezeket tervezett. Kü-
lönösen jó ötletnek tetszik Cseke Péter
drabálisra szabott, taszító színű, a figura
lelki sivárságát kiemelő kabátja, hatásosak
Karolin frivol érzékiséget árasztó
ruhadarabjai, és pontosan jellemez Schür-
zinger ellenszenves-barna, bajor bricsesze.

Az előadás létrehozásával Hegyi Árpád
Jutocsa bizonyította kivételes látvány-
teremtő tehetségét, megmutatta gazdag
képzelőerejét, a társulat pedig egy szo-
katlan színpadi stílus elsajátításával új
fejezetet nyitott a debreceni színjátszás
történetében. Ez akkor is örömre ad okot,
ha gyanítjuk - és természetesnek is tartjuk
-, hogy az új fejezet további lapjai
lassabban telnek majd.

Ödön von Horváth: Kazimir és Karolin (deb-
receni Csokonai Színház)

Fordította: Gáli József. Rendező: Hegyi
Árpád Jutocsa f. h. Díszlet: Khell Zsolt.
Tanácsadó: Fehér Miklós. Jelmez: Szabó
Ágnes.

Szereplők: Cseke Péter, Takács Katalin,
Csíkos Sándor, Kóti Árpád, Markovits Bori,
Korcsmáros Jenő, Oláh György, Horváth
Kata, Boross Mari, Géczy József, Sz. Ko-
vács Gyula, Sárady Zoltán.

SZÁNTÓ PETER

Ítéletidő

Száraz György drámája
a József Attila Színházban

Száraz György Ítéletidője égető témáról jól
szóló alkotás, amely torokszorítóan
izgalmas ott, ahol a dermesztő tények, az
évszázad múltán is dühítő szűklátókörűség
sodorja magával a cselekményt - e
tényeket azonban drámai arcélt nem hor-
dozó papírmasé figurák akcióiból-dikciói-
ból ismerjük meg. A darab élvezetes
színházi élmény is ott, ahol jól megírt,
élettel telt alakok ütköznek szóban és
tettben - de a történelmi tények ellen, az
események bekövetkeztét késleltetve,
mintegy történelmi lábjegyzetként mo-
zognak a színpadon.

Kilenc bemutatott színdarab, számos
tévéfilm után jól láthatóan kialakult a
szerző drámai arcéle. De mintha az esszé-
ista, a gondolkodó és a színpadi ember
nem egy és ugyanazon személy lenne.
Tartalmi különbség nincs, hisz gondolati
vérvonala következetes, mindig utol-
érhető. A különbség szerkesztésbeli.
Színdarabírás közben épp azok a tulaj-
donságai látszanak elhagyni őt, amelyek
egyébként erősségei: a lényeges és lé-
nyegtelen jelek megbízható szétválasztása,
a könnyed szellemesség, a nem erőltetett
cselekményvezetés, a nem kézen-fekvő
poénok és történések ábrázolása.

Melyek Száraz György pályaképének
legfontosabb elemei ? Egyrészt az, hogy
írói tudata történelmi. A história élő
tényeit, adatösszefüggéseit rendkívül vi-
lágosan látja, számára a történelem nem
múlt, hanem olyannyira élő valami,
amelyből napi ihletet lehet meríteni.
Érthető tehát, ha drámai invenciója efféle
tényen vagy fikción alapul, s hogy poros
eseményekből, egykori, félrehajított
kellékekből képes élő drámai ütközést
létrehozní.

Másrészt a szerző sajátos közép-kelet-
európai „jelenség". Olyan negyed-
kontinensnyi területen szókimondó, ahol
ezredéves események pusztán történészi
értékelése országos ribilliót, előítéleteket
ébreszthet. Ilyen körülmények közepette
Száraz György esszéiben, pub-
licisztikájában, drámáiban csupa-csupa
forró krumplit kapdos le a történelmi
előítéletek tüzes kályhájáról, hogy azután


