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on Adolf Sapiro, az AS-
rmek- és Ifjúsági Szín-
) vezetője nem akármit
n azt a várost, amelyik a
foglalkozik!" Ő persze
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kkal sincs) elfoglalva.
y János Színházat, egy
e kerülhet a gyermek-
ban a gyermekeknek
áló színjátszás. Itt az

újabb alkalom, hogy elgondolkodjunk erről a kér-
désről. Ebben az alkalmi fényben kipipálhatjuk
adósságainkat, hogy aztán tiszta lapra gyűjtsük
az újabbakat, egészen a következő alkalomig
(az a gyanúm, hogy ebben a pénztelen időben
kell erre egy cseppet várakozni). Kipipáláskor ki-
öltözünk, tapsolunk, mosolygunk, külföldi ven-
dégekkel csevegünk, lapokat tudósítunk és köz-
helyeket ismételgetünk az ifjúság színházra ne-
velésének fontosságáról. De az ünnepet követő
hétköznapokon dől el, hogy „pusztán" az előadá-
sok vajon vonzzák-e a reflektorfényt, ott pász-
táz-e még a kritikusok és a minisztériumi
előadók, drukkoló kollégák és polgármesterek fi-
gyelő tekintete. Az ünnep újra ismételteti a kér-
déseket, de a válaszokat nem a kivételes nap ad-
ja meg. Keres-e, talál-e színvonalas mesedara-
bokat a színház? Tud-e szerződtetni jeles ren-
dezőket ezek színpadra állításához? Sikerül-e a
gyerekközönségnek nevezett, arctalan massza
helyett az egyes korosztályok különböző rétege-
ihez külön szólni? Ebből következően meg tud-
ják-e nyerni a kamaszokat és a felnőtteket, vagy-
is nem lesz-e „ciki" bizonyos kor után az Arany
János Színházba járni, illetve megfordítva a kér-
dést: nem lesz-e „ciki" itt játszani, vagyis azonkí-
vül, hogy a Paulay Ede utca a fővárosban van,
képes lesz-e a színház egyéb vonzerőt is kínálni
ahhoz, hogy itt erős társulat verbuválódjék?

Minthogy az új színház két premierrel nyitott -
ha válaszokat nemis, bizonyos biztató tendenci-
ákat megtapasztalhattunk. Már a nevek és a
címek felsorolása is ezt jelzi: Weöres Sándor
Hold-

Jelenet a Holdbéli csónakosból

béli csónakos című drámáját Babarczy László,
az Aiszkhülosz, Euripidész és Szophoklész mű-
veiből Test-vér-harc címmel összeállított törté-
netet pedig Valló Péter állította színpadra.

Holdbéli csónakos

Az elmúlt évadban Kaposvárott, saját színházá-
ban rendezte meg Babarczy Weöres Sándor ka-
landos játékát. Ha emlékezetem nem csal, akkor
most ezen az el nem készült színpadon ugyanazt
láttam. Azonos a zeneszerző (Darvas Ferenc), a
jelmeztervező (Cselényi Nóra) és a bábtervező
(Kós Lajos) is, sőt Pávaszemként újra Nagy-Ká-
lózy Esztert láthatjuk (ezt a szerepet felváltva
játssza Lengyel Katalinnal). Praktikus megoldás.
Nemcsak azért, mert vidéki gyermekelőadások
csak elvétve kerülnek a fővárosi közönség elé,
hanem mert bizonyos költségek feltehetőleg
megtakaríthatók így. Talán az sem mellékes -
bár a nézőt hidegen hagyja a tény -, hogy a ren-
dező közben nyugodtan készülhetett közelgő
vígszínházi bemutatójára, a főszereplő pedig -
lévén a bemutató csütörtök délután - kényelme-
sen elérhette másnapi Molière-premierjét a Rad-
nóti Színpadon.

Egyébként mégsem ugyanazt látom: a díszle-
tet ezúttal Menczel Róbert tervezte. Megmaradt
a korábbi térelosztás, de minden pontosabb és
szebb lett. Középen ovális dobogó áll, erre lépve
palotában, börtönben, barlangban találják ma-
gukat a szereplők. A kétoldalt ívelő falak, mint lát-
cső lencséi távolodnak vagy hajolnak össze, há-
tul, középen maguk közé zárva a Napot, az ég-
boltot vagy éppen a bábjáték terét. Nagyobb fi-
gyelmet szenteltek a látványnak, s ez az előadás
javára vált. Weöres szárnyaló fantáziájának le-
begő képei Kaposvárott sokszor földre zuttyan-
tak, a csúnya és nemtörődöm játéktér - talán
nem is a terv, hanem a kivitelezés hanyagsága
miatt - kizárta annak megvalósítását, ami ennél a
darabnál legfontosabb és legnehezebb: meg-
teremteni földönjáró hétköznapiság és éteri,
megfoghatatlan költészet elegyét. Az égi pályán
fel-felbukkanó hold is szebbre sikerült, de sajnos
most is ugyanaz üldögél rajta: Michael
Jacksonnak öltöztetett csónakos evez lappok,
magyarok, kínaiak és sumérek feje felett. Tudom,
nehéz ezt a csak Pávaszem álmaiban élő
mesebeli alakot konkrét személyként színpadra
hozni, az azonban valószínű, hogy bármely
lefordítható, „megnevezhető" lény csonkítja,
otrombán egyszerűsíti ezt a figurát - legyen az
akár székely legény, paripás herceg vagy
bőrdzsekis pop-sztár.

A megújuló színház szempontjából talán az a
legbiztatóbb, hogy a színészi alakítások többsé-
ge is eléri a kaposvári előadás szintjét. Nagy-Ká-
lózy Eszter éppen ottani görcseit feledve felsza-
badultan játszik, izgalmas, élő embert teremt.

LMI REFLEKTORFÉNYBEN?
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Azt bizonyítja, hogy Pávaszem alakja gazda-
gabb, mint a szokványos, sematikus-színtelen,
hamvába holt pozitív hős módjára jellegtelen,
szerelmes szép leány fantáziátlanul színpadra
hozott kliséje lenni szokott. A színésznő azt az il-
lékony pillanatot ragadja meg, amikor az alakban
egyszerre létezik a gyermek és a felnőtt. Kényes-
kedik és megejtőn mosolyog, egy kendő miatt
életveszélybe sodorja segítőit, aztán nemtörő-
döm ártatlansággal orrát fújja a kalandosan
visszaszerzett, semmi kis selyemdarabba, látvá-
nyosan öklendezik a vértől, de azért lopva hátra-
pislog. Ez az ösztönös kíváncsiság győzi le félel-
mét a majmok országában is - és ne feledjük,
minden megnyilvánulása mögött - legyen az
gyermeki vagy felnőtt - ott a Nő, akit dühösen-
némán-alázattal szolgálni és szeretni kell. Ezt
teszi a világban tétován tébláboló kamasz,
Medve-fia, aki elalváskor még hüvelykujját
cumizza, de már lányokról álmodik. Nagy-Kálózy
természetessége mellett különösen feltűnő,
mennyire nem találja helyét Haás Vander Péter.
Valami általa elképzelt fiktív gyermeknézőnek
játszik, mindenre hangsúlyosan reagál,
jelenlétét bizonyítandó jópofán gesztikulál,
ezáltal mindent két-szer mond. A nőt szolgálja a
három barát is: Vitéz László (Puskás Tivadar),
Bolond Istók (Czvetkó Sándor) és Paprika Jancsi
(Csák György). E három clown kitűnik az
együttesből: „Fő a lélek szépsége, kisapám" -
mondja Vitéz László, és Puskás Tivadar a
mondatban megbújó, a dráma egészét jellemző
kettősséget játékában is meg-valósítja.
Egyszerre ünnepélyes és mulatságos,
fegyelmezett bakaként állandóan haptákba vág-
ja magát, miközben sokat tapasztalt bábuként is
néha alig találja saját fejét. Czvetkó Sándor a

talpraesett bohóc, aki nem tudja elképzelni, hogy
valami ne sikerüljön neki. Határozott, de hangjá-
ban ott a másik szándékait ravaszul kitapogató
kérdőjel; rajta nem foghat ki az élet. Remekül ki-
egészíti társait Csák György ügyefogyott, csetlő-
botló bohóca. Álmodozó, élhetetlen, de soha
nem csüggedő kis figura, aki mindenhez rosszul
fog h o z z á - és mégis mindenből sikerrel kievic-
kél. Csák elemében van, bátran, szabadon és
mégis fegyelmezetten komédiázik.

A produkció így is hagy maga után kívánniva-
lókat. Bátrabb húzás nem ártott volna, a kelta ki-
rálynő (Frajt Edit) és udvartartása feleslegesen
kántálja szövegét-dalát, Jégapó (Miklósy
György m. v.) pedig bánatunkra elmeséli az
egész történetet a Lapp fejedelemnek (Peczkay
Endre). Utóbbi ezt joggal igényli, hiszen csak
most csöppent a színpadra, mi azonban tétlenül
üldögélünk, a szereplők pedig tétlenül ácsorog-
nak, hiszen mindezen már túlvagyunk. Az ilyen
mozzanatok lassítják az egyébként is ráérősen
forduló történéseket. Az író dramaturgiai figyel-
metlenségeit nem sikerül lényegesen korrigálni:
a négy kérő (Pille Tamás, Tarján Péter, Varga
Károly, Csuja Imre) dérrel-durral beállít, látvá-
nyosan bemutatkozik, de ez csak ürügy a kalan-
dos meneküléshez. Vetélkedésük elfelejtődik,
pedig a Pávaszem fogságait számontartó gyer-
meki figyelem bizonyára hiányolni fogja például a
lány és a kínai császár találkozását. Ezek a drá-
ma hiányosságai, csakhogy Weöres tollát nem a
logika, hanem a fantázia vezette. Igaz, Márai
szerint „a fantáziát logikussá kell nevelni, csak
akkor lesz alkotóerő belőle". Ez a logika azonban
jelen esetben a szertelen, sodró erejű lendület
lenne, ami felrepíthetné az előadást. Ez hiányzik.

Marad a korrekt produkció, paradox fogalma-
zással: a korrekt fantázia. De ebből más nem
születhet, mint kockázatmentes, biztonsági elő-
adás.

Test-vér-harc

Hírnökök jönnek, s pihegve szólnak. Ez már
máskor, másoknak, máshol történik: mégpedig
kamaszoknak és felnőtteknek többnyire esti elő-
adásban, a harmadik emeleten frissen avatott
stúdióban. Kiváló új játszási hely született ezzel a
fővárosban, és ez a jól felszerelt, tetszőlegesen
beépíthető térség -- ha a színház is úgy akarja,
és miért ne akarná, elvégre saját érdeke is - al-
kalmas lehet szobaszínháznyi stúdióelőadások,
alternatív produkciók befogadására - de min-
denekelőtt ilyenek létrehozására. Ez kettős célt
szolgálhat: szélesíti a közönségtábort, és vonzerőt
jelent a színészek számára is. Sorolhatjuk
ugyanis a gyermekelőadások fontosságát hang-
súlyozó közhelyeket, ezek nem vígasztalják azt a
színészt, akinek kizárólag mesejátékszerepek-
ben kell gondolkodnia. Az még önmagában nem
baj, hogy valaki egyszer varangyos béka, más-
kor kisnyúl és így tovább a hét valamennyi napján -
bár valószínűleg a Brehm-összes eljátszása sem
ad teljességérzést -, de nem tagadható, hogy a
drámairodalom java bizony nem mesejáték.
Legalábbis a szó hagyományos értelmében nem
az - mert egyébként izgalmas mesének tekinthető
akár a Hamlet, akár a Fösvény, akár éppenséggel
az Ármány és szerelem. Ahogyan mese a
Labdakidák története - még ha benne véres
események játszódnak is le. De ezek nem
rettenetesebbek, mint amikor a hős szegényle-

Puskás Tivadar (Vitéz László) és Csák György (Paprika Jancsi) a
Weöres-mesejátékban

Jelenet a Test-vér-harc című görög drámaadaptációból
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gény hétfejet nyes le, vagy Jancsi és Juliska szűzi
ártatlansággal kemencébe súvasztja a gyer-
mekhúsról ábrándozó öregasszonyt.

A Labdakidák történetéből Valló Péter rende-
zése mesél el néhány fejezetet, ezért érkeznek
hát az említett hírnökök, kik pihegve szólnak. Sőt
illusztrálnak is: Hírnök 1. (Haás Vander Péter) és
Hírnök 2. (Csák György) a kétszintes játéktér fel-
ső részén mint alkalmi színpadon eljátssza a
népnek, vagyis a Karnak, hogyan küzdött meg
egymással a két testvér, Eteoklész (Csankó Zol-
tán) és Polüneikész (Czvetkó Sándor), hogyan
futott megjósolt végzetébe a két gyilkos, illetve
áldozat. A hírnökök a némafilmek túlzásaival mu-
latságosan gesztikulálnak, a Kar földre bukva ja-
jong és szenved. A néző pedig zavartan töpreng,
melyik szinthez illik vajon csatlakoznia: együtt
búslakodjon-e a néppel e görög sorstragédián
vagy nevessen a groteszk híradáson. Ez az ek-
lektikus fogalmazás feltehetőleg abból ered,
hogy a rendező figyelembe akarta venni a mutáló
ifjúság egyszerre érzékeny és szemtelenül va-
gány látásmódját. Ellenpontokat keres: ha
Iokaszté (Andai Kati) zokog, és a Kar
szomorúan énekel, akkor a hazaérkező fiú
közben jóízűen falatozik, ha Kreon (Puskás
Tivadar) szigorúan királykodik, akkor az Őr
(Csuja Imre) kedélyesen viccelődik. Valló a görög
drámák jelenkori elő-adásmódjának kétféle
megoldását próbálja elegyíteni - felemás
sikerrel. El lehet indulni a méltóságteljes
stilizálás útján, és meg lehet mutatni a pajzsok
és páncélok mögött mindennapos
kisszerűségekkel viaskodó embert is. De ezek
el-lentétes irányok, összekapcsolásuk erőszakolt
és esetleges, izgalmas csak akkor lehetne, ha e
kettősség egyetlen karakteren belül jelennék
meg. Ám e két órába sűrített vázlatban ki így, ki
úgy viselkedik. „Látszik, nem jó hírt hozol" -
mondja a mord Kreon, aki tudja, hogy egy tragé-
dia főszereplője. A mezítláb becaplató, kedélyes
Őrön ez egyáltalán nem látszik, őt nem városa és
nem a számára közömbös hős ifjak érdeklik, ha-
nem az, hogyan tudna kimászni a slamasztiká-
ból.

Kétséges az is, hogy érdemes-e - talán be-
avató, ismeretterjesztő célzattal történt? - ennyi
motívumot összezsúfolni. Mire az első igazi
drámai helyzethez érkezünk - ez a második rész
közepe, amikor is, a politikai és erkölcsi
törvények ütközésekor az Antigoné-történet be-
indul (végre először láttam esendő Antigonét,
akit nem a gyűlölködés és nem pusztán az elvek
hajtanak - a bemutatón Györgyi Anna játszotta a
szerepet, a másik szereposztásban Buzogány
Márta látható) -, a nézők többsége elveszítette
mára fonalat. Addig ugyanis csak mesét hall: va-
laki mindig arról mesél, mi történt, mi történik va-
lahol másutt. Ezen az sem segít, hogy az áttetsző
plexifalon túl tetszetős koreográfiával megjelení-
tik a számunkra az öldöklés szörnyűségeit. Ha

Czvetkó Sándor (Polüneikész) és Andai Kati
(Iokaszté) (Sárközi Marianna felvételei)

„csak" az Antigoné-drámát játszanák, nem de-
rülne ki, mi is történt Oidipusz bokájával, és ho-
gyan mentette meg a dagadt lábú a várost, de
átélhető, jelen idejű történésekkel találkoznánk.

Az élmény mégis megszületik: az intenzív
próbafolyamatról árulkodó, erőt sugárzó színé-
szi jelenlét teremti meg. A szinte mindvégig je-
len levő Kar (karvezetők: Szabados Zsuzsa és
Besztercei Zsuzsa) Melis László gyönyörű,
„időmértékes" dallamaival kíséri a színjátékot,
amelynek résztvevői fegyelmezetten teszik a
dolgukat. E fegyelem nem gépies, nem mecha-
nikus, mert a produkció fogyatékosságai elle-
nére átüt rajta a közvetítők hite. Ez a hit pedig
egy jó színház születésének lehet biztosítéka.
Olyan színházé, melybe betévedve otthonra
lelnek akár ama petárdás kamaszok is.

Weöres Sándor: Holdbéli csónakos (Arany János
Színház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Cselényi Nóra. Ze-

ne: Darvas Ferenc. Bábtervező: Kós Lajos. Bábjá-
tékmester: Cs. Szabó István. A rendező
asszisztense: Gyarmati István. Rendező: Babarczy
László m. v. Szereplők: Szegesdi Róbert, Magyar
Zoltán, Aranyos Nikolett, Miklósy György m. v.,

Nagy-Kálózy Eszter m. v., Lengyel Katalin,
Peczkay Endre, Haás Vander Péter, Pille Tamás,
Tarján Péter, Varga Károly, Csuja Imre, Frajt Edit,
Puskás Tivadar, Czvetkó Sándor, Csák György,
Kisfalvy Krisztina, Cs. Szabó István, Kemény
István, Albert Gábor, Albert Péter, Balla Tibor.

Test-vér-harc avagy fejezetek a Labdakidák
történetéből (Arany János Színház)
Aiszkhülosz: Heten Théba ellen, Euripidész: Phoini-
kaí nők, Szophoklész: Antigoné című tragédiájából
Jánosi István, Kárpáthy Csilla és Trencsényi Wal-
dapfel Imre fordításának felhasználásával összeállí-
totta: Valló Péter. Zene: Melis László m. v. Díszlet:
Valló Péter m. v. Jelmez: Veres Gabriella m. v.
Rendezte: Valló Péter m. v. Mozgás: Juhász Anikó.
Dramaturg: Cziráki Judit. Korrepetitor: Gárdonyi
Edit. A rendező asszisztense: Meszéna
Mariann.
Szereplők: Andai Kati, Puskás Tivadar, Csankó Zol-
tán, Czvetkó Sándor, Györgyi Anna m. v., Buzogány
Márta, Lengyel Katalin, Haás Vander Péter, Csák
György, Ujlaky Károly, Csuja Imre, Hankó Attila, Sza-
bados Zsuzsa, Beszterceí Zsuzsa.


