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került a halottnak hitt húg, a Dottore pénzénél
maradt, Lelio gazdag hozományú menyasszonyt
kapott, Tonino és Beatrice között is eloszlott a
félreértés, végre egymáséi lehetnek. Csak
Rosaura áll magatehetetlen bábként, miközben
Lelio azt a gipszbabát szorongatja, melyet koráb-
ban Tonino kalaptartóként használt, Zanetto pe-
dig méreg okozta hallucinációjában ölelte, s ami-
kor magával rántotta, a bábu hosszú fehér fátyla
lett a szemfedője. Ezek után nem éppen boldog
vég, ahogy a záró tablóban az Arlecchino és
Colombina által kifeszített fehér vászonfalat a
szereplők lenyomják, s a társulat meghajol.

Az előadás bővelkedik remek színészi alakítá-
sokban. Közülük elsősorban Bogdán Zsolt telje-
sítményét kell kiemelni, aki az ikerpár kettős
szerepében minimális jelmezbeli megkülönböz-
tetéssel egymástól teljesen különböző és színé-
szileg egyaránt kiválóan megformált figurát pre-
zentál, mesterfokra emelve azt az egyszemélyes
ikerjátékot, amelyet az elmúlt évadban a Tévedé-
sek vígjátékában már sikerrel kipróbált. Java-
részt az ő érdeme, hogy a néző - ellentétben a
színen lévő szereplőkkel - mindvégig kiismeri
magát az ikertévesztésekből fakadó félreértések
sorozatában, amely, minta görög újkomédia óta
annyiszor, ezúttal is a komikum fő forrása.

A szolgapár, akárcsak az ikrek, ellentettjei egy-
másnak. Panek Kati Colombinája határozott, tá-
madó, a titkok tudatában bátran fellépő perszó-
na, míg Hatházi András bumfordi-bamba
Arlecchinója éppen úgy tévelyeg a világban, mint
gazdája, Zanetto. A lányok szintén ellentétes jel-
leműek: Fülöp Erzsébet Beatricéja célratörő,
erőteljes - nem csak jelmezében emlékeztet cir-
kuszi idomárra -, vele szemben Lázár Gabriella
Rosaurája csak teng-leng apja parancsai szerint a
világban. Spolarics Andrea settenkedő, meg-
megriadó, ám magát mindig feltaláló Pancraziója
nagyon elüt a többiektől; a színésznő sajátos
játékstílusa ezúttal hasznára válik az előadásnak.

A játékstílus - miként a produkció egésze -
mindenekelőtt parodisztikus. A commedia
dell'artéra utaló elemek, lazzik (Colombina és
Arlecchino almarágás közbeni párbeszéde) és
XX. századi színházi és filmes megoldásokat idé-
ző gagek (a sok ölbekapkodás vagy a Lelio és
Florindo jelenetét ismétlődően megszakító, alá-
hulló vászonfal önállósuló „játéka") keverednek
egymással, de a különböző értékű megoldások
végül is a rendkívül erőteljes és precíz stilizáltság
jegyében egységes egészet alkotnak. Ebbe a vi-
lágba szervesen illeszkedik bele Madarász Lo-
ránd mozgásszínházi elemekből felépített
Brighellája; a zárójelenetben Tonino hadaró
szenvtelensége westernhősők paródiájaként hat
(s nagyrészt ennek a megoldásnak is köszönhető,
hogy az előadás a halálesetek után még az eredeti
vígjátéki mederben tovább folytatható). Az
előadás nemegyszer utal más kolozsvári pro

dukciókra, hogy csak a legrelevánsabbakat em-
lítsem: Colombina jellegzetes frizurája az Ope-
rettből, bizonyos színpadi kompozíciók, koreog-
ráfiai megoldások, mozgássorok A kopasz
énekesnőből, illetve megint csak az Operettből.

Vlad Mugur másik kolozsvári rendezésében,
Ionesco A székekjében a játék Iétforma; kezdet-
ben komoly, majd amikor a játszók elvesztik fe-
lette az irányítás, az ellenőrzés lehetőségét, vé-
ressé válik. Ezúttal a játék nem komoly, sőt hatá-
rozottan komolytalan, de szintén lét orma, és a
kontroll megszüntével szintén véressé válik. A
homo ludens erőszakos halála?

Végigsöpör az országon A dzsungel könyve.

Eddig négy helyen mut tták be, és
tudomásom szerint még lega ább két
helyen készülnek rá. Mindenütt iker, magas
előadásszám, igazi családi sz nház. Mozgalmas,
látványos dzsungelrevü. El ehet vinni a gyereket
a mesére, és azért apukán. k is szól dal arról,
hogy „A lány öle illatos erdő, ahol a gyönyörök
ligete nő". Meg egy kis parósia a nacionalista-
populista politikusról, amiko atigiris arra biztatja a
farkasokat, hogy csak az ős vér szavára
hallgassanak, és válasszák őt vezér ek: „Farkas
leszek a kedvedért!" Szórakoztató s.Ánház. Pozitív
jelzőnek gondolom a szórakoztat t. Kell annál
több, mint hogy szórakoztató legye a színház?
Es van ennél nehezebb?

Diznidzsángl

Talán kicsit furcsa szellemiséget számon kérni a
könnyű műfajon, de hát nem men es az ilyes-
mitől semelyik színpadi produkció em. Ha os-
toba, akkor ez a szellemisége, többre nem futot-
ta. Nemcsak azért volt remek ötlet A dzsungel
könyvet választani, mert rengeteg lehetőséget
nyújt jó alakításokra, lendületes színpadi akciók-
ra, hanem mert emellett nagyon fontos valamiről
szól. Hogy vannak fölöttünk tőlünk független
dolgok, és hogy ezeknek még mindig megvan az
ereje. Mint például a halál vagy a szeretet. Es a
törvény a Dzsungel Törvénye. Ez nem kegyetlen,
hanem szükségszerű, az életet szolgálja. Ahogy

Goldoni: A velencei ikrek (Kolozsvári Állami Magyar
Színház)
Fordította: Szeredás András. Díszlet- és jelmeztervező:
Vioara Bara m. v. Maszkok: Venczel Attila. Vívómester:
Habala Péter. A rendező munkatársa: Szikszai Rémusz
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Kipling írja többször is: „A Dzsungel Törvénye,
amelynek egyetlen parancsa sem ok nélkül va-
ló..." A dzsungel lakói valódi gentlemanek, leg-
alábbis gentleanimalek. Tisztelik egymást, ennek
jele a kacifántos beszédmód is. Archaikus szokás
szerint tiszteletük jeléül sorolják elő a másik ér-
demeit mondandójuk bevezetéseként, és a saját-
jaikat is, hogy ezzel támasszák alá közlendőjük
hitelét. Ezzel szemben a Békés Pál által megírt
erdőben mindenki ütődött egy kicsit. Önzőek
vagy szenilisek a figurák, és üres bókokkal híze-
legnek egymásnak, ha érdekeik így kívánják. A
mai simlis jogászok stílusában alkudoznak a
mérsékelt szellemességgel dzsétékának nevezett
(Dzsungel törvénykönyve) szabályrendszer fö-
lött. Az összetartozást kifejező szent mesterszó
sem egyéb, mint unalmas magolnivaló és
időnként praktikus idegennyelv-tudás. Nem len-
ne elképzelhetetlen éppen Kipling művének a
kiforgatásával képét adni egy szétesett világnak,
de erre sokkal alkalmasabb alapanyagot is lehet
találni.

Persze nem akarok túl sokat feltételezni a
musicalről, nyilván nem volt több az alkotók célja
vele, mint hogy lekösse a nézőt, és izgalmas,
helyenként érzelmes legyen. De ha ez megvan,
és úgyis sok gyerek megnézi, akkor már igazán
lehetne szólni valamelyest (szigorúan nem di-
daktikus módon) a forrásmű által felkínált mon-
dandóról is, az össznépi jópofáskodás helyett.
Walt Disney vitathatatlan tehetséggel megterem-
tett egy műfajt, de mára már a nevét használó
vállalat futószalagon gyártja a hosszabb-rövi-
debb aranyoskodó-vicceskedő rajzfilmeket a
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kultúrtörténet nagy meséiből, ugyanis a jól bevált
történetek felhasználásával is csökkenthető az
üzleti kockázat. A gyerekek naponta óraszám
fogyasztják ezt a se íze, se bűze masszát, ha nekik
csinálunk színházat, nem lehet erről nem tudo-
mást venni.

Értem én ezt, csak sajnálom A dzsungel köny-
vét, ami kivételesen jó színházi alapanyag, és
ennek tetejébe még arra is alkalmat ad, hogy
kifejeződjön a színpadon: nem kell bedőlni a
látszatnak, egyben van még a világ, és nem
magánjellegű rögeszmék forgatják a Földet. Az
az igazság, hogy mindezt egy kissé gügyögősen,
buksisimogatósan írta meg Kipling jó száz évvel
ezelőtt: „Gyerekek, az a legfontosabb, hogy ne
rakjatok rossz fát a tűzre." Ez azonban nem zárja
ki, hogy hiteles hangvételt találjunk e helyett a
pöntyögés helyett, ami sikeredett belőle.

Félreértés ne essék: A dzsungel könyve elő-
adásain bőven akad néznivaló, a show leköti az
ember figyelmét, emellé csak bónusz lenne egy
bizonyos szellemi szint, ahogy egy átgondoltabb
dramaturgia is. Egy musicalben az a legfonto-
sabb, hogy elvergődjünk egyik daltól a másikig,
annyi rossz tapasztalat után én már megelég-
szem ezzel is. Ha ennél többet kapok, ajándéknak
fogom fel. A dzsungel könyvének nem azért ez a
címe, mert a Dzsungel Törvényét foglalja össze,
hanem azért, mert Maugliról (is) szóló különálló
történetek gyűjteménye. Az adaptálónak tehát az
a nem könnyű feladat jut, hogy ebből olyan szín-
padi eseménysort kreáljon, amelynek egységes
vonala, lehetőség szerint íve is van. Vagy leg-
alább arányai. Nem az az igazi probléma ebben a
változatban, hogy olyan furcsán telik az idő -
zavaros, hogy mikor mennyi is -, nagyobb bajok
vannak a színpadi idő arányaival, beosztásával.

Hogy milyen hosszúságú és ritmusú jelenetek
következnek egymásra. Ellentétek és párhuza-
mok rendszere jelenetekben és figurákban.
Olyanfajta geometria, amelyet a téliszalámi és a
tokaji melletti harmadik piacképes exportcik-
künkből, az operettből lehet megtanulni. Lehetett
volna. Ez az elegancia hiányzik a szerkesztésből.
A dzsungel könyvének egyszer csak vége lesz,
miután a társulat letudja az események sorát.
Nem is merek olyat írni, hogy csúcspontok meg
lecsengések. Nem bátorkodom már ilyet elvárni,
úgyis jön valaki, és a kétbalkezességről
elmagyarázza, hogy mellérendelő szerkesztés.
Teljesen fölösleges a darabba például egymás
után két kígyó, rontják egymás hitelét. Az öreg
kobrának úgy sincs semmi funkciója, ki is
hagyták mind a három vidéki változatból. Ha
most a szellemiséget nem nézem, csak a
kompozíció elveit, akkor is azt gondolom, hogy
zenés műben legyen meg a maga sajátos
minősége valamennyi karnak, még akkor is, ha
jelen esetben öt van belőle: lányok-asszonyok,
vadászok, farkasok, majmok, keselyűk. Itt meg
annak ellenére, hogy minden lehetőség
megvolna rá, a farkasok ugyanolyanok, mint a
majmok, nincs önálló létezésük. Ugyanis nem a
jelmez teszi az állatot.

Dalszekció

A színpadon tehát többnyire azt látom, hogy
szólista plusz kar revüszámot ad elő. Hogy le-
gyen ehhez ürügy, egész kellemes slágereket
szállított a most először együttműködő szerző-
páros. Kezdjük az újonc Geszti Péterrel, aki csak
színházban az, tekintve, hogy a néhai Első Emelet

MéhesLászló(Ká)ésadzsungellakókapesti
színházielőadásban(KonczZsuzsafelvétele)

dalszövegei és sikeres reklámkampányok után
minta Rapülők motorja vált ismertté. Geszti arról
nevezetes, hogy (Voga-Turnovszkyékon kívül) az
egyetlen, aki tud magyarul rappelni. Amit a
ritmusos skandálással próbálkozó, divathullá-
mokat meglovagolni igyekvő együttesek nálunk
műveinek, az vagy nem magyarul van (pedig
szeretne), vagy nem rap, vagy egyik se nem. A
majmok elő is adnak egy hozzájuk illően bugyuta
rapet, amely kellően lendületes, de ennél lénye-
gesen jobb szövegek fordulnak elő egyebütt a
musicalben. A Rapülők fanyar humorú szövegei-
ben az ajó az idézgethető gyöngyszemeken kívül,
hogy az átlagszínvonal szokatlanul magas, nem
csúsznak be kínos sorok. A dzsungel könyvénél
már sajnos nem így van. Geszti minden szám
esetében nagyon pontosan tudja, hogy mit akar
kihozni belőle, milyen hangulatot, érzést, de eh-
hez a céltudatossághoz hullámzó színvonalú
nyelvi lelemény társul. Igen kiváló sorokat zagy-
vaságok követnek közvetlenül. Vegyük például az
óriáskígyó majomhipnotizáló dalát: „Válj kővé!
Szemem egy sima tó. / Ugye hívogat a hűs mély?
Belehullani de jó." Eddig parádésan dermesztő,
ám így folytatódik: „A bosszú olyan hosszú, mint
az a nyom, / amit a testem nyom." Mivel egy
nyelv szavai nem túl sok jel variációiból állnak,
nem különösebb dolog hasonló hangzású szava-
kat találni, egy számítógép is képes rá, a szelle-
messég ott kezdődik, ha jelentés is van a szójá-
tékok mögött.

Dés László nem újonc, sőt, ha valaki új musi-
calben sántikál, szerintem az ő neve merül fel
elsőként mint szóba jöhető zeneszerzőé. Megbíz-
hatóan dolgozik, talán egy kicsit túlságosan is.
Ahogy így írás közben hallgatom a kazettát,
egész kellemes slágereknek tűnnek a dalok, az
előadások közben viszont gyakran volt hiányér-
zetem. Több karcosságot bírnának el ezek a ze-
nék az adott színpadi helyzetekben. Érzékelhető
a zeneszerzőnél is a higgadt céltudatosság, ő is
tudja, mit akar. A két összebújós, szem sarkában
könnycsepp búcsúdal vagy a briliáns keselyű-
ragtime esetében ez meg is van, de más daloknál
csak utalás történik egy-egy hangzásra, szemér-
mes az ötletek felvetése. A lányok dalában tűz
helyett csak latinos parázs van, a kígyószámban
elsikkad az indiai motívum. A törzsi szertartások-
nál ott vannak az egzotikus dobok, a farkasok
hergelődésénél az elektromos gitár, de csak szo-
lidan, bátortalanul. Egyetemes cukormáz borítja
be a hangzást, kiegyensúlyozott slágeresség, pe-
dig vállalható lenne az eklektika, hogy a külön-
böző hangulatokhoz a nekik megfelelő, ötletesen
kiválasztott műfajok társulnak.
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Dzsungelvariációk

A Vígszínház talán nem bízott a musical sikeré-
ben, ezért került a Pesti Színház színpadára, de
ez mindenképp előnyére vált. A dzsungel alap-
vető jellemzője a zsúfoltság, fülledtség és a ki-
sebb térben ezt jobban lehet érzékeltetni. A négy
díszlet közül Dávid Attiláénak van a legjobb at-
moszférája, végig a vadon által elnyelt város
romjait láthatjuk, és különösebb változtatás nél-
kül, de hatásos megoldással jelenik meg a falu
is. „Az eredeti színpadi változat kialakításában
közreműködött Hegedűs D. Géza és Radnóti
Zsuzsa." Ez valamennyi vidéki színlapon ott sze-
repel, ebből gondolom, hogy a szerződésben
kikötötték, pedig én nem hirdetném ezt annyira;
mint már jeleztem, sok gond van ezzel a színpadi
változattal. Ezt az is mutatja, hogy mindhárom
vidéki színház változtatott a szövegkönyvön töb-
bé-kevésbé. Mivel ők tanultak az eredeti hibáiból,
a négy közül ez maradt dramaturgiailag a leg-
gyengébb. Példának okáért hiába a szép harcmű-
vészeti bemutató, sehogy se illeszkedik a darab-
ba a nehézkes betét arról, hogy milyen gonosz
dolog is az arany, az oktondi ember meg hogy
lelkesedik érte. Debrecenben ezt elhagyták,
Eger-ben leegyszerűsítették, Kecskeméten pedig
ügyesen beledolgozták a főtörténetbe. Aztán a
budapesti előadásban a legzavaróbbak a
rostálatlanul

a szövegbe került próbai benyögése , indokolat-
lanul sok a gyenge duma. Ne legyünk azért igaz-
ságtalanok, hiszen mégiscsak a Pesti Színház-
ban dolgozó csapaté az érdem, hogy létrejött ez
a produkció, és volt mit átvenni. k vágták az
ösvényt a bozótban, amelyen a többi társulat is
jár. Megteremtették azt a színházi nyeIvet, amely-
nek az a lényege, hogy ezek az állatok emberek.
Es ez a legfigyelemreméltóbb az egész vállalko-
zásban: a színészek munkája, hogy emberi ka-
raktereket használva alapul, néhány pontos gesz-
tussal mégis állatfigurákat jelenítsenek meg.

Hasonlóképpen járt el Orosz Claudia jelmez-
tervező is: hétköznapi ruhadarabokkaI néha kifeje-
zetten bravúrosan adja vissza az állatszereplők lé-
nyeges vonásait. Ennek a színházi n, elvnek az al-
kalmazásában ez az előadás a legkövetkezetesebb.
Például ebben a rendszerben a tigris megnyúzását
kabátjának levétele jelenti; teljesen érthetetlen,
hogy emellé minek kés használatával valódi
nyúzást imitálni, ahogy ezt mindhárom vidéki
előadásban teszik. Persze ez csak egy apró
részlet, de sok múlik ezeken. Összességében
elmondható, hogy az eredeti előadás létrehozóié a
feltaláló érdeme, de senki sem elégedett meg az
ő másolásukkal, „licencet" megvásárló színházak
minden tekintetben sokat fejlesztettek a részlete
en.

Debrecenben a díszlet ugyan a meglehetősen
sivár, állatkertet idéznek, nem dzsungelt az üres
terek, kötelek, autógumik. A nagyszínházban

sokszor problémát okozó zenekari árokból vi-
szont folyó lesz, ami több helyen jó játéklehe-
tőséget ad: Túrna mos benne, Buldeó puskáját
bele lehet dobni. Említettem, hogy az idő múlá-
sával gondok vannak, ezen úgy enyhítenek a
debreceni előadásban, hogy a gyerek és az ifjú
Maugli mellett egy kiskamaszt is szerepeltetnek.
Másik érdekes találmány a majompizsama.
Maugli majmosításához farok kell, és egyik tár-
sukét tépik le a majmok országszerte, de Debre-
cenben eltekintettek ettől a brutális megoldástól.
Az itteni majmok olyan link népek, hogy nappal
is pizsamában közlekednek. Ennek levétele nem
nyúzás, hiszen nem hal bele a tulajdonos, külön-
ben is van alatta majomgatya.

A kecskeméti díszlet sikerült a legkevésbé.
Kerekeken guruló óriási fákkal próbálkoztak, de
nagyon nehézkes az egész, a két fától még nem
látom az erdőt. Különben is úgy néznek ki, mint
a filmeken a vékony lábaikra landoló űrhajók. A
jelmezek jellegét a hosszú kabátok adják, és az
igen-igen ügyes kézzel alkalmazott arcfestés. Na-
gyon szimpatikus megoldás, hogy nem egyen-
kórusok vannak, hanem valamennyi csapat vala-
mennyi tagja mind jelmezében, mind viselkedé-
sében egyedi jegyekkel bír. Bal József rendezését
általában véve is jellemzi valamiféle realizmusra,
a részletek megfigyelésére való hajlam. Újabb
állatfajok jelennek meg: madarak, pillangó. Ezen-
kívül több esetben visszanyúl a regényhez, hogy
érthetőbb, következetesebb legyen a történet. "A
tigris éjszakája" című számból megtudjuk, hogy
mindenki nagyon be van rezelve, de csak a kecs-
keméti előadásból ismerjük meg azt az ősi legen-
dát, amely indokolja ezt. Mauglinak igazából esé-
lye sincs a tigris legyőzésére szemtől szembe,
olyan módon, ahogyan ezt a többi előadásban
látjuk. A regényben emberi ravaszsága segít ne-
ki, viszont a bivalycsordás eltaposás színpadon
bajos lenne. Helyette Kecskeméten okos és teát-
rális húzás: Maugli az emberek falujában véletle-
nül belegabalyodik egy hálóba, ez adja az ötletet,
hogyan kerekedhetik fölül Sir Kánon.

Egerben KaStner Péter álcahálókból és falá-
dákból kreált dzsungelt. Mintha egy katonai rak-
tárban lennénk mégis megvan a trópusi hangu-
lat. Dávid ZsuZsa változtatott legkevesebbet a
szövegkönyvön, viszont számos apróbb mozza-
nat dicsérendő: állatbőrrel tanítják ugrani a far-
kaskölyköket, és Egerben lesz egyedül valódi
játéklehetőség az ügyefogyott farkaskölyök sze-
repéből. Buldeó vezéri jelképe egy díszes pajzs
(a puska mellé), amelynek hátoldalán a környék
domborzati térképe található, ami jól jön a hadi-
terv elmagyarázásához. Említésre méltó még az
árnyjáték szerencsés alkalmazása.

Jelenet a debreceni előadásból (Máthé András
felvétele)
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Lubickolós szerepek

Persze dramaturgia ide vagy díszlet oda, azért
ezekben az előadásokban az a legfontosabb,
hogy a jelmeztervező és hat színész nagy lehe-
tőséghez jut az emberforma állatok/állatforma
emberek kapcsán. Ezzel a lehetőséggel mind a
huszonnyolc érintett él is, jobbára értük és álta-
luk történnek a dolgok. A homo sapiens egyedei
kisebb súllyal esnek a latba megírásban, megva-
lósításban egyaránt. Itt van mindjárt Túna. Nem
lehet meg zenés könnyedség szerelem nélkül,
ehhez kell egy lány is. De hát ez nem szerep:
csinos és jellegtelen mind a négy. Buldeó már
valamilyenebb, megbízhatóan ki is kerekednek a
handabandázó macsók. Kiemelkedik Egyed Attila
magánszáma Kecskeméten, ahogy az útifilmeken
látható módon, fergeteges pantomimmel kísérve
hazudozza össze Mauglival való összecsapását,
mint egy igazi bennszülött. Róla tudni egyedül,
hogy hol született benn. Kecskeméten a
legkarakteresebb az emberfalka, mert hiteles
polinéz imázst kapott az egész falu. Ez a legem-
lékezetesebb, ami nem jelenti azt, hogyne töltené
be a maga szerepét, és ne lenne szerethető a
másik három, sematikusabb megoldás is. A
darab szempontjából Maugli is inkább ember,
mint farkas. Márhogy érdektelen egy kicsit. Dányi
Krisztián (Budapest) és Dózsa Gergely (Debre-
cen) suta és esetlen. Kecskeméten Debreczeny
Csaba túlkoros Maugli, végig affektál. Még az
egri Kakó Zsolt a legalkalmasabb erre a szerepre,

Debreczeny Csaba (Maugli) és Oroszlán Sonja
(Túna) Kecskeméten (Szoboszlai Gábor felvé-
tele)

elég mokány a dzsungelfisághoz, és naivsága se
olyan hamis, minta kollégáké.

Legközelebbi rokonaink csapata is nagyon ele-
mében van széles e hazában. Van kiről másolniuk
a hebehurgyaságot, csürheséget is: a fogyasztói
társadalom zavaros fejű és beszédű főemlősei.
Túlgerjesztett szertelenség, érezzük jól magun-
kat mindenáron. Mindenütt játszanak a rapperek
attribútumai, emellett Debrecenben pizsama,
Kecskeméten hippiruhák, a nadrágok ülepe pi-
rossal foltozva, Egerben kapucnis póló, nap-
szemüveg, afroparóka. A hatalmas hamburgerek
majszolása cseppet szájbarágás (márhogy a kö-
zönség szájába), telitalálat viszont, mikor hal-
ványzöld zakóban színre lép a műsorvezető, és
mindenkit kiver a kvíz, kezdetét veszi a Zsák-
bamocsok adása. A táblával, síppal vezényelt
emberszabásúak ott ülnek sorban, és határtala-
nul lelkesednek az értelmetlen kérdésekért és
válaszokért. A majmok is. Az evolúció visszavág:
reménytelen társaság az egész túlfejlett agyú
banda emberestül, majmostul. Akikre figyelni kell
a színpadon, és akik értékeket hordozhatnak,
azok hat másik fajhoz tartoznak.

Farkas. Kiplingnél a majmok és a farkasok a
két véglet. A majmok a törvény nélkül való nép:
következetlenek, kiszámíthatatlanok, szervezet-
lenek, elvtelenek, ezért veszélyesek is. Ezzel
szemben a farkasok, a Szabad Nép a demokrati-
kus civilközösség mintaképe. Pontos és igazsá-
gos szabályok kötik még a vezért is, a szervezett-
ségében van a csapat ereje: parlamentáris viszo-
nyok, stabil értékrend. A regényben ennek felis-
merése megmenti a csapatot. A musicalben min-
denki majom, kiváltképp a farkasok, akiknek vé-
leménye mint a szélkakas: „Vonyít a rokonokkal. /
Ahol csak lehet, ott fal." A regényben is szerez
magának farkashíveket Sir Kán, de nem minden-

ki és nem két pillanat alatt árulja el Mauglit.
Ebben a mai dzsungelben igazából nincs tétje,
hogy ember, majom vagy farkas valaki, gyülevész
népség mindegyik. Csak sajnálni lehet Akelát,
hogy ennyi hülyével van dolga, hiába a jelmezek
utalása, ezek a farkasok sehol sem harcosok vagy
indiánok, csak éhenkórász csavargók. A vezérük
képviseli egyedül a régi, jóvágású farkasokat:
férfias, megbízható színész játssza mindenütt.
Sajnos a színpadokon a farkasságot tapasztalni
legkevésbé, még a kecskemétiek a
legfarkasabbak mozgásban, vicsorgásban.

Medve. Nagy adag lépes szeretetet gyűjthet-
nek be a közönségtől a társulatok mély hangú
és/vagy nagydarab színészei a versben beszélő
dzsungelbölcs segítségével. Reviczky Gábor a
prototípus, neki megy legjobban a versezet. Tel-
jes komikusi arzenálját beveti az öreg medve
érdekében, sőt a búcsúzásnál megható. Ríkatni
is tud az igazi bohóc. Csak ez a medve tenyeres-
talpasságából levezetett bokszolóság nem illik
valahogy a képbe, mindenkiben csak a boksz-
kesztyű marad meg Baluból. Kipling, ez a derék,
konzervatív, gyarmati úriember a múlt század
végén beszúrt egy részt a gyerekkönyvébe, hogy
érted vannak a pofonok is, kiskomám, mert ezzel
óva nagyobb bajtól, aki szeret. Ez eddig rendben.
Aztán valamiért ez a jelentéktelen mozzanat meg-
tetszett a XX. század végi színpadra állítóknak, és
lett belőle egész jelenet, sőt dalocska is a
pofonofon nevű berendezés működéséről. Füg-
getlenül a pedagógiai elveimtől, kicsit bizarrnak
érzem, hogy anyu, apu, gyerekek a nézőtéren
vígan együtt dúdolgatják a gyerekverést magasz-

taló slágert, amelyben érzékletesen taglaltatnak a
különböző ütésfajták és az általuk okozott sé-
rülések. Mindeközben a színpadon jól elverik
Mauglit. Jó, persze, ezt azért mindenütt elvicce-
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lik, sőt néhol a bokszkesztyűtől is eltekintettek.
Egerben pedig a végletekig viszik a dolgot. Nem a
gyereket verik a bokszkesztyűvel, hanem a
keselyűk ringet hoznak be, és Kelemen Csaba
leveszi barna mackóját, hogy pazar bokszszere-
lésben vívjon ököl Mauglival. Bagira bíró lesz, van
sarokban pihegés, törülközővel legyezés, minden,
ami kell egy igazi meccshez.

Párduc. Jó érzékkel csináltak belőle női sze-
repet. Apróbb termet, fekete miniszoknya min-
denhol. Mind a négy színésznő jól meg tudja
ragadni a macskaszerűség kettősségét: a puha,
hízelkedő simulékonyságot és a ruganyos raga-
dozó veszélyességét. Ez egészül ki némi anyás-
kodással Maugli felett, ami legjobban a retikülös,
cigarettázó Fekete Györgyinél érezhető Egerben.
Tulajdonképpen Balu a szigorú apa, Bagira a
szerető anya figurája: kényeztet, de kemény is tud
lenni. A regény viszonyainak ilyenformán való
átszervezését például nagyon helyénvaló-nak
találom. Mindenféle plasztikus kapcsolatok
keletkeznek belőle, és az énekszólamok szem-
pontjából is hasznos.

Tigris. Sir Kán a világgyűlölővé lett fogyatékos,
a nagydumájú, lerobbant vagány pontos figurája.
Szervét Tibor a Pesti Színházban jobb napokat
látott külvárosi kocsmai verekedő bőr-dzsekiben,
a debreceni Dánielfy Zsolt nagystílű maffiózó
hosszú kabátban, puhakalapban. Sághy Tamás
Kecskemétről a legfiatalabb, legenergikusabb
tigris: hosszú szőke haj, fehér ing, ő sántít a
legkevésbé. Az egri Horváth Ferenc fején
kalózmódra megkötött tigriscsíkos kendő, szere-
pét egy görbe botra építi fel. Ezzel jár, és ügyesen
forgatott fegyvere miatt veszélyes ellenfél a harc-
ban. Négy nagyon pregnáns alakítás a pontosan
körvonalazott szerepnek köszönhetően. Jó kiin-
dulási alap mindenkinek a sántaság, meg lehet
találni hozzá az ezt legyőző energiát: a mai siker-
emberekből áradó ravasz agressziót. Hát hol
vannak ehhez képest a Mauglik?

Kígyó. Nehezebb ügy Ká esete, tőle egyszerre
akarja a darab a félelmetes, hipnotizőr gyilkost és
a pöszén sziszegő, öntelt és önző, nevetséges
divatfit. A regényben szomorúan említi, hogy ő is
tudta egykor, mi a szeretet, amikor még volt kit
szeretnie, és később segítőkész barátja lesz
Mauglinak, aki tiszteletben tartja rigolyáit. A mu-
sicalben nem ismeri ezt a szót, szeretet, neki
nincs szíve, csak bőre van, az is cserélhető.
Amiért szerethetővé válik a figura, az a négy
színészi teljesítmény, ahogy négy teljesen
különböző és egyformán érvényes módon kígyóvá
válik az ember. Méhes László zöld farmerben,
garbóban, bőrmellényben, akár az utcára is ki-
mehetne így, mégis igazi kígyó. Teljesen fölösle-
ges a borotvált tarkójára festett két szem, külön-

ben sem kobra ő, hanem óriáskígyó. Kivételes,
leírhatatlan mozgásaival, átható tekintetével ko-
molyan félelmet kelt maga körül. Debrecenben
Szakály György balettes kígyó: szűk nadrág, tüll,
flitter, szintén átlényegül. Kecskeméten női Ká
játszik, Kerekes Viktória kígyóbőmintás, szűk
nagyestélyiben. Nőként rivalizál Bagirával, és
erotikus töltést kap, amikor Mauglit bűvöli. Eger-
ben először Tunyogi Péter feje jelenik meg a
díszlet egyik rúdjának tetején, fejjel előre mászik
lefelé a rúdon, és csak nem látni a végét. Kezes-
lábast visel, a derekára kötve pedig több méteres
meghosszabítást, ő inkább komikusra veszi Kát,
mint félelmetesre. Számomra magyarországi
dzsungeltúrám legnagyobb élménye az volt,
hogy egy ilyen nehéz színpadi feladatnak négy
ennyire különböző és ennyire színvonalas meg-
oldását láthattam.

Keselyű. A közönség kedvence Csil. Alapértel-
mezésben temetkezési vállalkozó. Sipos András
öltöny-csokornyakkendő-fekete kabátban, és ke-
selyűvé teszi egyetlen piros selyemsál meg a
morbid humora. Hüse Csaba is elegáns Egerben,
csak néhány szál hajból álló parókája csúfítja el.
Igen kidolgozott mozdulatokkal repül, illetve
gubbaszt, és képes valami hallatlanul gusztustalan
sziszegő-szörcsögő hangot kiadni magából, már
csak ettől az egy dologtól is tökéletesen
meglenne a keselyű. Kecskeméten Sirkó László
nem vállalkozó, hanem rongyos hajléktalan, aki
elguberálná, ami másnak már nem kell, alázato-
san várja, hogy odébbálljanak. A debreceni Jám-
bor József melósoverallban, baseballsapkában,
mindegyiken cégjelzés. A hulla(dék)szállítók ne-
héz munkájára errefelé csak száz ki ó felett vesz-
nek fel, úgy látszik, mert négy válogatott nehéz-
súlyúból áll a debreceni keselyűk kara. Hálás

szerep a keselyűség. Ezeknek a madaraknak a
nagyon jellegzetes nyak- és vállmozgása, járása
hatásosan megjeleníthető a színpadon. Ennek
köszönhető, hogy a rengeteg ötlettől elburjánzik
mindegyik előadásban a dögevő-show. Kecske-
méten ledobva rongyaikat, testhezálló fekete flit-
teres ruhákban lejtenek, a Pesti Színházban
esernyőre kapnak a keselyűk.

Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A dzsungel könyve
(Pesti Színház)
Díszlet: Dávid Attila. Jelmez: Orosz Claudia. Koreográ-
fia: Imre Zoltán. Rendezte: Hegedűs D. Géza.
Szereplők: Dányi Krisztián f. h., Borbiczki Ferenc, Kút-
völgyi Erzsébet, Reviczky Gábor, Szervét Tibor, Méhes
László, Sipos András, Harkányi Endre, Oberfrank Pál,
Juhász Réka f. h.

(Csokonai Színház, Debrecen)

Díszlet, jelmez: Gyarmathy Ágnes. Koreográfia: Nagy
György. Rendezte: Pinczés István.
Szereplők: Jéger Zsombor/Bukó Bence, Koppányi Ger-
gely/Kerezsi József, Dózsa Gergely/Balogh János, Ju-
hász Judit m. v./Buda Mónika, Tóth Zoltán, Jantyik
Csaba/Krizsik Alfonz, Dánielfy Zsolt/Szinovál Gyula,
Szakály György/Bardóczy Attila, Jámbor József/Násári
József, Garay Nagy Tamás, Nagy Viktória/Tálas Csilla.

(Katona József Színház, Kecskemét)
Díszlet: Ágh Márton. Jelmez: Földi Andrea. Koreográfia:
Ladányi Andrea. Rendezte: Bal József.
Szereplők: Debreczeny Csaba, Vitéz László, Szilágyi
Enikő/Narga Szilvia, Sirkó László, Kovács Gyula, Kere-
kes Viktória, Sághy Tamás, Oroszlán Sonja/Rezes Judit,
Egyed Attila.

(Gárdonyi Géza Színház, Eger)
Díszlet: Kastner Péter. Jelmez: Ruttka Andrea. Koreográ-
fia: Énekes István, Szögi Csaba. Rendezte: Dávid Zsuzsa.
Szereplők: Kakó Zsolt, Várhelyi Dénes, Fekete Györgyi,
Kelemen Csaba, Tunyogi Péter, Horváth Ferenc,
Berzéki Krisztina, Hüse Csaba, Vókó János.


