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Ha nem tudnám, hogy Békés Pál A Félőlénye
egy pályázat díjnyertes hangjátékaként
néhány éve debütált, akkor sem volna nehéz
fölismernem benne a pártállam ihlető közegét.
(A magyar irodalmi hagyományban amúgy sem
ritka, hogy valaki gyermekeknek szánt
parabolába fojtja a mon-

dandóját.) Hogy mégis gond nélkül színre vihető
ma is, az nem pusztán a rendszerváltásnak kö-
szönhető. Nem veszítette ugyan el teljesen aktu-
alitását a kizárólagosságra törekvő hatalom
módszereinek és kiszolgálásának problematiká-
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ja. de az bizonyos, hogy itt és most nem egy gye-
rekszínházi előadás volna hivatott ezt világgá
suttogni. Szerencsére az Arany János Színház-
ban Ács János, vendégrendezésében színre ke-
rült A Félőlény sokkal mélyebb, többrétegű an-
nál, hogysem ennyivel beérje.

Legfőbb erénye és leleménye a darabnak (és
rendezőjének) az, hogy felső korhatár nélküli,
hogy tehá t gyerek és felnőtt nézőhöz
egyszerre szól, mégpedig nem felváltva, nem
más-más részleteivel, hanem más-más
rétegeivel. Mond-hatni, művészet, csak így,
egyszerűen, jelző nélkül. Nem gyerek-, nem
ifjúsági darab t e h á t - mi-közben persze
mégiscsak ennek a korosztálynak készült
elsősorban -, hanem valóságábrázolás. Békés
Pál úgy ír mesét, hogy szakít a klasszikus mesei
konvenciókkal, és úgy szakít a hagyományos
mesedramaturgiával, hogy közben beépíti azt
saját valóságmeséjébe, mi több, lényegének
megfelelő dramaturgiai funkcióval látja el.
Amikor A Félőlény történetével a valóság, a
tapasztalat nevében megkérdőjelezi a jó
szükségszerű győzelmét a gonosz fölött, amikor
a felnőtt kételyeivel ajándékozza-terheli meg a
gyerek nézőt, nem megtagadja, elutasítja a
„szép történeteket", hanem a vágyak birodalmá-
ba utalja őket, s így azok éppen ebben a minősé-
gükben hordozzák a humánumot, az értékőrzés
lehetőségét és mentsvárát az elrémesedett,
szörnyeké lett világban. A szörnymentes kiserdő
a maga mind kevésbé zavartalan idilljével még a
„békebeli" mesék hangulatát idézi; lakói, a „pon-
tosan, precízen, prímán porhanyító" Porhany és
a „fák csúcsán csöndesen, csinosan cserjéket
csupálgató" Csupánc kedves kis meselények,
ahogyan a fűszálakat fésülő Rakonc is - igazi
lokálpatrióták ők, kiserdejük iránti gyengéd sze-
retettel -, és, annak rendje-módja szerint itt is
megindul a harca gonosz ellen, csakhogy itt nem
olyan könnyű p rosszat megkülönböztetni a jótól,
mint, mondjuk, a hétfejű sárkány esetében. Így
hát drukkolni sem olyan könnyű. A legmagasabb
rendű rémek ugyanis „azok, akiken nem is lát-
szik". Ez az első lecke, amit a kiserdő egykori la-
kójától, a szörnnyé lett Csatangtól kapnak
hajdani barátai s á publikum. A második pedig
így hangzik: .,Senki sem születik szörnynek. De
előbb-utóbb mindenki azzá válik. Elszegődik.
Felcsap. Beáll. És az a leghűségesebb szörny,
aki korábban egészen másféle volt." (Tegyük
hozzá, az okok kinél-kinél különbözőek.) Tovább
nehezíti a mesék fekete-fehér igazságaihoz szo-
kott gyerekközönség dolgát, hogy a rendező, a
díszlettervező Menczel Róbert, valamint a jel-
meztervező Torday Hajnal jóvoltából és Csatang
fenti szavainak megfelelően a szörnyek világa
külsőségeiben, megjelenésében erősen emlé-
keztet a mindjobban elhatalmasodó konzumkul-
túra s a rádióból ömlő rémhírek világára (elrajzol-
va persze). itt mérlegelnie, választania kell a
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gyereknézőnek is, nem állhat önfeledten a szép,
a jó, az igazság oldalára. Mert érvek hangzanak
el a másik oldalon is, lélektanilag, ember-termé-
szetrajzilag hitelesen. Itt nem lehet „csak úgy"
bekiabálni - ahogy a régi jó gyerekszínházi elő-
adásokon szokás volt -, biztatni a hőst, a resz-
kető Félőlényt, hogy igenis induljon, álljon be a
szörnyek közé, mert így használhat legtöbbet a
kiserdőnek (ezzel csábítja a csalfa Csatang);
előbb szembe kell nézni a „szentesíti-e a cél az
eszközt" problémájával, s az írástudók felelős-
ségének kérdésével is (természetesen nem
teoretikusan), hiszen azért került veszélybe a
kiserdő, a humánum, az értékek egyetlen
menedéke, mert a szörnyektől való félelmében
a Félőlény begubózott odújába, s abbahagyta a
mesemondást, azt a tevékenységet, amely
egyedül volt képes távol tartani a szörnyeket.
De azért sem könnyű értéket választani ebben
a történetben, mert a praxis által hitelesítve
még van is némi igazsága a szörnnyé vált
Csatangnak, amikor például azzal érvel, hogy a
Félőlény úgy szabadulhat meg a rettegéstől, ha
beáll rémnek, és akkor mások fognak félni tőle.

Tulajdonképpen minden mozzanat mérlege-
lésre késztet. Rakoncnak a szörnyek elleni
lázadásával, menekülési szándékával szemben
Porhanyban és Csupáncban
megfogalmazódnak a túlélés alternatívái:
homokba dugják-e a fejüket, vagy csöndesen
tegyék a dolgukat, nem törődve semmivel.
Amikor pedig előadják érveiket, melyekkel a
Félőlényt a Szörnyfelvételi Iroda meglá-
togatására buzdítják - „értünk teszed, a kiser-
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dőért!" -, nem lehet nem átélni a tanácsadás
felelősségét.

Látszólag szimplábbak a darabnak azok az
elemei, amelyek a hatalom jellemzésére szolgál-
nak, mert túlságosan is egyértelműeknek tetsze-
nek, ám a felvételi processzus végére ezt a
jelenetsort is sikerül visszatornászni a politikai
fricskák szintjéről a humanizmus
egyetemességé-nek szintjére. A klasszikus
mesei próbatételek-kel éppen ellentétes
tendenciájú, átlátszóan könnyű próbák konkrét
jelentése már ismét általános érvényűvé tágul,
amikor Félőlény megérti a csalásgyanús
feladatok értelmét, mondván: „Tudom már,
miért van tele veletek a világ. Szörnnyé válni
éppenséggel könnyű. Szörnyen könnyű. Nem
lenni szörnnyé, az a nehéz!", és felismeri a
saját magában rejlő tudás erejét: „A szörnyek
rettentő ostobák. Nem tudják, hogy hiába égetik
el a könyvtárakat. Mert a történetek bennünk
vannak." Annyira azért engedi érvényesülni
Békés Pál a valóság dramaturgiájában a meseit
- és természetesen a humánum érték-rendjét -,
hogy - miközben nem menti fel nézőjét a
töprengés kényszere alól, s fékezi a túlságosan
könnyű ítélkezést - mégis biztos támpontokat
ad fiatalkorú közönségének az értékválasz-
táshoz. Ezt szolgálja Várkonyi Mátyás kitűnő,
funkcionális zenéje is, amely a tűlevélteázást kí-
sérő idilli menüettől a szörnyek megszólaltatta

hard-rock hangzásig, s a zavartalan idillt már
nem ismerő, de a szörnyvilággal, szörnykultu-
rálatlansággal szemben már nem védtelen ön-
tudat finálébeli megszólalásáig tökéletes össz-
hangban van a szöveggel. Miként Ács János
rendezése is. Ahogyan a darab nem „gyerek"-
darab, úgy az előadás sem „gyerek"-színház.
Amely nem gügyög, nem selypeg, hanem a le-
gapróbb mozdulatokig, gesztusokig kidolgozott.
(Színészeit ugyan az első percekben még nem
sikerült teljesen eltérítenie a rendezőnek a
hagyományos hangvételtől, de ahogy a játék
halad előre, a darab és Ács János győzedel-
meskedik.) A kezek a menüett ütemére kavar-
gatják a tűlevélteát; fejgép helyett Porhany
(Csák György) bányászsisakjának lámpája vi-
lágítja meg kísértetiesen az éneklő Csatangot;
a kiserdő elbukásával a függöny is tétován-
reszketve rebben szét a második felvonás ele-
jén - megszámlálhatatlan rendezői ötlet bont-ja
ki a darab mind több rétegét, humorát. És eb-
ben a Színházban (amely tehát nem gyerek-),
van Színész, vannak Színészek is. Czvetkó
Sándor Félőlénye szorongásos entellektüel al-
katával és megjelenésével, dalban is tökélete-
sen természetes játékával maga a humánum, a
szellem kicsit szánalmas, kicsit nevetséges, ki-
csit anakronisztikus, védtelen megtestesülése.
Haás Vander Péter pedig méltó ellenfél Csa-
tangként. Kellően taszító, emberszabású
szörny, megtévesztő színlelőképességgel és
kitűnő énekhanggal. Aztán vannak egyenetle-
nebb alakítások, színészi túlkapások is - az
Irodaszörnyet alakító Puskás Tivadar játéká-
ban például -, de az előadás egésze mégis
meg tud maradni az említett, korhatár nélküli
hangvételnél.

Egyetlen „komoly" dramaturgiai gikszert fe-
deztem föl az előadásban, azt is a fináléban,
amikor is az addig a kiserdeieknek replikázó,
fenyegetőző Csatang egyszer csak lemászik
(op)pozíciójából, a fa tetejéről, és csatlakozva a
többiekhez, immár velük énekli a lényétől ide-
gen strófát: „Ó, ti mesék / És szép történetek /
Segítsetek! / Nélkületek az élet mit sem ér"...
Igaz, ez már fölfogható akár tapsrendnek is; ha
nem, akkor is megbocsátható.
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