
rendező is, színészek is nagyobb bizton-
sággal mozognak. Bencze Zsuzsa ügyesen
variálja a pótcselekvés és pótfecsegés
különféle árnyalatait, bár az eszközök in-
kább a kabaré, mintsem az abszurd fegy-
vertárából valók. (A holttestekkel való
játék, illetve a II. hírnöknek bábfigurává
alakítása viszont vérbeli és szellemes ab-
szurd felemény.) Benczének amellett
rendelkezésére állt két színész, Gera
Zoltán és Szabó Kálmán, akik meg tudták
tenni a minőségi ugrást az értekezletesdit
meg-csipkedő kabarétréfától az immár
súlyos nemzeti-társadalmi kérdéseket
involváló metaforáig Balogh és Szabó
(mármint a színpadi Szabó) társadalmi
perspektívába állított ionescói figurák
lesznek tolmácsolásukban - a maguk
kisszerűségében félelmetesek. Huszár
László és Bálint András viszont, akár
Schwajdánál Szacsvay, íróilag felemásul
megoldott szerepben feszengenek. A
Huszár játszotta Molnár alakjában Verebes
kevés lehetőséget adott a szöveg felszíni
értelmének kimélyítésére, és így Huszár
csak realista zsánerképet festhet egy
zsémbes, demagóg beosztottról; Halász
alakja viszont zavaróan kétértelmű. Ha
Verebes itt a kötekedő, magát esetleg
valóban lázadónak képzelő, ám valójában
konformista és csak a megalkuvás
legjövedelmezőbb alkalmát kiváró fiatal
típusát akarta ábrázolni, ez művészileg
nem oldható meg úgy, hogy az egyik
mondat rokonszenvesnek a másik
ellenszenvesnek tüntesse fel a figurát;
közvetettebb, áttételesebb módon kellett
volna előkészíteni a végső fordulatot,
amikor Kossuth „leírását" éppen Halász
veszi kézbe. Ez a magyarázata és
mentsége is Bálint András kedvet-len,
szürke játékának.

Végső soron szerzőknek is, színháznak
is azt hondhatjuk: csak így tovább. Hát-ha
írói élés és kiteljesedés egy ponton majd
találkozik a kifejezésére alkalmas színpadi
eszközökkel.

Schwajda Görgy: Csoda magyar módra (Radnóti
Miklós Színpad)

Rendező: Gáspár János.
Szereplők: Szacsvay László m. v., Dőry

Virág, Pécsi Ildikó, Moravetz Levente f. h.,
Baracsi Ferenc, Somhegyi György, Fenyő
Ervin, Simon Péter, Hollós Vajek Róbert
f. h., Korsós Ilona, Pataki Ágnes, Timkó
Tamás.
Verebes István: Üzenet (Radnóti Miklós Szín-
pad)

Rendező. Bencze Zsuzsa. Mindkét darab
díszletét tervezte: Makai Péter. Jelmez: Melu-
zsin Mária. Zene: Novák János.

Szereplők: Gera Zoltán m. v., Szabó Kál-
mán, Huszár László, Bálint András m. v.,
Timkó Tamás.

BALLA LÁSZLÓ

A holdbéli csónakos

Weöres Sándor kalandos játéka
Pécsett és Győrben

Érdekes összehasonlításokra ad alkalmat
az a tény, hogy Weöres Sándor művét, A

holdbéli csónakost egyidőben két szín-
házunk is műsorára tűzte (sőt egy har-
madik is foglalkozott a gondolattal, hogy
színpadra viszi).

Az 1941-ben keletkezett mű alcíme
„Kalandos játék húsz képben". Jelen
esetben a „kép" megjelölés nem csupán a
szokásos tagolás jelölésére szolgál. Szinte
képzőművészeti értelemben vehető képek
soráról van szó. Ezek emlékeztetnek a
régi vásárokon a képmutogatók tablóira,
amelyekhez kalandos mesét fűztek a
bámészkodó népség-katonaság
mulattatására.

Lehettek korábban aggályok a darab
színre vitelét illetően, s ezt részben indo-
kolja is a szertelenül csapongó meseszö-
vés, a viszonylag sok helyszín, a cselek-
ményvezetés esetlegessége, a nem egyér-
telmű műfaji besorolhatóság. Ha azonban
a mű sajátosan kettős arculatát te-. kintjük
- a tündérjáték és a vaskos népi realizmus
közötti lírai lebegést - ezek a

hátrányok csupán a megfelelő színpadra
állítást követelik meg, hogy erényekké
váljanak.

Mindkét előadás szövege - a győri
Kisfaludy Színházé és a pécsi Nemzeti
Színházé - a szerző közreműködésével
nyerte el jelenlegi formáját, az eredetihez
képest szükségesnek tűnő változtatások-
kal-alakításokkal. Győrött a mű opera-
librettóként került felhasználásra, Ránki
György írt belőle - a műfaji megjelölés
szerint - operafantáziát. Pécsett a Kama-
raszínházban adták elő „kalandos játék"

megjelöléssel, Takács Jenő kísérőzenéjé-
vel.

A két színház - a nagyszerű benyomást
keltő új győri színház és a szürkén díszte-
len, kissé kiábrándító pécsi Kamaraszín-
ház - egészen más térbeli lehetőséget kí-
nált a megvalósításhoz.

Győrben derűs, színes, tágas, jól tagolt
színpadkép fogadta a nézőt, aki nem tit-
kolt jóleső érzéssel legeltette látványos-
ságtól elszokott-elszoktatott szemét a jó
szórakozást ígérő derűs tarkaságon. Bor
József rendező végig bírta ötletekkel a
fordulatos, képtelenségekkel teli cselek-
ményt, sohasem esett túlzásokba, látha-
tóan világos, egyértelmű elképzelése volt
a darab szürrealista-magyaros stílusáról. A
mesekirályi méltóságteljesség, a fiatalok
dinamikus naivitása, a komikumot
képviselő csoport érzelmes-kedves ügye-
fogyottsága, az egzotikus figurák mérték-

Jelenet A holdbéli csónakos című Weöres Sándor-mesejáték győri előadásából (Domonkos Sándor
felvétele)
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artó karakterizálása harmonikus egésszé
lakult rendezése nyomán. Csupán a
oldbéli csónakos megjelenítése keltett
erev, statikus benyomást. Vata Emil

íszletei mind funkcionálisan, mind eszté-
ikailag megfelelő keretet nyújtottak a
endezői elképzelésekhez. Fantáziadús,
azdagon asszociatív bálványai-figurái
gyszerre voltak groteszkek és félelmete-
ek, „ősmagyarok" és az egyetemes
itológiára utaló megjelenésűek. A darab

redendő, játékos-könnyeden eklektikus
angütésének telitalálatszerű közegét
elentették. Márk Tivadar jelmezei
angulatosak, a szereplők jellemét kifeje-
őek és aláhúzóak voltak. Érett színvá-
asztásai és színösszeállításai nagymér-
ékben hozzájárultak a látvány egységé-
ez és élményszerűségéhez. Novák Fe-
enc koreográfiája mindenütt elkerülte a
agyományos „betét"-jelleget, a táncosok
dottságainak megfelelő, kifejező
gyütteseket komponált. Külön meg kell
mlíteni az egérkék táncát és a máglya-
áncot. Talán csak a sólymot megszemé-
yesítő táncosnő mozgása hatott modo-
osnak.
Ránki György a lehetséges megoldások
özül a történés konkrét vonulatának
egjelenítését választotta operazené-

ében. Elmélyült, gondos műhelymunká-
al dolgozta ki az egyes szereplőknek és
történelmi-földrajzi" helyzeteknek meg-
elelő partitúraoldalakat, melyek jól is-
ert erényeit tükrözik: ragyogó hang-

zerelési készség és tudás, jól énekelhető
nekszólamok, hatásos kórusok. Sajnál-
atjuk, hogy a bizonyos értelemben il-
usztratív jellegű, sokfelé kitekintő, ezért
em egységes benyomást keltő zenei
egfogalmazáson nem ment túl. Csala
enedek karmester kitűnően összefogta
z együttest. Zenei irányítása mindvégig
olyamatos, egységes volt. Talán a ne-
ézségi fok miatt volt kénytelen időn-
ént nagyobb súlyt helyezni a taktírozás-
a, mint a zenei megoldások szépségére
s oldottságára. Külön dicséret illeti a ze

nekart és Fábián Mártát (aki a jelentős
szerepet kapó cimbalomszólamot játszot-
ta). Nem kevésbé dicséretes az énekkar
szereplése, mely Hoffmann László beta-
nításában tisztán, pontosan énekelte az
opera nem szokványos hangvételű kó-
rusrészeit. Az énekes szereplők közül el-
ső helyen kell említenünk Gregor Józse-
fet Jégapó, magyar fejedelem szerepében.
A kitűnő operaénekes ezúttal is teljes
megjelenésében volt hiteles, amit aláhú-
zott hangjának szépsége és élményszerű
szövegkiejtése. Az „atya" és a „fejede-
lem" szinte elválaszthatatlan volt alakí-
tásában, megfontolt és bölcs érzelmesség
áradt lényéből. Ugyancsak jól játszott és
énekelt Póka Balázs Medvefia, lapp ki-
rályfiként. Érzékeltette a belső fejlődést,
az évődő-civakodó játszópajtástól a
minden kockázatot vállaló szerelmes if-
júvá érésig. Partnere Takács Mária volt,
Pávaszem, magyar királylány szerepé-
ben. Alakítása elsősorban átéltségben
hagyott kívánnivalót, annak ellenére,
hogy hangi adottságai megfeleltek a sze-
rep támasztotta követelményeknek. Moz-
gásában és énekmódjában bizonyos isko-
lás merevség volt észlelhető, amely kissé
lerontotta egyébként kitűnő énekesi tel-
jesítményét. A nem főszerep jellegű cím-
szerepet Györgyfi József énekelte szép
hangon, kellően azonosulva a szerep lí-
rai-statikus zenei karakterével. Póka Esz-
ter több szerepben volt hallható. Jó meg-
jelenése ellentétben állt hangjának elég-
telen vivőerejével, ami szerepeinek drá-
maiságát gyengítette. Igen jó benyomást
keltett érett színészi és énekesi alakításá-
val Vitéz László szerepében Bede Faze-
kas Csaba. Visszahozott valamit gyer-
mekkorunk elképzeléseiből a vitézlászló-
ságról, egyben érzékeltetve a rokonságot,
amely a figurát Háry Jánoshoz fűzi. Mél-
tó társai voltak a komédiázásban Paprika
Jancsi megszemélyesítőjeként Korcsmá-
ros Péter és a Bolond Istókot alakító
Hantos Balázs. Kisebb szerepekben fi-
gyelemreméltóan énekelt Komarnicki

Zita és Bárdi Sándor. Kerényi László
alakítását - Memnon, szerecsen fejedelem
- ezúttal nem éreztük meggyőző-nek. Sem
játékban, sem hangilag nem találta meg
az illúziót keltő megoldást. Idomeneus,
krétai király megszemélyesítője Krasznai
Tamás, Nagymedve, lapp királyé Pintér
Ferenc, Menelaosé Fáy László volt.
Alakításuk beleillett az együttesbe.

Sok szempontból eltérő élményt jelentett
a pécsi előadás. Érezhetően más kulturális
háttér hatott a rendezőre. Sötétebb
alaptónus, a mese mágikus-misztikus
elemeit is figyelembe vevő, a látvá-
nyosságnak kisebb szerepet juttató felfo-
gásmód érvényesült Sík Ferenc rendezé-
sében. Míg a győri előadásban a napfény,
a földi mozgalmasság dominált, Pécsett a
sejtelmes holdfény játszotta a főszerepet,
mintegy a holdbéli csónakos ezüstös-
szürkés aurájában fürösztve az alant folyó
történést. A győri előadás mintha azt
sugallta volna: ne fuss, földi ember, olyan
dolgok után, amelyek úgyis elérhetetlenek
számodra; ezzel szemben a pécsi rendezés
a mindnyájunkban szunnyadó irracionális
vágyakat érzékeltette, amelyeket a józan
realitás háttérbe szoríthat, de ki nem irthat.
Sík Ferenc - nyilván a Kamaraszínpad
adottságait szem előtt tartva - kevés,
gyakran jelzésszerű mozgásmegoldásokat
használt, s hogy mégis legyen távolságot
érzékeltető lehetősége, színészeinek
kétoldalt a néző-tér felé egy-egy csíkot
bocsátott rendelkezésére. A díszletek és
jelmezek Martyn Ferenc tervei alapján
készültek, aki absztrakt jellegű megoldást
választott a szín-padkép kialakításánál.
Nagy tömbökből építkezett, melyek
bizonyos romantikus monumentalitás
élményét adták, és eleve súlyosabbá tették
az alaphangulatot annál, mint aminek a
pécsi színészgárda játékával meg tudott
volna felelni. Jelmezei egyéni jelleget
adtak a figuráknak, részben a megszokott,
részben szokatlan asszociációkat keltve.
Egyszerűségük jól illett a színpadkép
„egy-tömbből-faragottságához". Az
előadás gyenge pont-ját a színészi játék
egyenetlensége jelen-tette. Jó és
elfogadható alakítások mellett bőven akadt
még rutinosnak sem mondható
megnyilvánulás, darabosság, mintegy
kívülről, sematikus eszközökkel való
megközelítés. Faludy László Jég-apó,
magyar fejedelem szerepében egységes, jó
benyomást keltett. Mind beszéd-tónusa,
mind mozgása, játéka elhihetővé tette azt a
felfogást, amely az „egyszeri", paraszti
jellegű népmesei királyt állította

elenet Weöres Sándor A holdbéli csónakosából (pécsi Nemzeti Színház)



Jégapó megfelelőjeként színpadra. Ma-
radandó élményt nyújtott Katona János
Bolond Istók szerepében. Katona „érzi a
színpadot", együtt lélegzik az előadással,
akkor is azonosul szerepével, amikor
háttérben van. Mókázása egészséges,
természetes, testi alkatának,
arcberendezésének megfelelő. Szegváry
Menyhért alakította Vitéz Lászlót. Már
prológjával is belopta magát az általam
látott előadáson főleg gyermekekből álló
nézőközönség szívébe. Szinte minden
megmozdulása „ropogósan" vitézi volt,
jól gyümölcsöztette fiatalságát és kellemes
külsejét. A mókamestertrió harmadik
tagját, Paprika Jancsit Vallai Péter
személyesítette meg. Játéka nem keltett
egységes benyomást, néha túlzásba vitte
az igyekezetet, hogy nevettessen. Színészi
eszközei talán nem elsősorban komikus
szerepkörre predesztinálják. Pávaszem,
Jégapó leánya S í r Katalin volt.
Megjelenésének lengesége és szépsége
kiválóan alkalmassá tette a szerep
eljátszására. Talán túlságosan is tudatában
van jó külsejének, ezért engedett meg
magának egy-egy affektáló felhangot,
„kikacsintást" a nézőtérre. Nem érezte
igazán a népmesei levegőt, ezért inkább
királylányt játszott általában, mintsem
Jégapó lányát, Pávaszem magyar
királyleányt. Medvefia, lapp
trónörökösként Tomanek Gábor nem ha-
gyott mélyebb nyomot a nézőben. Nem
szikrázott, nem lobogott, lova patkója
nem rúgott csillagot. Alakítása korrekt
volt, de az érzelmi változások érzékelte-
tése nélkül nem telt meg élettel, az ese-
mények hatására fellobbanó szenvedéllyel.
A holdbéli csónakos szimbólum-szerepét
Horváth István játszotta. Fehérre festett
arca, különös „pilóta"-sapkája
érzékeltette, hogy nem földi lény, csupán
a vágyak visszfénye, a földi boldogságát
meg nem talált ember magányos óráinak
terméke. Alakítása harmonizált ezzel az
elképzeléssel, megjelenése --- mely
véleményünk szerint lényegét jobban
kifejezte, mint a győri megoldás - kellő
feszültséget teremtett a néző-téren, A
Sólyomárus lány és Sólyomistennő
szerepében Nagy Réka igen dekoratív
volt, jó benyomást keltett. Jól oldotta meg
epizódszerepét Szivler József a lapátos
hindu alakjában. A kérők - Huang-ti kínai
császár, alakítója Bobor György, Dumuzi,
sumír főpap, Garai Róbert játszotta,
Memnon, szerecseny fejedelemként
Takács Gyula, illetve Idomeneus, krétai
király megszemélyesítőjeként:
Györgyfalvay Péter - nem alkottak
egységes együttest. Közülük György-

falvay Péter alakítása volt a legfrappán-
sabb, a többiek kisebb-nagyobb játékbeli
vagy felfogásbeli hibákban voltak elma-
rasztalhatók. A kisebb szerepekben köz-
reműködők alakításai jelentették azt a bi-
zonyos egyenetlenséget - az említette-ken
kívül -, amely miatt a pécsi előadás több,
jól megoldott részlete ellenére sem vált
emlékezetessé.

A darab kísérőzenéjét Takács Jenő írta
magnetofonról hangzott fel. Az önálló-
ságra nem törekvő, főleg aláfestő
effektusként alkalmazott-elképzelt rövid
részek korszerű zenei nyelven szólaltak
meg.

A győri és a pécsi színház vállalkozása
minden szempontból jelentős és nagy
figyelmet érdemel. Nemcsak Weöres Sán-
dor írásművészetének érdemei miatt, ha-
nem azért is, mert a gyerekek és felnőttek
szívbéli jó szórakozását jelentő
daraboknak nagy hiányában vagyunk.
Színpadainkon elharapódzott a trivialitás
és a „kabarézás" mint a szórakoztatás
egyet-len lehetősége. Ezt a nyilvánvaló
félreértést többek között A holdbéli

csónakoshoz hasonló darabokkal lehet
eloszlatni, A győri színház ezen
túlmenően a mai magyar opera éledő
mozgalmának is nagy szolgálatot tett az
operaváltozat bemutatásával.

Weöres Sándor: A holdbéli csónakos (pécsi
Nemzeti Színház)

Díszlet- és jelmeztervező: Martyn Ferenc m.
v. Zeneszerző: Takács Jenő. Koreográfus:
Tóth Sándor. Játékmester: Szegváry Meny-
hért. Szcenikus: Bakó József m. v. Rendező:
Sík Ferenc.

Szereplők: Horváth István, Nagy Réka,
Faludy László, Sír Katalin, Cserényi Béla,
Tomanek Gábor, Bobor György, Garai
Róbert, Takács Gyula, Györgyfalvay Péter,
Mester István, Fabó Györgyi, Fülöp Mi-
hály, Faluhelyi Magda, Szegváry \[enyhért,
Katona János, Vallai Péter, Sólyom Kati,
Szivler József, Kovács Dénes, Monori Fe-
renc.

Weöres Sándor: A holdbéli csónakos (győri
Kisfaludy Színház)

Zeneszerző: Ránki György. Vezényel: Csala
Benedek. Karigazgató: Hoffmann László.
Díszlettervező: Vata Emil. Jelmeztervező:
Márk Tivadar m. v. Koreográfus: Novák
Ferenc m. v. Rendező: Bor József.

Szereplők: Terebessy Éva, Takács Mária,
Póka Eszter, Barlay Zsuzsa, Komarnicki
Zita, Györgyfi József, Póka Balázs, Kovács
Pál, Gregor József, Domahidy László, Krasz-
nai Tamás, Rozsos István, Korcsmáros Pé-
ter, Bede Fazekas Csaba, Hantos Balázs, Ke-
rényi László, Vághelyi Gábor, Pintér Ferenc,
Réti Csaba, Bárdi Sándor, Fáy László,

MIHÁLYI GÁBOR

Strindberg Álomjátéka
Pécsett

Csak örülni lehet, ha vidéki színházaink,
fiatal rendezőink bővíteni igyekeznek az
önismétlésekbe bocsátkozó, nem éppen
fantáziagazdag hazai színházi repertoárt,
olyan szerzők felfedezésével vagy újra-
felfedezésével, akiknek műveit ember-
emlékezet óta vagy egyáltalában nem lát-
hattuk magyar színpadon. Ilyen ,,újrafel-
fedező" tettre vállalkozott Konter László,
amikor vizsgarendezésében színre vitte
Strindberg Alomjátékát. Amikor 1910-ben a
budapesti Új Színpad, Bárdos Arthur
vállalkozása, két Strindberg darab
bemutatására készülődött, egy szín-házi
jegyzetében Kosztolányi Dezső fontosnak
tartotta, hogy felhívja a figyelmet az

Álomjátékra. „A modern dráma fejlő-
désétörténete" - Lukács György 1911-ben
pályadíjat nyert munkája - sem fukarkodik
méltató szavakkal, az malomjátékot
elemezve. De hiába voltak a dicsérő
szavak, a biztatások, napjainkig nem ke-
rült sor hazánkban a Strindberg dráma
bemutatására.

A dráma európai „újrafelfedezése"
Bergman érdeme. 197o-ben mutatta be a
stockholmi Királyi Drámai Színházban,
majd bejárta vele Európát. Magasztaló
kritikák követik a vendégszerepléseket,
Bécsben, Párizsban, Londonban. A ren-
dező elnyerte a belgrádi BITEF nagydíját.
Bergman sikerén felbuzdulva a Comédie
Française is megpróbálkozik az Alomjáték
felújításával, s nagyot bukik vele. A
kritikákból kiderül, hogy az Álomjáték
színpadra idézésével Svédországon kívül
nemigen boldogultak. Kudarcot vallott
Reinhardt 1921-ben, Antonin Artaud
1928-ban. A dráma első emlékezetes
rendezése a svéd Olaf Molander nevéhez
fűződik, aki 1935-ben az álomvíziók meg-
jelenítésére mozgósítani tudta a modern
színház minden technikai vívmányát.

A Theater heute kritikusa, aki még a
stockholmi előadás alapján tudósította
lapját, beszámolójában mindenekelőtt azt
latolgatja, mennyiben specifikusan svéd
mű az Alomjáték, vajon érthető, élvezhető
maradt-e napjainkban is Svédország
határain túl. A kritikus szkepticizmusát az
Alomjáték turnéjának európai sikere
megcáfolni látszott. De ha arra


