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A mór igyekezett
megtenni kötelességét

Schiller Debrecenben

Megéledni látszik egy idő óta színház-
művészeink figyelme Schiller művei iránt.
Íme, nem sokkal a pécsi bemutató után,
Debrecenben játszanak Schillert. Egyelőre
azonban nem találjuk okát ennek az
érdeklődésnek; sajnos, az előadások nem
indokolják a felfedezés vagy
újrafelfedezés buzgalmát.

Pedig ha a Fiescót vesszük, hiszen a
debreceniek teljesítményéről van most szó
- létezik. Schiller idő- és korszerű olvasata.
A hatvanas-hetvenes évek fordulóján
politikumtól izzó német előadások
születtek, s még jó tíz esztendővel később
is legalább a reneszánsz maga-
tartásminták izgalmas elemzésére nyílott
mód a színpadon.

Ráadásul ez alkalommal a filológiai-
színháztörténeti érdekesség mozzanata
sem hiányzott: Czímer József némileg át-
dolgozta a Gáli József - szép - fordításá-
ban ismert szöveget, s a befejezés harma-
dik változatát - mely 1945-ben került elő, s
1952-ben nyomtatásban is megjelent -
vitette színpadra Gali László ren-
dezésében. (Vagyis: a hatalomittas, her-
cegségre törő Fiescót politikai dicsősége
tetőfokán s személyes veszteségének
mélypontján ledöfi Verrina, a republiká-
nus összeesküvés legszilárdabb résztve-
vője.)

További kedvező előjel volt, hogy Gali
- a Stúdió '8z-nek adott nyilatkozata
szerint - a politikus színház, az el-
kötelezett művészi gondolat jegyében
nyúlt a darabhoz, és helyesen indult ki
munkája során a szabadság schilleri fo-
galmából, mely valóban meghatározó té-
nyezője A genovai Fiesco összeesküvése esz-
mevilágának.

Azonban ez a sokféle pozitív eshetőség
végül is beteljesületlen maradt. Czímer, a
Bánk bán tudós átigazíttatója, ezúttal lé-
nyegtelen simításokra szorítkozott, a darab
értékrendjét nem tudta jótékonyan
befolyásolni. Mert -- sajnos - sikerületlen
mű ez, minden költői hevületével, magvas
és magasztos gondolatával együtt. Ott van
benne Schiller politikai-eszmei
tájékozódási zavarainak lenyomata. Nem
tud, nem mer igazán republikánus lenni
(persze még ez is sok volt a ko

rabeli mecénás számára): Andrea Doria
itt a legkülönb ember, akárhogy forgatjuk
is a dolgot, s formátumban - nem Fiesco,
még csak nem is Verrina, aki pedig
legalább a köztársasági eszmény leg-
hűségesebb képviselője. Nem tudja Schil-
ler hitelt érdemlően megrajzolni az ifjú
Fiesco sokféle megkísértetését, nem ké-
pes igazolni a hősválasztást. Á mű köz-
vetlen tragikuma, a fatális félreértés
egyszerűen ügyetlen, szinte komikus (Fi-
esco a saját feleségét szúrja agyon, mert a
szerencsétlen asszony véletlenül épp a
gyűlölt Gianettino Doria köpenyét talál-ja
meg s ölti magára a csata hevében).

Lehetséges persze gyönge darab jó elő-
adása. Az 1982. január 23-i, a Kölcsey
Művelődési Központban, nem volt az. S
megint az ígéretes lehetőség mozzanatára
kell figyelmeztetnünk. Csányi Árpád
színpadképe hasznos és egyszerű: függő-
legesen leeresztett hasábjai jól tagolták a
teret; fehér: vagy fekete felületet alkottak
aszerint, hogy melyik oldalukat forgatták
a nézőtér felé. Gyors változások mehettek
volna végbe ezen a színpadon, hiszen az
oldalt elhelyezett falak közül pillanatok
alatt ki- s beáramolhattak a szereplők.
Mégis, a nehézkes naturalizmussal kezelt
kellékek - többnyire: ülő-
alkalmatosságok - ki- s becipelése miatt
az előadás folyton megakadt, ha csak né-
hány másodpercre is. A fölösleges szünet
azonban akkor is fölösleges, ha rövid ideig
tart. Gali László egészen a második részig
jószerivel elfelejtett világítani: akkortól
aztán néhányszor szépen élt a
fényeffektusokkal, s a nagyobb tömeget
igénylő jelenetek közül is akadt egy-két
emlékezetesebb (vívás, fáklyás bevonulás
stb.).

Ebben a felfogásban - s ez Czímer Jó-
zsef koncepciójának is sarkalatos pontja -
az ifjabb Doria, a hatalomra méltatlan
unokaöcs, Gianettino, arcra, termetre,
emberi dimenzióit tekintve is szinte azo-
nos Fiescóval, Lavagna grófjával (Vitéz
László, illetve Csernák János). De akkor

kik között zajlik a küzdelem, s tét-e egy-
általán Fiesco megnyerése a Doriák elleni
szabadságharc ügyének ? (Nem véletlen,
hogy az ifjabb Doria és emberei észre
sem veszik a republikánus összeesküvők
álarcosan őgyelgő csoportját.)

Egysíkúbb szerepében is Vitéz László
az árnyaltabb: sima mozdulatait dühödt
vállrándításokkal durvítja, jellemezvén az
üresfejű, léha és buja zsarnokot. Csernák
nem tudja eljátszani a többi malomkő
között őrlődő Fiesco tragédiáját (Schiller
sem igen ad erre módot); be kell érnünk
jó megjelenésével, magabiztos és elegáns
szövegmondásával.

Nos, ha az ifjabb Doria s Fiesco között
nem létesül igazi feszültség, maradna még
a nemzedéki ellentét - aktualizálható -
ábrázolása Verrina és Fiesco viszonyá-
ban. Csakhogy Verrina: puszta szócsöve
Schiller elvont szabadságeszményének. S
különben sincs alapja ahhoz, hogy leszá-
moljon Fiescóval: indulata Gianettino
Doria ellen tüzeli, hiszen ő volt, aki a
lányát, Bertát meggyalázta, s éppen Fies-
co állt bosszút ezért. Ily módon a befe-
jezés - Verrina megöli Fiescót, csak mert
hercegi trónra tört logikusabb ugyan az
előző két - megalkuvó - változat-hoz
képest, de mégsem motivált kellőképpen.
Sárosdy Rezső tehetségét és nagy
tapasztalatát mutatja, hogy - fokozatosan
- mégis ő válik -- s ekként: Verrina - az
előadás főszereplőjévé. Mellé
kívánkoznék az idősebb nemzedék másik
képviselője, Andrea Doria - s a vi-
szonylag rövid szerep milyen hálás! -, de
Simor Ottó nem talál kulcsot a figurához;
komikusan ágál olyankor is, amikor
tiszteletet kellene parancsolnia.

A darab megkettőzött tézisfigurái kö-
zött hatásos színpadi vetélkedőt ígért
Júlia és Leonora összecsapása. Ahhoz
azonban, hogy Gianettino húga, Júlia
grófnő és Fiesco hitvese, Leonora grófnő
kettőse izgalmat szítson maga körül, leg-
alább ideig-óráig azonos eséllyel kellene
harcolniuk. Ám itt az erőviszonyok fölöt-

Schiller: Fiesco (debreceni Csokonai Színház). Csernák János, Kótí Árpád és Dánielffy Zsolt



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


