
konai Színház, mindent elkövet, hogy
küzdhessen az ellen az élvetegség ellen,
mely óhatatlanul árad a Móricz-művekből.
A rendezők másutt is, éppen úgy, mint itt
Léner Péter, nagyon jól tudják, hogy a
közönség fogékony erre a léha, mulatós,
evős világra. De azt is tudják, hogy ezt
meg kell vetnünk, sőt azt is el kell
fogadtatnunk a nézőkkel, hogy ez a fajta
életvezetés hibás, letűnt, nem utáno-
zandó. Ugyanakkor az is egyértelmű , hogy
a színielőadás nem munkahelyi
szeminárium, nem száraz erkölcstanóra.
Az elevenség, a mozgalmasság gyakor-
latilag nélkülözhetetlen. Mindezt tudva
Léner Péter afféle visszafogott mulatozást
vitt színre. Burai Géza és a zenekar a
háttérben muzsikál. Úgy tesznek a ze-
nészek, mintha ott sem lennének, mert
ugye félő, hogy a közönség az egészet
félreérti , s netán megszereti, megtapsolja
a nótázást. Ettől pedig mentsen isten.
Ezekből a Móricz-darabokból semmi-
képpen sem lehet ezt a motívumot
kiiktatni, így hát más nem marad hátra,
mint a megszüntetve-megőrzés rafinált
mód-szere. Léner Péter ennek szép,
ízléses változatát mutatta be.

A debreceni előadás (a regényt Móricz

Virág alkalmazta színpadra) valóban
életképeket mutat be. Modern módon
persze, tehát nem aprólékosan kidolgoz-
va, elmélyedve a részletekben. Nem zsá-
nerkép tehát, amit kapunk, hanem inkább
pillanatképek sorozata. A helyszín végig
ugyanaz - az István-napi hosszú vacsora
színtere, egy-egy jelenetet a szereplők új
és új átrendeződése választ el. A
vendégek esznek, isznak, beszélget-nek,
jönnek-mennek, éppen úgy, ahogy a
regényben. Némelyikük mászkálása,
hirtelen megjelenése, majd eltűnése igen
izgalmas, sőt várakozást keltő - a drama-
tizálás sajátossága, hogy ezek sokszor fe-
szült pillanatok csupán, kibontakozás
nélkül. Az epika széles sodrású jeleneteit
természetesen hiába is kérnénk számon az
előadáson. Hisz a színpad nem kivilágos
kivirradtig tartó terjedelmes tivor

nya, hanem ennél sokkal rövidebb, szag-
gatottabb forma. Az előadás jól adja meg
az alaptónust, jól juttatja érvényre a mó-
riczi szövegeket. Pontosan annyit . : tesz
meg, amennyit a jelen lehetőségek között
megtehet.

Maga a történet nem túl érdekfeszítő a
mai ember számára. Nemcsak életkép,
hanem emlékkép is. Ennek az osztálynak
a valóságos problémáit alig érzékeljük. Ez
a visszafogott debreceni előadás erről is
beszél: gazdaságilag, gondolatilag, ér-
zelmileg nehezen kötődünk a millennium
vagy akár a harmincas évek középosz-
tálybeli urainak világához. Á stiláris üze-
netnél többet alig kaphatunk ebből a kö-
zegből, és ezt a rendezés, valamint a szí-
nészi játék elég jól közvetíti. Léner Péter
nemcsak ennek a dzsentriéletformának a
kisszerűségére, szorongásos mozzanataira
mutat rá, hanem jól érzékelteti az
alkalmazkodni vágyó Pogány Imre kis-
stílűségét is. Ezt a szerepet igen ügyesen
alakít ja Rosta Sándor: ez a zsidóbú majd-
nem dzsentribb akar lenni a dzsentrinél,
ezért tulajdonképpen kevéssé érzünk vele
együtt, amikor kidobják a jószágigazgatói
házból. Hanyatláshoz hasonulni: eleve
reménytelen, kis eredménnyel kecsegtető
vállalkozás. Az illusztris és olykor igen
ostoba úri társaság tagjait általában a
pillanatképekhez szükséges beleérzéssel
ábrázolták a színészek, olykor igen ta-
lálóan. Különösen emlékezetes Sárosdy
Rezső, Hegedüs Erzsébet, Vitéz László és
Borbély Sándor alakítása.

Móricz Zsigmo n d : Kivilágos kivirradtig (deb-
receni Csokonai Színház

Színpadra alkalmazta: Móricz Virág.
Dramaturg: Osztovits Levente. Rendező:
Léner Péter. Díszlet: Csányi Árpád m. v.
Jelmez: Greguss Ildikó.

.Szereplők: Sárosdy Rezsó, Hegedüs Erzsé-
bet, Vándor Éva, Bessenyei Zsófia, Lipcse i
Tibor, Vitéz László, Rosta Sándor, Simor
Ot tó , Csáky Magda, Korcsmáros Jenő,
Csoma Judit, Szabó Ibolya, O. Szabó István,
Borbély Sándor, Sárady Z o l t á n , Bökönyi
Laura, Sz. Kovács Gyula, Dánielfy Zsolt,
Kiss László, Tóth József, Köszáli Ibolya,
Gedai Mária, Szilvási István.

Jelenet Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig cimű színművéből (debreceni Csokonai Szinház)
(Várdai Magda felv.)
FORRAY KATALIN
Kellemes szórakozás a Józsefvárosi Szín-
házban Döme Zsolt és Fábri Péter Bécsi
gyors címmel bemutatott zenés komédiája.
Természetesen elsősorban azoknak, akik
nem várják el, hogy a megidézett
történelmi korszak (1918-tól 1924-ig) át-
fogó és elemző képét kapják, vagy hogy
eddig nem ismert új konzekvenciákat
nyújtsanak ár nekik. Ázok érzik jól ma-
gukat, akik csupán adalékot, hangulatot,
vagyis egy megszelídített, mély érzelmi és
politikai viharoktól mentes életképet
akarnak látni; mondjuk egy retusált fény-
képet, amin a szarkalábak már nem lát-
szanak. Tekintsük hát a darabot egy me-
sének, amelyben a bizarr, a váratlan, a
hihetetlen jól megfér a hétköznapival, a
valóssal.

Ezzel a korrekcióval kell kezelnünk az
egyik szerző , Fábri Péter rövid bevezető
ismertetését is: „A három felvonás: há-
rom emberi sors három időpontban tör-
ténő, hol véletlen, hol nem véletlen
összekapcsolódása: de a felívelő és a ha-
nyatló életutak mögött a közös háttér: a
személyiséget próbára tevő történelmi
időszak és a vonat ablaka mellett elsuha-
nó hatalmas kulissza: Budapest." A sze-
mélyiség próbatétele (mely különben
minden történelmi korszak velejárója) nem
ennek a darabnak a t é m á j a . . . Való-
színű leg a laza szerkezet sem bírta volna
el, hogy ez legyen az események, csele-
kedetek mozgatórugója. Á játék, a szöveg
keretet ad csupán a dalokhoz, és nem
törekszik ezek gondolati és érzelmi
világának kiszélesítésére. Ez pedig csak
egy esetben fogadható el, vagyis csak
akkor eredményes, ha a színpadon meg-
maradnak ugyanezek a hangsúlyok, ha
nem kívánnak mélyebbet és többet elját-
szani, mint amit a kuplék és sanzonok
engednek. Ami egyáltalán nem kevés, de
mindenesetre más minőség.

A zene segítségével a három felvonás
három különböző hangulatot ragad meg,
emel ki. Az első „tétel" idill je nem lágy
harmóniák eredménye, hanem annak az
egészséges egyszerűségnek, ami abból
fakad, hogy mindenki szerep szerinti ön-
magát adja. A második felvonásban már
megbomlik ez a rend, a várakozás, a te

Az élet fele más...

A Bécsi gyors a Józsefvárosi Színházban



Jobba Gabi és Papadimitriu Athina a Bécsi gyorsban (Józsefvárosi Színház)
(MTI fotó - Ruzsonyi Gábor felv.)

hetetlenség keserű hangokat szólaltat meg.
A disszonáns harmadik felvonás a
reményvesztést, az újrakezdést, a fájdalmat
jeleníti meg, egy gondolat köré gyűjti a
szerepeket, a dallamot, a játékot:
mindenkinek mindig tudnia kell, hol va-
gyunk, mi van mögöttünk, mit hagytunk el,
mire számíthatunk.

A könnyen követhető sztori színhelye
egy vasúti kocsi előtti peron, illetve egy
kupé. (Csikós Attila szellemes díszlete.) Az
elegáns bécsi gyors utasa a híres tragika,
Jászi Judit, aki a rövidnek ígérkező utazás
során szeretne felkészülni következő
szerepére, arra, hogy mit mondjon osztrák
kedvesének. De balszerencséjére nemcsak
Pistám, a kalauz, hanem egy útitárs is
megzavarja a gyakorlást. A tragika
rokonszenvvel fogadja az angyal-földi
sanzonettet, akiben egykori énjét fedezi fel.
Az idill szinte teljes. A mű-vésznő fennkölt
és emberi, a sanzonett naiv és tehetséges, a
kalauz túlbuzgó, ám jóindulatú - csak a
vonat vesztegel a nyílt pályán, hogy egy
sürgősebb szállítmány mihamarabb Bécsbe
érhessen. Mindez 1914-ben.

1918-ban immár pályatársként indulnak
ismét Bécsbe. A híres gyors már el-

a távolságtartás előnyére vált a szerepér-
telmezéseknek, a színészek szemmel lát-
ható jókedve friss, jó ritmusú jeleneteket
teremtett. Minden színészi erény sem
fedhette el a darab szembetűnő gyengéit:
jobb és rosszabb ötletek váltakozása
üresjáratokat eredményezett. Emlékezetes
marad az első felvonásból Papadimitriu
Athina energikus, érzelmektől fűtött
énekszáma az angyalföldi lányról, a má-
sodik felvonás némafilmjelenete és a
harmadik felvonás utolsó jelenete.

Kovács (Kállóy) Márta szerepében
Papadimitriu Athina természetes, egysze-
rű, ugyanakkor rendkívül temperamen-
tumos játékával fogott meg. Könnyedén
váltott butácska libából számító üzlet-
asszonnyá, szinte már hihetővé tette Ko-
vács Márta elnagyolt életpályáját. Hangja
erős volt, anélkül, hogy durva lett volna,
mozgása jól jellemezte szerepét.

Jobba Gabi fenséges tragika, méltó-
ságteljes úrinő volt. Néhány kitűnő per-cet
szerzett azzal a derűs iróniával, amellyel a
mai színésznő szemlélte elődjét.
Szerencsére szép, búgó énekhangja most
nemcsak illusztráció volt, hanem élettel
teli és legjobb megszólaltatója a
sanzonoknak. A harmadik felvonásban
újra elindította a darabot: szerepbéli kol-
léganőjének első felvonásban meglevő,
majd lassan elhaló ereje az ő egyéniségét
kezdi erősíteni. Alakítása itt néhány pil-
lanatra túlmutat a darabon.

Czibulás Péter kalauza szellemesen,
mértéktartóan, jól kerülte el a vasutas-
megformálások közhelyeit.

A sokszor igen jó színvonalú játék, a jól
bejátszható díszlet hangulatos szín-házi
estét ígér a nézőknek, de a József-városi
Színház közönsége az eddigi be-mutatók
alapján már joggal várhat ennél
tartalmasabb darabokat. Tartalmasabbat és
hitelesebbet, mert könnyen elvész az
illúzió, ha például a háború idején el-
hangzó kupléban ezt hallhatjuk: „Ami-kor
halkan leszáll az est / s a csöndben
felfénylik Budapest, / és mint cukor, el-
fogynak az Est lapok..." Ami tökéletesen
igaz. Ugyanis cukor már, Est lapok még

nem voltak...
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vesztette ragyogását és főként gyorsaságát,
de utasai, ha lehet, még elegánsabbak, mint
voltak. Ahogy eltűnt közöttük a távolság -
egyenrangú művészek lettek -, ugyanúgy
távolodtak tovább attól, amiről, azt hiszik,
művészetük szól: az élettől. Csupán
szűrve, személyes érdekhez kapcsolódva,
külsődlegesen jelentkezik a háború, úgy,
mint egy kényelmet-lenség.

Fordított helyzetben láthatjuk őket
harmadszorra, 1924-ben. A kis sanzo-
nettből nagyságos asszony lett, aki in-
kognitóban utazik el kudarca színhelyé-ről,
Bécsből. Mint annak idején neki, most a
tragikának van másodosztályú jegye.
Sikertelenül, de ambíciókkal telve akar
dolgozni Jászi Judit, és a nem sok sikerrel
kecsegtető hírek sem veszik kedvét, míg a
jómód és a kényelem mellett dönt a másik.
A pusztulás nem rettenetet, csupán
szomorú lemondást, számba-vételt jelent,
leltárt, ami után újra lehet kezdeni vagy
abbahagyni.

A Józsefvárosi Színház társulata, lglódi
István irányításával elfogadta és vállalta,
hogy elnéző jóindulattal, iróniával, kicsit
csipkelődve szemléli az ábrázolandó
korszak zenés életképeit. A humor és


