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Észre kell vennünk, hogy a viták és
támadások kereszttüzébe került Buda-pesti
Gyermekszínház e darabválasztásával is
az egy helyben topogásból való kitörést
célozza. Dickens Karácsonyi éneke

remekmű. Az 1843-ban írt CM-is/inas Carol
a nagy, beérett regények nyitánya,
ugyanakkor a folyóiratok karácsonyi
számaiba írott sorozatoké is. Mindazon
ideálok foglalata, amelyek tisztító erejében
Dickens bízott s elítélése mindannak, ami
ellene szegült ezek-nek az eszményeknek;
s annak a környezetnek már-már a
groteszkig részletező, nagyszerű leírása,
melyben éltek és hatottak ezek az
egymásnak feszülő erők.

Egy emberen belül, a kapzsi Scrooge-
ban folyik le a jó és a rossz küzdelme,
életminőség-alakító hatásként. Scrooge
„zaklat, szipolyozó, zsugori, markoló,
kaparintó, kapzsi vén bűnös". Volt üz-
lettársa, Jacob Marley, s a Múlt, a jelen, a
Jövő karácsonyok szellemeinek
megrendítő látogatása nyomán kiderül, hol
hibázott, mi mindent szalasztott el. S a
vezeklés kínjaiból sarjad a remény: még
megváltoztatható a nyomorúságos vég.
Könyörületesség, részvét, jótékonyság,
vidámság, emberbarátság: ez a kulcs a
többiek szívéhez, ez a megváltás járható
útja. Az ilyenfajta átváltoztatásnak nincs
intézményesített formája. De ha legalább
az olvasás idejére hiszünk a megjavulás
eme lehetőségé-ben, talán lendülünk előre
egy mák-szemnyit. Dickens írói
nagyságából, a lélekábrázolás bizarr
tökélyéből cseppet sem von le az a tény,
hogy Scrooge a pénz miatt válik rideggé,
magányossá, részvétlenné, s a pénz által

mutatja ki: megváltozott. Adományt,
kölcsönt, fizetésemelést tagad meg - majd
ezeket szórja bőkezűen. Éppen ez leplezi
le a Dickens körüli társadalmat: „tiszta
értékek" megjelenítése is csak ebben a
kör-ben, mintegy immanensen fertőzötten
jöhet létre. A jóság fogalma viszonylagos:
Scrooge pénz nélkül vajmi kevéssé
pótolhatná korábbi mulasztásait. Ami
pedig még adalék lehet a pénzéhség
genealógiájához: a dramatizálást Dickens
nem csupán művészi kényszer

hatása alatt végezte! Igaz, rajongott
színházért, színpadért, színésznőkért is. A
színpadi változat azonban halvány mása
csak az alaptörténetnek; pontosan a
legfontosabbat képtelen megőrizni a
másik közegben: Scrooge megrendülé-
sének fokozatait, a hibás életre eszmélés
drámáját. A dickensi színpadi változat
Scrooge-ot jórészt passzív nézősorsra
ítéli. Lemondott a Három Szellem meg-
jelenítéséről, ezzel együtt sajnálatos mó-
don a felbukkanásukat kísérő izgalomról,
Scrooge-nak a természetfölöttire való
reagálásáról - amely a prózai mű
legérdekesebb rétege. Így Jacob Marley,
az elhalt üzlettárs egymaga vezeti az
időbeli útra barátját, hogy ráébressze
tévelygésére. De míg a regényben van
idő, hogy Marley halottaiból feltámadva
elbeszélje túlvilági sorsát, s így azt
fenyegető példázattá emelje, a színpadon
szinte kideríthetetlen, ki ez a sápatag és
titokzatos úriember. Kiemelkedik a
földből: ez minden jelentősége. Nem vi-
lágos, milyen alapon oktatgathatja pont ő
Scrooge-ot. (Újlaky Károlynak nincs is
mit tennie.) Egyébként ez - röpke
közvélemény-kutatásom eredményeire
támaszkodva jelenthetem a gyerekné-
zősereget egy szemernyit sem zavarja.

Nem annyira lényeges, hogy az eredeti
dramatizálás miként fest., mert bár ennek
1901-ben megjelent magyar fordítását
vették alapul a színpadra állítók (rossz
magvarságait is javítgathatták volna!), a
színlap tanúsága szerint a kisregényt is
használta a dramaturg, juhász István és a
rendező, Bohák György. Így olyan
szabad vadász-mezőre jutottak, ahol már
nincs szükség a filológiai források
tekintélyére, az előadás magamagáért áll
helyt. Ezzel azonban nyakukba vették
annak a terhét, hogy rajtuk, s nem a kissé
ügyefogyott eredeti verzión kérhetők
számon az egyes vitatható megoldások,
így a fent említett Marley-epizód is. S ha
a regényben

a gazdag életábrázolás okán - nem

kiáltóan éles a „pénzen vehető jóság"

jelenléte, azzá I lesz a színpadon, ahol
már-már bántó az erszény, a pénzdara-
bok, a számtalan kérelmező látványa,
emlegetése. Hangsúlyos jelenlétükkel és a
súlyponti epizódok rendezői-színészi
megkőzelítésével tolakodó módon hir-
detik azt a több mint vitatható, bár
jócskán fellelhető életbölcsességet, hogy
a pénz és csak a pénz boldogít!

Végső soron azonban méltánylandó a
vállalkozás. Különösen két jelenetet
emelnék ki. A karácsonyi vacsorát
Scrooge unokaöccsénél, Frednél. Ide-
látogató angolok sem találhatnának sok
kivetnivalót a magyal, fagyöngy és rep-
kény hagyományos füzérében, a pudingot
övező szertartásban, az asztali áldásban, a
kedvesén semmitmondó udva-
riaskodásban, a víg körtáncban s a fül-
bemászó dallamú carolban (szerzője
András Béla).

A másik jelenet: a Scrooge holmiján
osztozkodó mosónő, leánya és az uzsorás
hármasa. Mocsok, durvaság, szitok: nem
csoda, hagy Scrooge megundorodik a
halottfosztogatóktól, azaz a reá váró
jövendőtől. Barlay Vali, Harkányi János
és Balogh Zsuzsa erre a pillanatra már
felizzó (egyébként indokolatlanul
szemérmeskedő) játéka a Hogarth-
metszetek és a londoni nyomornegye-
dek hangulatát sűríti.

A színpadkép - Piros Sándor munkája a
ruhákkal egyetemben - telitalálat.
Dróthálós, tolóajtós fülkék: a hivatal
rideg világa s az embert fogva tartó
megszállottságok nyomorító cellái egy-
szersmind.

Scrooge nehéz szerepében a vendég
Zenthe Ferencet és Bíró Józsefet lát-
hatjuk. Bíró Józsefé az átgondoltabb,
mélyrehatóbb alakítás. Gonoszabb, el-
vetemültebb Scrooge-ot láttat, így átvál-
tozása is jobban szíven üt. Alig hisszük
már, hogy kötélnek áll, s lassan-lassan
mégiscsak előtűnik a jobb ember. Ő is
szinte meglepődik magán: csodálkozik,
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nevetgél, vissza-visszaesik a régi hibákba.
Mérhetően hosszabbak az ő találkozásai a
régi ismerősökkel az „újjá-születés" után:
a poénok, az egyes mon-
datok több hangsúlyt, aprólékosabb ki-
dolgozást kapnak.

Zenthe szinte csak játékból rossz, és siet,
hogy kiderüljön, hipp-hopp, már
meg is javult. Kétségkívül a gyerekek
körében méltán megérdemelt népszerű-
sége is serkenti, hogy mielőbb elűzze a
komor árnyat.

Peczkay Endre és Dóczi János egy-egy
emlékezetes figurával ajándékozza

meg a gyerekeket. A fiatalok közül
Balogh Bodor Attila jókedvű unoka-öccse,
lendületes természetessége hihe-
tővé varázsolja a valószerűtlent: a család
szelíd megértéssel viseli a bácsi
rigolyáit. Párja a természetes vidámságban
Sinkovits Mariann. Megbízható alakítás
Lelkes Dalmáé és Kassai Ilo-
náé. Ambrus Asma „kicsi" Timje, sánta
kisfiúja átélt, értékes szerepformálás. Nála
figyelhető meg a ritka erény: végig
benne van a jelenetben, szövege elhang-
zásával sem szűnik meg „lelkes lény"
maradni. Egy röpke villanás is kedvező
benyomást hagyott Gömöri V. István-
ról. Mulatságos Kautzky Ervin és Rindt
Rudolf kettőse.

Értetlenül állok viszont Detre Anna-
mária nyafogós, kelletlen alakítása előtt. A
megnyerő ifjúkori szerelem inkább egy
finnyás porcelán babához hasonlít.
A szerep karakterének meghatározásában
alighanem a rendező is ludas, erre utal a
múlt felidézésének jelenetsorában a
fölösleges és a szituációt túlmagyarázó
pantomimes betét. Ez ugyanis szájbarágós
ismétlése mindannak, amit már
régen megértettünk : Viktória nem sze-
retheti tovább a kulimunka monotóniájába
süppedő Scrooge-ot. Kirí ez a
pantomimes jelenet a játék pedáns reali-
tásából.
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A csodálatos jávorfák

Jevgenyij Svarc mesejátéka

Mostanában a gyermekszínház ügye,
feladata, az előadások színvonala gyakran
vitatéma. Ám mintha a vitát eleve
eldöntöttnek tekintenék - lemondó kéz-
legyintés kíséri a véleményeket. Éppen
ezért különösen fontos azoknak az elő-
adásoknak a szerepe, amelyek - egye-lőre
kivételes módon - értékesek, hiszen
igazolni tudják, hogy a jó gyerek-színház
nem valamiféle misztikus és reménytelen
ábránd. Ezek az előadások ugyanolyan
létfeltételeket igényelnek, mint bármely
egyéb jó színházi produkció,
természetesen a közönség élet-kori és
pszichológiai sajátosságainak
figyelembevételével. Ami mindezt meg-
nehezíti, az jórészt a rossz beidegződé-
sekből és tradíciókból fakad.

Mindehhez viszont olyan segítséget
kapnak az alkotók, amely - ha jól hasz-
nálják fel - megkönnyíti a dolgukat,
ugyanakkor minősíti is a kész előadást. Ez
a segítség a gyerekek reagálása, ami
érzékeny műszerként azonnal jelez min-
denfajta üresjáratot, hamis vagy hazug
felhangot - olyan ösztönös és hibátlan
kvalitásérzék megnyilvánulásaként, amit
az idősebb korosztályoknál az illem és
fegyelmezés visszaszorít, később teljesen
meg is szüntethet.

A gyerekelőadás sorsa félig-meddig a
mű kiválasztásával eldől. Az egyik leg-
alapvetőbb hiba, ha a gyerek kívül marad
a látottakon. Ez klasszikus mesék
hagyományos színrevitelekor vagy „tan-
mesék" esetében majdnem törvényszerű.
A gyerek is a megváltozott valóságot éli -
közömbös marad számára az a történet,
ahol „nem ismerhet magára", a világára.

Svarc darabja, bár igen sok elemet
tartalmaz a mesék világából, mégis mo-
dern. A meglevő és részben fel is használt
sémákat teszi maivá, ezzel hidat teremt
mese és valóság között. Ugyan-ezzel a
módszerrel sikerül a didaktikus tartalmat
is elviselhetővé és „fogyaszt-hatóvá"
tennie. A klisék elkerülését, illetve
átalakítását a gyerekek azonnal
észreveszik, örömmel reagálnak rá. A
darab világa alapvetően emberi, ezáltal
nemcsak könnyebben lesz megköze

líthető és befogadható, de pedagógiai
tartalmat is jobban közvetít.

Például a rossz megtestesítője, a bo-
szorkány nem elsősorban gonosz, ha-nem
rettentően hiú és önző. Ezen tulajdonságai
időnként tehetetlen dühöngéssel és
varázslói ügyetlenséggel is párosulnak -
ennyi bőven elegendő ahhoz, hogy
nevetségessé váljék; ez a nevetés pedig
megsemmisítő erejű. De éppen, mert a
boszorkány inkább emberien gyarló, mint
földöntúlian gonosz vagy félelmetes, a
nagy nevetés után mindenki bőségesen
elegendő büntetésnek érzi, hogy a
„győztes" hősök magukkal viszik és
megtanítják dolgozni, mivel éktelenül
lusta is. Hiányzik a mesék megszokott és
meglehetősen dehumanizáló motívuma, a
bosszú.

Az előadásnak ez az emberarcú bo-
szorkány lesz az egyik legizgalmasabb
figurája. Kopetty Lia alakítása, bár-
mennyire bizarr is a jelző, alapvetően
„nőies", felvonultatja mindazokat a
negatívumokat, amelyeket nemével kap-
csolatban emlegetni szoktak: a már em-
lített hiúságon és önimádaton kívül még
hisztérikus, toporzékoló és következet-len.
A színésznő ezeket a tulajdonságokat
mozgásával, groteszk és paradicsom-
madárszerű jelmezével - amit jól ki-
használ - is aláhúzza. Ezt a boszorkányt
jólesően ki kell nevetni, de megbocsátani
és időnként még sajnálni is lehet. Gyűlölni
nem, szerencsére.

A rossz megtestesítőjével szemben áll-
nak a jók - ezek, mint általában lenni
szokott, a darab leghalványabb szerepei -
a két, fává varázsolt testvér és az őket
megszabadítani akaró anyjuk. Alakí-
tóiknak nem sok lehetőségük van eleven
lények ábrázolására.

Állatokat színpadon megszemélyesíteni
mindig hálás feladat, éppen ezért gyakran
rutinná is válik. Sirkó László Macsek
Ivanovicsként kikerül minden bevett
módszert; a könnyebb megoldás, a külső
jegyek kézenfekvő utánzása helyett ő a
kandúr „lelkét" ábrázolja, stilizált
mozgása ehhez járul kiegészítésként.
Elegáns, simulékony, hízelgő -
szeretnivalóan az, a gyerekek szeretik is.
A színész eléri a maximumot: az állat, a
macska szépségét és gráciáját hiteti el. Az
ő jelmeze szintén telitalálat, még a
„szibériai fajtát" is képes érzékeltetni.

A mindent megoldó főhős ezúttal,
formabontó módon, egy igen eleven, a
köznyelv szerint rossz kisfiú, aki a
közönség legnagyobb gyönyörűségére utál
mosakodni. Viszont csúzlijával és


