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Hazai képek
abszurd módra

Schwajda György
és Verebes István egyfelvonásosai

A Radnóti Miklós Színpad két új magyar
egyfelvonásosa szinte kereste egy-mást.
Rokon ihletésből születtek, íróikban sok a
közös vonás, és erényeik csak-úgy közös
tőről fakadnak, mint hibáik.

Mindkettő érdekes, rokonszenves haj-
tása az úgynevezett kelet-európai ab-
szurdnak, és első fecskének tekinthetők
abban az értelemben, hogy az elsők között
merészkednek az abszurd dráma-írás
legsajátabb mezejére, az egyfelvonásos
birodalmába. Magyarországon, ahol az
egyfelvonásos soha nem vívta ki
emancipációját, és ahol egy bűvös kör
eredményeként sem a színházak, sem a
nézők nem érdeklődnek iránta, ez két-
szeres fegyverténynek számít. Bízvást
minősíthetjük tehát úttörőnek mind a
szerzőket, mind a színházat, és remél

hető, hogy nyomukban a nézők is vál-
lalják az egyfelvonásos barátainak úttörő
funkcióját.

Mint ismeretes, a kelet-európai abszurd
főképp abban különbözik „klasszikus"
nyugati elődjétől és kortársától, hogy az
ábrázolt képtelenségeket nem tartja
időtlen, örök emberi jelenségnek, hanem
reális társadalmi tünetként nagyítja fel,
viszi „ad absurdum" őket, nem a puszta -
sőt esetleg kéjes - regisztrálás vagy akár
csak a fájdalom, a rezignált elkeseredés
ösztönzésére, hanem mozgósító,
változtatásra törő indulattal. Ez az indulat
mindkét egyfelvonásosban nyilván-való:
Schwajda is, Verebes is a mi tár-
sadalmunkról nyújt a groteszkig élezett
látleletet. A megfejtés az Üzenet esetében
nem hárít különösebb feladatot a néző-re,
annál is kevésbé, mivel nemzeti ön-
kritikánknak immár egyik panelje a Kos-
suth-nóta „szövegelemzése": mi bizony
csak akkor mozdulunk, „ha még egyszer
azt üzeni ... " (A gondolat bizonyos
értelemben rokon a Kulcskeresők mon-
dandójával, azzal a különbséggel, hogy
Verebes értekezői nem diadallá festik át a
tragédiát, hanem megtalálják a mód-

ját, hogy tudomást se kelljen venni róla.)
Verebes ezt az „üzenetet" szellemesen
ágyazza bele a tevékenység speciálisan
hazai formájába: az agyonbeszélésbe,
amely már nemcsak kiegészíti, elodázza,
háttérbe szorítja, hanem helyettesíti is a
cselekvést, és pontosan emeli ki a köz-
életből azokat a jelszavakat, funkciókat és
funkcionáriusokat, amelyek, illetve akik a
cselekvéspótló szócséplés-ben mint
természetes közegben virágoz-nak ki.

Martin Esslin találó elemzése szerint
mivel az abszurd dráma nem fejlődést,
hanem állapotot mutat be, a drámai idő-
tartamot itt nem egy cselekmény kibon-
tása, hanem egy kép felvázolása veszi
igénybe. „A dráma története nem A
ponttól B pontig halad, mint más drámai
konvenciórendszerekben, hanem fokoza-
tosan építi fel a műben kifejezett költő i kép
komplex sémáját. A néző feszültség-
érzete pedig abból táplálkozik, hogy vár-
ja a séma fokozatos kiteljesedését, amely-
nek révén majd a képet a maga egészében
áttekintheti." Egyébként ezzel függ össze
az egyfelvonásos divatjának fellendülése
is. Egyetlen kép időbeli felbontása
nemigen visel el ennél hosszabb ter-
jedelmet, kivált, ha tekintetbe vesszük,
hogy ez a dramaturgia a cselekmény, a
jellem, a nyelv funkciójának devalválódá-
sát is feltételezi. Az iskola legnagyobb
egyénisége, Samuel Beckett meg is ma-
Jelenet Schwajda György: Csoda magyar módra című egyfelvonásosából. Somhegyi György
(Brigádvezető), Szacsvay László (Nagy Vencel) és Simon Péter (II. brigádtag) (Radnóti Miklós
Színpad)
radt ennél a formánál (amelynek végső
redukciói a zseniális becketti pantomim-
jelenetek), s társai, Ionesco, Pinter,
amennyiben túlléptek ezen a formán,
szükségképpen tágították-lazították a
„klasszikus" abszurd határait is.

Az effajta játékokban mindenütt ki-
mutatható az a pillanat, amikor a szóban
forgó kép a legpregnánsabbá válik. Ez a
pillanat, amely persze percekig is tart-hat,
és nem is feltétlenül a dráma végén
található, sűríti a legteljesebben a mű
mondanivalóját. Anélkül, hogy most eb-
ből a szempontból tekintenénk át a nyu-
gati és keleti abszurdokat, hadd utaljak
csak egyetlen olyan színpadi pillanatra,
amely erősen emlékeztet az Üzenet üze-
netének legplasztikusabb képi sűrítésére.
Szakonyi Károly Adáshibájának arra a
jelenetére gondolok, midőn a Bódog
család ellegyinti magától Emberfi cso-
datételeit. Ezeket már a Krisztus sem
váltja meg, mondja Szakonyi; mi már a
végveszélyt, Kossuth végső segélykiál-
tását is képesek vagyunk tetszetős for-
mulákban „kiszerelve" hatástalanítani,
mondja Verebes, a legpregnánsabban



akkor. mikor értekezői a hírnökök holt-
testéről tudomást sem véve csépelik to-
vább a semmit.

Schwajda egyfelvonásosának mondani-
valója már nehezebb vonatkoztatási fel-
adatot ró a nézőre, hiszen a hivatalosan
látóvá deklarált vak metaforája (nem lát
ugyan, de táppénzideje lejárt, nyugdíjazni
viszont nem lehet, mert még nincs tízéves
munkaviszonya...) nem rímel közvetlen
tapasztalatokra. Az előzmény itt
nyilvánvalóan Schwajda egy korábbi
műve, a Miskolcon bemutatott Segítség. Az
író itt is hasonló gondot fejteget (és él át
olyan szenvedélyes indulattal, amilyennek
a „klasszikus" abszurdban hiába keresnők
párját): törvényeink, rend-szabályaink,
általános gyakorlatunk merev alkalmazása
kevés helyet enged az egyes esetek
végtelen variációs skálájának
figyelembevételére, és a legjobb szándékú
irányelvek merev alkalmazása termőtalaja
lesz az egyéni tragédiák-nak, melyek,
összegződve, már-már a tipikusság
veszélyével fenyegetnek. A gondolat
implikálja, hogy ez a jelenség első-sorban
a gyengéket, a kisembereket sújt-ja;
elvégre jómódú, vezető beosztású káderek
is alkoholizálhatnak, a „segítség" azonban,
amennyiben a szervek ilyen esetekben
egyáltalán alkalmatlankodni mernek,
mégsem teszi tönkre őket és galádjukat oly
módon, mint a Schwajda ábrázolta
Kovácsékat. Kovácsékból most Nagyék
lettek (nomen est omen), és a párhuzam
folytatható: egy megvakult igazgató, ha az
SZTK merev szabályai keresőképesnek is
nyilvánítanák, vagy megtalálná a kibúvót,
vagy saját anyagi erőforrásaiból kihúzná a
nyugdíjjogosultság idejéig, vagy pedig - ez
enne voltaképp Schwajda egyfel-
vonásosának ikerdarabja - zavartalanul
igazgathat tovább. Á. Csoda magyar módra
fiatal betűszedő munkásának e három
lehetőség egyikére sincs módja, ő kény-
telen az abszurd intézkedés valamennyi
kihatását a végső konzekvenciákig, a maga
és családja bőrére végigélni. Ezzel
párhuzamosan egy kiegészítő gondolat is
végigcseng a játékon: amivé kineveznek,
az vagy. Pontosabban: az természetesen
nem vagy, de arra kényszerülsz, hogy
aszerint viselkedj, és környezeted is
aszerint vesz tudomásul. Vagyis, ha csak
érintőlegesen is, de ismét felüti itt fejét a
kontraszelekció. Egy szélső határesetben
Csurka Eredeti helyszínének művésszé
deklarált dilettánsa jelenik itt meg mint
látóvá deklarált vak, ismét csak azzal a
különbséggel, hogy egész

más árat fizet a minősítési csődért Hajt-
manszky, mint Nagy Vencel.

Ha meg akarnók keresni a Schwajda-
egyfelvonásos alapképét, kiderül, hogy ez
abban az előjátékban található, amely a
szövegben benne sem foglaltatik: Nagy
Vencel az SZTK-ból kilépve Összetöri
fehér botját, letépi sötét szemüvegét, és
látóként botorkál, tapogatózik tovább. A
darab legfőbb hibája épp abból ered, hogy
az alapkép már itt teljes, és a cselekmény
a következőkben inkább elmossa,
szétzilálja, semhogy tovább gazdagítaná.

Mindkét műnek ugyanis közös erénye,
hogy közéleti és színházi értelemben
egyaránt jelentős újító kedvvel törnek be
egy műfajba és egy drámai tormába, s ott
meg is vetik lábukat; a jelenség, amelyet
valóságunkból kiemelnek, a kép,
amelyben sűríteni tudják, a szerzők éber
társadalmi jelenlétére és elkötelezett te-
hetségére vall. De furcsa módon közös
okokra vezethetők vissza a két játék
hiányosságai is. Első látásra a baj tech-
nikai természetű: mindkettőt túlírtnak
érezzük, a maga egyórásnál is hosszabb
játékidejét egyik sem tölti ki. Valójában
arról van szó, hogy sem Schwajda, sem
Verebes nincs még birtokában egy szu-
verén, egyéni abszurd dramaturgiának,
amely minden elhangzott szót, minden
mozdulatot, minden csendet a központi
képnek tudna alárendelni. Pinter tech-
nikája lehet a modell ebből a szempont-
ból; A gondnokot például minden, hasonló
látásmódhoz vonzódó írónak tan-könyvi
anyagként kellene végigelemeznie. Persze
a pinteri technika nem kötelező érvényű,
legföljebb annyiban, hogy nyilvánvalóan
bizonyítja: ez a műfaj

megköveteli az egyszer megteremtett
konvenciórendszer vaskövetkezetességű
végigvitelét. Visszájáról most viszont
kiderül, mi az, amit nem tűr meg: az
öncélú poénvadászatot például, a kaba-
részerű betéteket - ami mindkét játékra
jellemző -, a tetszetős fiók-ötletek túl-
hajtását - erre Verebes hajlik - és az
érzelgősséget, a melodramatikus effektu-
sokat, amelyekbe Schwajda téved.

Egy-egy kemény, tömör szinopszis
egyébként közvetve, de egyértelműen
mutatná ki mindkét mű hiányosságait. A
Csoda magyar módra egész cselekményét
például az esetlegesség jellemzi. A látóvá
deklarált vak története lefolyhat így,
ahogy most látjuk; de lefolyhatna egész
másképp is, vagyis a jólelkapott és sűrített
jelenség kifejtése már nem mondható
modellszerűnek; a maga módján hiteles
kezdet és az adekvát befejezés között itt
is, ott is hézagok támadnak, amelyeken
kalandos kedvű szél fúj be és azt, ami
kemény tömb, önmagában megálló,
szuverén, hermetikus világ kellene hogy
legyen, léggömbként sodorja ide-oda.
Esetleges például, hogy Nagy Vencel
kilép a szakszervezetből; szegény
betűszedő igazán nem lázadó alkat,
amellett nincs is világosan tisztázva, hogy
haragszik-e az SZTK-ra vagy
ellenkezőleg, örül a bizarr döntésnek. Ez
apróságnak látszik, ám ne feledjük: ebből
a mozzanatból fakad az egész további
cselekmény. Ha Nagy Vencel nem tűzne
össze a szakszervezeti bizalmival, az nem
sózná rá bosszúból a Trabantot, Zöld Géza
életben maradna, és ha a befejezés nem
változna is, mindeneset-re egész más
eseménysor vezetne odáig. A két
haláleset, Zöld Gézáé és Bíbor-

Jelenet Verebes István: Üzenet című egyfelvonásosából. Szabó Kálmán (Szabó), Huszár László
(Molnár), Bál int András (Halász) és Gera Zoltán (Balogh) (Radnóti Miklós Színpad) (MTI fotó)



káé persze még súlyosabban terheli a tár-
sadalom számláját, csakhogy mindkettő
véletlenszerű, Bíborkáé pedig (amely
egyébként szintén utólagos betoldás
eredménye) még melodramatikus is. Két
haláleset egyébként is túl sok; éppúgy
semlegesíti egymást, mint az, amiből
szintén kettő van: két menhelyi gyermek
(Veronika és Bíborka) egy darabban már
nem sűrít, hanem felvizez egy jelenséget.
Úgy érzem, a témának elsősorban nem
ilyen melléktragédiákra lett volna szük-
sége; Nagy Vencel sorsát kellett volna
átgondoltabban, kíméletlen drámai,
méghozzá abszurd drámai logikával ki-
dolgozni. Ennek híján burjánzanak el a
más műfajból ideemelt betétek: Gizike
segge a kabaréból került ide, a pálinkás
kenyér egy naturalista melodrámából,
Vencel monológja a fákhoz egy lírai
hangjátékból, egy-egy élc (ha nem tud
beszélni, jó lesz tévébemondónak stb.)
egy vicclapból. Amit viszont Schwajda a
maga legjobb színvonalán és önmagában
is figyelemreméltóan old meg, az Vencel
és felesége, Veronika kapcsolata: a
házaspár dialógusai a maguk zaklatott
tömörségében az abszurd sajátos költői-
ségét lehelik.

Schwajda, most is kitetszik, túlságosan
lírai, lágy, humanista alkat ahhoz, hogy a
szó közismert értelmében igazán jó
abszurd író legyen. De ha ebből maga
vonja le a konzekvenciákat, nagyon is
elképzelhető, hogy a maga képére teremt
egy új típusú, lírai abszurdot, amelyben a
megszokottnál kevesebb a keménység és
több az írói azonosulás. De ebben az
újfajta abszurdban sem lehet helye annak
a kuszaságnak, „maszatolásnak", ami
most még minden művében tetten érhető.

Verebes István játéka, témájánál fogva,
már jobban elviseli a kabarészerű hangot,
elvégre az értelmetlen értekezletek
évtizedek óta egyaránt otthonosak való-
ságunkban és kabarészínpadainkon.
Csakhogy a végenincs értekezlet benyo-
mását színpadon úgy kell fölkelteni, hogy
a néző mégse unhassa el magát; percek
alatt kell megteremteni hosszú órák
üresjáratainak érzetét. Jó ideig úgy tűnik,
Verebes tud gazdálkodni a műfaj időbeli
törvényeivel. Színvonalas, jó irodalmi
szintű kabarédialógust ír, megtűzdelve
seregnyi meglátásban is, megfogal-
mazásban is újszerű poénnal; a patkány-
motívum például (Ne legyünk telhetet-
lenek, elvtársak, örüljünk, hogy már csak
két patkányunk van, sőt becsüljük meg
őket, mert különben miről értekezhet-

nénk tovább?), telitalálat, és számos ha-
sonló ötlettel együtt biztosítja, hogy a
játék az átlagos kabarétréfáknál sokkal
tovább kösse le a figyelmet.

Roppant szellemesek azok az oldalak is,
melyek az első hírnök megjelenését
követik: az első döbbenettől a szegény jó
Lajos iránti kenetteljes részvéten át az
„egyáltalán ki az a Kossuth Lajos ?"-szerű
reagálásig, az önvédelmi reflexek lassú,
de biztos működésbe lépéséig. Ettől
kezdve azonban az író elveszti a fonalat,
és a túlnyújtott kabarétréfa ingoványára
téved. Sok időt vesz igénybe, ám még
sincs tisztázva a hírnökök lelövésének
kérdése, holott ez a mozzanat tartalmilag
is kiemelt funkciót kap. A néző csak
találgathat, hogy vajon az ellenség
közelítette-e már meg az értekezlet
színhelyét (a detonáció, a beomlás erre
utalna), avagy valamiféle ötödik hadosz-
lop garázdálkodik, mint ahogy az sem
derül ki, hogy miért csak az I. hírnök
esetében hallunk robajt, holott a II. is
szíven lőve támolyog be. És nyíltan
bevallom: sejtelmem sincs, hogy önmaga
betű szerinti értelmén túl mit jelent a II.
hírnök megjelenése, a triviális és felfog-
hatatlan jelentésű utasítással (Kossuth
Lajos azt üzente, ugorjatok a kútba), ha
csak azt nem, hogy Verebes még eggyel
meg akarta toldani a legendás kossuthi
üzenetek számát. Am a több itt is
kevesebb lesz; a kitűnő befejezés (a má-
sodik, azaz itt már harmadik üzenet kés-
lekedése fölötti öröm és az önelégült
távozás) veszít általa maró szatirikus
erejéből. Mindez technikai szinten
mintegy tizenöt oldalnyi üresjáratot, szó-
cséplést eredményez, a mélyebb ok pedig
ismét csak az ötlet kellő végiggondolá-
sának és maximális kiaknázásának hiánya.

*

Mindkét előadáson meglátszik a gondos,
sőt lelkes és odaadó előkészítés, ám kivált
a Schwajda-darab esetében, meglátszik a
hasonló stílusú műveken való is-
kolázottság hiánya is mind rendezői, mind
színészi tekintetben. Ismét tetten érhető az
a jelenség, amelyet a kritika nemegyszer
tett szóvá: a mindenféle avantgarde
irányzatokról, így az abszurdról való
lekésés, provinciális vagy dogmatikus
elzárkózás elsősorban nem azért bizonyul
károsnak, mert egy-egy, azóta esetleg
divatját is múlt szerző kirekedt
repertoárunkból, hanem azért, mert utó-
daik - immár nemcsak külföldi, hanem
hazai utódaik - tolmácsolásához sem

alakultak ki az eszközök és hagyományok.
Megmutatkozik ez már a szín-
padképekben is; a Radnóti Színpad ki-
csiny méreteiből, szükségszerű szegé-
nyességéből nem sikerül erényt kovácsol-
ni, egyik díszletnek sincs atmoszférája,
holott itt a színpadkép már eleve ráhan-
golhatná a nézőt a szokatlan ábrázolási
mód befogadására. A Csoda magyar mód-ra

színpada sivárul jellegtelen, az Üzeneté
pedig inkább emlékeztet egy szuterén
házmesterlakásra, semmint egy mitikus
értekezlet színhelyére. Továbbmenően
Gáspár János rendezése mintha meg sem
kísérelné Schwajda groteszk lebegésének,
fájdalmas költőiségének színpadi képét
megteremteni; egy átlagos társalgási
színmű nehézkességével vonszolódik a
cselekmény, minden jelenet külön-külön
nekifutással indul, ahelyett, hogy át-
olvadnának egymásba, az alakok pedig,
egy-egy típus költői-metaforikus párlata
helyett, inkább szokványos naturalista
karakterfigurák. Egy főiskolás, Moravetz
Levente elbűvölő alakítása emelkedik ki a
mezőnyből, a balek Zöld Géza
szerepében; mellette Dőry Virág
(Veronika) és Pécsi Ildikó közelíti meg
leginkább a szükséges stílust. Dőry ugyan
végig csak egy húron játszik, de azt jól
eltalálta, Pécsi Ildikó (Bíborka) pedig az
adott figura sorsán túlmutató, kozmi-
kusabb kisemmizettség egyszerre darabos
és finom érzékeltetésével még a vitatható
szereposztási megoldást is bizonyos
mértékig semlegesíteni tudja. Az eredeti
Bíborka ugyanis jóval idősebb Vencelnél
(negyvennyolc éves, de hat-vannak
látszik) és ez teszi Vencel választását
olyan tragikomikussá; Pécsi Ildikó pedig
még tüntetően fitogtatott túlsúlyával, még
előnytelenül öltöztetve is vonzó nő, és
Bíborka mellett dönteni így semmivel sem
irreálisabb, mint akár Veronika, akár még
az itt meglehetős kis gyúerejű szexbomba
mellett. A vendég Szacsvay László talán
el tudná játszani egy hasonló hangvételű
dráma főszerepét, itt azonban reménytele-
nül küszködik a figura már jelzett írói
megoldatlanságával: ha nem lehet eldön-
teni, hogy Nagy Vencel miképp viszony-
lik saját sorsához (és ez a viszony persze
lehet ellentmondásos is, de zavaros sem-
miképpen), akkor a színész kínos hely-
zetbe kerül, kivált egy ilyen, nem fo-
lyamatában élő, hanem képről képre
kihamvadó, majd újra nekilendülő rende-
zésben.

Verebes István viszonylag hagyomá-
nyosabb hangvételű, kerekebb játékában



rendező is, színészek is nagyobb bizton-
sággal mozognak. Bencze Zsuzsa ügyesen
variálja a pótcselekvés és pótfecsegés
különféle árnyalatait, bár az eszközök in-
kább a kabaré, mintsem az abszurd fegy-
vertárából valók. (A holttestekkel való
játék, illetve a II. hírnöknek bábfigurává
alakítása viszont vérbeli és szellemes ab-
szurd felemény.) Benczének amellett
rendelkezésére állt két színész, Gera
Zoltán és Szabó Kálmán, akik meg tudták
tenni a minőségi ugrást az értekezletesdit
meg-csipkedő kabarétréfától az immár
súlyos nemzeti-társadalmi kérdéseket
involváló metaforáig Balogh és Szabó
(mármint a színpadi Szabó) társadalmi
perspektívába állított ionescói figurák
lesznek tolmácsolásukban - a maguk
kisszerűségében félelmetesek. Huszár
László és Bálint András viszont, akár
Schwajdánál Szacsvay, íróilag felemásul
megoldott szerepben feszengenek. A
Huszár játszotta Molnár alakjában Verebes
kevés lehetőséget adott a szöveg felszíni
értelmének kimélyítésére, és így Huszár
csak realista zsánerképet festhet egy
zsémbes, demagóg beosztottról; Halász
alakja viszont zavaróan kétértelmű. Ha
Verebes itt a kötekedő, magát esetleg
valóban lázadónak képzelő, ám valójában
konformista és csak a megalkuvás
legjövedelmezőbb alkalmát kiváró fiatal
típusát akarta ábrázolni, ez művészileg
nem oldható meg úgy, hogy az egyik
mondat rokonszenvesnek a másik
ellenszenvesnek tüntesse fel a figurát;
közvetettebb, áttételesebb módon kellett
volna előkészíteni a végső fordulatot,
amikor Kossuth „leírását" éppen Halász
veszi kézbe. Ez a magyarázata és
mentsége is Bálint András kedvet-len,
szürke játékának.

Végső soron szerzőknek is, színháznak
is azt hondhatjuk: csak így tovább. Hát-ha
írói élés és kiteljesedés egy ponton majd
találkozik a kifejezésére alkalmas színpadi
eszközökkel.

Schwajda Görgy: Csoda magyar módra (Radnóti
Miklós Színpad)

Rendező: Gáspár János.
Szereplők: Szacsvay László m. v., Dőry

Virág, Pécsi Ildikó, Moravetz Levente f. h.,
Baracsi Ferenc, Somhegyi György, Fenyő
Ervin, Simon Péter, Hollós Vajek Róbert
f. h., Korsós Ilona, Pataki Ágnes, Timkó
Tamás.
Verebes István: Üzenet (Radnóti Miklós Szín-
pad)

Rendező. Bencze Zsuzsa. Mindkét darab
díszletét tervezte: Makai Péter. Jelmez: Melu-
zsin Mária. Zene: Novák János.

Szereplők: Gera Zoltán m. v., Szabó Kál-
mán, Huszár László, Bálint András m. v.,
Timkó Tamás.

BALLA LÁSZLÓ

A holdbéli csónakos

Weöres Sándor kalandos játéka
Pécsett és Győrben

Érdekes összehasonlításokra ad alkalmat
az a tény, hogy Weöres Sándor művét, A

holdbéli csónakost egyidőben két szín-
házunk is műsorára tűzte (sőt egy har-
madik is foglalkozott a gondolattal, hogy
színpadra viszi).

Az 1941-ben keletkezett mű alcíme
„Kalandos játék húsz képben". Jelen
esetben a „kép" megjelölés nem csupán a
szokásos tagolás jelölésére szolgál. Szinte
képzőművészeti értelemben vehető képek
soráról van szó. Ezek emlékeztetnek a
régi vásárokon a képmutogatók tablóira,
amelyekhez kalandos mesét fűztek a
bámészkodó népség-katonaság
mulattatására.

Lehettek korábban aggályok a darab
színre vitelét illetően, s ezt részben indo-
kolja is a szertelenül csapongó meseszö-
vés, a viszonylag sok helyszín, a cselek-
ményvezetés esetlegessége, a nem egyér-
telmű műfaji besorolhatóság. Ha azonban
a mű sajátosan kettős arculatát te-. kintjük
- a tündérjáték és a vaskos népi realizmus
közötti lírai lebegést - ezek a

hátrányok csupán a megfelelő színpadra
állítást követelik meg, hogy erényekké
váljanak.

Mindkét előadás szövege - a győri
Kisfaludy Színházé és a pécsi Nemzeti
Színházé - a szerző közreműködésével
nyerte el jelenlegi formáját, az eredetihez
képest szükségesnek tűnő változtatások-
kal-alakításokkal. Győrött a mű opera-
librettóként került felhasználásra, Ránki
György írt belőle - a műfaji megjelölés
szerint - operafantáziát. Pécsett a Kama-
raszínházban adták elő „kalandos játék"

megjelöléssel, Takács Jenő kísérőzenéjé-
vel.

A két színház - a nagyszerű benyomást
keltő új győri színház és a szürkén díszte-
len, kissé kiábrándító pécsi Kamaraszín-
ház - egészen más térbeli lehetőséget kí-
nált a megvalósításhoz.

Győrben derűs, színes, tágas, jól tagolt
színpadkép fogadta a nézőt, aki nem tit-
kolt jóleső érzéssel legeltette látványos-
ságtól elszokott-elszoktatott szemét a jó
szórakozást ígérő derűs tarkaságon. Bor
József rendező végig bírta ötletekkel a
fordulatos, képtelenségekkel teli cselek-
ményt, sohasem esett túlzásokba, látha-
tóan világos, egyértelmű elképzelése volt
a darab szürrealista-magyaros stílusáról. A
mesekirályi méltóságteljesség, a fiatalok
dinamikus naivitása, a komikumot
képviselő csoport érzelmes-kedves ügye-
fogyottsága, az egzotikus figurák mérték-

Jelenet A holdbéli csónakos című Weöres Sándor-mesejáték győri előadásából (Domonkos Sándor
felvétele)


