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BUDAI K A T A L I N

CSAK A LÁTVÁNY
DIÓTÖRŐ - A KÉK MADÁR

zépség, látványosság, vígság, gyönyör-
ködtető mesék - ezt ígérte két, kará-
csony környéki bemutató, egyik Kapos-
váron, másik Budapesten. Elsősorban a
gyerekeknek, szünidőre időzítve. Nem-

csak ez, de a klasszikus alapvetés s a várt, mi-
nőségelvű közelítés is egymás mellé sorolta a
produkciókat, a Kapecz Zsuzsa és Gothár Péter
átdolgozta Diótöröt és Maeterlinck A kék madár
című művét; hiszen az Arany János Színház az
új környezetben nívós művekkel, alkotótársakkal
igyekszik erősíteni, Kaposvárról pedig nem
tudunk nem jót várni, hiába, be-lénk ivódott.

Miért keltenek mégis zavarodottságot e jó-
szándékú, gyermekeket mulattatni vágyó pro-
dukciók? Vagy kevésbé naivan: valóban a
gyerekeket célozták meg, valóban az ő szívükre
akartak hatni? Mert a felemás, fura vég-
eredmények láttán még ez is megkérdőjelező-
dik.

Diótörő

Felújítás, néhány évvel ezelőtt már kedvesked-
tek vele a kicsiknek Kaposváron. Most új szerep-
lők, pesti vendégjáték avatja bemutatóértékűvé a
produkciót. Magára valamit adó család kará-
csony másnapján a Diótörő-balettra viszi el cse-
metéjét. Fülbemászó zene, megelevenedett,
kedves báb, kicsiny ármánykodás: kész. Igaz, E.
T. A. Hoffmann-nál, ennél a rejtélyes lelkű német
romantikus írónál az emberi psziché riadtabban
szűköl: de nincs olyan feldolgozás, amely ne tud-
ná megszelídíteni vagy éppen eldurvítani, ám
mindenképp elhomályosítani az eredőket.

Selmeczi György, a zeneszerző csak mottóul
használja a Csajkovszkij-balettzene néhány tak-
tusát: aztán végig szól valami, ami éppen az ő
pályáját ismerve, elismerve, igencsak kevéske.
Ritmikus, funkcionális akár: ám dúdolható, visz-
szaidézhető „slágernek" alkalmatlan. S a szöveg
sem segít emlékezetessé rögzíteni a hallottakat -
pedig „zenés játéknál", „mese-musicalnél" ez

Hunyadkürti György, Varjú Olga és Lugosi
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elengedhetetlen. Az is különös, hogy a műfajban
(s lírában, prózában is) otthonos Kapecz Zsuzsa
sem érte el saját legjobb színvonalát: „nem ka-
pok - meghalok"-szerű refrének, „sajtocska,
szalonna"-kiabálások, redukált párbeszédek s a
földközeliséget jelezni hivatott „na, menjél csak
innen"-felszólítások (közvetlen csatlakozással
érkezve a Mohácsi-féle Dürrenmatt-darabból)
fűszerezik a szöveget.
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S ezzel el is jutunk a fő gondhoz, a színpadi
mű zavaros világához, Gothár Péter hol dezil-
luzionáló, hol túlzottan hatásvadász rendezői
felfogásához. Itt az egérbirodalom bornírtsá-
gának érzékeltetése is folyik, ezért van szük-
ség két „hajléktalan" csőlakó egér vagy egy
vad „rocker"-egér szerepeltetésére, ezekre a
szórakoztatónak szánt, mégis otromba ma-
gánszámokra.

Néhány momentum homályba vész: példá-
ul hol is vagyunk és mikor. Nagypapa idejében
és régimódi faházikójában vagy modern bér-
leményben? A ruhák - szellemesen - ez
utóbbit sugallják, a környezet kevésbé. És
mégis a látvány az, ami a soványka történé-
seken, felduzzasztott, vég nélkül szaporítható
betétek monotóniáján túl tud lendíteni. Pauer
Gyula (aki a jelmezeket is tervezte) a kinagyí-
tott, kétféle léptékű díszlettel meg tudta oldani
azt, amire szöveg és játék nem volt képes: át-
emelt az irracionálisba.

„És minden láb volt, csupa láb" - ahogyan
Szabó Lőrinc Lócija látott: mindent alulról,
mindent túlméretezettnek, úgy nő meg Pauer
színpadán polc, ágy, hőmérő, ólomkatona,
baba. Ez az igazi másik világ, a babák
vetélkedő éjszakai magánélete, az
ólomkatonák huzakodása: azaz a dolgok
lelke, titkos élete. Ezt kéne valahogy tudni,
ismerni; nem azt, hogy elképzelhető
mikrofonba üvöltöző, bőr-ruhás egér is.
Egyébként Maeterlinck is ezt akarta tudni és
tudatni, ezért írta meg A kék madarat. Pauer
is, Maeterlinck is hitte, hogy a gyerekek még
képesek erre a látásmódra.

Titkok létezéséről itt jobbára revü- vagy
kabarészinten értesítenek, persze biztos
minőségben, technikai tudással, lendülettel.
Hiába minden megszokott, bejáratott eszköz
Molnár Piroska, Csákányi Eszter, Serf Egyed,
Spindler Béla vagy Dánffy Sándor (az első
szerep-osztás résztvevői ők) gazdag
tárházából, vagy a frissen végzett Börcsök
Enikő és Znamenák István temperamentumos
tánca: vala-mi mégsem születik meg, a Diótörő
nem töri fel a titkok burkát - hiába ölti föl
végezetül egy kedves, gátlásos siheder, a „fiú
a házból" hét-köznapi, szerethető alakját.

A kék madár

Valami nagyon „lenn marad" a szintén sokat ígérő
Maeterlinck-műnél is. A kék madár - csak-úgy,
mint a szerző többi, mára kissé megfakult,
erősen lirizált drámája - nehéz „dió". Maeter-
linck sem kifejezetten gyerekíró, legalábbis Do-

Álomhajó A kék madárban
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nald-kacsa vagy He-man értelemben semmi-
képp. Olyan, mára már szinte eltűnt fogalmakat
használ, mint emlékezés, a láthatatlan dolgok ki-
tapintása, árnyak, otthoni meleg, öröm stb.

Szikora János vendégként rendezte meg a
darabot. Fel is készült a feladatra: aggályosan
precíz minden. Gyönyörű, megkomponált, pon-
tos munka, alapos, körültekintő partitúrából
dirigálva. Egyes megoldásai - a majdan
megszüle-

tő gyermekek birodalma, a fák megjelenítése, a
díszleteket húzó-vonó angyalka-fiúcska alakja,
a nehéz bútordarabnak tetsző Éj asszony-palo-
ta, ez a Gaudi templomait idéző szekrény-kated-
rális - székhez szögezően lenyűgözőek. Hores-
nyi Balázs, a díszlettervező s az itteni munkájá-
val bemutatkozó Velich Rita, a jelmeztervező
ki-tűnően dolgozott. Csak mégis: a szemnek szól
itt minden, a szöveg rétegei vagy maga az
emberlét
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sehogy sem férnek el a színpompás, manierista-
eklektikus zsúfoltságban. Éppen ezért sikerülnek
legjobban az álomjelenetek: ott valóban a
látvány az elsődleges; akció, kapcsolat má-
sodlagos.

Meglepően járatlannak mutatkozik viszont
Szikora a család, a kék madarat kergető két kis-
gyermek otthonának ábrázolásában. Egy vékony,
ideges úriembert (Karsai István) látunk
óraláncával és csibukjával vesződni, és egy té-
tova, ideges asszonyt (Maday Emőke) össze-
vissza ugrálni, az indító, értelmetlen némajá-
tékban. Képtelenek a gesztus szintjén érzékel-
tetni, hogy ennek a szegényes háznak, ahová az
idén még karácsonyfa sem került, van meg-tartó,
visszahívó ereje. (A rendezői intenció szerint
nincs. A szerk.) Mindehhez időnként habanéra
szól s egyéb, indokolatlanul összemixelt zenék.

A megszólaló, valódi mivoltát mutató Kutya,
Macska, Világosság, Kenyér, Cukor, Víz és Tűz
nem válnak igaz barátokká a két gyermek szá-
mára. (Itt is érezhető a rendezői szándékosság.
A szerk.) (Még azon is elfelejtenek meglepődni,
hogy a kéményből alászálló Berylune tündér a
szomszédasszonyra hasonlít, sőt, hogy egyál-
talán ott terem.)

Talán Csuja Imre az egyedüli - kétségkívül a
leghálásabb szerepben, a Kutyáéban -, aki él-ni,
mozogni, egyedíteni mer a színpadon.

Rezdülések, egy-egy pillanat, egy-egy kép
megkapó: de az amúgy is - gyerek számára ki-
váltképp - nehezen dekódolható filozófia: a
hétköznapiság és az „ittlét" magasabb értelme
közti feszültség felfejtetlen marad.

Hogy a szépséges látvány, illetve az elérhe-
tetlen kék madár-gondolat önmagában is hatá-
sos, azt az előcsarnokban kiállított gyerekrajzok
mutatják. Mindazonáltal a két gyerekszereplő
érintetlennek tűnik e tárgyban, noha a jelenlét
szintjén jól teljesítenek, s legalább nem
hercigeskednek. Érzékelhetően különösebb
bensőséges magyarázat nélkül kell végezniük
feladatukat, ami nem csekély: a spirituális és a
materiális létezés közti távolság áthidalása. Még
az apróbb hibák, az életkorukból adódó
sajátosságok sem egyedítik teljesítményüket.
Gyenes Péter, Thomka Zsuzsa, Szegedi Athina
az általános hideg eklektikába illesztve nehezen
tudják megőrizni bájukat, életszerű re-akcióikat,
pedig láthatólag képesek lennének erre is.

Kissé sápatag szerzőnek tűnik Maeterlinck
mára, kétségtelen: a századvég káosza nem
rímeltethető pontosan a mi ezredvégi káo-
szunkra; de a közvetített értékek ama tesztelése,
vajon ismerjük-e még, azaz ráismerünk-e még
valamelyikükre: lényeges. Szikora János valamit
valahol elveszített, elmulasztott közülük ez
alkalommal.
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