
négyszemközt
tus Mária (Az öreg úr fiatal felesége)
győzött meg ezúttal kitűnő komikai
képességéről.

Vata Emil díszletei atmoszfératerem-
tőek és kitűnő mozgásteret biztosítanak.
Különösen megragadó a Megdicsőült éj
jelzéses színpadképe. Sikerültek Gombár
Judit jelmezei is, csupán a Schönberg-mű
negatív alakjainak közismert csizmái
helyett szerettünk volna most finomabb
jelzéseket látni.

A Balett 76 bemutatásával szélesebb
skálájú táncosabb stílusa újabb állomá-
sához és egyben további kemény munka
küszöbéhez érkezett a Pécsi Balett. A
további felemelkedés alapja, előfeltétele
véleményünk szerint a hagyományos
klasszikus balettstílus megbízható bir-
toklása és állandó tökéletesítése. Ez sem-
miképpen sem jelentheti az izgalmas
korszerű kísérletezésről való lemondást!
Éppen ellenkezőleg. Napjainkban ugyan-is
úgy látjuk az európai élvonalban jobbára
sokoldalúan képzett, a balettvirtuozitás
mellett neoexpresszionista és más
stílusokat egyaránt hitelesen tolmácsoló
együttesek tudnak tartósan fennmaradni.
(Ismeretes, hogy Operaházunk balett-kara
is szüntelen megújuló erőfeszítések árán
vállalja - immár egyre fokozódó
nemzetközi sikerrel - a több stílust bir-
tokoló komplexitást.)

Üdvözöljük tehát a Pécsi Balett mos-
tani fejlődésének irányát; úgy látjuk jól
tudja mivel kell megküzdenie. A ko-
reográfiai repertoár további szárnyalóbb,
táncosabb elképzeléseinek maradéktalan
megvalósulását a magunk részéről csak-is
a fiatal női utánpótlásgárda folyamatos
megerősődésével tudjuk valóban el-
képzelni. Az alapító nemzedékből ezen az
estén egyedül Bretus Máriát (kis epi-
zódban Uhrik Dórát) láthattuk. Itt je-
gyezzük meg, hogy Pécsett - a balett-
együtteseknél általában ritkán látott je-
lenségként - a férfigárdát találtuk egy-
ségesebbnek, egészében kiforrottabbnak.

Összegezve elmondhatjuk: a Pécsi
Balett sajátos arculatát megőrizve, ám
korábbi stílusán bátran túllépve, azt
témában, kifejező eszközökben gazdagítva
mutatkozott be új műsorával. Az együttes
nagyvonalú koreográfiai vállalkozása,
elmélyült munkája és kemény
küzdőképessége a további felemelkedés
biztos záloga.

BOGÁCSI ERZSÉBET

A Budapesti
Gyermekszínház
eredményei és gondjai

Beszélgetés Kazán Istvánnal

A gyermek világképét és ízlését együtt
alakítják a művészetek, a pedagógia, a
környezet. Színházértő közönséget azon-
ban mindenekelőtt a színház nevelhet,
amely igényes és igaz előadásban mutatja
fel a műfaj törvényeit.

A Gyermekszínház 1972 őszén költözött
önálló színházépületbe. Az akkori Bartók
Színház néven működő társulat vezetését
1973. január 1-én vette át Kazán István. Az
igazgató-főrendező negyedfél esztendeje a
tervekről nyilatkozott a SZÍNHÁZnak.
Ezúttal az eredmények iránt érdeklődöm.

- A Budapesti Gyermekszínházban, a
társulat kérésére, egy éven át a kulturális
kormányzat felügyeleti vizsgálatot
folytatott - mondja Kazán István -, amely
éppen az 1972-73. évaddal kezdődő
időszakot ölelte fel. A zárójelentés
leszögezte, hogy feladatunkat maradék-
talanul teljesítettük. Azaz: eltávolodtunk a
naturalizmustól, és mindenkor a lehe-
tőségeknek megfelelő mértékben elégí-
tettük ki a legkisebbek, az alsó és a felső
tagozatos általános iskolai tanulók, vala-
mint a középiskolás korú serdülők szín-
házi igényét, az általunk megállapított
korosztályok szerint.

- Milyen arányban játszanak a gyerme-
keknek, illetve az ifjúságnak?

- A Budapesti Gyermekszínház év-
adonként - a korábbi 180 előadás helyett -
jelenleg 260-280 előadást, illetve 4
bemutatót tart a gyermekeknek, 60-70

előadást, illetve 1-2 bemutatót pedig az
ifjúságnak, állandó telt házakkal. Hét-
köznap az iskolákkal látogatnak el a
tanulók a Paulay Ede utcai épületünkbe
vagy a Marczibányi téri Ifjúsági Házba,
szombaton és vasárnap a szülők kísére-
tében. Szinte rendszeresen játszunk a
peremkerületekben is: a pesterzsébeti
Csiliben és a csepeli munkásotthonban.
Tavaly úgyszólván minden külvárosi
színpadon megfordult a Meséről mesére
című előadásunk.

- Ez a produkció azonban töredezett és
vázlatos epikus kompiláció volt, ötletszegény
rendezésben, mostoha kiállításban.

- Hallatlan megalkuvásokra kénysze-
rítettek a különböző méretű és ellátott-

ságú játszóhelyek. A jövendőben egy-egy
ilyen előadás nem mozdul minden
alkalommal, hanem négy-öt hétvégére
költözik ki valamelyik jobban felszerelt
peremkerületi művelődési házba. Nem-
csak geográfiai, hanem szociográfiai te-
kintetben is feltérképeztük a fehér foltokat
a fővárosi fiatalok körében. Ifjúsági
előadásaink elsősorban a szakmunkás-
tanulóknak és a szakközépiskolás diákok-
nak szólnak. Ez sajátos feladat. A gyer-
mekszínház és a felnőttszínház, például a
Hamupipőke és Az ember tragédiája között
tátongó szakadékot kell áthidalnunk.
 Esetleg Shakespeare- vagy Moličre-

vígjátékokkal ? Romantikus drámákkal?
 Semmiképpen sem versenyezhetünk

se a Nemzetivel, se a Madáchcsal, se a
Vígszínházzal, egyetlen felnőttszínházzal
sem. Nem vállalkozunk klasszikus
drámákra, legfeljebb kedvet ébresztünk
irántuk. Mindenekelőtt eredeti bemutató-
kat, mai tárgyú vagy mondandójú, magyar
drámákat tervezünk.

- Kinevezése idején mondotta: „A drama-
turgiai munkánkat is a fiatal írókra építjük
elsősorban. Az eltelt három-négy hónap alatt
két évre elegendő színpadi művel ismerkedtem
meg... A Bartók Színház máris kapcsolatot
keresett a Színművészeti Főiskola dramatur-
giai tagozatán pályájukra készülő fiatal drá-

maírók kollektívájával, a Magyar Rádió ifjú-
sági osztályán dolgozó fiatal írókkal, s elége-
detten mondhatom: nem eredménytelenül."
Gyümölcsöztek ezek a kezdeményezések?
 Sajnos, nem... Az elmúlt esztendők-

ben, a gyökerükben új munka- és szer-
vezési feltételek között először a szabá-
lyos színházi tevékenységet kellett kiala-
kítanunk. A dramaturgiához és más ha-
sonló gyakorlati teendőkhöz csak mosta-
nában érkeztünk el. Ahogyan a művésze-
ti köztudatban is csak mostanában jelen-
hettünk meg, tehettünk szert vonzóerő-re.
A Budapesti Gyermekszínházat ezen-túl a
Magyar Írószövetség Gyermek- és
Ifjúsági szekciója támogatja. Tavasszal
együtt megnéztük és megvitattuk az elő-
adásainkat. Az évad végéig pedig a dráma-
írók szinopszisokat, esetleg műveket mu-
tatnak be Földes Péter szakosztályvezető-
nek, aki egyezteti és továbbítja nekünk az
ajánlatokat.
 Drámaszűkében eshetett meg, hogy Szá-

raz György II. Rákóczi Ferenc című játéka
úgyszólván csak a premierre készült el?

- Negyven előre eladott, teljes ház várta
már Vekerdy Tamás Rákóczi-drámáját,
amikor csaknem egyéves át-dolgozó
munka után a szerző visszavonta művét.
Száraz György ekkor hat hét le-



forgása alatt kisegítette társulatunkat, sőt
példaképet állított az ifjúság elé. Csak
köszönet és hála illeti!
 Nem napolhatták volna el a bemutatót?

A szervezési kellemetlenségek ugyan elhá-
rultak, Száraz György írói hírnevén azonban
súlyos csorba esett. A II. Rákóczi Ferenc
ugyanis minden drámai ellentét nélkül, pusztán
kronologikus rendben követi a fejedelem magán-
és politikai életútját.
 Némi halasztás semmit sem oldott

volna meg. Egy dráma kihordási ideje
ugyanis általában másfél év. Ezért sem
írnak a Budapesti Gyermekszínháznak.
 Úgy értsem, hogy az írók sokallják a

fáradságot?
- Vagyis joggal keveslik a javadalma-

zást. A drámaíró, a zeneszerző és a dal-
szövegíró osztozik a bevétel 12 százalé-
kán, az alacsony, 6-8-10 forintos hely-árak
mellett, sikeres sorozat esetén is csupán
15-16 000 forinton, ami tizennyolc havi
munkáért bizony sanyarú fizetség.
 Végül is milyen bemutatók készülnek ?

- Romhányi József: Csipkerózsika.

 Felújítás.

 Svarc: Hókirálynő.

 Felújítás.
- Dumas: Három testőr.
- Adaptáció.
 Katajev: Távolban egy fehér vitorla.

Adaptáció.
- Ez a Nagy Októberi Szocialista For-

radalom hatvanadik évfordulóját fogja
köszönteni.
 Új magyar dráma?

 Barabás Tibor: Végvári legenda.

 Nem adaptáció?
- Nem. A szerző nem a regényét dra-

matizálja, hanem új drámát ír a témából.

 Történelmi drámát?
 Sohasem játszottunk hagyományos

történelmi drámát, ezentúl sem játszunk.
Ha a múlthoz fordultunk, akkor elsősorban
a közelmúltban, a magyar munkás-
mozgalom történetében búvárkodtunk.
Mesterházi Lajos Férfikara vagy Barnassin
Anna Pro Urbe című műve jól egyesítette a
maiságot és a történelmiséget.
 Éppen a politikai musicaljeiket vádolták

gondolati igénytelenséggel.
- A jó musical irodalmilag csupán

kanavász, zeneileg ellenben erőteljes. A
hatásos muzsika még a közhelyeket is
megemeli. Tudom, hogy a műfaj né-hány
klasszikus példája kiváló drámától fogant.
Természetesen mi sem hajítanánk el az
értékes prózai szövetet.

- A műsoron továbbra is túlsúlyban fognak
szerepelni a zenés produkciók ?
 Mindenkor első helyen voltak és

lesznek. Mióta a gyermekszínház fenn-áll,
az óvodás korú és az alsó tagozatos
általános iskolás kicsinyek itt kizárólag
zenés, a felső tagozatosok pedig mintegy
fele-fele arányban zenés és prózai előadá-
sokat láthattak. Ez helyes és követendő.
Nemcsak a hagyomány kívánja így, ha-
nem a komplex esztétikai nevelés elve is.

- A komplex vállalkozásnak megfelelnek
már a Budapesti Gyermekszínház feltételei?

-- Részben.

 A zene területén is?
- Aligha. Pedig Liszt, Bartók és Kodály

óta Magyarország úgyszólván zenei
nagyhatalom. Néhány nagy lírikusunk
mellett muzsikusaink életműve a leg-
gazdagabb, a legértékesebb. Nemcsak a
beat vagy a rock ritmusokat, hanem Ránki
György vagy Petrovics Emil művészetét
áhítja, sürgeti a gyermekszínház.
 Es a látvány vonatkozásában?
 Sem a díszletek, sem a jelmezek nem

leltek állandó, hivatott, gondos gazdára.
Alkalmanként, csaknem „ad hoc"
szerződtetjük az éppen szabad és
előtalálható tervezőket. A vizuális társ-
művészetek így alig segítik a rendezői
értelmezést, nem ösztökélik a képzeletet
sem, sőt a látvány még olykor szegényes
is. Pedig nincsenek úgynevezett kiemelt
produkciók, minden előadás arányosan
részesedik a színház költségvetéséből.
Természetesen egy kuruckori kacagány
drágább, mint egy farmernadrág.
 A társulattal elégedett ?
- A társulat létszáma meglehetősen

korlátozott, összetétele pedig kialaku-
latlan. Kényszerűségekkel küszködöm.
Évadra szerződtetett színészem mind-
össze tizennyolc van, holott az előadások
mintegy ötven tagú társulatot igényel-
nének. Vannak közöttük használható
emberek, az együttes mégsem ütőképes.
Ugyanis a jó második gárda és a közepes
harmadik gárda mellett éppen vezető
színészekben nem bővelkedünk. Tehet-
séges fiatal művészeket vár a társulat.
Természetesen magam is nevelem a szín-
házban és a Színművészeti Főiskolán a
jövendő gyermekszínházi egyéniségeket,
akiket azonban még nem neveznék meg a
nagy nyilvánosság előtt. Jöjjenek el a
Budapesti Gyermekszínház előadásaira és
jövőre az Ódry Színpadra, a musicaltan-
szak nyilvános vizsgáira. Felfedezik őket.

- A fiatal színészek - Muszte Anna, Lencz
György, Ivánka Csaba, Székhelyi József, Hor-
váth Péter - egyelőre inkább e/vándoroltak,
semmint meggyökereztek a társulatban.

- Egy-egy mesealakot örömmel eljátszik
minden színész, vonakodnak azon-

ban attól, hogy csak királykisasszonyt,
királyfit, bohócot, tücsköt vagy macskát
játsszanak esztendőkön át. Óvakodom a
haknirendszertől. Hiába ígérek azonban
főszerepeket és magasabb fizetést, az
állandó gyermekszínházi munka nincsen
ínyére egy vígszínházi vagy Madách
színházi tagnak. Bizony a semleges, ezért
vonzóbb Bartók Színház név olykor
megkönnyítette a szerződtetést. Az ifjú-
sági előadások most „felnőttebb" felada-
tokkal és közönséggel kecsegtetnek. A
gyermekszínházi társulat azonban soha-
sem lesz felnőttszínházi társulat. Nem
ildomos azonos mértékkel mérni sem.

- A kritikai fogadtatással elégedetlen?
- A bírálat általában nem dialektikus,

nem marxista és értetlen, méltatlan. Min-
denekelőtt a figyelmet keveslem, amit a
gyermekszínházi ügy és szolgálat iránt ta-
núsítanak. Itt nevelődik a huszonegyedik
század közönsége. A mellőzés lehangol.
Mi kiállunk a bírálat elé, hegy a dicséret-
ből vagy az elmarasztalásból okuljunk.
 Es kiállják a bírálatot ? Nemrégiben a

társulat nyílt levélben utasított el egy kritikát.
Helyeseltem a tiltakozást, mert az a

cikk sommásan elítélte a Budapesti
Gyermekszínházat.
 A z előadások alatt beszélgetnek, galacsi-

nokat dobálnak, cukorkát és perecet ropogtat-
nak a gyermekek. Hangosbemondó inti őket a
fegyelmezett viselkedésre. Használ-e a rendre-
utasítás ?
 A Szovjetszkaja Kultura hasábjain,

pedagógusok és színházi szakemberek
egyaránt foglalkoztak a gyermekek zabo-
látlan magatartásával. A kicsik mindig is
zsongtak, sustorogtak, mocorogtak a
színházban. A rádió és a televízió is gát-
lástalan magatartásra szoktatja, bátorítja
őket. A jó gyermekszínházi előadás nem-
csak leköti, hanem oldja, lazítja, pihenteti
a figyelmet. Próbálkoztunk a hangosbe-
mondással. Jövőre mát zenei szignál
helyettesíti a csengőt, amely talán a taní-
tási órakezdésre emlékeztet, és név szerint
üdvözöljük az iskolákat. Tehát mindent
elkövetünk a kulturált színházi maga-tartás
kialakításáért, amely természetesen itt
sohasem lesz kifogástalan.
 Összefoglalva . hogyan változott a négy

évad alatt a Budapesti Gyermekszínház
arculata?
 Színlapjainkon tekintélyesebb nevek

szerepeltek kinevezésem előtt, ma azonban
mind szélesebb gyermek- és ifjúsági
közönséget látunk el. Ez a feladat. A
Budapesti Gyermekszínház elsősorban
kultúrpolitikai intézmény - másodsorban
színház.


