
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



való viszonyaink sokrétűségét érzékeltetni.
Olyat, mely nemcsak a szereplők
egymáshoz való kapcsolatában, de a néző,
a gyerekek egy-egy szereplőhöz való
viszonyában is érzékeltetné e sokrétűséget.
Mely mese képes volna akár az
itéletalkotásban is elbizonytalanítani, de
csak azért és úgy, hogy az elbizonytala-
nodás az alaposabb megértésre ösztökéljen.

A merőben új és szokatlan mondan-
dóhoz értelemszerűen párosul a gyerek-
színházban szokatlan új stílus. A gyerekek
„igazi" színházat kapnak. Nem szépen,
mívesen megjelenített mesét, ha-nem
komoly dolgot: fokozott figyelem-re,
értelmezésre, gondolkodásra késztető
színházat.

A verbális közeg útmutatással alig
szolgál a darab megfejtéséhez. Nincs mese,
nincs tanulság. Azaz nincs „mankó" (sem a
színészeknek, sem a gyerekeknek), mely
végül mindent a. helyére tenne, akár utólag
is értelmét adná a látottaknak. Egymáshoz
való viszonyainkról nem a történet, de a
mozdulatok, a hangerő, a gesztusok, a
hang-szín beszélnek. Ez utóbbiak
gyerekelőadáson szokatlan nyíltsága,
pontossága, olykor döbbenetes
„valódisága" teszi lehetővé, hogy a
valósággal találkozzanak a gyerekek. A
jelenetek megértéséhez, rövidségük és
viszonylagos önállóságuk miatt
nélkűlözhetetlenek a gesztusok, a
hangsúlyok fokozott figyelembevétele.

A színészek - bár szerepük szerint van
köztűk Nyuszi, Egér - gesztusaikkal, meg-
megbicsakló vagy durva hangjukkal, heves
vagy megtört mozdulataikkal valódi emberi
tulajdonságokat, kapcsolatokat láttatnak.
Nemegyszer ijesztő, váratlan, de feltétlenül
igaz akciókban. A színen a valóság
történik. Valaki bejön, mondani akar
valamit, nem hallgatnak rá, összevesznek,
kiabálnak, esznek stb. E mindennapos
történések során alakulnak viszonyaik. Té-
vednek, csalódnak, s eközben megismerik
egymást és magukat.

Mindez nagyon szép és jó, de magában
hordja a bukás veszélyét. Jeneynek - a
rendezőnek és dramaturgnak - épp a
mondandó minél teljesebb érvényre
juttatása érdekében esetleg
kompromisszumokat kellett volna kötnie, s
alkalmanként engedni előtérbe kerülni a
meseszerűséget. Pihentetésképp. Hisz más-
fél órás szünet nélküli előadásról van szó.
Másfél órás megfeszített figyelem-ről,
asszociálásról. Ez egy gyerek számára
mindenképpen szokatlanul hosz-

Carroll: Alice Csodaországban (pécsi Nemzeti Színház). Sipos László és Dévényi Ildikó
(Tér István felv.)

szú idő. Amilyen természetességgel figyeli,
érti akár az áttételes jeleneteket is,
ugyanolyan. természetességgel és őszintén
hagy fel e figyelemmel, ha számára
érdektelen, követhetetlen az, amit lát. Ha
fárasztó már a figyelem.

A gyerekek az előadástól kevés segítséget
kapnak, hogy figyelmük végig éber
maradhasson. A díszlet csupán szék,
mennyezetről függő kötél, dobogó, né-hány
kellék. Leginkább mégis egy követhető,
szervesen összefüggő mese hiányzik. Ez
annál is inkább hiányzik, mert az egymást
követő jelenetek-ben a szereplők mindig
újabb és újabb szituációkba kerülve
tulajdonságaiknak gyakran a korábbinak
ellentmondó oldalát mutatják. Kétségtelen,
hogy vala-kiről alkotott ítéletünk
helyességéhez minél többet kell tudnunk az
illető személyről, s ezért helyes, hogy az
előadás ily módon nem sulykol egy általa
előre kialakított, jónak tartott véleményt.
Ám ahhoz, hogy a sok apró ítélet a gyere-
kekben önállóan formálódó szilárd vé-
leménnyé vagy akár csak jól körvonalazható
vélekedéssé válhasson, nálunk, ahol a
pécsihez hasonló előadásoknak még nincs
hagyománya, kell egy olyan logikusan,
felismerhetőn előrehaladó cselekménysor,
melyben mindig el lehet helyezni a
szereplőket. Amihez viszonyítani lehet őket.

A kifogások ellenére is csak ismételni
lehet és kell a bevezetőben írottakat. Több
ilyen előadást is kellene látnia a
gyerekeknek. Es olyan, fáradtságot, lazitást
nem ismerő, könnyebb megoldás-nak nem
engedő megvalósításban, mint amilyet a
színészek - Dévényi Ildikó, Bánky Gábor,
Sipos László, Németh János, Mester lstván,
Pálfai Péter, Latabár Árpád, Krasznói Klára,
Krizsik Alfonz - produkáltak.

A két veronai nemes

Elöljáróban egy bizonyításra nem szoruló
tény. Gyorsabban és eredménye-sebben
lehet irányt módosítani, változ-

tatni, valami mással kísérletezni ott, ahol az
ezen munkálkodók kezét nem köti egy
meglehetősen nagy apparátus. Ahol
nincsenek megkövesedett hagyományok.
Ebből a szempontból. mind a pécsiek, mind
a Gropius Társulat elő nyösebb helyzetben
volt és van, mint az .Arany János Színház.
Ez tudomásul veendő körülmény.

Az Arany János Színház darabválasztása,
Shakespeare-mű bemutatása gyerekeknek,
feltétlenül üdvözlendő. Remélhető, hogy
ez az igényes választás egy hosszabb
időre. szóló következetes műsorpolitika
kezdetét jelöli. Olyat, melyben talán
fokozottabb hangsúlyt kap majd az is,
hogy a gyerekek az eddig megszokottnál
többször járjanak, járhassanak színházba
szüleikkel. (Az ötletes, szép kiállítású - a
színházbajárás íratlan szabályairól is
tájékoztató - mű-sorfüzet a maga módján
pedig abban segíthet, hogy a gyerekek
könnyen elfogadják azokat a viselkedési
normákat, amelyek egy színházi este
alkalmával természetes kell hogy
legyenek.)

Szűkség is van a gyerekeknek szóló
előadásokban arra a színvonalra, amit - jó
előadást feltételezve -- Shakespeare
jelenthet, hiszen a tíz-tizennégy éves gye-
rekek nagy része minden bizonnyal először
találkozik Shakespeare-rel.

Az Arany János Színház Shakespeare:
A k é t v e r o n a i n e m e s című darabjának

előadásával nem mindenben felel meg
azoknak az igényeknek, melyeket a da-
rabválasztás sejtet. Nem az a baj, hogy
Shakespeare-nek e korai vígjátéka sokat
vitatott értékű. De ez után az elő-adás után
egy elég meglepő - felnőttek-nek szóló
előadások esetében annál gyakrabban
felmerülő kérdést kellene tisztázni. Miért
járjon) a gyerek színházba? Kikapcsolódni,
hogy valami könnyed (bár nívós)
előadáson gondolattalanul szórakozzon,
vagy azért-e, mert a könnyed szórakozás
közben szinte észre-vétlenül tanul.

Válaszunktól fűggetlen a tény: akar-



va-akaratlan tanul, világképe épül, kerüljön
elé bármi is. Ezért is nagyobb felelősség
gyerekek előtt játszani. Ha érzik is, tudni
nem minden esetben tudják, mi és miért
hamis. A bemutatott világban, színjátékban
- ha az önmaga törvényeinek megfelelő,
logikusnak tetsző - nehezen találják azokat a
hajszál-repedéseket, amelyek annak hamis
voltát bizonyíthatnák.

Röviden a darabról; Valentin, az egyik
veronai nemes világot akar látni. Proteus, a
barátja nem. Ő szerelmes Júliába. Valentin
elutazik, majd apja parancsára Proteus is
követi. De Valentin is szerelmes lesz, ám
kedvesére szemet vet Proteus. Ezután
fordulat és meglepő tanulság következik:
Proteus, e lángoló szerelmes és hű barát
előbb volt kedvesét, Júliát - kinek
gyűrűcserével fogadott örök hűséget -, majd
igen rút módon barátját árulja el. Gazsága
nyilvánvaló. Mégis, végül két szóval bocsá-
natot kér és kap; minden el van felejtve.

E művel kapcsolatban a befejezés
váltotta ki a legtöbb vitát. S ha egy gye-
rekelőadás tanulságaként vizsgáljuk, akkor
kétségkívül problematikus is. Ugyan-akkor
viszont igaz, hogy ez a darab - éppen
kevéssé komplikált dramaturgiája okán -
alkalmas gyerekelőadásra. Fordulatos
konfliktusai, a bonyodalmak, melyek
leküzdése után a szerelmesek révbe érnek,
szórakoztatnak. A szereplőkkel való
azonosulás sem nehéz. No és természetesen
színre lép a bohóc szerepét betöltő
bolondos szolga is.

Ám, ami a legdöntőbb: tíz-tizennégy éves
gyerekeknek szól barátságról, szerelemről.
Meglehet, most találkoznak először
(színpadon) ezen érzésekkel, S a

darab bővelkedik is olyan jelenetekben,
melyekben ezen érzéseknek ezernyi szí-ne,
fonákja válik megismerhetővé. A hangsúlyt
az előadásban éppen ezeknek a
jeleneteknek kellene kapniuk. Nem-csak
önmaguk értéke miatt, de azért is, hogy
feloldják a befejezés meglepetés-szerűségét.

Csakhogy az előadás ezzel adósunk
marad, s ennek okát a színészek játék-
stílusában, helyenként felkészületlenségében
találhatjuk. A két főszereplő, Karsai István
(Proteus) és Puskás Tivadar (Valentin)
játéka teátrális. Az ő s a többiek játékán
érezni még azt is, hogy gesztusaik,
hangsúlyaik azért is túljátszottak, mert nem
hiszik, hogy Shakespeare szövege - mely a
gyerekek nyelvi világától kétségtelen távol
áll - feltét-lenül és mindig érthető lenne.

A nagyobb problémát Karsai játéka
okozza. Ő alakítja a negatív figurát.
Játékából, gesztusaiból, hangsúlyozásaiból
hiányzik az éppen adott szituációnak
megfelelő átéltség, mellyel el tudná hitetni,
hogy ez a Proteus nem feltétlen gonosz,
cinikus, hanem érzelmeiben élő; ebben
őszinte, ehhez következetes; ennek a
Proteusnak kell, hogy szerelmesét mindig
maga előtt láthassa. Akkor és annak
mindent megtesz. Így játéka miatt azok a
konfliktusok, melyekben részt vesz, nem
egyénítését, csak a cselekmény
fordulatosságát szolgálják.

Júlia (Szabados Zsuzsa) és komornája,
Lucetta (Lőrinczy Éva) első fel-vonásbeli,
igen fontos jelenete is üres. E jelenetben
Júlia levelet kap Proteustól. E levelet, még
mielőtt elolvasná - bár nagyon szeretné -,
összetépi. Eközben, s mikor majd a
széttépett levelet összerakni próbálja,
szerelmének, sőt

Proteus szerelmének igaz mélységéről
kellene bennünket meggyőznie. De Sza-
bados Zsuzsa túlságosan emelt, olykor
affektáló hangja, izgága, nem pedig izgatott
mozdulatai egy hisztérikát jellemeznek.
Lőrinczy Éva sem segít e jelenet helyes
megoldásában. Beletörődő, egyszínű
hangja, lassú hanghordozása, nemtörődöm,
egykedvű mozdulatai nem a bölcsebb,
úrnőjénél többet tudó, annak óvatosan
segíteni akaró asszonyt sejtetik, hanem azt a
komornát, aki úgy érzi: úrnőjére rájött a
„hoppáré".

A fentiek rossz szerepértelmezésre, a
színészek által megoldhatatlan fel-adatra
utalnak. Egyértelműen rendezői félreértés
viszont az udvarhölgyek karának
szerepeltetése Proteus apjának vagy a
Hercegnek a kíséretében - sőt időnként
nélkülük is. Nem lenge öltözetük a hiba,
hanem az, hogy e hölgyek teljesen
feleslegesek. Jelenlétüket igazolandó, a
Herceghez való kapcsolatukat
félreérthetetlen mozdulatok, bujaságot
sugalló jelzések teszik egyértelmű-
é. Mindez szükségtelen. Az pedig

képtelenség, hogy Proteus apja egy lánnyal
enyelegve adja ki fia távozásáról szóló
parancsát, sejtetve, mintha a léha
élvezetekben zavarná őt fia jelen-léte.

Amiben az előadás nemcsak igyekszik,
de ér is el eredményt, az a játék maga.
Gördülékeny, jó ritmusú. Nin-csenek
felesleges üresjáratok, még akkor sem,
amikor erre a gyerekek kitörő érzelmei
lehetőséget adnának. A színészek mesét
játszanak, és annak „valóságos" voltát
betartják. Csak Dárdás (Kristóf Tibor),
Proteus bolondos szolgája az, aki kibeszél a
meséből. Igaz, erre az ő szerepe alkalmas is.
Időnkénti mulatságos és közvetlen hozzánk
intézett szavaival feszültséget old, szó-
rakoztat.

Többsincs királyfi

A Gropius Társulat előadása Benedek Elek
meséiből összeállított mesejáték. Ezek a
mesék ismertek, népszerűek. Legtöbbjük
azonban túlságosan is rövid egy mesejáték
előadásához, egy szín-házi estéhez,
délutánhoz. Jogos és elkerülhetetlen hát az
összeállítás. A Gropius Társulaté
színvonalas, és anélkül, hogy sivár lenne,
lényegretörő.

Nemhogy több, már egyetlen mesében is
bőven találhatók olyan figurák, melyek
végül is csak a mese elnyújtását szolgálják.
Pár szavas, egy-két mondatos szerepükkel
nem nehezítik, csak

Shakespeare: A két veronai nemes (Arany János Színház)
Kristóf Tibor és Peczkay Endre (MTI Fotó)



késleltetik a főhős célhoz érését. Sze-
repeltetésük egy színdarabban több
gonddal, mint haszonnal jár. A Többsincs
királyfi című mesében például a királynő
csak arra az időre kerűl elő, míg bejelenti:
nincs gyermeke, szeretne egyet. Vagy a
különféle boszorkányok, öregasszonyok,
akik általában egy-egy feladat titán
útbaigazítják a hőst. Ezek a rövid szerepek
részben könnyen felejthetők, másrészt
ritkán vannak szoros tartalmi kapcsolatban
a mesével vagy annak egy-egy
szereplőjével.

A Gropius Társulat előadásában nem-
csak a felesleges szerepeket sikerült e
mesejátékból kiiktatni, de azokat a je-
leneteket is, melyek már talán az öt-nyolc
éves gyerekek számára is túlságosan
meseszerűek. (A királynő vágyakozik a
gyermek után, s lám, másnap reggel
aranyhajú fiúcska gőgicsél ágyában; a
főhős galambbá változása. Nem beszélve
arról, hogy ezek színpadi meg-jelenítése is
komoly nehézségbe ütközne. Talán emiatt
is kevesebb e mese-játékban - szerencsére
- a hét-, kilenc-, tizenegy fejű sárkányok
elleni harc.)

Bármelyik meséről legyen is szó, a
színpadi megjelenítés során óhatatlanul
rövidül. Az összeállitásnak érdeme, hogy
úgy sikerült több mesét össze-gyúrni,
kiegészíteni, hogy egy szervesen
összefűggő, új mese keletkezett. Itt
minden szereplőnek súlya, mesét bonyolító
feladata van. A történet több szálból
fonódik, mégis könnyen követhető, egy
célra törő. A valamivel több mint egy órás
előadásban végig figyelni kell, de ezt a
történések logikus rendben való
előrehaladása meg is könnyíti. Ami
történik, mindig lényeges. Nincs üres-járat
egy percnyi sem. Az oly sokszor és joggal
kifogásolt, mesét és előadást feleslegesen
megakasztó dalbetétek ez-úttal a helyükön
vannak. Rövidek, ritkán hangzanak fel, és
minden esetben az éneklő szereplő érzelmi
állapotát tükrözik, és jobban, mintha a
szereplő prózában számolna be arról.

Azok a gyerekek, akik megnézik a
Gropius Társulat előadását, igazi szín-
házat kapnak. Azért is, mert ebben az
előadásban igen fontos,
megkűlönböztetett szerep jut a
maszkoknak, mozgá- soknak,
jelmezeknek, hangszínnek,
hanghordozásnak. Mind pontosan és ért-
hetően egyéníti a szereplőket.

Öt szereplő arcát maszk fedi. Közülük
négyét, a két jóságos királyét, vala-mint
ezek fiú-, illetve leánygyerme-

két fehér színű . Az ördögök vezérének
maszkja vörös színű. A szimbólum, a jó
és rossz különbözése világos, ám amivel a
Gropius Társulat ezen maszkok igazi
lényegét megteremtette, azaz, hogy a
mesejáték további négy szereplőjén nincs
maszk. Csak erős smink és műorr. E négy
szereplő - a két szolgáló (a dajka és az
inas), az udvarmester és az ördögvezér
szolgája (ő erősen vörös-re festett) - nem
feltétlen mesefigurák. Emberek, olyanok,
akik akár ma is élhetnének.
Tevékenykednek, munkát végeznek, és
olyat, amit ma sem lehetet-len éppen
elképzelni. Talán az ördög szolgája az, aki
félig-meddig kivétel ez alól.

A maszk és a smink különbözőségével -
anélkűl, hogy ennek során az elő-adásban
bármilyen apró zavar keletkezne - szinte
brechti elidegenitő effektust hoznak létre.
Persze az erős sminkek, az eltúlzott
méretű orrok sem hasonlítanak egymásra,
így a négy „valóságos" figura jó és rossz
tulajdonsága is világossá válik. Az
előadásban a humort a dajka és az inas
szolgáltatja. Ezért is indokolt, hogy rajtuk
smink van s nem pedig maszk.

Ugyanilyen lényeges és kifejező a sze-
replők mozgása is. A szolgák (a dajka:
Szilágyi Maya, Bakarasznyi, az inas: Tóth
Imre) mozdulatai gyorsak, tevékenyek.
Bár mesejátékról szólva szokat lan, de
társadalmi elhelyezkedésüket is jelöli az a
fáradhatatlanság, ami mozdulataikat
jellemzi. Habakuk udvar-mester (Hajas
Kiss Anikó) mozgása teli-találat.
Mozdulatai ugyanazok, mint a két
szolgáéi, de ezek mindegyike a ha

misságig eltúlozva. Nem fürge inkább
hajlékony; nem figyelmes, inkább
magakellető; nem tevékeny, inkább orrát
mindenbe beleütő. Hármójuk mozgásának
iránya, tempója változik, lassul, ha a
színen megjelenik a méltóságteljesebb,
lassúbb mozgású királyfi, király lány vagy
a határozottabb, kimértebb léptű
ördögvezér. Ez is pontos érzékeltetése a
szereplők egymáshoz való viszonyának.

A jelmezek is segítik a mesében való
eligazodást. A pozitív hősök népi mo-
tívumokkal díszített ruháin dominál a
fehér szín, függetlenül attól, hogy
viselőjén maszk van vagy smink. Az
ördög-vezér palástja vörös-fekete. Az
egyetlen egyértelműen negatív figura,
Habakuk udvarmester, fekete öltönyben,
nagy sörét napszemüvegben feszít.

Ez az előadás valóban példája annak,
hogy miként lehet gyerekeknél; „felnőtt"
színvonalon színházat csinál-ni.
Munkájukat leginkább az dicsér-heti,
hogy a gyerekek a több mint egy órás
előadást végig pisszenés nélkűl, fá-
radhatatlanul figyelik. Valóban átgondolt,
szigorú fegyelemmel megvalósított
munka. Minden résztvevője, alkotója
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