
teljesítménye leromlik, s épp hogy csak
helytáll.

Gábor Miklós játssza Shotover ka-
pitányt. Jó közérzetben, pompás testi
kondícióban. Nagyokat kiált - s ilyen-kor
hangerejének is teljében levő mű-vésznek
mutatkozik. A figura szellemessége mára
bizony jócskán megkopott, és Gábor némi.
hemingway-i képzettársítást jelezve próbál
életet lehelni belé, Megkapó pillanata volt
a bemutató elő-adásnak, amikor a
gátlásokkal küszködő Pap Verához sietett
- s a szerep adta lehetőség itt a művésztárs
meg-segítését szolgálhatta egyszersmind.

Reménytelenül közömbös férfi és női
életprogramok szembesülnek ezen a
színpadon. Ki-ki azon igyekszik, hogy a
puszta közlés, átadás feladatán túl-jusson;
az elfogadtatás, művészi érve-lés már
szóba sem jöhet igazán. Egy ilyen
csökkentett szinten értékelhető csupán a
szereplőgárda. Halász Judit és Szegedi
Erika - Mrs. Hushabye és Lady Utterword
testvérkettőséből. Szegedi a jobb, mert
elegánsabb, angolabb. Halász Juditnak
menekülnie kel-lene attól a
hanghordozástól és játék-modortól, mely
egyre inkább rákövesedni látszik; vadócos
flegmával közelít a figurához, nem
keresve a benső azonosulás útjait.

A férfi szereplők közül Balázs Péter
törekszik a legnagyobb hitelre. Harmadik
felvonásbeli fuvolajátékát előlegezve
rajzol árnyalt jellemet: védtelen lelket a
magabiztos föllépés látszata mögött. Ő
Lady Utterword sógora, fülig szerelmes -
és reménytelenül - a ki-
kapós szépasszonyba; ádáz féltékenységét
sikertelenül palástolja Szilágyi Ti-bor
mint Hector: némi mai fanyarsággal
ellenpontozza a bajszos szív-tabló tízes
évekbeli figuráját. Jó-kedvű és
felszabadult ám stílusérzéke és ízlése
néha cserbenhagyja. Miklósy György nagy
tapasztalattal és bölcs mértékkel aknázza
ki Mr. Dunn - Ellie apja

-- szerepének nem. túl bőséges hatás--
elemeit; a szokottat nyújtja Bárdy György
- a tőkés Mangan, Ellie kérője -, pedig a
darab értékrendjében Shotover kapitány
ellenpólusaként többre vállalkozhatott
volna, A Meg-tört szívek házának tán ma
is legmulatságosabb jelenete, a betörő
elfogása nem vált igazi csúcsponttá. E
társadalomfilozófiai eszmefuttatás,
morális példázat sokkalta kifejezőbb lett
volna, ha Kozák László több ravaszságot s
kevesebb ütődöttséget érzékeltet a figurá-
ban. Tábori Nóra, az elénk táruló „bo-
londok házának" e teljhatalmú, bohém-
bizalmas vezetője, remekül elszórakoz -
tatja önmagát s a közönséget.

Shaw „orosz stílusban" fogant, angol
témájú "fantáziájának" harmadik fel-
vonása kertben játszódik.; a sárga burájú
lámpás bágyadt holdként világol, s a
szereplők operai tablón szétosztva
szenderegnek, ki függőágyban, ki
nádszéken. (Az első felvonásból
megismert, Lady Utterworddal érkező
nőstényagár itt végig színen van, s a
legkülönbözőbb indulatú szereplők azonos
kedvességgel becézgetik a sétára induló

ebet.) Az orosz tétlenség, fölöslegesség
hangulata itt keveredik össze a
legsajnálatosabban az unalom már említett
fogalmával. Pedig a korábbiakban így-úgy
el-helyezett gondolati s valóságos robba-
nóanyagnak itt kellene működésbe jönnie
-- s száll is a por, betöltve színpadot s
nézőteret, de mintha csupán egy korabeli
kiadású Shaw-kötet becsattantása okozná.
Csakhogy ezt a mozdulatot a mű
színrevitele előtt kellett volna megtenni.

G. B. Shaw: Megtört szívek háza ( Pesti Szín-
ház)

Fordította: Mészőly Dezső. Díszlet: Fehér
Miklós, Jelmez: Jánoskuti Márta. Rendező:
Horvai István,

Szereplők: Gábor Miklós, Halász Judit,
Szilágyi Tibor, Szegedi Erika, Balázs Péter,
Pap Vera, Miklósy György, Bárdy György,
Tábori Nóra, Kozák László.

SZÁNTÓ JUDIT

Pán Péter
a gyermekszínház
fogságában

Művészeti életünkben a karizmát általában
a halál után osztogatják; hogy valaki még
életében támadhatatlan legendává váljék,
ahhoz jobb, ha kül-földre szakad. Ilyen
persze csak szűkebb szakmai. körökben
ismert és el-ismert nimbusz övezi a
külföldön működő Pártos Géza alakját, s e
nimbusz egy pozitív ténysoron és egy hiá-
nyon alapszik (bár létrejöttét inkább az
utóbbinak köszönhetd. Sokak emléke-
zetében élnék még a hatvanas évek ki-váló,
a maguk. korában színházi termésünk
legjavához tartozó Pártos-rendezések,
elsősorban a Sarkadi Imre és Füst Milán
nevéhez fűződők, s munkatársai körében él
varázslatosnak mondott egyéniségének,
színes és színész-központú
munkamódszerének emléke is.
Ugyanakkor, távollétének hála, nemze-
déktársaival ellentétben az ő tehetségének
rugalmasságát, alakulási-átalakulási
képességét nem tette próbára a megújuló
magyar színház; félsikerek, önigazolásí
kísérletek, elszürkülés vagy elavulás nem
kompromittálták nevét. Aki akarja, bátran
hiheti: Pártos Géza alkotó résztvevője
lenne színjátszásunk legkorszerűbb
törekvéseinek, s munkássága továbbra is
rendezőink élvonalában biztosítaná helyét.

Jó lenne, ha így lenne. Jó lenne, ha
Pártos Géza rendszeres vendéggé válnék
színházainkban, és rendezéseiben a
nimbusz konkrét hivatkozási alapot kap-na.
Ehhez azonban minél előbb el kel-lene
feledkezni a hosszú távollétet követő első
bemutatkozásáról: J. M. Barrie Pán
Péterének kaposvári rendezéseről. Ez nem
fog nehezen menni. Mert Pártos Géza - a
mesebeli szólás szerint - vissza is jött, meg
nem is; volt comeback, meg nem is. Igaz,
Kaposvárra hívták meg, amely város
színházi szempontból nem számít a szó
pejoratív értelmében vett vidéknek; viszont
gyerekdarabhoz hívták, ami változatlanul
színjátszásunk leg„vidékibb" műfaja, még
akkor is, ha Kaposvárott műve-lik;
kritikusaink túlnyomó többsége nemhogy a
recenzeálástól, de még a megtekintéstől is
felmentve érzi magát.

Gábor Miklós és Pap Vera a Megtört szívek házában (Iklády László felvételei)



(Nagyjából így járt még nézőemlékezetem
legjobb gyermekelőadása, a Gothár Péter
rendezte Diótörő is.) Így hát a rosszul
sikerült névjegyleadásnak szerencsére nem
sok nyoma fog maradni, és ha a SZÍNHÁZ
hasábjain érdemes is rögzíteni, óvakodom
attól, hogy belőle általános érvényű
következtetést vonjak le arra nézve, hogy
ma, 1985-ben Pártos Géza milyen rendező.
Bárkivel előfordulhat, hogy rosszul olvas
egy darabot.

Nézetem szerint ugyanis itt ilyesmi
történt. Beszélgethetünk arról, hogy a
hosszú ideje külföldön élő művész és a
vendégrendezőkhöz kevéssé szokott ka-
posvári gárda talán nehezen értett szót, sőt,
úgy lehet, eleve is állhattak fenn köztük
szemléleti, stílus- és munkamód-szerbeli
differenciák; találgathatunk, hogy a
kiábrándító szcenikáért esetleg nem terheli
teljes felelősség az idegen közegben mozgó
rendezőt, s mind-ebben lehet igazság, de
nem ez a lényeg. A Pán Pétert a látott
módon nem lehet sikeresen megvalósítani.

Ha a magyar színházak eleddig még soha
nem nyúltak ehhez a műhöz, amely a
gyermekeknek szánt drámairodalom egyik
nemzetközileg elismert klasszikusa,
Angliában pedig olyan standard mű-
sordarab, mint nálunk e nemben - nem,
ilyen nálunk sajnos nem létezik, de po-
zícióját megközelítőleg a Lúdas Matyi-hoz
vagy a Légy jó mindhalálighoz mérhetnénk
- nos, e mellőzésnek jó oka gyökerezik a
műfaj hazai hagyományaiban. Nálunk
tankönyvek és szín-házak, filmgyártás és
televízió általában kötelességüknek tartják,
hogy a

Jelenet a Pán Péter kaposvári előadásából

örök gyermeket mesterségesen konzervált
steril bűbája szükségképp konzerváltan
önzővé és lelketlenné is teszi; vele
eljátszadozni lehet (és kell), de vele
azonosulni nem szabad. A pánsípját fújó
Péter, örökkévaló magányában, a maga
módján tragikus hős.

Mármost, hogy való-e ez a mondanivaló
a zsenge korosztályoknak, az persze más
kérdés. A gyermekközönség, élettani
okoknál fogva, sokkal homogénabb, mint a
felnőtt színházba járók; őket sokkal
nagyobb biztonsággal lehet mint egységes
tömböt megcélozni. A magyar gyerek és az
angol gyerek lényegileg nem különbözhet
nagyon egy-mástól, de azért be kell
számítani, hogy az angol gyerekszínjátszás
sokkal kevésbé prűd és tartózkodó, mint a
miénk, s az angol gyerekektől nem idegen
se a sötét dickensi naturalizmus, se a Lewis
Carroll és követői által meghonosított
groteszk nonszenszvilág. (Annak ellené-re,
hogy az utóbbi mélyebb tartalmait, művészi
specifikumait bizonyára ott is elsősorban a
felnőttek értik és élvezik.) Es mégis: nem
olvastam olyan angol Pán Péter-előadásról,
melyben a szcenika varázslata ne játszott
volna uralkodó szerepet, méghozzá nemcsak
mint a keserű pirulát álcázó ostya, hanem
mint a mű hatásának immanens tényezője s
az előadás létjogosultságának egyik pillére.
Elvégre ez egy barokkosan-poszt-
romantikusan szecessziós játék, amely-nek
meghatározott képi világa van; ez a világ
stilárisan sokféleképp közelíthető meg, de
ha valamiképp nem teremtődik meg, akkor
már nem a Fán Péter van a színpadon.

Egy magyar vidéki színház persze nem
versenghet anyagiakban a Royal Shakes-
peare Companyvel, ahol a Pán Péter
karácsonyi sorozatát három éven át egy
nemzetközi ász, az igazgató, Trevor Nunn
szignálta. A leg„komolyabb" s
legtekintélyesebb kritikusok áradoznak
olvatagon a pazarul megoldott repülésekről,
a forgó varázsszínpadról, a háromdimenziós
mesekönyvek illusztrációinak modorában
kipattanó Vanda-házról, a sellőket ringató
hatalmas, hullámzó kék lagúnáról vagy akár
az élet-hű struccról és krokodilról. A
gyerekek ugyanis, hiába próbáljuk őket a
szegény színházhoz és a minimális
jelzésekhez vagy a csúnyaság irányába
hajló stilizációhoz hozzászoktatni, igénylik
a látványosságot (sőt, esküszöm, a felnőtt se
bánja), és a legtöbben bizonyára nem is
fogadnak be az előadásból többet (vi-

gyermekekbe minél idillikusabb képet
csöpögtessenek a valóságról, illetve annak
pedagógiai másáról. A felnőttek világát
rokonszenves értékrendszer kormányozza,
a rosszcsont gyerekek meg-javulnak, s így
alkalmassá válnak rá, hogy ebbe az
értékrendszerbe majdan beilleszkedjenek,
s az álkonfliktusok meggyőzően olvadnak
fel a happy endben. Mindennek számos
művészi következménye is van, például a
szájbarágóan lassú ritmus, az egyszerre
édes-kés és oktató hangvétel (a
gyermekek-nek játszó színészt első
szaváról fel lehet ismerni) vagy az
érthetőség és egy-értelműség jegyében
hajszolt direktség, az ellentmondásosság,
a komplexitás görcsös kerülése;
gyermekműfajokban nálunk valami-valaki
ritkán lehet ilyen is, meg olyan is. Mindez
pedig szögesen ellentmond a Pán
Péternek, amely voltaképp roppantul
fájdalmas mű, mert a gyermeki, sőt az
egész emberi létezés nagy
ellentmondásáról szól: nem valami
szívderítő dolog a gyermekkor
kötetlenségéből és védettségéből bele-nőni
a felnőttek rideg, konvenciók és szabályok
igazgatta világába, ahol az ember minden
tettéért felelős, ahol a szeretet nem a
legfőbb parancs, és ahol sötét jelenségek
és sötét felebarátok nyüzsögnek, de más
megoldás nem létezik: aki ragaszkodik a
gyermeki lét állandósításához, és
tiltakozik a felnőtté válás ellen; az magát
rekeszti ki az emberi közösségből, és
elmetszi magát azoktól a szívmelengető
élményektől, kapcsolatoktól, melyek miatt
mégis, mindennek ellenére érdemes
felnőtté válni - embernek lenni. Pán
Pétert, az



szont ezek is remekül szórakoznak, és
legalább esztétikailag gazdagodnak) ; az
értelmesebbje pedig ekképp, megbűvölten
és székéhez szögezetten, talán a mű
mélyebb, fájdalmasabb dimenzióira is
reagál. Mindennek fejében viszont Trevor
Nunn mert keményebb és kegyetlenebb
megoldásokat is alkalmazni. Be-mutatta
Seholsincs-sziget árva, féltündér fiait,
amint derék bírákként, köz-
tisztviselőként és tőzsdésként tagolód-
nak be a felnőtt társadalomba, és beik-
tatta a sokszor elhagyott epilógust, mi-
kor is a visszatérő Péter bosszút áll
Vanda felnövéséért, és „büntetésből" el-
ragadja egykori kis társnője kislányát is.
Barrie sem képzelhette másként; mikor
mesehősének a londoni Kensington-kert-
ben szobrot emeltek, egyetlen kifogása az
volt, hogy az emlékmű nem mutatja meg
Pán Péter ördögi aspektusát.

Kaposvárott a Szlávik lstván jegyezte
sivár, fantáziátlan, a csodavilágnak még
látszatát is kerülő színpadkép mind-
amellett elsősorban nem az anyagi esz-
közök szűkösségéről árulkodik, még csak
nem is a „Kaposvár-szürke" szín-padi
világ általános forszírozásából ered
(hiszen ugyanitt Pauer Gyula bravúrosan
teremtette meg a Diótörő álomvilágának
minden külső kellékét), hanem tudatos
rendezői szándéknak enged. Pártos Géza
nyilatkozta a helyi lapnak: „A szereplők
repülő lények, ezt a szín-padtechnika
képes megoldani, de én arra gondoltam,
hogy a szárnyalást lelki, szellemi
jelenségként ábrázolom. »Taníts meg
bennünket repülni, Péter« - kérik a
darabban szereplő gyerekek. »Gondolja-
tok valami szépre« - feleli hősünk. A
megelevenített játék nézőinek is ez szól"

Nem hiszem, hogy akadna gyerek, aki
fogná ezt az üzenetet. Ha Péter repülni
tud, és másoknak is szárnyakat ad, akkor
a gyerek ezt valamiképpen látni szeretné,
s ha a szereplők bánatosan

megállnak a rivaldánál, felemelik karjukat,
s úgy várják a megváltó sötétet, amikor
majd „repülhetnek", akkor kevés gyerek
hajlandó kárpótlásul „vala-mi szépre
gondolni".

Az előadás végeredményben beillesz-
kedik abba a hazai hagyományba, mely
oly szívesen beszél általában gyermeki
játékosságról, kalandvágyról,
álmodozásról, de ezt elintézni véli.
fellengzősséggel és ugrabugrálással,
óvakodva attól, hogy a gyermeki
képzeletvilág sötétebb oldalait vagy a
valósággal való összeütközési pontjait
feltárják. A mar idézett helyi lap, nyilván
kapott információk nyomán, úgy véli,
„Pán Péter ébreszti fel egy átlag angol
család gyerekeiben a küldetés, a
művészet, a hivatás gondolatát". Nagyon
szép, nagyon pedagogikus eszme, de a
darabban - szerencsére - semmi nem utal
rá. A színpadon viszont a Pán Péter világa
valóban ilyen, filozófiai hátterétől meg-
fosztott, semmire nem kötelező széplelkű
mesevilággá változik, ráadásul még a
vizuális mágiától is megfosztva. Szavak,
szavak, szavak ... Mert ebben az-tán az
előadás felnőttként kezeli a gyermekeket,
s látnivaló helyett a meg-emészthetetlen
verbalitás özönével árasztja cl őket,
lassan, nehézkesen adagolva. (Barrie
stílusa egyébként varázs-latos, a szöveg
kisebb felét kitévő szerzői utasítások
kiváltképp élményszerűen olvastatják
magukat; de kivált mai, a médiától
türelmetlenségre nevelt gyermekeink
esetében a nyelvi szépségek
megszerettetése fokozott körültekintést
kíván.)

A magyar gyermekközönség hosszú
évek óta egyre kellemetlenebb lesz (s a
serdültebb fiatalok nem a színház szere-
tetét, hanem a befogadói szokásokat vi-
szik tovább) ; fokozódó érdektelenségü-
ket (melyhez nyilván hozzájárul a már
általuk is érzékelt diszkrepancia a való
világ és a színpadi világkép között) ri-

tuális balhékkal próbálják a maguk szá-
mára elviselhetővé tenni, a cukorkás
zacskók zörgetésétől, állott perecek ro-

pogtatásától a megszokott, bár a színészek
által többnyire zavartan ignorált „ akt í v '
közbeszólásokon-figyelmeztetéseken át a
minden belső tartalom nélküli „vissza-
vissza" kórusig. Az általam látott
kaposvári előadáson a gyermekek nemcsak
fegyelmezetlenek, hanem határozottan
idegesek, már-már ingerültek is voltak:
nem értették, mit akarnak velük közölni,
vehemensen unatkoztak, és csak a
hagyományosan feszült epizódok-nál
(elsősorban a kalózhajón játszódó jó
ritmusú verekedésnél) melegedtek be. A
legnagyobb sikert a Kutyit alakító Gőz
lstván aratta, főleg bohókás nevével,
négykézlábra hajtogatott langaléta
termetével és ünnepélyesen groteszk ja-
tékával; hogy erre az agresszíven szer-vilis
kutya-dadára Barrie világképében milyen
funkció bízatott, az nemigen vált
nyilvánvalóvá.

Közbevetőleg: azt jelentenék az ed-
digiek, hogy most egyszerre tagadom a
rendezői értelmezés szabadságát, amelyet
mindig is elismertem és pártoltam Nem
hinném. Úgy vélem, ez a szabadság adott
esetben a dráma „sötét aspektusának
egyéni megközelítésében és meg-
valósításában állna (persze a tündérjáték
műfaján belül, derűsebb-melegebb színeit
is érvényesítve). Mert az, amit most
láthattunk, nem egyéni értelmezése a Pán
Péter című műnek, hanem meglehetősen
konvencionális variáció a hagyomány
szentesítette Általános Gyermekdarabra.

Ugyanakkor a színpadon egyvalaki
mégiscsak eljátszotta a Pán Pétert, még-
hozzá nem más, mint Pán Péter alakítója,
vagyis Lukáts Andor. A gazdag angol
hagyományhoz képest ugyan nem történt
újítás, Angliában is játszotta már a
címszerepet férfikorú színész (bár az
1904-es bemutatótól kezdve inkább ifjú
színésznők - köztük a bimbózó korú Mia
Farrow, Dorothy Tutin és Maggie Smith -
vadászterülete volt, újabban pedig fiatal,
fiús alkatú színészek vették birtokukba).
Az alakítás mégis merőben egyéni, mert
rávetülnek Lukáts színészi alkatának
sajátszerűségei: a furcsaság, a másság, a
zárkózott, megközelíthetetlen
magánakvalóság - megannyi Pán Péter-i
vonás. Bár a többször idézett cikkben még
ő is olyasmit nyilatkozott, miszerint a

darab a művészet legyőzhetetlenségéről
szól, játéka nyomokban sem sugall ilyen
jámbor általánosságo-

Lukáts Andor Pán Péter szerepében (Fábián József felvételei)



kat. Az ő Pán Pétere kortalan, magányos,
mindenkitől elidegenedett lény, aki gör-
csösen zárkózik a maga hurkába, s nem
kíván tudomást venni az ellentétes ha-
tásokról. Amikor a záróképben, a hajdani
Vanda-házikó előtt üldögélve, örök
magányában, kesernyés egykedvűséggel
fújja sípját, fel sem merül a kérdés, boldog-
e vagy boldogtalan; egyszerűen létezik,
örök, egzisztenciális tömörségben.

Ha azonban a többi szereplőt s a játék
általános képét nézem, hajlamos vagyok
azt hinni, hogy Lukáts maga találta ki
magának a figurát, egyedül értve meg,
miről szól Barrie műve. A konvencio-
nálisan felvázolt jelenetek egymásután-
jából semmilyen olvasat nem áll össze
(még az se, amit a program sugallna).
Legföljebb csak egy újabb Diótörő- vagy
Óz-változatot látunk: Marika-Dorka-Vanda
szépet álmodik, mert a gyerekek szépeket
szoktak álmodni, aztán, mikor valami
megborzongatja, felébred, s rá-jön, hogy
mindenütt jó, de legjobb ott-hon. Ennek
megfelelően, de a magukét is hozzátéve, a
képekben sablonosan tarkabarka
mesefigurák nyüzsögnek, a gyer-
mekszínjátszás általános, ártalmatlan
felszínességével. Igaz, az indiánok és a
sellők jelenléte Barrie-nál is esetleges, de
alakítóik mintha ezt még bűntudatosan
hangsúlyozni is akarnák. (Itt meg-
jegyzendő, hogy az általam látott elő-
adáson Vandát, e meglehetősen kétarcú
figurát, aki elragadó gyermekként már
sejtjeiben hordozza a későbbi, hódításra és
birtoklásra törekvő nőt, az akkurátus és
magabiztos családanyát, Igó Éva helyett
Varga Mária alakította - marikás-dorkás
lelkesült kedvességgel.)

Még szerencse, hogy mindeközben ott
gubbaszt a magasban Pán Péter, magá-
nyosan hirdetve, hogy itt azért nem egé-
szen erről van szó .. .

J. M. Barrie: Pán Péter (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Sipos Pál. Díszlet: Szlávik
István m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Szcenika: Hernesz János. Rendező: Pártos
Géza m. v.

Szereplők: Csernák Árpád, Czakó Klára,
Igó Éva, Varga Mária, Mészáros Károly,
Kuna Károly, Gőz István, Németh Judit,
Lukáts Andor, Kisvárday Gyula, Karácsony
Tamás, Guttin András, Dunai Károly, ifj.
Somló Ferenc, Znamenák István, Lugosi
György, Serf Egyed, Cselényi Nóra, Tóth
Géza, Nagy Mari, Lukács Zoltán, Réfi
Csaba, Gecse Joli, Miczky Stella, Kiss And-
rea, Milák Hajnalka, Lukács Zoltán.

SOMLYAI JÁNOS

Valami változik

Három színielőadás gyerekeknek

A SZÍNHÁZ című lap évek óta rend-
szeresen közöl írásokat színházaink gye-
rekelőadásairól. E kritikák hangja több-
nyire elégedetlen, s ha a kifogásokat
összegezzük, elmondható, hogy azok egy-
egy mű színreállításának szinte minden
fázisát érintették. Csupán sorolva a rend-
re vissza-visszatérő alapvető problémákat:
megfontolatlan darabválasztás;
összecsapott rendezés és dramaturgi mun-
ka; felkészületlen színészi játék; ötlettelen
színpadkép. Végül pedig, mintegy
betetőzésképp és összefoglalóan: annak a
nevelőmunkának a hiánya, mely a gye-
rekek színházbajárását szokássá, igénnyé
formálhatná.

Az alább következő három előadás:
Lewis Carroll: Alice Csodaországban
(Pécs), Shakespeare: A két veronai nemes
(Arany János Színház), Benedek Elek:
Többsincs királyfi (Gropius Társulat)
viszont a ritka kivételek közé tartozik.
Még akkor is, ha közülük csak a Gropius
Társulat előadása tekinthető
maradéktalanul teljesnek. Bár a hibákról is
szólni kell, ezúttal hadd legyen fontosabb
az, ami közös e bemutatókban: más-más
módon, de egyként szín-vonalas
gyermekelőadások létrehozására tettek
kísérletet.

Alice Csodaországban

Zavarba ejtő előadás, mert nehéz eldön-
teni, gyerekeknek való-e, de mégis kell,
fontos, hogy lássák. Ez az ellentmondás
nem a darab tartalmi kérdéseivel, ha-nem a
megvalósítás mikéntjével függ össze.

Jeney István - aki nemcsak rendez-te, de
Kosztolányi Dezső fordításának
felhasználásával írta is a színdarabot -
legfontosabb érdeme egy nagyon egy-
szerű, csak első hallásra nyilvánvalónak
tűnő tény: gyerekelőadásról szólva ritka
módon és mértékben felelősségteljes.
Hétköznapjaink nemegyszer nyomasztó
hangulatairól szól a másfél órás előadás.
Nem mulattatni akar, bár van benne
mulatságos is. Egymáshoz való viszo-
nyaink, a jó-rossz, az érdek-érdem, a
félelmek alig-alig tisztázható rendszeré-ről
próbál képet adni.

Nehéz erről beszélni. Kivált gyere-
keknek, kiknek még sejtésük sem lehet
arról, de tudni végképp nem tudhatják,
hogy merre keresendők e kuszáltság okai.
Bonyolítja a helyzetet, hogy hitünk szerint
a gyerekek talán védettek is az ilyen
problémáktól. Ha a védettséget tényként
fogadjuk el, akkor fel kell tenni a kérdést:
vajon értenek-e egy olyan előadást,
melyben éppen erről, az egymáshoz való
viszonyainkból származó problémákról
van szó? Ha értik és követni is tudják az
előadást, vajon nem sokkoló hatású-e az a
nyuszi, amit nem pajkosan lengő fülek, de
üvöltés, helyen-ként kifejezetten durva
magatartás jel-lemez?

De jól tudjuk, hogy feltételezésünk a
védettségről távolról sem igaz. Tudjuk,
hogy vannak gyerekek, akik már nagyon is
korán a szülők, a felnőttek megromlott
viszonyai között őrlődnek. Ezeknek a
gyerekeknek mit mutasson a színház? A
jóságos királyt? Aminek meséjébe ugyan
boldogan belefeledkeznek, bár
zsigereikben érzik: ez így szép, de nem
igaz. Vagy mutassa azt, amit nap mint nap
maguk is átélnek?

Jeney „válaszai", az előadás jogossága
kikezdhetetlen. Abban kell segíteni a
gyerekeket, hogy a világ dolgaiban biz-
tonsággal igazodhassanak el. Ehhez pedig a
valódiról, és nyíltan kell velük beszélni. Így
például tudniuk kell, hogy elmúlik majd az
az idő, mikor a róka ravaszdi. Egyik napról
a másikra mái csak ravasz, csalárd. A
királyok már egyáltalán nem jóságosak, és
mégsem bűnhődnek, s nehéz felettük
ítéletet alkotni. Ezekről akkor kell szólni,
mikor a gyerekek ártatlanságának ereje és
érzékenységük még van akkora, hogy ösz-
tönösen tiltakozzanak az ellen, ami kusza,
tisztázatlan, bizonytalan. És ne tegyük,
hogy játék közben vagy annak végén
mindig mindent mi magunk, fel-nőttek
intézünk el, hogy mi szolgáltatunk
igazságot. Bízzunk a gyerekek igaz-
ságérzetében.

A műnek, és különösen Jeney darabjának,
nincs hagyományos meséje, szervesen
összefüggő cselekménye. Alice álmodik, s
ez az álom Csodaországba viszi, ahol
különféle események résztvevője, tanúja
lesz. Ezek az események nem feltételezik
egymást, vékony szállal kapcsolódnak
össze. Ahhoz, amiről Jeney beszél, nehéz is
volna egy már az első percben
megfogalmazható vég-kifejlet felé haladó
mesét kiagyalni. Mesét, mely képes volna
egymáshoz


