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épi) előismereteihez kell visszanyúlnia, hogy
elismerje a játék két szintjének organikus egysé-
ét, hogy a meg nem magyarázott váltást drámai
ordulatként láthassa.

A fentiek is magyarázzák, hogy Urbán Tibor-
ak két felvonáson át feszengenie kell Miloš
zerepében. A rendező nem oldja fel a
rabalmítosz kötelmeit; kibontatlanul adja tovább
közönségnek azt a furcsa, kesernyés komiku-
ot, amelyből a Szigorúan ellenőrzött vonatok
gyedisége ered. A tisztelettudó rendezői attitűd
ligha segíti a színész és a szerep egymás-hoz
aló közeledését. Urbán esetlenül és naiv módon
róbálja eljátszani az esetlenséget és a naivitást;

karakterrel szembeni távolságtartását az is
gazolja, hogy főszereplő-mesélő szerepe
llenére szinte beleolvad a nem létező háttérbe.

Miloš narratív monológjai rendszerint az Állo-
ásfőnök tornácán hangzanak el, arcát ilyenkor

gyetlen fehér fénycsík emeli ki, a körülötte zajló
örténések lelassulnak, és homályba merülnek.
z egyik alkalommal azonban - kevéssé szeren-
sés módon - a díszlet elrendezése úgy diktálja,
ogy azon a helyen, ahova a szubjektív fény vetül,

libát kopasztó Állomásfőnöknének kell ülnie.
iloš nem jön zavarba, és elbeszélését pár lépés-

el arrébb, a sötétben folytatja; a nézők viszont
lbizonytalanodnak, hiszen nem könnyű megfej-
eniük: mi okból vette át a mesélő szerepét a
őhőstől a baromfi.

A darab zárójelenete, Miloš hőssé válásának
s halálának percei is sok fejtörést okoznak. A
őszereplő fent a póznán, kezében az időzített
omba; alant a forgalmi iroda, az íróasztal, a
anapé; a szigorúan ellenőrzött játékvonat pedig
égyméteres magasságban jár körbe a színpad
ölött. A vizualitásában izgalmas, megsokszoro-
ott tér megint csak a játéklehetőségeknek szab
atárt. A leghangsúlyosabb pillanatban Urbán
zinte szégyenkezve és bocsánatkérően ejti le a
obozt - a vonat helyett a kanapéra. Talán abban
ízik, hogy az események sodrában a nézők majd
sak túlteszik magukat a tér és az elbeszélés
sszefüggésének nyomasztó szigorán. Ráadásul
ilošnak - mint narrátornak - még élete utolsó
erceiben is részletesen el kell mesélnie, hogy
pp mi történik vele.

A Barkó György által alakított Állomásfőnök
edves, szeretetre méltó öreg, Hrabal alteregója.
lyannyira, hogy önkéntelenül aggódni kezdünk
rte, amikor egy létrán emeletnyi magasságban
illegve a galambjait eteti. Mi több, a színészi

áték önmagában is felidéz valamit a sajátos
rabali derűből: az Állomásfőnök a darabban
lőforduló hiteles figurák szűk körének egyik

agja, még akkor is, ha a vállán pihenő galambok
őként a mágnesesség miatt ragaszkodnak hoz-
á. Ha nem épülne minden egyes vele kapcsola-
os mozzanat ezekre az unalomig kihasznált

mágnesmadarakra, akkor még hamisítatlanabb
hrabali figura lenne Barkó György Állomás-
főnöke. A Hubičkát alakító Fillár István szemláto-
mást nem tudta eldönteni, hogy a szabadidejé-
ben szolgálati pecséttel női combokat láttamozó
rezignált cseh forgalmista westernhősként vagy
bonvivánként értelmezhető-e jobban. Gráf Csilla
játékát efféle bizonytalansággal nem lehet vádol-
ni: egy sztahanovista lelkesedésével küzd, hogy
Mása egyszerű bájosságnak vélt
ismertetőjegyeit a lehető legnagyobb mennyiség
en termelje ki és mutassa fel.

Az előadás leglendületesebb rés e paradox
módon a két hivatalnok, Kníže és Zedniček jele-
nete a második felvonás elején. FeketE András és
N. Szabó Sándor szellemes, eleven játéka mint-
egy Ieleplezi, hogy mennyire hamis és mesterkélt
ebben az előadásban az elnyomás, a rendsza-
bályok, a bürokratizmus és a háború terhe alatt
megbúvó életvilág ábrázolása.

A hrabali személyvonat - a kivonult honi fo-
gadóbizottság legnagyobb meglepetésére - las-
sítás nélkül haladt át az állomáson, igaz, a moz-
donyvezető menet közben még megpróbált ki-

Azt hiszem, kevés ma Magyarországon az
olyan gondolkodó vagy pláne alkotó elme,
aki hosszabb - éppen egy ko lektív
alkotásnyi - időtartamra színvona asan tudna
derűs lenni. (A bugyutaságok előállitóinak
könnyebb; ők akár alkotás közben is nyugodtan
lehetnek elkeseredettek.) Az igazi cerűhöz ma
kiváltképpen sziikség van komolyságra és mél-
tóságra. Komoly és méltóságteljes magatartás
az, ha az ember észbe veszi: mint ahógy tulajdon
életünk is csupán parányi és csak általunk egye-
nesnek tekintett része a nagy körforgásnak, ek-
ként végezheti munkáját tudatunk is, egy-egy
feladatot egyenes, kezdő és végponttal biró sza-
kaszként kezelve.

Ilyen, melengetően derűs két órát hasított ki a
„nagy görbéből"' a maga és közönsége örömére a
Radnóti Miklós Színház Valló Péter vezette
csapata. (Szándékosan beszélek derűről s nem
vidámságról: a derűbe belefér az élet
árnyoldalainak érzékelése, érzékeltetése is, az
az ironikus szkepszis, amelyet itt a néző felé a
legnyilvánvalóbban Szervét Tibor játéka közvetít.)
A plakát

kiabálni valamit. 'Talán azt, hogy meggyőződé-
sünkkel ellentétben nem is annyira a sajátunk a
Szigorúan ellenőrzött vonatok világa, és hogy
nem a sajátunk a hrabali kisember sem, az eldu-
gott állomás vasutasa, akinek számára az unifor-
misra való büszkeséggel és az ellenálló szabo-
tázzsal szemben mindig ott vannak a galambok
és a sör: akinek számára ezek az ellentétes elkö-
telezettségek egymást teszik idézőjelbe. Mert a
mi vasutasaink vagy elkötelezett ellenállók, vagy
elkötelezett sörivók. A kettőt egyszerre csinálni
mifelénk - önbecsapás nélkül - nem lehet. Leg-
feljebb csodálni tudjuk, és megünnepeljük, ha
tudomást szerzünk róla, hogy néhány állomással
odébb mindez elképzelhető.

Hrabal-Krobot: Szigorúan ellenőrzött vonatok (Pécsi
Nemzeti SZínház Kamaraszínháza)

Dramaturg: Thúróczy Katalin. Díszlet: Árvai György.
Jelmez: Szűcs Edit. Asszisztens: Major Péter.
Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Urbán Tibor, Fillár István, Barkó György,
Sebők Klára, Bánky Gábor, Fekete András, N. Szabó
Sándor, Gráf Csilla; Dévényi Ildikó. Gellért Éva, Fábián
Anita, Benyovszky Tamás.

szerint Vallóé volt az alapötlet is: a világtörténe-
lem egyik legderűsebb korszakának, az olasz
reneszánsznak komédiairodalmát lecsapolni és
átterelni a mai, illetve a harminc évvel ezelőtti élet
csatomáiba. A vállalkozás nem mentes a beépí-
tett buktatóktól, de közös erővel - amelybe a
rendező, az adaptáló, a magyar dalszövegek író-
ja, a tervezők éppúgy beleadták a maguk munká-
ját, örömét és ötleteit, minta színészek- sikerült
elérni, hogy e buktatók fölött a nézők el tudjanak
siklani. Ők minden jel szerint egyszerűen jól érzik
magukat, mosolyognak, kuncognak, hahotáz-
nak, módjával - többnyire a zenén, az egykorú,
kvintesszenciálisan és emblematikusan giccses
olasz dallamokon - elandalodnak, és amit nem
ér el megannyi erőszakos nézőmozgósítás: haj-
landók együtt játszani a játszókkal.

Hogy közben a nézők netán izgulnának is,
szorítanának a szereplőknek? Ezt már nem mon-
danám. A közönség természetesnek tartja a sok-
szoros hepiendet, de voltaképp nem tekinti szív-
ügyének. Az előadás ugyanis, miközben alap-
szinten a legtelivérebb neorealizmus szabályai

SZÁNTÓ JUDIT

VOLARE VOLNA KEDVÜNK
VALLÓ-VAJDA-MELIS: ANCONAI
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szerint látszik működni, egyszersmind rafináltan
el van emelve a valóságtól, mégpedig nemcsak a
leglátványosabb mozzanatokban, amikor a
„pioggia"-dal közben elered a zápor, az egymásra
találás eksztázisát pedig füstgomolygás, szap-
panbuborékok szivárványos hullása vagy szikrá-
zó-hunyorgó elektromos csillagfüggöny jelzi. (A
szoborszent kitüntetett pillanatokban neonfény-
be boruló glóriájáról vagy pásztorbotjáról nem is
szólva.) Nem, a néző mindvégig érzi, hogy
mese-, pontosabban játékvilág az, ahol még a
vörös zászlós baloldali tüntetők is effektre
masíroznak át a háttéren, valahányszor a
munka, pardon, lavoro szó életre galvanizálja
őket, ahol a kedvesét és fértiasságát sirató ifjú a
zsebeiből előbukkanó whiskysüvegek hatását
tanúsítandó mind-

untalan eldől, ahol a halottnak hitt kedves koffer-
jában már magával hozza a nyersanyagot,
amelyből bátyuskájával majdan homokvárat
építhet. Mindezt pedig ezúttal egyaránt
elfogadják azok, akik zsigereikben tiltakoznak
mindenfajta stilizálás és antinaturalizmus ellen,
és azok, akik a stilizálást kizárólag a magas
művészet attribútumának hajlandók elfogadni.

E viszonylag egységes hatás annál tiszteletre
méltóbb, mert voltaképpen négy, vagy mondjuk,
három plusz egy réteg egymásra montírozásából
áll elő. (Előre kell bocsátanom, hogy a sorszá-
mozás merőben önkényes.) Az első réteg a máé,
a gyors nyitó- és záróképben felvállalt modern
ruhás, szürke kedvetlenségé, amely nosztalgi-
kus-ironikusan idézi meg a főcselekményt (és

Schell Judit (Dorina), Martin Márta (Agnese)
és Csankó Zoltán (Giovanni)

persze nosztalgiának és iróniának ugyanez a ki-
lencvenes évekbeli kettőssége vonul végig a fő
cselekmény tolmácsolásmódján). A második ré-
teg a neorealista zsánerképé a hatvanas-hetve-
nes évekbeli olasz kisvárosról, amelynek jelleg-
zetes alapfigurái közé (de mi van, ha tényleg
ilyenek?) katalizátorként becsöppen turistaútle-
velével a magyar kislány; a harmadika tulajdon-
képpeni apropó: az olasz reneszánsz komédia
típusainak és fordulatainak rákopírozása erre a
mesére (ámbár az irodalmi hajszálcsövesség
törvényének hála, az alkotók éppúgy hivatkoz-
hatnának Plautus, Terentius, Shakespeare,
Moliére, Goldoni kedves patronjaira is), s végül a
„plusz egy", amely mindezt összehabarcsolni
hivatott: az úgynevezett örök emberi, mind a
valóság, mind a vágyak és vágyálmok szintjén.

Csoda lenne, ha ennyi réteg összecsúsztatá-
sába nem vegyülne némi disszonancia; vegyül is,
mi tagadás, adott esetben főképp a harmadik
rétegnek köszönhetően. Mert hiába a stilizálás, a
most is szabadalmazottan működő Valló-féle stí-
lusérzék, a lebegtető játékosság, amikor a máso-
dik részben dominánssá válnak a hagyományo-
zott elemek, repedések mutatkoznak a konstruk-
ción, éppúgy, mint a legtöbb modern külsősé-
gekbe bugyolált klasszikusnál, ahol az, amit a
szerző a világról gondol és tud, óhatatlan felesel-ni
kezd az évszázadokkal későbbi formákkal-tar-
talmakkal. A testvérpárok csodás egymásra talá-
lása éppúgy kényszeredett és fárasztó, mint -
különösen - a mesternek (?) aposztrofált álszer-
zetes hosszadalmas felléptetése. (Apa és leánya
darabzáró egymásra találása üdítő kivétel: a rég-
múltunk kettészakított világára való játékos uta-
lás még élő reflexeket mozgósít.) Nem a priori
vitatom, hogy mindezt ne lehetne megcsinálni,
akár szellemesebb adaptálói munka, akár például
az idézőjelek színpadi szedésmódjának markán-
sabb váltogatása révén, inkább csak az ered-
ményt konstatálom: ezekben a jelenetekben leül
a játék, s az enyhe unalom fázisaiból csupán a
zene rázza fel a közönséget, amely tűri ugyan
ezeket az élettelen erudíciós mozzanatokat, de
sokkal élénkebben rezonál például a kis magyar
Viktória Kádár-kori csóróságát, világidegenségét
és kiszolgáltatottságát megcélzó utalásokra.

Itt van viszont cserébe az egész taljánosdi-
digósdi, az olasz és a magyar couleur locale-ok
frappáns vegyítésével: a villanyújság feliratai,
amelyek épp azt fordítják le, ami kézenfekvő, a
dalszövegek magyar és olasz változatainak mu-
latságos áttűnései, a magyar életérzések, olasz
klisék és olasz valóságmorzsák bájosan gro-
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teszk, szételemezhetetlen elegye, no és a már
többször említett dalok maguk! Hegedűs Géza a
főiskolán egyszer (azaz bizonyára nem egyszer)
mesélt arról, hogy könnyű az olasz szerzőknek!
Ha egy magyarnak az jut eszébe, hogy „szívem
szép asszonya", és ad magára valamit, hát le sem
írja, de írja csak Petrarca - dalolta a tanár úr -,
hogy „belIa donna della mia mente" - századok
múltán is elgyönyörödünk! Nos, itt elhangzik az
egész olasz lírai kisszótár: amore, amore és még
egyszer amore, sole, latrima, ciao és persze
bambina, és volare, és felicitá, és bacio, és prin-
cipessa, és guitarra meg cantare, és néhány
pillanatra nekünk is volare volna kedvünk...

A plakátra a siker társszerzőjeként bízvást ki
lehetne írni Szervét Tibort mint Don Tomao
Nicomaco módos anconai polgárt, aki megejtő
természetességgel siklik át rezonőrből vígjátéki
apába és koros szeladonba és vissza. Az ő játékát
hatja át leginkább az előadás kulcsmotívuma, a
nosztalgia és irónia keveréke, és még mennyi
minden: fanyar bölcsesség és epikureánus élve-
tegség, spontán lendület és önreflexió, báj és
komikum, és mindez pontosan annyi súllyal,
amennyit ez a műfaj elbír.

Rajta kívül - az ezúttal halványabb (kedvetle-
nebb?) Görög László (Luigi) mel le t t - homogén
figuraformálásával tűnik ki Csankó Zoltán
(Giovanni), aki a legkevésbé hagyja magát a ré-
tegkeverésektől zavartatni: tenyérbemászó, rá-
menős presszósa a Dreher-halászcsárdában is
elmenne, ha nem ellensúlyozná a remek ritmus-
érzék (és itt nem csak a zeneszámok előadására
gondolok) és az olaszosnak is beillő lendület;
Debreczeny Csaba (Lucrezio) pedig daliásan és
rokonszenvesen, a romantikus világfájdalmat
bumfordi esendőséggel kiegyenlítve tölti be az
olasz amoroso és a magyar amorózó szerep-
körét.

A hölgyek közül Moldvai Kiss Andrea (Lucia)
és Martin Márta (Agnese asszony) pontos játék-
kal a helyén van; kilóg viszont kissé a kanavász-
ból a máskor drámai szerepekben igazi vígjátéki
vénát is mutató Kováts Adél (Drusilla): itt, hab-
könnyű vígjátékban, hagyja magát elcsábítani
szerepe drámai árnyalataitól, és a kelleténél sú-
lyosabb hangokat üt meg; igaz, neki kell megküz-
denie (ráadásul fölöttébb idétlen jelmezben) a
titokzatos szerzetes túlírt és rosszul megírt sze-
repével is. Hibátlan viszont Schell Judit (Dorina)
érzéki, temperamentumos és kellően közönséges
vörös sörényű kancája, és most is elragadó
Gubás Gabi mint izgatott, csillagszemű magyar
fruska. A színésznőre jellemző naiv őszinteség
ezúttal annyira a végletekig - de valóban csak

Gubás Gabi (Viktória) és Szervét Tibor (Nico-
maco) (Koncz Zsuzsa felvételei)

azok határáig - van élezve, hogy már eleve ma-
gában hordja az iróniát.

Akkor még tél volta tél és nyár a nyár- halljuk
a végén, ebben a hidegrekordokat döngető zord
kora nyárban -, és egy estére elhisszük, ha nem
is azt, hogy akkor, harminc vagy négyszáz éve
valóban szép és „igazi" volt minden, hanem azt,
hogy ez a két óra legalább igazán szép volt.

Anconai szerelmesek (Radnóti Miklós Színház)
Valló Pétem alapötletéből írta: Vajda Katalin. Zenei át-
dolgozó: Melis László. Dalszövegek: Fábri Péter. Díszlet:
Szlávik István. Jelmez: Dőry Virág. Koreográfus: Bakó
Gábor. Zenei vezető: Fekete Mari. Rendező: Valló Péter.
Szereplők: Szervét Tibor, Moldvai Kiss Andrea, Görög
László, Kováts Adél, Debreczeny Csaba, Gubás Gabi,
Csankó Zoltán, Schell Judit, Martin Márta.
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került a halottnak hitt húg, a Dottore pénzénél
maradt, Lelio gazdag hozományú menyasszonyt
kapott, Tonino és Beatrice között is eloszlott a
félreértés, végre egymáséi lehetnek. Csak
Rosaura áll magatehetetlen bábként, miközben
Lelio azt a gipszbabát szorongatja, melyet koráb-
ban Tonino kalaptartóként használt, Zanetto pe-
dig méreg okozta hallucinációjában ölelte, s ami-
kor magával rántotta, a bábu hosszú fehér fátyla
lett a szemfedője. Ezek után nem éppen boldog
vég, ahogy a záró tablóban az Arlecchino és
Colombina által kifeszített fehér vászonfalat a
szereplők lenyomják, s a társulat meghajol.

Az előadás bővelkedik remek színészi alakítá-
sokban. Közülük elsősorban Bogdán Zsolt telje-
sítményét kell kiemelni, aki az ikerpár kettős
szerepében minimális jelmezbeli megkülönböz-
tetéssel egymástól teljesen különböző és színé-
szileg egyaránt kiválóan megformált figurát pre-
zentál, mesterfokra emelve azt az egyszemélyes
ikerjátékot, amelyet az elmúlt évadban a Tévedé-
sek vígjátékában már sikerrel kipróbált. Java-
részt az ő érdeme, hogy a néző - ellentétben a
színen lévő szereplőkkel - mindvégig kiismeri
magát az ikertévesztésekből fakadó félreértések
sorozatában, amely, minta görög újkomédia óta
annyiszor, ezúttal is a komikum fő forrása.

A szolgapár, akárcsak az ikrek, ellentettjei egy-
másnak. Panek Kati Colombinája határozott, tá-
madó, a titkok tudatában bátran fellépő perszó-
na, míg Hatházi András bumfordi-bamba
Arlecchinója éppen úgy tévelyeg a világban, mint
gazdája, Zanetto. A lányok szintén ellentétes jel-
leműek: Fülöp Erzsébet Beatricéja célratörő,
erőteljes - nem csak jelmezében emlékeztet cir-
kuszi idomárra -, vele szemben Lázár Gabriella
Rosaurája csak teng-leng apja parancsai szerint a
világban. Spolarics Andrea settenkedő, meg-
megriadó, ám magát mindig feltaláló Pancraziója
nagyon elüt a többiektől; a színésznő sajátos
játékstílusa ezúttal hasznára válik az előadásnak.

A játékstílus - miként a produkció egésze -
mindenekelőtt parodisztikus. A commedia
dell'artéra utaló elemek, lazzik (Colombina és
Arlecchino almarágás közbeni párbeszéde) és
XX. századi színházi és filmes megoldásokat idé-
ző gagek (a sok ölbekapkodás vagy a Lelio és
Florindo jelenetét ismétlődően megszakító, alá-
hulló vászonfal önállósuló „játéka") keverednek
egymással, de a különböző értékű megoldások
végül is a rendkívül erőteljes és precíz stilizáltság
jegyében egységes egészet alkotnak. Ebbe a vi-
lágba szervesen illeszkedik bele Madarász Lo-
ránd mozgásszínházi elemekből felépített
Brighellája; a zárójelenetben Tonino hadaró
szenvtelensége westernhősők paródiájaként hat
(s nagyrészt ennek a megoldásnak is köszönhető,
hogy az előadás a halálesetek után még az eredeti
vígjátéki mederben tovább folytatható). Az
előadás nemegyszer utal más kolozsvári pro

dukciókra, hogy csak a legrelevánsabbakat em-
lítsem: Colombina jellegzetes frizurája az Ope-
rettből, bizonyos színpadi kompozíciók, koreog-
ráfiai megoldások, mozgássorok A kopasz
énekesnőből, illetve megint csak az Operettből.

Vlad Mugur másik kolozsvári rendezésében,
Ionesco A székekjében a játék Iétforma; kezdet-
ben komoly, majd amikor a játszók elvesztik fe-
lette az irányítás, az ellenőrzés lehetőségét, vé-
ressé válik. Ezúttal a játék nem komoly, sőt hatá-
rozottan komolytalan, de szintén lét orma, és a
kontroll megszüntével szintén véressé válik. A
homo ludens erőszakos halála?

Végigsöpör az országon A dzsungel könyve.

Eddig négy helyen mut tták be, és
tudomásom szerint még lega ább két
helyen készülnek rá. Mindenütt iker, magas
előadásszám, igazi családi sz nház. Mozgalmas,
látványos dzsungelrevü. El ehet vinni a gyereket
a mesére, és azért apukán. k is szól dal arról,
hogy „A lány öle illatos erdő, ahol a gyönyörök
ligete nő". Meg egy kis parósia a nacionalista-
populista politikusról, amiko atigiris arra biztatja a
farkasokat, hogy csak az ős vér szavára
hallgassanak, és válasszák őt vezér ek: „Farkas
leszek a kedvedért!" Szórakoztató s.Ánház. Pozitív
jelzőnek gondolom a szórakoztat t. Kell annál
több, mint hogy szórakoztató legye a színház?
Es van ennél nehezebb?

Diznidzsángl

Talán kicsit furcsa szellemiséget számon kérni a
könnyű műfajon, de hát nem men es az ilyes-
mitől semelyik színpadi produkció em. Ha os-
toba, akkor ez a szellemisége, többre nem futot-
ta. Nemcsak azért volt remek ötlet A dzsungel
könyvet választani, mert rengeteg lehetőséget
nyújt jó alakításokra, lendületes színpadi akciók-
ra, hanem mert emellett nagyon fontos valamiről
szól. Hogy vannak fölöttünk tőlünk független
dolgok, és hogy ezeknek még mindig megvan az
ereje. Mint például a halál vagy a szeretet. Es a
törvény a Dzsungel Törvénye. Ez nem kegyetlen,
hanem szükségszerű, az életet szolgálja. Ahogy

Goldoni: A velencei ikrek (Kolozsvári Állami Magyar
Színház)
Fordította: Szeredás András. Díszlet- és jelmeztervező:
Vioara Bara m. v. Maszkok: Venczel Attila. Vívómester:
Habala Péter. A rendező munkatársa: Szikszai Rémusz
és Stief-Mugur Magda m. v. A színpadi verziót készí-
tette és rendezte. Vlad Mugur m. v.
Szereplők: Dehel Gábor, Lázár Gabriella, Spolarics
Andrea, Bogdán Zsolt, Bács Miklós, Fülöp Erzsébet,
Szikszai Rémusz, Madarász Loránd, Panek Kati,
Hatházi András, Ille Ferenc, Kardos M. Róbert, Szabó
Jenő, András Lóránd, valamint Dimény Áron, Tóth
Tünde, Kali Antlmea, Laczó Júlia, Palocsay Kata, Varga
Járó Ilona főiskolai hallgatók.

Kipling írja többször is: „A Dzsungel Törvénye,
amelynek egyetlen parancsa sem ok nélkül va-
ló..." A dzsungel lakói valódi gentlemanek, leg-
alábbis gentleanimalek. Tisztelik egymást, ennek
jele a kacifántos beszédmód is. Archaikus szokás
szerint tiszteletük jeléül sorolják elő a másik ér-
demeit mondandójuk bevezetéseként, és a saját-
jaikat is, hogy ezzel támasszák alá közlendőjük
hitelét. Ezzel szemben a Békés Pál által megírt
erdőben mindenki ütődött egy kicsit. Önzőek
vagy szenilisek a figurák, és üres bókokkal híze-
legnek egymásnak, ha érdekeik így kívánják. A
mai simlis jogászok stílusában alkudoznak a
mérsékelt szellemességgel dzsétékának nevezett
(Dzsungel törvénykönyve) szabályrendszer fö-
lött. Az összetartozást kifejező szent mesterszó
sem egyéb, mint unalmas magolnivaló és
időnként praktikus idegennyelv-tudás. Nem len-
ne elképzelhetetlen éppen Kipling művének a
kiforgatásával képét adni egy szétesett világnak,
de erre sokkal alkalmasabb alapanyagot is lehet
találni.

Persze nem akarok túl sokat feltételezni a
musicalről, nyilván nem volt több az alkotók célja
vele, mint hogy lekösse a nézőt, és izgalmas,
helyenként érzelmes legyen. De ha ez megvan,
és úgyis sok gyerek megnézi, akkor már igazán
lehetne szólni valamelyest (szigorúan nem di-
daktikus módon) a forrásmű által felkínált mon-
dandóról is, az össznépi jópofáskodás helyett.
Walt Disney vitathatatlan tehetséggel megterem-
tett egy műfajt, de mára már a nevét használó
vállalat futószalagon gyártja a hosszabb-rövi-
debb aranyoskodó-vicceskedő rajzfilmeket a
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