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Jelenet a Budapesti Bábszínház előadásából

rálynője pedig saját neurózisába zárva regrediál
a szófogadó, még anyjába kapaszkodó csecse-
mő emlékéhez. Ez a gyermekelhelyezési pörre
kihegyezett, mégis tétova és sokfelé böködő já-
ték nem bizonyítja, hogy Schikaneder Mozart
nélkül is megállhatta volna a helyét. Igaz, volt itt
még egy író: Mosonyi Aliz. Ő azonban levétette a
színlapról a nevét: nem fair találgatnunk, mi tör-
ténhetett, mint ahogy azt sem tudhatjuk, mi ma-
radt meg az ő szándékaiból. Mindenesetre a lá-
tottak után nem teljesen érthetetlen ez a gesztus.

Semmi nem túl ijesztő; ízléses, szolid a látvány.
Forgách András szövege inkább a képileg is
nyomatékosított Éjszaka és Nap harcára össz-
pontosít. Hogy milyen célzattal kerül Pamina Sa-
rastróhoz, miféle nevelési elveket kell megcáfol-
ni s jó irányba terelni: ez a réteg hiányzik. A há-
rom hölgy sem zavar sok vizet, a kisfiúk pedig ta-
lán a kelleténél ritkábban jelennek meg. A gyere-
kek bizonyára szívesen vennék a hozzájuk ha-
sonlók gardírozását.

A síkmarionett is sokat tud: visszacsúszik pél-
dául a főpapok ruhaujja, ahogy gesztikulálnak.

Ezek azok a kis csodák, amelyek hozzáadnak
még valamit az itt domináns zene csodájához.
Felvételről hallható ugyanis Ágay Karola, Gregor
József, László Margit, Réti József, Csengery Ad-
rienne, Melis György éneke; ebből is a legjobbat
kapják tehát a gyerekek.

Nem tudni, mi fogja meg a nyolc-tíz éves né-
zőket, akik között nyilván nagyobb Beavis and
Butthead híveinek aránya. De akár a csillagos ég
látványa, akár az operai vörösbársony díszlet,
akár a trillázó szép hangok teszik: mindenesetre
tátott szájjal, csöndben figyelnek.

Pedagógiai célzatú, egyszerűsített, talán a
humort is kevésbé kiaknázó a játék: mégis telje-
síti feladatát, azaz kereken elmond egy mesét.

Schikaneder-Mosonyi: Varázsfuvola (Radnóti
Színház)
Díszlet-jelmez: Csík György. Zenei vezető: Melis
László. Mozgás: Magyar Éva. Dramaturg: Radnai An-
namária. Asszisztens: Balák Margit. Rendező: Gárdos
Péter.
Szereplők: Gáti Oszkár, Kováts Adél, Ujváry Csaba,
Gubás Gabi f. h., Csankó Zoltán, Schell Judit, Szakács
Tibor, Martin Márta, Magyar Éva, Németh Judit,
Németh Zoltán, Kőrösi Gábor, Szvetlov Balázs,
Kunsági Bence.

Mozart: A varázsfuvola (Budapesti Bábszínház)
Schikaneder librettójának felhasználásával írta: For-
gách András. Látványtervező: Koós Iván. Zenei veze-
tő: Miklósi Gabriella. Bábtechnika: Lellei Pál. Rende-
zőasszisztens: Sallai Zita. Rendező: Meczner János.
Színészek: Blasek Gyöngyi, Bognár Péter, Erdős Ist-
ván, Gyurkó Henrik, Juhász Ibolya, Kemény István,
Pataki Imre.
Énekesek (hangfelvételről): Ágay Karola, Gregor Jó-
zsef, László Margit, Réti József, Csengery Adrienne,
Melis György.

Némileg egyszerűbb és tisztább képlet a zenét
szervesen beépítő bábszínházi verzió. Alkalmas
szűkebb környezetbe, a negyedik emeleti „ját-
szó tér"-be helyezték az előadást, s minta Berg-
man-adaptációban, megmutatták, milyen az
egész a maga eredeti színterén, az operában. A
papírszínpad századfordulós, elegáns operaházi
belsőt idéz, főúri közönséggel, nagy csillárral. A
pasztellszerű síkmarionett-figurák nemcsak az
operai statikusság hű kifejezői, a hetvenes
évekbeli, még igazi grafikusok által tervezett me-
sekönyvek szín- és képvilágát is visszaidézik. A
papírszínház zenészei is síkbábok - egységes
operai hangulat és légkör fogadja a gyerekkö-
zönséget. (A bábuk Koós Iván, Lénárt András és
Salgó András munkái.)

A színpad színpadán zajlik az egyszerűsített
(bár a folytonos eltűnések és egymás keresgélé-
se miatt azonban mégsem annyira érthető) játék.

skolát teremteni látszik Verebes
István a színpadon. A szó szoros
értelmében. Két évadot tekintve
ugyanis már-már hagyománynak

tetszik, hogy Nyíregyházán nem operettel, zenés
léhasággal búcsúztatják
az évadot, hanem az időszámításában a szín-
házzal rokon iskola közegét megidéző darabbal.
1994-ben a Verebes István rendezte Simon
Gray-mű, a Kicsengetésvolt az évadbúcsúztató
„záróvizsga", 1995-ben pedig Fodor László ép-
pen hatvan évvel ezelőtt, az 1934/35-ös tanév-

ben játszódó Érettségi című színjátéka (Tasnádi
Csaba vendégrendezésében) jelezte a nyári
szünet közeledtét.

Hálás műfajnak tűnik az „iskoladráma" -
mindkét produkció sikerét mutatja, hogy a követ-
kező évadot, az újrakezdést is megérhették.
Mert minden évad és minden tanév az újrakez-
dés lehetősége a röpke tetszhalál után, a követ-
kező vég kezdetéig. E darabok egyik nagy elő-
nye, hogy végtelenül komplex problémák, életér-
zések fogalmazódnak meg bennük, ha mégoly
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banálisan is, de hát régi közhely immár az is,
hogy éppen igazságtartalma révén válhat köz-
hellyé a közhely, és nem lehet mindig Shakes-
peare-t játszani. Játszanivaló pedig kell, s e tan-
testületi mikroközösségeket középpontba állító
történetek kitűnő játéklehetőséget nyújtanak a
színészeknek és azonosulási alkalmat a néző-
nek, aki ismerős élethelyzetekkel -- iskolába
többé-kevésbé mindenki járt - találkozhat álta-
luk a teátrumban. A tantestületnek, a tanári szo-
bának - e művek egyetlen (a díszlet szempont-
jából rendkívül takarékos) helyszínének -
amúgy is van egy, a színfalak mögötti világ rejtel-
mességéhez, titokzatosságához hasonlatos va-
rázsa mindaddig, amíg valaki részesévé nem
válik. A közönség jelentős többsége azonban a
diákkori kirekesztettség kíváncsiságával lesheti
ki a tanári kar különböző bonyodalmak köré szer-
veződő mindennapjait, „magánéletét", az a néző
pedig, aki valaha átlépte e bűvös kör határát,
még a pedagóguslét problémáin, ellentmondá-
sain is elmerenghet. Például azon, a Fodor Lász-
ló darabjában meg is fogalmazódó személyes
drámán, amelyet az új életlehetőségeket pályára
segítő, önmagát ebben a tevékenységében kitel-
jesítő, a diákjait évről évre útra indító mindenkori
tanár él meg. Mert az elválás jobbára a
maradónak fájdalmas, akire már nem várnak a
megérkezés izgalmai, titkai, hiszen ő már
megérkezett.

Banalitás és szentimentalizmus édestestvé-
rek, ám a szóban forgó „iskoladrámák" szerzői
szellemes dialógusokkal, biztos dramaturgiai ér-
zékkel gondoskodtak arról, hogy e borús gondo-
latok két nevetés között éppen csak megérintsék
az irántuk fogékony publikumot. Ahol ez esetleg
mégsem sikerült, ott pedig a színrevivők, Vere-
bes István, illetve Tasnádi Csaba jó ízlése, kitűnő
színészvezetése - és persze nem utolsósorban
az aktorok mértéktartójátéka- mentette meg az
előadásokat a szentimentális felhangoktól. Jól-
lehet írásom tárgya a Tasnádi Csaba rendezte
produkció, lehetetlen folyamatosan nem hivat-
kozni az előzményre is, tematikájában, stílusá-
ban, hangvételében és sikerében oly igen
össze-tartozik e két munka. Mindkettő erős
„csapatot" mutat, amely a megjelenített markáns
karakterek mögött egyéni sorsokat, életeket
láttat. Tas-nádi Csaba rendezésében
leheletfinoman elrajzoltak a figurák, csak
annyira, hogy az érzelgősség elkerülhető
legyen. Egyetlen ponton tűnik túlzottnak az
óvatosság: Csoma Judit fanyar iróniával
megjelenített Szalay naccságája, ez a
gombostűkkel egyben tartott öltözetű, szemét-
kosárban bűnjelek után kurkászó -- s ezzel a
konfliktust előidéző - vénkisasszony a groteszk
hangvételből már akkor sem tud visszavenni,
amikor a visszafogottság hitelesebb, emberibb
volna. De még így is szívfájdítóan esendő lény ez
a látszólag vérszomjas, valójában szeretetéhes
vénlány, a történet egyetlen igazi győztese, aki

Kerekes László (dr. Kulcsár István) és Gosztola
Adél (Horváth Kató) (Csutkai Csaba felvétele)

némi gyöngédség hatására, kis melegséggel a
szívében és újult ambíciókkal a zsigereiben, új
emberként lépheti át az iskola küszöbét. Goszto-
la Adél Horváth Katója - elsimulván a Szalay ta-
nárnő által kipattantott fegyelmi ügy - ugyan-
csak diadalmasan hagyhatná el az alma matert,
kicsapatás helyett érettségi bizonyítvánnyal a
retiküljében, ám őt már, ha esetleg csak rövid
időre is, elkíséri a lelkifurdalás a csalódásért,
amelyet magamentő szerelmet füllentésével az
igazgató úrnak okozott, amikor az évzáró után
vőlegénye karján távozott. A bonyodalmakban
nem szűkölködő spektákulum utolsó csavara ez,
amely azáltal működhet rendeltetésszerűen -
tehát váratlan fordulatként -, hogy Gosztola
Adél játékában nincs előre jelezve amolyan női
rafinériaként. Szerencsés ez már csak azért is,
mert az ifjúság tapintatlan, meggondolatlan ke-
gyetlensége jobbára a következmények mérle-
gelésének hiányából fakad, Horváth Kató visel-
kedése tehát úgy hiteles, ha nem előre megfon-
tolt. A humánus, bölcs rezonőr, Kocsis Antal
filozófiatanára minden - persze csak lelki -
gazdagsága ellenére szintén vesztesként
hagyja el a színt, nyugdíjba kényszerülésével
egész addigi életét hátrahagyva. (Vannak, akik
nyugállományba vonulnak, ő oson. Eloson a
búcsúzkodások elől.) A történet igazi vesztese
azonban Kerekes László igazgatója és Varjú
Olga latintanárnője, két értékes ember, akik
még jócskán innen vannak a végállomáson, de
már meghatározott, kijelölt pályán mozognak, s
az intellektuális rokonszenv és szoros
munkakapcsolat ellenére

„jobb híján" és keserű csalódások árán lesznek
vélhetően - a darab szerint nem, csak az elő-
adás sugallataként - egymáséi. A többiek se
nem vesztesek, se nem győztesek. Ők a minden-
kori mellékszereplők, akik egy másik történetben
akár főszereplővé is válhatnak. Itt „pusztán" a
nagyon pontosan megrajzolt miliő részesei, s
megnyilatkozásaik révén akár amolyan repre-
zentatív mintának is tekinthetők, hiszen a konflik-
tus, Gosztola Adél fegyelmi vétségének megíté-
lése a demokrácia gyakorlásának helyi megnyil-
vánulása. Gazsó György beszédes nevű, dara-
bos természetű és konzervatív szellemiségű
matematikatanára, dr. Richtig (alias Kockafej) --
egészen más egyéniséget formált ugyancsak
ki-tűnően a Kicsengetésben - ; Megyeri Zoltán
liberális beállítottságú, lenyűgözően
kiegyensúlyozott, a szó szoros értelmében
józan paraszt-ésszel megáldott Varjas tanára,
aki mi mást okít-hatna, mint természetrajzot;
Bede-Fazekas Szabolcs csak szólásokban
megnyilatkozó - ezek az eredeti
szövegkönyvben nem lelhetők föl - Hegedűs
tanár ura, Réti Szilvia modern fel-fogású,
pattogó lényű tornatanárnője és Koblicska
Kálmánnak tanév és a vakáció között kontinu-
itást jelentő pedellusa mind-mind gondosan ki-
dolgozott, remek karakter.

Fodor László: Érettségi (nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház)
Díszlet: Székely László m. v. Jelmez: Tordai Hajnal m.
v. Rendező: Tasnádi Csaba m. v.
Szereplők: Kerekes László, Varjú Olga, Kocsis Antal,
Csoma Judit, Gazsó György, Megyeri Zoltán, Réti
Szilvia, Bede-Fazekas Szabolcs, Horváth László
Attila, Koblicska Kálmán, Gosztola Adél, Szirbik
Bernadett ek., Kövér Judit ek., Járó Zsuzsa ek.,
Horváth Réka ek., Tűzkő Sándor ek.


