
négyszemközt
Zéta nagy tudású, környezeténél jóval

magasabb intelligenciájú ifjú, mégsem
képes úrrá lenni még saját szenvedélyén
sem. Ruszt abszolút elfogulatlannak
akarja látni, olyan embernek, aki belső
ártatlanságát (láthatatlanságát) nem vesz-ti
el soha. A fiatal színészeket azonban
szokatlan szemérmesség fogja vissza. Ez
nem egyszerűen színészi ügyetlenség, gát-
lásosság; mintha egy nemzedék bizony-
talanságérzetének önkéntelen megnyilvá-
nulása volna. Ezek a fiatalok azért nem
mernek bátran játszani, mert ugyanolyan
„felelőtlen" állapotban vannak, mint azok
a hősök, akiket meg kéne formálniuk.
Ruszt pedig éppen a szereppel való
küszködés megmutatását várná el. A szí-
nésznek önmagában kellene felfedeznie
mindazt, ami a figura sajátja. Ha csak azt
az egy motívumsort ragadjuk ki, hogy
miként igyekszik Zéta Emőke tetszését
elnyerni, számos olyan eszközzel ta-
lálkozunk, melyet mindenki felhasznál a
másik csodálatának kivívásához. Zéta
„sorsa" a tetszeni akarás újabb és újabb
jeleneteiből formálódik, ezek során akar-
va-akaratlanul érik emberré, megtanulja
mindazt, amit a könyvekből nem lehet.
Jelleme a tartózkodás és a vakmerőség
különös keverékéből áll. Egy vad és ke-
gyetlen világ veszi körül, tele képmuta-
tással, ravaszsággal, korrupcióval.
Rusztnál - Gárdonyival ellentétben - a
hunok társadalma sem emberarcúbb a
rómaiaké-nál. A Zéta típusú fiatal számára
nincs hely ebben a világban. Azzal, hogy
a játék historikumát idézőjelbe teszi a
rendező, nemcsak a megelevenített
társadalmat, hanem magukat a hősöket is
meg-mosolyogja. Ez az eljárás a hun
világot a barbárság egy általánosabb
allegóriájává emeli.

Ruszt „személyes élményeinek közös-
ségbeli érvényességét" teszi próbára az
előadással, mégpedig alig leplezett didak-
tikai szándékkal. A Láthatatlan ember -
műfaját illetően - fejlődésregény, Zéta
„önmagát tanulja meg a történetben",
ahogy Ruszt megállapítja. Zétában egy
mélyről induló, átlagon felüli érzékeny-
séggel és hittel teli, kivételes tehetséget
ismerünk meg, aki a világ felkarolására
vár, ám végül az átlagember életébe
kényszerül vissza, a „kis életbe". Zéta
mutatvány, csudarabszolga lesz csupán.
Az ifjúsági előadás ruszti eszményének
csupán a váza valósult meg. Azokban
képes csak rezonanciát kelteni, akik haj-
landók elfogadni: az előadás éretlensége
valójában egy az éretlenségről szóló elő-
adáskoncepció alapja.

GÁBOR ISTVÁN dalmi élet különböző kérdéseihez. Ez az
„Egyenetlen, mégis
értékes évad volt ... "

Beszélgetés Nyilassy Judittal,
a budapesti Gyermekszínház
igazgatójával

- A SZÍNHÁZ 1978. szeptemberi számában
beszélgetés jelent meg Nyilassy Judittal, aki
ekkor mindössze egy esztendeje vezette a
budapesti Gyermekszínházat. Éppen ezért a
beszélgetésben inkább csak a tervekről esett
szó, s a cikk végén megállapodtunk, hogy
újabb egy esztendő elteltével szembesítjük a
szándékokat az eredményekkel.

- Igaz, hogy csak rövid ideje vagyok
igazgató, de rendezőként hét évvel ez-előtt
kerültem ehhez a színházhoz. Azóta
próbálom a színház profilját alakítgatni.
Kezdettől fogva feszülten figyelem a né-
zőteret, és föl kellett mérnem, hogy nagy
lehetőségeink vannak, de a felelősségünk
is óriási. Nemegyszer érzem munka köz-
ben, hogy a mások számára talán egysze-
rűnek tűnő előadás létrehozása nehezebb
feladat elé állítja a művészi gárdát, mint
egy kvalifikált felnőttprodukció. Abból
ugyanis nem indulhatunk ki, hogy nálunk
maga a történet egyszerű, mert a művészi
differenciáltságnak itt is végbe kell
mennie. Mivel a közönségünk rend-kívül
érzékeny, bonyolultabb feladat megtalálni
velük a kontaktust. Némely eredményünk
azonban már azzal biztat, hogy a munkánk
színvonala a továbbiakban is emelhető.
Úgy érzem, előreléptünk, és ezután is
munkál bennünk a jó-ízű elégedetlenség.
Nem hiszem, hogy minden lehetőséget
kihasználtunk már, és egyenletes volt a
szezon, de feltétlenül értékes.

Ebben a színházban dolgozva óhatat-
lanul szorosabb kapcsolatba lépünk a tár-
sadalmi problémákkal, ha úgy tetszik, a
jövőnkkel. És ez nem közhely. Azt
tapasztalom, hogy a fiatalok hallatlanul
nagy belső értékeket hordoznak, de ér-
zelmi és gondolatvilágukban eléggé ma-
gukra hagyatottak. Nem hiszem, hogy a
színház ezeket a hiányosságokat teljes
mértékben kiküszöbölheti, nem is lehet
feladata, de a hiányosságok fölismerése
fokozza felelősségérzetünket. Érzelmi
műveltség és megfelelő ismeretek - pél-
dául a magyar történelem ismerete - nél-
kül nem lehet kötődni a művészetekhez s a
nemzeti kultúrához sem. Ezt érezzük a
színházban, és ez a magyarázata annak,
hogy rendkívül közel kerülünk a társa-

élet nagymértékben megváltozott és je-
lenleg is változóban van, a pedagógiai
törődés viszont az iskolában és a család-
ban háttérbe szorul. Ha ezt tudomásul
vesszük, akkor meg kell találni a lehető-
séget arra, hogy a társadalom a harmoni-
kus ráhatást pedagógiailag erősíteni tud-ja.
Az idei nemzetközi gyermekév ehhez
nagyon jó lehetőségeket teremtett. Mint a
nemzeti bizottság tagja, alkalmam nyílt
arra, hogy a gyermekekért küzdő szak-
emberekkel kapcsolatot teremtsek, a bi-
zottságban folyó beszélgetések, akciók
előrelendítettek munkámban, elképze-
léseimben.
 A tavalyi beszélgetésünkben szó esett a

színház belső műhelymunkájáról, akkor jobbá-
ra még csak tervként. Mi valósult meg ebből?
 A mozgáskultúra fejlesztése kötelező

jellegűvé vált. Természetesen nem arra
gondoltunk, hogy a színpadon mindent
akrobatikus mozgással fejezzünk ki, de a
társulat lelkesedésére építve és az állam
támogatását felhasználva a mozgáskészség
állandó tréningben tartása elenged-
hetetlen. S ami ennél is fontosabb: a mű-
vészek érezzék tudatos uralmukat testük
fölött! Ez a magyar színészekre - tisztelet
a kivételnek - nem jellemző. Színhá-
zunkban különben is a stilizált mozgással
alátámasztott játékkészség rendkívül
lényeges. A munkát folytatni fogjuk.

Továbbra is foglalkozunk a rendszeres
hangképzéssel. Ezek mellett a társulat
tagjaiból két önkéntes munkacsoport
alakult, amelyek - ha nem is állandóan, de
céltudatosan - bizonyos témákkal fog-
lalkoztak. Az egyik csoport koncentráló-
gyakorlatokat végzett, ami a pszichikai és
fizikai görcs tudatos oldásához segít, a
másik az indiai mozgáskultúra bizonyos
elemeivel ismerkedett azzal a céllal, hogy
adott színpadi helyzetekben ezt hasznosí-
tani tudja. Ezt az érdeklődést továbbra is
szeretném ébren tartani. Társulatunk még
nem mondható homogén együttesnek, és a
szó bizonyos értelmében - mivel
szükségszerű, hogy a fiatalok aránya nö-
vekedjék - nem is fog azzá válni, de a
szándékról és törekvésről nem mondhat-
tunk le. Még ha főiskolások kerülnének is
társulatunkhoz - amire sajnos nem szá-
míthatunk -, akkor is világossá kell tenni,
hogy önfejlesztés nélkül nemhogy művészi
nívót nem lehet elérni, de szín-vonalas
„ipar" sem jöhet létre.

- Közbevetőleg: úgy érzem, továbbfejlődésük
egyik kulcskérdése a fiatalítás.

- Színházunk egyik gondja ez. Ha ab-



ban a kiváló helyzetben lennék, hogy el-
ismert, kitűnő művészeket szerződtethet-
nék, akkor is döntő volna, hogy magas
arányszámban legyenek fiatalok az együt-
tesben, mert arculatunk elképzelhetetlen
nélkülük. Ez a kérdés kapcsolódik ahhoz,
hogy csak annyi elismerést érhetünk cl,
amennyire munkánkat vonzóvá tudjuk
tenni a közönség és a szakma - ezen belül a
színészek - számára. Jó volna, ha a
hivatalos művészeti káderpolitika ezt a
speciális arculatot számításba venné. El-
mondhatom azonban, hogy vezető mun-
katársaimat a fiatal nemzedékben találtam
meg, rendezőnk, Bohák György, valamint
díszlet- és jelmeztervezőnk, Piros Sándor
személyében.

 A tavalyi beszélgetésben arról is szó esett,
hogy - idézem - „starthelyzetbe kerültünk, mert
sok minden a színészek aktivitásán múlik".
Kikerültek-e ebből a starthelyzetből?
Úgy gondolom, igen. Javult a helyzet

nemcsak a személyi összetételt illetően,
hanem mert a társulat tagjai is jobban
mérik a minőséget és az elérhető
eredményt. Ennek már sok külső
visszajelzésével találkozhattam. Példaként
említem A tűz márciusa című ünnepi műso-
runkat, amelyet mi jelentékeny színvona-
lúnak ítéltünk meg, szomorú, hogy a sajtó
említést sem tett róla.

- Ha megengedi, az egyes produkciókra
szeretnék még külön visszatérni, most a tavalyi
beszélgetésünk gondolatmenetét folytatva hadd
kérdezzem meg: miért nem sikerült né-hány
jelentős művészt egy-egy alkalomra meghívni a
színházba? Vagy nem is volt szándékukban?

- Művészi válaszút elé kerültünk. Ha
meghívok valakit egy szerepre, akkor
vállalnom kell, hogy a kimagasló szí-
nészegyéniség jelen van ugyan, de az
egyeztetés nehézségei, a rövid próbaidő
esetleg hányatott együttműködésre, ki-
dolgozatlanabb előadásra kárhoztatja a
társulatot. Én inkább a kiérleltebb pro-
dukcióra szavazok, mert ez a legfontosabb
feladatunk. Ezzel együtt is változatlanul az
a szándékom, hogy más színházak
művészeit meghívjam vendégszerep-lésre.
Ez egyébként idén is megtörtént.
Hűvösvölgyi Ildikó és Gyabronka József-
úgy érzem - jelentős művészi esélyhez
jutott, egyikük sem tekintette hakninak a
feladatát, és kimagasló sikert ért el.

- Egyetlen kérdés maradt hátra a múlt „
fölhánytorgatásából", az ígért műsorterv. Ebből
mi miért nem valósult meg?

- A Gyöngyben gyökeredzett című népi já-
ték nem készült el a kívánt színvonalon,

és ez nehéz helyzetbe hozta a színházat. A
kiesés miatt szántuk el magunkat arra,
hogy már egy évaddal korábban meg-
próbálkozzunk két zenés darab bemuta-
tásával.

- Hadd jegyezzen" meg, hogy Mozart és
Tamássy Zdenkó párosítása sok szempontból
nem tűnt a legszerencsésebbnek !

-- Lehet, hogy a következő évadban más
párosítás mellett döntöttem volna, de ha
méltányolom is az Ön véleményét, ezt a
társítást sem tartom rossznak. Az volt a
célunk, hogy egy klasszikus zenei mű
mellett mai hangvételű zenés darabot
játsszunk, hogy bebizonyítsuk, felké-
szültségünk jelen szakaszában a színvo-
nalas zenés játéknak helye van műsorunk-
ban. De rendkívüli megkötöttségeink
vannak, s figyelembe kell vennünk a tár-
sulat adottságait. Mindkét mű nagyon
nagy felkészülést kívánt, és nehéz erő-
próba volt, természetesen más-más fokon
és módon.

- Szó volt a tervekben Janikovszky Éva
darabjáról is.

- Janikovszky Éva - elfoglaltsága miatt
- visszalépett. A sürgető helyzetben az
eredetileg is műsorra tűzött Horgas Béla-
darabhoz kellett társat keresni. Bohák
György ismerte, szerette Csukás István
könyvét, ő választotta a darabot, és együtt
dolgozott a szerzővel. Ebben az
előadásban egyet tartok különösen jelen-

tékenynek: az egyfelvonásos mint műfaj
végre megjelent nálunk. Más kérdés az,
hogy a két darab előadását nem tartjuk
még teljesen kiérleltnek, sem az írói, sem a
színházi munka szempontjából.

- Ezek után szeretném megkérdezni a vé-
leményét az elmúlt évadban bemutatott dara-
bokról, bár egyikükről-másikukról már szó
esett. Első bemutatójukkal, a Mark Twain-

adaptációval, a Tom Sawyer kalandjaival
kezdem. Ezt a színház egyik legkedvesebb,
legérettebb produkciójának tartom, sok ka-
maszos romantikával, igazi játékossággal,
néhány jó színészi teljesítménnyel. Ha vala-
miért elmarasztalom a produkciót, az a szét-
töredezettsége, a dramatizálás és a játék
mozaiktechnikája.

- A Tom Sawyer évadunk legnagyobb
közönségsikere, egyszersmind Bohák
György bemutatkozó rendezése volt. Itt is
szembe kell nézni azzal, hogy az ilyen
prózai művek adaptációja rendkívül ne-
héz. Egyetértek azzal, hogy ez a fajta
mozaiktechnika nem szolgált az előadás
javára, de a rendező - megítélésem szerint
- értékes munkát végzett.

- Lényegében sikeresnek tartom a Varázs-
pálca című zenés mesedarabot is, amelyet
magyar népmesékből Turián György ötvözött
kedves, színes játékká, és ő is rendezte az elő-
adást. A darabban sok a fordulatos,
cselekményes motívum. Itt is tapasztalhattam a

fokozott törekvést a mozgáskultúra féjleszté-

Si rkó László (Huckleberry Finn), Sárosi Gábor ( M u f f Potter) és Gyabronka József (Tom Sawyer) a
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sére, Péter László koreográfiája eredménye-
ként is. Zenei anyaga azonban nem volt egyen-
letes. Nem kellett volna a zenei anyagot jobban
megválasztani, egységesíteni?
Ami a zenére vonatkozó megjegyzését

illeti, ez szükségszerűen annak a meg-
alkuvásnak a következménye, hogy ez
úgynevezett mozgó produkció, azaz a
színházon kívül művelődési házakban is
színre kerül. Ám ott technikai okokból az
élő zene eleve kizárt. Ezért a rendező
igyekezett szalagról megszólaltatható ze-
nei anyagot összeállítani. Ebből az a ta-
nulság adódott, hogy ha egy mozgó pro-
dukció zenét kíván, azt lehetőleg egyet-len
hangszerrel igyekezzünk megoldani vagy
pedig hagyjuk el a zenét. A társulat tagjai
között ketten is vannak, akik meg-felelő
színvonalon játszanak hangszeren, ezt a
lehetőséget a továbbiakban hasznosítani
fogjuk.

 A kritika körében a legkisebb tetszést a
Dzsomárt szőnyege aratta, amelyet két
szovjet szerző munkája alapján Juhász István
dolgozott át mai színpadra, és Seregi László
rendezett. Itt újból kísértett az egykori Úttörő
Színháznak azóta régen túlhaladott já-
tékstílusa, álpátosszal és álromantikával,
megemelt deklamáló hangokkal, kántálással.
Maga az alapanyag sem volt túlságosan alkal-
mas a mai színpad számára, sok benne a nai-
vitás, a valóság leegyszerűsítése, az egysíkúság.
Nem volt véletlen a gyerekek rossz reagálása.
Viszont Piros Sándor díszletei és jelmezei de-
koratívak, szépek, fantáziagazdagok voltak.

- Sajnos, igazat kell adnom Önnek. A
darabválasztás az én lelkemen szárad.

Amidőn ezt a színdarabot tervbe vettük,
úgy gondoltam, hogy én fogom rendez-ni,
de hivatali elfoglaltságom ezt nem tette
lehetővé. Emiatt sorozatos rendező-
változáson ment át a darab, s ez meglát-
szik a szöveg előkészítésén, csiszolásán.
Ennek következményei kétségkívül le-
mérhetők az előadáson. A darabnak pedig
két értékes szála van, a békés élet
szépségének hirdetése, ami csak a meg
nem támadottságban teljesedhet ki és a
szerelmi vonal, amely szerint a fenyege-
tett helyzetben a harci szellem a lefegy-
verzett férfi helyett a szeretett nőbe száll
át. A darabnak ez a két vonulata azonban
tényleg nem fejeződött ki teljes differen-
ciáltsággal. A képzőművészeti megfogal-
mazást azonban, amelyet Ön említett, én
is az előadás feltétlen pozitívumának ér-
zem.

- A tűz márciusa című műsoruk
méltóképpen emlékeztette a fiatalokat a
Tanács-köztársaság évfordulójára. A z első
rész sok értékes irodalmi részlettel, jó
színvonalú, biztos ízlésű rendezésben és
előadásban, igazi ünnepi köntösben jelenítette
meg ezt a fontos történelmi korszakot.
Kérdéses azonban, hogy időnként miért nem
közölték a művek címét, ugyanakkor
fölöslegesnek, túlzottan didaktikusnak tetszett
az egyes szerzőket maszkkal ábrázolni. A z
ünnepi megemlékezésnek ez a része így is
jogos elismerést keltett szakmai körökben és a
fiataloknál. Más lapra tartozik a Gábor
Andor-darab, a Piroska és a far-kas, amely a
kitűnő szerzőnek nem a legkiérleltebb
alkotásai közé tartozik. Ezt a színészi játék sem
tudta elhitetni vagy ellensúlyozni.

 Nem képzelem, hogy ez az összeállí-
tás hibátlan, de mind értékeit, mind ered-
ményeit illetően rendkívülinek tartom. Az
volt a szándékunk, hogy ne száraz
történelemóra vagy csak politikai tudást
fejlesztő előadás jöjjön létre, hanem valódi
élményen át tudjunk a fiataloknak erről a
korról vallani. A Gábor Andor-
egyfelvonásost Bohák György fedezte föl,
és ha igaz is az, amit Ön kifogásol, az e
témakörben írt drámák között mégis olyan,
amelyre érdemes a figyelmet fölhívni.

 Énekes-zenés produkcióval is kísérletezett
a színház: előadta Mozartnak tizenkét éves
korában komponált kis remekét, a Bastien és
Bastienne című operát, amelyet Önök Gábriel
és Gábriella címen játszottak, és mellette
Tamássy Zdenkó zenés komédiáját Sarkadi
Imre novellája alapján, Vendégek címmel. A
Mozart-mű előadása nemcsak kellemes
meglepetést szerzett, hanem igen nagy hatást is
tett rám. Hűvösvölgyi Ildikó operai színvonalú
teljesítményt nyújtott. A z Ön át-gondolt,
esztétikus, a mozarti zene szépségét, az
egyszerű történet nemes pátoszát érvényre
juttató rendezése a produkciót külön is meg-
emelte. Más a véleményem a Vendégekről,
amely sem stilárisan, sem zenei színvonalában
nem illeszkedett Mozart muzsikájához. De túl
azon, hogy ennek a darabnak a zenei értékei
kétségbe vonhatók, a cselekmény is sok olyan

elemet hordoz, amely a mai gyerekektől
meglehetésen távol áll.

- Nagyon örülök, hogy Mozart-elő-
adásunk tetszett. Ez meglehetősen vak-

Csukás István: Pintyőke cirkusz, világszám ... Perlaki István (Cirkusz-
igazgató) és G. Szabó Sándor (Csacsi) a Gyermekszínház előadásában

Jelenet Horgas Béla Ciki, te boszorkány című játékának gyermekszínházi
előadásából (MTI fotó)



világszínház
merő vállalkozásnak tűnt, és színházunk
eddigi munkájának elismerését jelenti,
hogy szakmai körökben is jó visszhangra
talált. Ami a Sarkadi-novella megzenésí-
tését illeti, mint rendező, csak a szövegből
és a muzsikából indulhattam ki. A
Sarkadi-prózának azok a vonásai,
amelyek sötétebb regisztereket is megüt-
nek, ebből a műből hiányoznak. A darab
szövegében és zenei anyagában egyértel-
műen komédia, s az, hogy a váratlan ven-
dég milyen nehéz és komikus helyzeteket
teremthet, különösen, ha a vendégek fo-
gadására a család nincs anyagilag felké-
szülve, a gyerekek számára is jól ismert
szituáció. A feladat a színészek számára
szokatlan volt; a társulatnak az a része,
amely a prózában jól helytáll, most kény-
telen volt a játékosság módjában és idő-
tartamában a zenéhez igazodni.

- A szezon utolsó bemutatója két egyfelvo-
násos volt, mindkettőt Bohák György rendez-
te. Az egyik Horgas Béla játéka a Ciki, te
boszorkány, a másik Csukás Istvántól a

Pintyőke cirkusz, világszám. Horgas Béla
tehetséges költő, ismeri a gyerekek világát, a
Cikiben is sok az érték, és erőteljes benne az a
fajta jelképrendszer, amely közel álla gyermeki
fantáziavilághoz. Az előadás azonban he-
lyenként nyersnek és kidolgozatlannak tűnt,
nem mindenben sikerült az eredetileg rádió-
játéknak írt művet sgínpadivá gyúrni. Csukás
István játéka színvonalában elmarad Horgas
Béláétól, ezen a darabon még sokat kellett
volna dolgozni. Hosszú és erőltetett az expo-
zíció, maga a cirkuszi műsor pedig, amely tu-
lajdonképpen az előadás csúcspontja, meg-
lehetősen sivár. Különösen a bohóctréfa
gyönge.

- Arról a kísérletünkről, hogy két egy-
felvonásost kívántunk bemutatni, szóltam
már. Úgy érzem, a kísérlet abból a
szempontból is sikerült, hogy a gyerekek
érdeklődése a második darabnál sem
lanyhult, sőt azonos intenzitású maradt.
Ami a Csukás-darab cirkuszi betétszámát
illeti, hadd jegyezzem meg: szakemberek
véleménye szerint cirkuszi tréfát
létrehozni az egyik legnehezebb feladat.
A szezon végén bemutatott egyfelvoná-
sosok kiteljesítéséhez még további inten-
zív munka szükséges. Egyébként más
produkciónál is az lenne jó, ha a kidolgo-
zott előadást a huszadik alkalom után né-
hány próbával felfrissíthetnénk. Ez na-
gyon hasznos lenne, s úgy gondolom,
nemcsak a mi színházunkban. A követ-
kező szezonban ilyen módon is szeretném
biztosítani a továbblépést, hogy újabb
előadásainkra az elképzelések és a
kivitelezés színvonalának egysége legyen a
jellemző.

TARBAY EDE

Dorman
gyermekszínháza

Az előadások végén papír és ceruza várja
a közönséget, elsősorban a legkisebbeket,
hogy fenn az emeleti társalgóban képpé
fogalmazzák élményeiket; mind-azt, amit
az imént a Bedzini Gyermek-színház
színpadán láttak. Ezek a rajzok és kusza
betűkkel írott levelek nemcsak a
műsorfüzetek részei, hanem az előadások
megértésének dokumentumai is, s szinte
beleépülnek a színház mindennapi életébe.

Jan Dorman, a Bedzini Gyermekszín-
ház megteremtője, éltetője és lelke azon
kevesek közé tartozik, akikre nemcsak
koruk, hanem élettapasztalatuk miatt is azt
mondhatjuk: bölcs ember lehet. Érzé-
kenyen figyeli a világot, a világban ön-
magát, az embereket, akik között él, akik
között mindent megélhetett. Azt mondják
róla, előadásaiban fel-felbukkan egy-egy
tárgy az Auschwitzi Múzeum tárgyai
közül, mert nemcsak emlékezni, hanem
emlékeztetni is akar Európa történetének
leghosszabb éjszakájára. Mert hosszú
éjszakák ugyan voltak, de ilyen, egész
földrészünket átfogó csak egy, ez benne és
azokban, akik átélték, még elevenen él;
annyira elevenen, hogy figyelmeztetni
kényszerülnek azokat is, akik akkor még a
világon se voltak.

Dorman olyan sajátos, a világon talán
egyedülálló gyermekszínházat hozott lét-
re, ami asszociációkra, kollázs-drama-
turgiára épül. Ugyanakkor - erről is be-
szélni kell - színházában a színház szó
különösen erős hangsúlyt kap. Nem
annyira drámai műveket visz színpadra,
mint inkább irodalmat fogalmaz szín-
házzá, színházi előadássá. A gondolat nála
szövegből és szituációsorból, néha ezek
konfliktusából bomlik ki, s ez a gondolat,
mint egy tudatosan épített színházi életmű,
bemutatóról bemutatóra mind teljesebbé
válik, korosztályról kor-osztályra egyre
mélyebbre hatol. Az indulat Dorman
színházában formai domináns, a
kollázsként használt, többnyire klasszikus
szövegek ezt az indulatot fokozzák fel a
tartalom minél pontosabb megértése
érdekében. Dorman tehát nem illusztrál,
hanem konstruál, ezért

mertem a bevezetőben teremtőnek és
éltetőnek nevezni.

Hogy mindez mit jelent, elég lenne
egyetlen példára hivatkozni, A Boldog
Herceg előadására. A feltételezetten min-
denki által ismert, vagy ha nem, megis-
merhető - a műsorfüzetben teljes terje-
delmében közölt - Oscar Wilde-mese
mindössze ürügy ahhoz, hogy ellenpont-
ként Brecht-darabokból, így a Kurázsi
mamából és Beckett Godot-jából mutasson
be részleteket. A Boldog Hercegből mind-
össze mondatokat hallunk, ugyanazokat a
kezdő sorokat: „Egy oszlop tetején,
magosan a város fölött állt a Boldog
Herceg szobra. Tetőtől talpig arany bo-
rította, vékony, finom lemezekben, két
ragyogó zefír volt a szeme, s hatalmas
rubin piroslott a kardja markolatán."

Mindezt egy Oscar Wilde külső karak-
terére hasonlító színész olvassa fel, aki
időnként keresztülmegy a színen Oscar
Wilde-i jelmezben, fején hol egy díszes
női tüllkalappal, hol katonasapkával, hol
a saját kalapjával. A színpadi játéktér
kettős rétegét - a már-már desztillálttá
stilizált, elsivárosított beckettit „Ő, azok a
szép napok!" módján beásott szereplőkkel
- és a kellékeiben rusztikusan naturális
brechtit ő köti össze vándorlásával, a
mesét örökké újrakezdő felolvasásával.

Ez az előadás -. természetesen - nem a
legkisebbeknek szól, hanem a tizenéve-
seknek, akik a meséből éppen átlépnek a
valóságba - s ebben találhatjuk Dorman
színházának egy másik, érdekes, figye-
lemre méltó elemét. Ő ugyanis kaput nyit
a gyermeknéző számára a kor eleven
felnőtt-színháza felé, fogékonnyá teszi
őket mindarra, amiről teljességében majd
egy felnőtteknek szóló Brecht-előadás
beszélhet, vagy Beckett, Jevgenyij Svarc,
Bulgakov, Max Frisch, Peter Weiss. A
Dormanon felnőtt közönség, ez szinte
bizonyos, nem az operett-világba mene-
kül majd, hanem feleletet vár a színháztól
életének legnyugtalanítóbb, megoldatlan
kérdéseire.

Dorman ugyanilyen sajátos, „dorman
nyelven" más gondolatokat közöl a leg-
kisebbeknek. Még leghagyományosabb-
nak nevezhető bábelőadásaiban is már az
ötvenes évek közepén szétfeszítette a
megszokott kereteket, a paravánt csak
rögtönözte, és színészeit elő-előléptette
mögüle, hogy színpad és nézőtér kontak-
tusa ne csak ember és bábu, hanem néző,
színész és bábu - pontosabban ember és
ember és ember - együttélésére épüljön.
Dorman színházában ugyanis a bábu a


