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Rigó József

N"-edik típusú találkozások
A Szigligeti Színház ez év őszének

első bemutatójával a svájci Friedrich
Dürrenmatt szellemét idézi meg. A
mű, amelyen keresztül a megidézés
történik, az Angyal szállt le Babilonba,
különös szellemi utat bejárt alkotás.
Maga a szerző is többször találkozott
művével, amely Babilon tornyához ha-
sonlatosan sohasem készült el. A téma
megírása ifjúkorától izgatta, és első
megírási kísérlete 1948-ban történt. A
darab témája, gondolatisága, valamint
az első feldolgozás időpontja pontosan
rímel Európa történelmi változásaira.
A szerző, nem érezvén teljesnek mű-
vét, következő újraalkotását 1953-ra
datálja. Bár lehet, hogy szándékaiban
tudattalanul, de művével való másod-
szori újratalálkozása szintén jelentős
történelmi, mi több, világtörténelmi
eseményekkel párhuzamosan történt.
Későbbi időpontban, a mesehősökhöz
hasonlatosan úgy érezte, harmadik pró-
bát is kell tennie művével.

Szándékai, többszörös átdolgozásai
ellenére, vagy talán éppen ezért, Dür-
renmatt műve egyenetlen szerkezetű, a
címében utaló város tornyához hason-
latosan torzó maradt. Gondolati ívét
tekintve szerkezete lekerekített ugyan,
de belső arányait a töredékesség jel-
lemzi. Mindezzel együtt Dürrenmatt
megszokott stílusjegyei, iróniával el-
idegenítő intellektualizálása, hideg és
kíméletlen józansága, szenvedélymen-
tessége, kristályosán tiszta logikája az
Angyal szállt le Babilonba stílusára is
többszörösen jellemző. Politikai-társa-
dalmi áthallásai megírásának korában
akár botránykővé is tehették, napjaink-
ra azonban egy letűnt kor emlékfoszlá-
nyaivá töredeztek, és az előadásban
megnyilvánuló hangsúlyozottságuk
anakronisztikussá válik. Az alapötleté-
ben általános emberi érvényű igazság-
tartalmakat hordozó dráma üzenete a
dramaturg Matuz János gondosko-
dóbb, és a szerzőt kevésbé tisztelő, egy
letűnt kor politikai aktualitásait nem
kímélő nyesegetéseivel a darab más

felhangokkal erősödhetett volna. így
azonban többször úgy érezzük, mintha
Dürrenmatt drámája fölött kissé eljárt
volna az idő, és az akár fél évtizeddel
ezelőtti megszólalásban erőteljes poli-
tikai szlengjei mára a döglött oroszlán
csiklandozásának tűnnek.

(Nem áll szándékunkban a színház
és a politika viszonyainak taglalása,
abból a meggyőződésből, hogy a szín-
ház mindenekelőtt művészi tett; és esz-
tétikuma, megjelenési módjai nincse-
nek szorosan kölcsönös viszonyban a
társadalmi történések mindennapiságá-
val. Létező összefüggésük ennél sok-
kal magasabbrendű és érzékfelettibb.
Dürrenmatt e darabjának felfejtésében
azonban nem kerülhető meg ez a kér-
dés. A műben meglévő konkrét és álta-
lános viszonyok arányát kiolvashatjuk;
éppen a konkrétumok zsugorításával
kívánjuk az általános megerősítését,
hangsúlyosabbá tételét.)

A vendégrendező Vincze János
több színházi stílussal ismerteti meg a
nézőt. Az előadás stíluskeveredése
azonban tovább erősíti a darabnak a
szerző által is megfogalmazott hiá-
nyosságait.

Nem találunk magyarázatot arra a
rendezői elgondolásra, hogy a darab
három felvonását miért más-más stí-
lusban, olvasatban látjuk. Az első fel-
vonás Dürrenmatt szerzői instrukciójá-
ban hosszan kifejtett képi megjelení-
tésre vonatkozó utasításait elhagyva,
az azt helyettesítő, de lényegét tekintve
ugyancsak transzcendens okokra utaló
köddel kezdődik. Az eredetivel egyen-
értékű, ötletes gondolatú nyitókép. A
felvonás a komédia szabályainak meg-
felelően szerveződik. Logikus, átte-
kinthető, tragikomikus színezetű, a
szerzőhöz hűen, aki korunk műfajának
a tragikomédiát tekinti. Ez az első fel-
vonás az előadás legegyenletesebben
megvalósított része. Azonban nem tu-
dunk mit kezdeni a második felvonás
bohózatra hangolt stilizáltságával
együtt megjelenő, de ugyanakkor szag-
lási ingereinket is többszörösen igény-
be vevő naturalizmusával. A felvonás

kulcsjelenetében az Akki koldust ját-
szó vendég, Helyei László és az Ünne-
pélyes férfiú, Mucsi Zoltán kettősében
sem lép túl a bohózati elemek klasszi-
kus formáin, ezáltal a megjelenítés so-
rán elmarad a színpadi helyzetben ben-
ne rejlő kegyetlenség. Kioldódik a jele-
net súlyossága. A harmadik felvonás
az abszurd drámák stíluselemeit felvo-
nultatva került megrendezésre. A da-
rab dramaturgiai elbizonytalanodásai
is itt érhetők leginkább tetten. Az első
felvonás pontosságához képest szer-
kesztettsége majdnem hevenyészett.

Ifj. Újlaky László ironikus humorral
játssza az Angyal szerepét. Kegyetle-
nül magára hagyja, rideg távolságból
szemléli társa, Kurrubi földi világban
való vergődéseit. Bíró Krisztina naiv,
kiszolgáltatott, tiszta lényű, mindenkor
hihetően nem evilági. Helyei László
Akki szerepében alkatának, személyi-
ségének megfelelő szerepet játszik.
Érezhetően jól érzi magát a szerepben.
Az előadás elsősorban az ő jutalomjá-
téka. Ezt tudja is, és sodró lendülettel
viszi magával az előadást. Nebukadne-
cár szerepében Epres Attila debütál a
szolnoki közönség előtt erőteljes alakí-
tásban. A Nimródot alakító Mihályfi
Balázs, a Főminiszter Lux Ádám, vala-
mint az Utnapistim szerepét alakító
Gazsó György a tőlük megszokott
egyenletes alakítást nyújtják. Mucsi
Zoltán nem megy a szerep mélységei
mögé. Czákler Kálmán, valamint Hor-
váth Gábor két epizódalakításban is
láthatók. Az előbbi mint Tábornok,
illetve Második katona, az utóbbi Ali
és az Első katona szerepében. A rend-
őrt játszó Csendes Olivér, Császár
Gyöngyi Tabtum szerepében, Magyar
Tivadar Enggibi alakításával, Árva
László mint Gimmil, a Harmadik kato-
na Fazekas Attila, László Sándor mint
Első munkás, Kákonyi Tibor mint Má-
sodik munkás, az Első munkásfeleség,
Bakos Éva, a Második munkásfeleség,
Gombos Judit egy-egy epizódban szí-
nesítik az előadást. Nebukadnecár har-
madik felvonásban ábrázolt udvarában
a néma gnóm Trónörököst alakító Be-
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rényi Tünde groteszk, kacsázó futkáro-
zásaival szimbolikusságot sugall.

A díszlet-jelmeztervező Csík
György megteremtett látványvilágával
illeszkedik a rendező elképzeléseihez,
és társa annak stílusvilágaiban. Az elő-
adás hangulatához illeszkedő karakte-
res zene Vadász Krisztián és Verebélyi
József munkája. A dramaturg, Matuz
János nem vált kényelmetlenné a ren-
dező számára, így a dráma és a megje-
lenítés egyensúlya nem következhetett
be igazán. A rendezőt közvetlenül se-
gítő munkatársak még a vendég
Muschberger Ágnes és Hegedűs Rita.

2.
Benedek Elek Csudafa című mesé-

jének ötletéből írta Szilágyi Andor Le-
ander és Lenszirom című szerelmetes
meséjét. A Szigligeti színpadán szinte
háziszerzőnek számító író darabját Fo-
dor Tamás rendező állította színpadra.
Együttműködésük régebbi keletű, Fo-
dor Tamás korábban a Szobaszínház
színpadán rendezett a szerző egy szür-
reális darabjából invenciózus színpadi
alkotást. Együttműködésük ezúttal is
teljes értékű. A Szeredás András dra-
maturgiai gondozásában megvalósult
színpadi játék maradandó élményt
nyújt nem csak a legkisebb nézők szá-
mára, de az ifjúsági és felnőtt korosztá-
lyú nézőknek egyaránt.

A Szépség és Szörnyeteg archetípu-
sos moüvumként megtalálható számos
gyermekmesében. Szilágyi Andor is
ezt a motívumot építi színpadi játéká-
ban. Leander, a szépségével elégedet-
len erdei kobold szerelmessé lesz II.
Bölömbér kerál szépséges leányába,
Lensziromba. Bár első találkozásuk al-
kalmával maga Lenszirom sincs meg-
elégedve Leander szépségével, hosz-
szabb viszontagságok után azonban, és
némi áldozatvállalástól sem visszariad-
va végül is egymásra találnak a szerel-
mesek, amit még a kellemetlen Mar-
Szur herceg, a bögölök fejedelmének
ármánykodásai sem tudnak megakadá-
lyozni. A kobold a történet végére
szépséges herceggé változik, és két
órán át tartó érdekfeszítő kalandok
után végre minden jóra fordul. A gono-
szok bűnhődnek, a jók elnyerik méltó
jutalmukat.

A történet jó arányokkal megírt, a

mese világához alkalmazkodó stilizált
színpadi nyelvi formában hangzik el.
Jól mondható, dramaturgiai fordulatai,
színpadi helyzetteremtései remek rit-
mussal viszik az eseményeket, folya-
matosan ébren tartják a kíváncsiságot
és a figyelmet. Jó helyzeteket teremtő
színpadi alapanyagot kapott az előadás
rendezője.

Fodor Tamás él is ezekkel a lehető-
ségekkel, és pergő ritmussal szervezi
az előadást. Egyszerű alaprajzú, de
változatos, harmonikus ritmusú szín-
padi teret komponált az előadáshoz a
díszlettervező Szegő György. Tere ki-
tágítja a nézők fantáziáját, és különle-
ges csodákra is alkalmas. A színpad-
technikai elemek mégsem telepszenek
rá az előadásra, jól szolgálják a játék
helyszíneinek változatosságát, és ben-
ne látványosan lebonyolítható az előa-
dás. A színpadi tér világítása, és egyéb
színpadi effektusok használata nem to-
lakodó.

Németh Ilona a tőle megszokott
gondossággal tervezte meg a jelmeze-
ket, választékos színekkel, a karakte-
rek jellegzetességeit kidomborító for-
mákkal. A rendezővel való együttmű-
ködése más közös munkák tapasz-
talataiból merítve eredményességük
záloga.

Sáry László zenéje illeszkedik az
előadás hangulatához, felerősíti annak
dimenzióit.

Vasváry Csaba, Leander erdei ko-
bold szerepében, a nézők szívébe lopja
magát Izgulunk érte, és azt kívánjuk,
hogy elnyerje szíve választottját. Föl-
döntúli erejével élve Bölömbér kreál
megzsarolása sem gonosz tettnek érző-
dik, mint inkább igazságos és jogos
kópéságnak. AII. Bölömbér kerált ala-
kító Czibulás Péter - lányát óvó apa.
Együgyűsége, a helyzetek át nem látá-
sa, az eseményekről való megkésettsé-
gei ellenére jóindulatú uralkodó. II.
Bölömbér felesége Sebestyén Éva.
Nagy színészi rutinnal alakítja, és
szemmel láthatóan jó kedvvel játssza a
kissé házsártos kerálnéL Ő az igazi ura
ennek a meseországnak kissé pipogya
férje mellett. Moldvai-Kiss Andrea va-
lóban hétszer szép Lenszirom. Az ál-
dozattól sem riad vissza, szeme világát
is veszítené, hogy szerelmét megtalál-
hassa, elkényeztetett, kissé gőgös ke-

rállányból a szerelem varázserejének
hatására felnőtt, a maga útját megkere-
ső társává válik Leandernek.

Várnay Szilárd pökhendi, különc és
kekeckedő Mar-Szur herceg a bögölfe-
jedelem szerepében. Megmutatja ere-
jét, gonosz hatalma végül mégis meg-
törik, és ő is megtalálja hozzá illő
párját Bogyó, Leander szolgája, Szől-
lősi Zoltán. Nagyon sok bájjal és
együttérzéssel megáldott barátot for-
mál. Hálás szerepet játszó, dinamiku-
san fejlődő fiatal színész. Oda kell
figyelni alakításaira.

Lenszirom társalkodónője szerepé-
ben Varga Kata, „alias" Csibecsőr,
méltó párja nem csak dramaturgiailag,
de szerepformálásában is Leander
szolgájának. Töndér Negéd, illem-,
kellem- és bájkirálynő, ármánykodá-
soktól nem visszariadó szerepében ha-
tásos alakításban Nyakó Júlia látható.

Karakteres elemekből építkezik Ka-
szás Mihály, Vaknadály a Tengerszem
ura rövid epizódjában, valamint Czakó
Jenő Bong-Dong lábomok Mar-Szur
szárnysegédje szerepében. Több szere-
pet játszik Illés Edit Raccsolós Kaka-
du, Unkafi, Csijjegős Bőregér, I. Káró-
katona, Varjú. Mindegyik szerepben
más-más színeit megmutató, kidolgo-
zott színészi testkultúrával, kifinomult,
karakterábrázoló mozgáskészséggel
rendelkező színésznő. II. Kárókatona,
Varjú, Csujjogós Bőregér, Unokalány
és Piperkőc Kakadu szerepében az e-
lőbb már méltányolt Illés Editnek nem
csak dramaturgiailag párja, de karak-
terformáló, -alakító készségében is
majdhogynem társa Turza Irén.

A rendező közvetlen munkatársa
Ignácz Éva.
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