ahogy Kis Jánoshoz való viszonya átalakul, és az eredeti társadalmi alárendeltség átadja a helyét a mester és a tanítvány, Mephisto és a gonoszságára rácsodálkozó Faust viszonyának.
Érdekes, eredeti Zsuzsit láttunk
Venczel Vera alakításában. Ez a fiatalasszony korántsem olyan naiv és ártatlan,
ahogy a szerep korábbi alakítói látták. Ha
ilyen lenne, valószínűleg nem is sikerült
volna Kis Jánosnak olyan könnyen,
gyorsan elcsábítania. Éppen ellenkezőleg,
ez a Zsuzsi kíváncsi és kielégítetlen, maga
is hajlik a konvenció szentesítette normák
áthágására. Vonzza őt a festő mássága, és
a csábítás tárgyából játszi könnyedséggel csábítóvá
válik.
Ezt
a
váltást:
hangsúlyozza a rendezés is, amikor a
döntő pillanatban Zsuzsi ül át a fotelból
az ágybetétre. Ez a váltás nyílt színen
zajlik, és a látszólag jelentéktelen fizikai
cselekvésben,
a
helyváltoztatásban
manífesztálódik. A figura sorsdöntő
fordulata azonban csak a dráma
csúcspontján,
a
festő
árulásának
felismerésével következik be. Ezt a váltást
Kaposvárott Gazdag Gyula a cselekmény
logikájának, a figura lélektani hitelének
érvényesítése érdeké-ben (dramaturgiailag
helyesen) a háló-szobába száműzte,
megfosztva ezzel a színészt a fordulat
érzékeltetésének lehetőségétől. Venczel
Vera alakításában. nyitva hagyja a kérdést,
hogy mi történt addig, amíg Müllerrel volt
össze-zárva. Felismerte-e meggyalázóját,
vagy csak Kis Jánost .látva eszmél rá a
valóságra. De színrelépése pillanatában
még-is mesterien érzékelteti, hogy az
utolsó percek tapasztalata alapjában
megváltoztatta. Mire a szeretőjével való
leszámolásra készül, már a bosszú
démonának
szerepében
látjuk.
Ugyanakkor.,
ez
az
cinmagából
kivetkőzött Zsuzsi még-sem idegen, nem
más ember; asszony, aki a megaláztatás
által képes átlépni önnön határait, már
nem is földi nő, hanem sértett angyal. A
szörnyűséges Jó félelmetes képviselője,
aki végső tettével Vinczéné méltó
ellenfelévé nő.
Kézdy György szerelmet vásárló, magánura ítéltetett, markáns Müller úrját már
a kecskeméti bemutató idején nagyra
értékelte a kritika. Egyetlen jelenetében
most is sikerült kifejezésre juttatnia ennek
a mindenki által lenézett, gátlásos
teremtménynek a szánalmasságát. Mesteri,
ahogy a szerelmi mohóság és a rutinszerű
üzletiesség villódzásával be-vezeti az
eseményeket. Érdekes új szín-foltja az
előadásnak Téri Sándor a szer-

zői utasítástól alkatilag is eltérő Bálintja.
RÓNA KATALIN
Zsuzsi férjének a festő feletti nyilvánvaló
testi fölénye önmagában is megváltoztatja
Bálint darabbeli pozícióját. Téri egyetlen
pillanatra sem küzd ez ellen, sőt, inkább Ismét epika
rá is játszik a nagy melák emberek
naivitására, a birtokos férfi biztonságára és Az Ősbemutató
a debreceni Csokonai Szinházban
a vereség váratlanságára.
Kár, hogy a dráma két pontján úgyszólván csődöt mondott a szereposztás.
Tolnai Miklós agresszíven hangos Jóbja
nem elég vonzó és nem elég taszító, s
mintha a figura cinizmusát összetévesztené az alakítás lélektelenségével. Pap Éva
Máriája pedig szinte már a szerep
karikatúrája. Erről a hamvavesztett, fáradt naiváról, akit Pap Éva játszik, még
azt is nehéz elhinni, hogy valaha vonzotta, vállalta Kis Jánost, még kevésbé,. hogy
hajdani, zaklatott élete után önmaga
felemelkedésének reméli az elmulasztott
kispolgári életformát. Az a Mária, akit
Sarkadi megírt, nemcsak jóságos, de
kemény ember is, aki a felismert szakadék
szélén
gondolkodás
nélkül
képes
szerelmével is, reményeivel is szakítani.
A Játékszín előadásának legfőbb érdeme, hogy tizenöt évvel az őslemutató
után, egy újabb színbázbajáró generációnak teszi lehetővé, hogy megismerje a
modern magyar dráma egyik úttörő
alkotását, és ugyanakkor újra, meggyőzően demonstrálja a műben rejlő, időálló
értékeket.
Meggyőződésem, hogy Oszlopos Simeon színpadi sorsa, vitája ezzel sem ért
véget. Előbb-utóbb nyilván meg fog
születni az az előadás, amelyben valóban
szervesen egymásba illik a három „kínai
szelence", és együttesen bontakozik. ki a
történet, a történelem és az egyetemes
élet perspektívája. Olyan komplex előadás, amelyben - Strehler szerint - „fiul a
szív rezdülésére vagy egy kézmozdulatra
figyelve elsősorban, hol a történetimet
villantva fel szemünk előtt, hol pedig
föltéve a kérdést: mi lesz a. sorsa az
embernek, aki - akárhogyan is van
születik, él és meghal."
Sahhadi Incre: Oszlopos Simeon (Játékszín)
Díszlet, jelmez: Fábián Gabriella. Művészeti
tanácsadó: Gábor Miklós. Rendező:

Schmidt Zoltán f.h.
Szereplők: Végvári Tamás, Pap Éva, Venczel Vera, Margittay Ági, Tolnai Miklós,
Téri Sándor, Ruttkai Ottó, Bicskey Károly,
kézdy György, Gonda György, Harkányi
János, Maday Emőke.

utóbbi évtizedben gyakran fölmerült
téma az epika kérdése. a színházban. A
színházak szívesen fordulnak a drámairodalom helyett' kisregényekhez, novellákhoz. A dramaturgiák keresik a folyóiratokban, a kötetekben megjelenő epikus
alkotások között azokat, amelyek, úgy
tűnnek, hogy színpadra igazíthatók. Az
irodalom pedig nem ismer olyan törvényt, amely meghatározza, mit szabad
színpadra alkalmazni és mit nem.
Legföljebb az egyes irodalmi alkotások
belső törvényei lehetnek mértékadók.
Van, ami színpadra kívánkozik, és van,
amit képtelenség színpadon e l m ondani.
Rá-adásul a mai, nem mindig határozott
formanyelv, netán a formabontás üdve
amúgy is sok engedményre képes. Így mi
sem természetesebb, mint hogy egy-mást
követik
színpadjainkon
az
epikus
drámafeldolgozások. S való jában nem is ez
a legnagyobb baj. Mert hiszen elképzelhető, elképzelhető lehetne, hogy az író,
netán a dramaturg segítségével új, önálló
drámát ír a már ismert témából. Ebben az
esetben természetesen a meg-született.
színpadi alkotás önmagában lehetne
értékelhető, tudomásul véve, hogy egy
történet új feldolgozásával találkoztunk.
Ám általában, sajnos, nem így alakul.
hanem ami párbeszéd volt az eredeti
alkotásban, megőrződik párbeszédként,
ami leírás, azt is igyekszik az író
dialógussá formálni, S ha ez utóbbi
végképp ellenáll, hát valamelyik. szereplő
elmeséli. S marad az epika. A történet
felvonásokra osztása - különösen a
kétfelvonásos megoldásban - nagyobb
gondot. nem okoz, és máris megszületett a
színpadi játék. Tartalmában ugyan nem
túlságosan drámai, formájában nem jellegzetesen színpadszerű, de mégiscsak
eljátszható.
Különösen fájdalmas ez, ha olyan bemutató kapcsán kell leírni, amely minden
szempontból színházszerű lehetett volna,
amely nek már témája is színpadért kiált. Az
Ősbemutató debreceni ősbemutatójáról van
sző.
Néhány esztendeje jelent meg Karinthy
Ferenc kisregénye, az Ősbemutató. Egy
Az

drámaíró a hőse, akinek történelmi drámáját valamelyik vidéki színház tűzi először műsorára. A bemutató lázában égő író
belecsöppen a kisvárosi művészvilágba, az
intrikákba,
a
kisszerű
ellenségeskedésekbe, a helyi művészetpolitika sekélyességébe, a bemutatót követő bankett
egymást gyilkoló izgalmába és egy furcsa
szerelembe. S mindabba, amit Karinthy
egykor nyilván saját bőrén érez-betett egy
vidéki színház életéből. És amit pontos,
érzékletes, tömör, a végtelenségig
komikus és mélyen elszomorító kitűnő
kisregényben írt meg. Figurái olyannyira
igazak és valódiak, hogy szinte lehetetlen
nem fölismerni a modelleket. Ugyanakkor
olyannyira tipikus volt még néhány
esztendővel
ezelőtt,
talán
egyes
vonatkozásaiban ma is, hogy általánosíthatóságában jeles, élvezetes írói
munka. Így aztán természetesen kívánkozik színpadra. Tulajdonképpen csak az a
csoda, hogy mostanáig nem lelt rá
egyetlen színház sem. Valószínűleg lehetett volna az Ősbemutatóból valódi drámát
írni, ám ahhoz sokkal jobban el kel-lett
volna rugaszkodni az epikától, s megteremteni azt a drámai keretet, amelyben
életszerűen-színpadszerűen
jelenhettek
volna meg a kisváros művészvilágának,
művészetpártoló közönségének és a hivatalos szerveknek a jellegzetes figurái.
Sajnos Karinthy Ferenc lendülete ezúttal
kisebb volt, mint a kisregény megírásakor. Elégségesnek vélte a meglehetősen
egyszerű színpadi adaptációt.

püspök, dramaturg elemezgesse a véleményeket, magyarázza a látottakat. S ez
az, amivel az Ősbemutató szerzője lehetetlen helyzetbe hozza a színházat. Nemcsak azért, mert a játék a játékban színészei alig kapnak valami támpontot ágálásaikhoz. Olyan dramaturgiai helyzetekbe kerülnek, amelyekből csak a ripacskodás (tudjuk, hogy az író ezt akarja megmutatni, ám ennyire didaktikusan fölösleges) a kiút. Hanem azért is, mert a darabbéli író magyarázkodó szövege az epikából átemelve és nem színpadi szöveggé
fogalmazva unalmas, szürke, sematikus
elmélkedéssé válik. Így aztán a szavak
önértékén túl semmiféle drámai helyzet
nem jön létre. Marad a lanyha bemutatósdi, s támpontként még azt sem sejthetjük, hogy milyen is Tábori Titusz
drámája.
A feszültség megteremtése Karinthy
művében így az előadást követő bankettre vár. Ám eleinte itt is csak a monológok
egymásutánisága határozza meg az eseményeket. Szóhoz jut a tanácsi tisztviselő,
a püspök, az idősödő s az aligha-nem avítt
ízlésű igazgató-rendező, az örökké sértett,
az újért kiabáló dramaturg és a bánatos
kritikus is. Őket azonban egyszerűen
komikus mellékszereplővé sorvasztja a
színpadi változat.

Némi drámai feszültség teremtődik az
író és a kis színésznő szerelme kapcsán,
valamint a dramaturg fölvetődő színházi
előrelépésének lehetőségétől. Ám ebből
sem lesz más, mint odavetett ötlet, s az
Valójában mi is történt a színpadra alutóbbit is többé-kevésbé semlegesíti az álkalmazás során?
néven megjelenő lesújtó-ledorongoló kriÁ kisregény az író érkeztével kezdődik, tika a helyi lapban. Valójában valamennyi
amelyben csípős, leíró részek ecsetelik a szál laza eszmefuttatás a művészek életéhelyi viszonyokat, a drámaíró fel-adatát: ről, a tehetségről és a tehetségtelenség-ről,
virágot küldeni, verseskötetet dedikálni és a szerencséről, a vidékiességről. Ám a
a többi. Mindezt a színpadon néhány feszültségkeltő mondatokból nem áll
szereplő indokolt és nem egy indokolatlan össze valódi dráma, a gondolatsorok, a
beléptével
eljátszatják
a
szállodai hosszú epikus boncolgatások minduntalan
szobában, majd a színpadi színház elnyomják a valódi drámai helyzeteket. A
próbáján. Az indítással még nincs külö- bonyolult
szerkesztésmód,
amely
nösebb baj. Nem könnyű ugyan a gyors és egyébként kizárólag az eredeti műhöz
szinte átmenet nélküli helyszínváltás, de való hűségigényből következik, levégül is megoldható. Ám a próba váratlan hetetlenné teszi az igazi színpadszerűség
jelzéssel csúszik át az esti bemutatóba. És kísérletét. S hiába a szellemesség, hiába a
elkezdődik egy hosszadalmas, bonyolultan tipizálás, a komédiai hajlam, ha a végrészletező, ám megíratlan jelenet. Karinthy eredmény csupán elszalasztott drámai learra kényszeríti a szín-házat, hogy kettős hetőség.
játékba kezdjen. Játssza el a nehézkes
Léner Péter rendezése igyekszik elfodrámarészleteket, hol szöveggel, hol csak
gadhatóan
színpadszerűvé, játékossá tenni
mímelve-imitálva. És közben a színpadi
színház köré fölépített páholyokban ülő ezt az elbeszélő drámát. Lehetőségei
író, igazgató, színésznő, kritikus, tanácsi szerint mindent megmutat. Ám ismerjük
el, nem könnyű a szállodai szobából üres
tisztviselő,

színpadot, majd jellegtelenül bejátszott
színpadot varázsolni, úgy, hogy a valódi
nézőteret még színpadi páholyok is tágítsák. Jánosa Lajos viszonylag jól mozgatható díszletében a túlnyújtott színpadi
bemutató után pergő játékra, néhol túlkarikírozott szerepformálásokra készteti
színészeit a rendező. Mintha anekdoták
sorát látnánk a színpadon megelevenedni
a színészi életformáról, az igazgatói önkényről, a színésznők kiszolgáltatottságáról, a drámaíró tévelygéséről, a kritikus
sanyarú sorsáról és a művészi eszmény
késztette különbözőségek belső harcairól.
S hogy mindez nem áll össze egységes
drámává, az nem elsősorban rendezői
kérdés.
Á színészek közül Simor Ottó az egyetlen, aki teljes jellemet formál Farsang
Oszkár színigazgató szerepéből. Á színházért, a színházban élő nagy vidéki
igazgató alakját játssza jó komikai kedvvel. Évtizedes vidéki színházi léte határozott alapokat teremt kiváló szerepformálásához. Egy teljesen megíratlan figurával küzd Korcsmáros Jenő a színész
Simonyi Kornél szerepében. A feltörekvő nemzedék színvonalas képviselője
helyett jellegtelen mitugrászt játszik Károlyi Tibor dramaturgként Borbély Sándor. Nevéhez illően fanyar Czitrom Ervin
kritikus Lipcsey Tibor. Magyarázkodó
szerepében rokonszenves Csíkos Sándor
Tábori Tituszként és Vándor Éva
Máriavölgyi Tünde alakjában. Á vidéki
színésznők különböző típusait jól mutatja
Muszte Anna, Agárdy Ilona és Csáky
Magda. Kállay Bori elegáns jelenség az
igazgató
mellett
élő
színésznő
szerepében. Jellegzetes tanácsi főelőadónőt játszik Szabó Ibolya. Hatásos O.
Szabó István alakítása, és nagyon pontos
Sárady Zoltán emberábrázolása.
Jó lett volna a debreceni ősbemutatón
igazi-eredeti Karinthy Ferenc-drámát köszönteni ahelyett, hogy az író színpadi
fel-dolgozásainak számát gyarapította
volna a színház.
Karinthy Ferenc: Ősbemutató (debreceni Csokonai Színház Kamaraszínháza)
Dramaturg: Osztovits Levente. Díszlet:
Jánosa Lajos m. v. Jelmez: Szabó Ágnes.
Zenéjét összeállította: Palásti Pál. Rendezte:

Léner Péter.

Szereplők: Csíkos Sándor, Simor Ottó,
Korcsmáros Jenő, O. Szabó István, Csáky
Magda, Kállay Bori, Vándor Éva, Muszte
Anna, Agárdy Ilona, Borbély Sándor, Lipcsey
Tibor, Sárady Zoltán, Wellmann György,
Sz. Kovács Gyula, Kiss László, Szabó Ibolya, Tikos Sári, Tóth József, Szarvas József, Bálint Mária, Geday Mária.

