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A cím matematikai képtelenség. De ami a
matematikában képtelenség, az életben nem
mindig az. Így van ez az Arany János Színház
esetében is. Ez a színház sajátos helyzetben
van. Főhivatása szerint a gyerekek és a fiatalok
színháza, de hogy kik számítanak fiatalnak, arra
nincs korhatár. Elvben tehát nincs akadálya
annak, hogy az intézmény egy-szerűen
színházként működjék, minden megkü-
lönböztető, kirekesztő jelző nélkül. Másrészt:
mivel a kisebb-nagyobb gyerekeknek szóló
elő-adásokat főleg délután tartják, szabadok az
esték, amikor „felnőtt" darabokat játszhatnak.
Harmadrészt a gyönyörűen felújított épülethez
egy minden igényt kielégítő stúdiószínház is
tartozik, azaz egyszerre két helyen is tarthatók
előadások. Mindez együtt azt jelenti:
sokoldalúan bővíthető a színház művészi és
működési köre.

Az Arany János Színház él is e lehetőséggel.
Erre utal a cikk címe is. Ugyanis egyazon épület-
együttesben tulajdonképpen két színház létezik:
egy gyerek- és ifjúsági színház és egy befogadó
színház. Az első profil nem igényel különösebb
kifejtést, a második annál inkább. Nem mintha a
hagyományos gyerekjátékoknál nem volnának
újdonságok - hogy csak egy „apróságra" utal-
jak: az eltelt évben a színház e profilja egyre ke-
vésbé mondható „hagyományosnak" -, de az
igazi szemléletváltozás (ami az új igazgató
munkába állásától számítható) a befogadó
tevékenységben érhető tetten leginkább.

Ezen belül számos vidéki (például az egri, a
nyíregyházi) és külföldi (többek között holland,
osztrák, francia) színháznak, együttesnek bizto-
sítottak játszási helyet. Állandó fellépési lehető-
séget kapott a Budapesti Kamaraopera, amely
egy év alatt három bemutatóját tartotta itt (Cima-
rosa: A titkos házasság; Gluck: Orpheus; és há-
rom mai magyar egyfelvonásos). Emellett szín-
házi kooperációkat alakítanak ki. E tevékenység
első két eredménye az XL Színházzal együtt
megvalósított Apokrif című műsor (Kanda Pál
előadóestje) és a Madách Színházzal közösen
létrehozott Schiller-bemutató, az Ármány és
szerelemvolt, de más színházakkal is körvonala-
zódik, illetve kiszélesedik az együttműködés,
mindenekelőtt a televízióval; a Fiatal Művészek
Stúdiójával több előadásra szóló, hosszú távú
kapcsolatot terveznek. Ezeket a befogadói kör-
be tartozó előadásokat többnyire este játsszák,
fiataloknak és idősebbeknek, mindenekelőtt az
ifjú értelmiségieket várva.

Ebben a programban a közös produkciók kü-
lönösen jelentősek lehetnek. Hiszen a színház
lassan formálódó, alakuló társulatának szakmai
szempontból és önbizalma erősítéséhez egya-
ránt nagy szüksége van rá, hogy más színházak
művészeivel együtt dolgozhasson. ugyan-
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Nikolette (Kislány) (Keleti Eva felvétele)

akkor a más társulatokból érkező színészeknek
is hasznos egy kevésbé ismert közegben való
megmutatkozás. S nem mellékesen a közönség
is jól jár, hiszen jó esetben magasabb színvonalú
produkciók születhetnek e találkozásokból. Az

Ármány és szerelem
mint az első ilyen kooperáció azonban csak
rész-ben járt minden fél számára haszonnal. A
közös munka szakmai hozadéka természetesen
meg-mutatkozik, de elmaradt az a
többleteredmény, amelyre az előzmények
ismeretében számíthatott a néző. Kolos István
rendezése tisztesen le-bonyolított, de nem elég
erős, nem elég érdekes, nem elég invenciózus.
Stiláris, koncepcionális
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Czvetkó Sándor (Ferdinánd) és Györgyi Anna
(Lujza) (Sárközi Marianna felvétele)

és szakmai bizonytalankodások rontják le a szé-
pen megoldott, hatásos és dekoratív részleteket.
Mindez elsősorban a színészi munkában érhető
tetten.

Mensáros László és különösen Nagy Anna (a
Miller házaspár) vígjátéki eszközökkel és meg-
közelítéssel indítja a darabot, s hiába nyilvánvaló
Mensáros igyekezete, hogy a mű kibontakozó
tragikumával szinkronban a maga alakítását is
drámaibbá tegye, a kezdés alaphangja rányom-
ja bélyegét a figura egész darabbeli életére.
Csankó Zoltán önmagában kitűnően megoldott
von Kalbja egyértelműen karikatúra, de az elő-
adásban ez a fajta stiláris megközelítés unikum
marad. Mellettük Avar István méltóságteljesen,
komótosan és rutinosan játssza a kancellár sze-
repét, mintha egy egészen más előadásból lé-
pett volna át. (Mennyivel súlyosabb, hitelesebb
például a Független Színpad Dybukjában!) Hoz-
zá hasonló, de visszafogottságában is teátrális
stílusban alakítja Lady Milford szerepét Piros
Ildikó.

Az előadás legkevésbé megoldott figurája
Wurm, amelyet Schnell Ádám játszik. Nála válik
leginkább nyilvánvalóvá, ami a szereplők több-
ségénél is tetten érhető, hogy tudniillik a rendező
magára hagyta színészeit, ezért aztán ki a bevált
eszközeihez kénytelen folyamodni, ki pedig te-
hetetlenül igyekszik életet lehelni szerepébe. De
mit tegyenek akkor, ha egy-egy jelenet - például
a kancellár és Wurm cselszövő párbeszéde
mint legkirívóbb példa - nincs értelmezve. Mint
ahogy jórészt az is a rendező számlájára írandó,
hogy Lujza esetében a szereplöválasztás sem
igazi telitalálat, márpedig ebben a da-

rabban kulcskérdés: kik játsszák a fiatalokat. Hi-
ába teremt igazi, szép és erős pillanatokat Györ-
gyi Anna, ha egyszer alkata szerint idegen tőle a
figura. Ebben a kavarodásban nehéz helyzetbe
kerül a Ferdinándot játszó Czvetkó Sándor is, aki
azonban a kezdeti elfogultság és szürkébb indí-
tás után magára talál és póztalan, mégis igazi
romantikus hőssé válik.

Horesnyi Balázs korhűségre törekvő, a be-
zártságot hangsúlyozó, ugyanakkora teret jól ta-
goló és kitágító díszletében, Szakács Györgyi
korhű ruháiban végül is konvencionális, nem
eléggé elmélyült előadás született, amelyen
azonban átsüt a dráma ereje, s amely még így is
a nézhető produkciók közé sorolható ebben a
szakmailag-gondolatilag egyaránt sivár évad-
ban.

A maga nemében viszont igen sikerült és
sikeres produkció a kisgyerekeknek szóló

Mese Fekete cilinderről
és a szivárványszínű labdáról

Bár Pavel Vasicek darabja meglehetősen vér-
szegény, ám alapanyagnak egy kitűnő játékhoz
nagyon is alkalmas ez a képzeletbeli utazás,
amelyet három testvér, három kulcsos gyerek
gondol el és él át a játszótéren. Utazás közben
számos nehézségen kell úrrá lenniük, amíg vé-
gül eljutnak Kalapországba, legyőzik a Fekete
cilinder nevű varázslót, és elnyerik hőn vágyott
játékukat, a nagy, szivárványszínű labdát.

Vas Zoltán Iván rendezése sok ötlettel
dúsította fel az írott anyagot, s egyszerre
varázslatos és reális közeget teremtett a három
nagyon természetesen viselkedő és játszó
szereplő köré. Hang Gábor János díszlete
mindössze három nagy, kétágú piros, kék és
zöld létra, amelyeken

összekötő pallók szolgáltatják a felső játékszin-
tet, a varázsló birodalmát. Egy-egy mászókötél,
háló, leplek, no meg a létrák segítségével a ka-
landok minden helyszínét meg lehet teremteni. A
rendező nyíltan megmutatja miképpen produkál-
ja a színpadi csodákat a titokzatos negyedik
szereplő, mégis megszületik a varázslat. Hiszen
minden, ami a színpadon történik, a fantáziára
apellál, s hiába látjuk a masinériát, a fények, a
zene, a játék varázsa erősebb: a gyerekek elhi-
szik, hogy a varázsló mozgatta kék lepel a folyó,
a megvilágított rongydarab magától értetődően
válik számukra vízzé. Sok a játékban a mozgás,
a gesztusokkal megjelenített epizód - közülük
talán a legszebb, amikor a nem létező labdával
játszanak a szereplők, vagy amikor a varázsló
föntről, láthatatlan szálakon mozgatja az alatta
lévő, marionettbábuként táncoló fiút. Ezek szinte
önálló betétek az előadásban, anélkül, hogy ki-
lógnának belőle.

Minden olyan előadás, amelyben a gyerek-
szerepeket felnőtt férfiak és nők játsszák, felold-
hatatlan ellentmondásba keveredik, hiszen ez a
megoldás sem a gyerekek, sem a felnőttek szá-
mára nem válik hitelessé, sőt sok esetben egye-
nesen viszolyogtató. Ezúttal azonban cseppet
sem zavaró, hogy felnőtt fiatalok a gyerekek.
Aranyos Nicolette, Pasqualetti Ilona és Kanda
Pál az első perctől kezdve elfogadtatták magu-
kat szerepükben. Gyerekeket alakítottak, de
egyszersmind azt is jelezték, hogy szerepet ját-
szanak, s e kettősség egyikük játékában sem
vált szét. A sok alakban megjelenő Fekete cilin-
dert Puskás Tivadar és Hankó Attila játssza fel-
váltva - kellő gonoszsággal és kellő varázserő-
vel.

Ez a könnyen mozgatható, utaztatható pro-
dukció azt a gyerekszínházi előadástípust teste-
síti meg, amelynek sok-sok megnyilvánulását
számos országban, főleg Nyugaton, de például
Lengyelországban is, oly irigykedve néztem, s
amely eddig oly nagyon hiányzott nálunk.
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