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A klasszikus gyermekmesék szín-
padra állítása sohasem könnyű feladat.
Azzal a problémával kell szembenézni,
hogy egyrészt megőrizzük az ismert
mesefordulatokat, így a néző ráismeré-
sében erősítve azonosulhat a törté-
nettel, másrészt csak a fontosabb konf-
liktusváltozások csomópontjait meg-
őrizve alkalmazzunk színpadra. Ha az
első szempont szerint járunk el, megle-
hetős hűséggel vihetjük át a történetet,
de a színpad számára kevésbé használ-
ható, szétfolyó epikusság a végered-
mény. A második szempont figyelem-
bevételével, az irodalmi alap csomó-
pontok köré szervezésével egy sűrített
drámaiságot érhetünk el, de el kell
veszítsük a történet jelentős részét. A
Coüodi-Litvai-Székely-Kormos által
jegyzett Pinokkió kalandjai, a gyere-
kek által jól ismert történet ezúttal
szolnoki színpadra alkalmazva, Szere-
dás András dramaturg átdolgozásában
jelenik meg.

Szeredás András nem döntötte el,
hogy feldolgozásában a történethez ra-
gaszkodjon-e elsősorban, vagy a törté-
net drámai csomópontjaira építse mun-
káját. Emiatt aztán sok esetlegességgel
terhelődik meg a szöveg. Felnagyítód-
nak lényegtelen vagy kevésbé fontos
részletek, ugyanakkor vázlatosan át-
siklik olyan drámai helyzetek fölött,
amelyek szituációteremtő erejüknél
fogva lehetőséget kínálnak az elidőzés-
re. A fordulatok ezáltal sokszor drama-
turgiailag előkészítetlenek, váratlanok.
A meghökkentő előkészítetlenség leg-
feltűnőbben éppen a lezáráskor, a befe-
jezés pillanataiban ölt testet. Olyannyi-
ra, hogy Mózes István rendező sem
találja helyét a szövegben, nem talál a
zárójelenetre rendezőileg elfogadható
megoldást, és a nézők a színészek által
felkínált tapsrendből tudják meg, hogy
befejeződött a színpadi történéssor.

A rendező tétovaságai az előadás
egészében benne vannak. A laza szö-
vetű színpadi alapanyagot neki sem
sikerült feszesebbé szerveznie. Bi-
zonytalanságban hagy afelől is, hogy

mit jelent számára a történet. A rende-
zés ebben az előadásban legfőbb fel-
adatának a történet lecsorgatását tekin-
ti. Frappánsan megoldott jelenetek vál-
takoznak a lazább szövetű színpadi
történésekkel, a szövegkönyvhöz ha-
sonlóan. Ezek többnyire egymást erő-
sítik, a dramaturgiailag biztosabb hely-
zetekben a rendezői biztonság is erő-
teljesebb.

A rendezőnek a képi megfogalma-
zások kivitelezésében erőteljes segítője
a vendég Juhász Anikó mozgásterve-
ző. Egyrészt Gombos Judit Pinokkió
megjelenítésében általa a figura ponto-
san koreografált mozgásait tudja hozni.
Ez különösen szép és indokolt az első
jelenetben, a címszereplő-főhős meg-
formálásának kezdeti pillanataiban.
Másrészt a rendkívül jól átgondolt
mozgás kidolgozása az előadáson belül
a bábszínházi jelenetben válik nagyon
pontosan, szépen megoldottá, és lesz
az előadás legjobb, vagy legalább is
egyik legjobb jelenete. Itt Éliás Anikó
játékát élvezhetjük Burattino szerepé-
ben. Pontos, plasztikus ábrázolása tel-
jes értékű marionettfigurát teremt. Eb-
ben a jelenetben kiváló még Mertz
Tibor a Bábjátékos szerepében.

Színpadszerűségében szintén szé-
pen megoldott jelenet az előadásból az
erdei kép. Itt Éliás Anikó II. kislány,
valamint Balogh Ildikó I. kislány sze-
repét élvezhetjük, jó gégékkel. Tetszik
Horváth Gábor, aki a jelenetben Ba-
goly doktort játssza, valamint Bakos
Éva Varjú doktor szerepében. A jelenet
legjobb alakítását Szőllősi Zoltán
nyújtja Galamb doktor szerepében. Ók,
már mint Bakos Éva, Szőllősi Zoltán,
Balogh Ildikó, szintén kettős szerepben
láthatók, egy-egy rövid karakter erejé-
ig. Bakos Éva Uzsorás szerepét, Szől-
lősi Zoltán a Gazda szerepét, Balogh
Ildikó pedig Nyest szerepét is alakítja.

Szintén kettős szerepben, pozitív
szereplőt alakítva Tücsökből a Kékha-
jú tündérré váló Kozák Ágnes látható.
Szerepalakítása árnyaltságtól mentes,
sőt kifejezetten egyoldalú, egyszínű.

Rigó József

Mesevilág
Pinokkió kalandjai

Helyét nem annyira a színészi megol-
dások, mint a szövegben elfoglalt hely
jelöli ki.

Gonoszkodó negatív szerepkörben
Czákler Kálmánt, mint Rókát látjuk,
társa a Macskát alakító Illés Edit Saj-
nálatos, hogy ők is csak vázlatosan
tudták megoldani szerepüket, úgy tű-
nik, nem kaptak kellő segítséget sem
Mózes István rendezőtől, sem pedig a
mozgástervező Juhász Anikótól. Kár,
hogy éppen a drámaiságot erőteljesen
hordozó „jó" és „rossz" szerepek meg-
mutatása vált erőtlenné, csökkentve
ezzel az előadás hatását. Mint az előa-
dás egészére, a szerepalakítások kidol-
gozottságára is jellemző, hogy a részle-
tek hangsúlyosabbá válnak, elmosva
ezzel a dramatikus hatást.

Egy-egy karaktert villantanak fel:
Kaszás Mihály Kanóc szerepét jól elta-
lálva, valamint Kerekes László a Rend-
őr szerepében bájos karikatúraszerű
ábrázolásával, és Láng Balázs a Kocsis
szerepében.

Dzsepetto, a fabábu készítője ifj.
Ujlaky László. Kedves mackósságával,
aggodalmaskodásaival, küzdelmes ag-
gódásaival játssza szerepét. Megírt
szójátékai időnként rendkívül szelle-
mesek, máskor erőltetettek és erőtle-
nek. Kissé rájátszott „ripacskodásai" és
szenvelgései kedvessé teszik a szerep-
ben. Feladatait jelentős színpadismere-
tével könnyedén megoldja. Végül is
nem várnak tőle semmi olyat, amit
még nem tapasztalt.

A címszereplő Pinokkió Gombos
Judit. Teljesen azonosulni tud a rábí-
zott nem könnyű feladattal. Kidolgo-
zott mozgáskultúrája, a pantomimikus-
ságot is ismerő szerepépítése látvá-
nyos. Lehet izgulni érte és szeretni
még azokban a helyzetekben is, ahol
szerep szerinti döntései magatartása
miatt bajba sodorják. Játéka fizikai
erőpróba is, amit tisztességgel végig-
dolgozik az előadásban. Nem az ő
munkáján múlik, hogy szerepével vé-
gül is nem tud átütő erejűvé válni.
Dramaturgiai és rendezői súlypontelto-
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lódásokat nyilvánvalóan ő nem képes -
helyzeténél fogva - kiigazítani.

Csík György sokféle feladatra al-
kalmas díszletet tervezett. A puzzle-já-
ték elemeire utaló, felső gépezetben
tartókra bekötött elemek változatos
helyszín- és térelrendezéseket tesznek
lehetővé. A sücrajzú díszlet és a plasz-
tikus elemek együttese nem stílustörés,
jól alkalmazkodik a mese világához.
Ugyanakkor játékossá teszi az előadás
vizuális környezetét.

Az előadás hangulatához alkalmaz-
kodó zene megszólaltatása Verebélyi
József, illetve a vendégkarmester Haj-
dú Sándor vezényletével valósul meg.
A korrepetitor Simon Erik. A rendező
munkatársa, közvetlen segítője Szabó
Zsuzsanna.

Szép Heléna
Klasszikus mese, régi történet fel-

nőtteknek. Az ókori Hellasz földjére
röpít bennünket. A zene a tizenkilence-
dik század zenéje, Jacques Offenbach,
a Gerolsteini nagyhercegnő, a Hoff-
mann meséi, az Orfeusz az alvilágban
szerzőjének muzsikája. Már a nyitány
bársonyos, omlékony, kellemesen
zsongató zenéjével befon, bevon az
előadásba. Zenéje annyi disszonanciát
és érdességet tűr el, amennyi éppen
ahhoz kell, hogy ne álmosodjunk, hogy
felrázzon kicsit, ha túlzottan elanda-
lodnánk. Báj és fanyarság jellemzi Me-
ihac és Halévy librettójára írt zenéjét.

Megtartva a történet eredetijét, a
librettót átdolgozta Schwajda György,
aki az előadás rendezését is jegyzi. Az
átdolgozott librettó finoman áthallásos
aktualitásai csak fokozzák a befogadás
erejét, ugyanakkor biztos ízléssel törté-
nő elhelyezésük a maga anakronizmu-
sával közelebb hozza a történetet. A
történések értése egyébként is jártassá-
got igényel a görög mitológia háza
táján, a görög történelem mintegy két-
ezer évvel ezelőtti állapotairól. Termé-
szetesen nem várható el a nézőtől ez a
jártasság, így a megértés kedvéért a
szövegkönyvbe kell beépíteni a szük-
séges ismereteket, a szereplők szájába
adva. Ez még tovább lassítja az amúgy
is nehezen csordogáló, vékony ívű tör-
ténet kibontakozását. A mitológiai ma-
gasztosság gúnyolása a blaszfémia ha-
tárait súrolja. Ehhez járul a nagyzolás-
tól nem mentes szerkezet Az operapa-

ródia ízű Offenbach-mű hosszan el-
nyúló, szétterülő unalmával azért nem
válik mégsem unalmassá, mert hamar
felismerjük, hogy ez is a stíluselem
része, és hozzátartozik a hatás teljessé-
géhez. Nagyon jól érti ezt Schwajda
György, a rendező is. Semmitmondás
pazar külsőségekkel - ez az előadás.
De éppen azért, mert pontosan tudja,
hogy ez így van, át is lép önmagán, és
színházi tételét metafizikussá eme-
li.így válik élvezhetővé és elfogadha-
tóvá. Bagatell hálószobaügy válik vi-
lágtörténelemmé, avagy a világtörténe-
lem egy hálószobaügy csupán.

Az előadás stílusvilága legkézen-
fekvőbben a színpadi látványban érhe-
tő tetten. Csík György, aki a díszletet,
valamint a pazar kiállítású, lenyűgöző-
en látványos és gazdag jelmezeket is
tervezte, igazán használható, bejátsz-
ható pompás tereket készített Az első
felvonás klasszikus oszlopokkal szab-
dalt asszimetrikus tere, felhőkbe futó
oszlopfőivel megteremti azt a monu-
mentalitást, amelyik szerves része a
rendező elképzeléseinek, az előadás at-
moszférájának. Az operett második
felvonásában a monumentálissá nö-
vesztett hálószoba buja, vöröses fénye-
ivel jól illeszkedik az alapeszméhez.
Igényes világítás segíti a díszletterve-
zőt. A fénylő csillagok, a ringó mély-
kék háttérfüggöny mind pontosan segí-
tik a rendező tervének megvalósítását
Nemkülönben a harmadik felvonás iz-
zó napfényes görög strandja, a homo-
kos part, és a lenyűgöző kékes hori-
zontfüggöny a háttérben. Ez a kép a
revüszínpadok hatásaival vetekszik, és
nem marad alul azok mellett. Téveszt-
hetetlenül párizsias hangulat, üde szín-
folt a stíluson keresztüllépő, Vénusz
papnői által előadott kán-kán. A kore-
ográfia Novak Eszter munkája. A heté-
rák - Turza Irén, Bakos Éva, Balogh
Ildikó, Éliás Anikó - mellett a színfolt
részét adják a Spárta hőseit alakító
Árva László, Czakó Jenő, Kaszás Mi-
hály, Horváth Gábor, Szőllősi Zoltán,
Láng Balázs. A revü színpadkép meg-
valósítása a hajón megérkező Paris
herceg látványával válik igazán teljes-
sé.

A színészek egyenletes teljesít-
ményt nyújtanak, közösségi játékká té-
ve az előadást. Győry Emil Agamem-
nón király alakításában melegségével,
humorával lesz fontos az előadásban.

A rászedett, kissé pipogya Menelaosz
spártai király Czibulás Péter. Heléna,
Spárta királynéja, a címszereplő Egri
Márta. Klasszicizáló játéka kellő hu-
morforrás az előadásban. Hangja meg-
győz Offenbach hajlékony tolmácsolá-
sában. Paris, Trója hercege, a sors által
kimért szerelmes, kissé mohó és egy-
ügyű ifjú figuráját élvezetesen mutatja
meg Mertz Tibor. Kalkhasz, Jupiter
nagy jósa szerepében patetikusan dö-
rög és villámlik ifj. Ujlaky László. A
szerelemre éhes szépfiú, Agamemnón
fia, Oresztész Szerémi Zoltán alakítá-
sában pontos képét adja a léha világfi
alakjának. Akhillész, Phtiotide királya
Magyar Tivadar alakításában válik kel-
lemes színfolttá. Szalamisz királya(i)
Ajax I. Kerekes László, és Ajax II.
Váry Károly megfogalmazásában na-
gyon hálás feladat. Az első felvonás-
ban rájuk és Mertz Tiborra épített jele-
net, a felvonás kulcsjelenete általuk
válik humorával jelentőssé és figye-
lemfelhívóvá. Leone, a hetéra szerepé-
ben Oresztész egyik kedvesét alakítja a
közönségességet pontosan ábrázolva
Császár Gyöngyi. Parthénisz, az
Oresztész körül lebzselő másik hetéra
Gombos Judit. Bakkhisz, Heléna szol-
gálója a második felvonás fontos epi-
zódszerepeiben Illés Edit. Kalkhasz
szolgálója a mennydörgésért felelős
Philokom Czákler Kálmán. Euthük-
lész, a kovács alakítója László Sándor.

Nem feledkezhetünk meg az előa-
dás névtelenjeiről, akik őrök, szolgák,
hercegek, hercegnők, Spárta népe,
mert jelenlétükkel a kórusban, vala-
mint a tánckarban fontos színfoltjai az
átdolgozó-rendező Schwajda György
előadásának.

A rendező munkatársai között fon-
tos feladatot tölt be a zene pontos
tolmácsolásának megszervezésében
Verebélyi József karmester. Érti a stí-
lust, érzi Offenbach zenéjét árnyalt
pasztelles hangszerelést vezet a cselek-
ményhez.

A rendező munkáját támogató mun-
katársak közül említést érdemel még
Szeredás András dramaturg, és a se-
gédrendező Ignátz Éva.


