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Berzsián, a Bohóc,
Jean és a többiek

Végigtekintve az elmúlt szezon gyerek-és
ifjúsági színházi repertoárján, meg-
állapítható: néhány kísérletező kezde-
ményezés és néhány jó előadás született.

Mindenekelőtt örvendetes, hogy a
Budapesti Gyermekszínház tevékeny-
ségében határozott megújulás tapasz-
talható. Ez elsősorban a műsor tematikai
és műfaji kiszélesedésében érhető tetten.
Egymás mellett találjuk a mai gyerek-
szülő kapcsolatot, a mindkét fél-ben
növekvő szeretetigény okait boncolgató
Egy szívdobbanás felét (Juhász István
darabját) és Jevgenyij Svarc mesejátékát,
A csodálatos jávorfákat, avagy Charles
Dickens örökérvényű művének színpadi
feldolgozását, a Karácsonyi éneket és az
ifjúsági stúdiószínpad riportdrámáit. Az
elmúlt évadból operát, zenés játékot,
cirkuszi és mesejátékot s a változatlanul
sikeres Tom Sawyer kalandjait játsszák, sőt
időnként a legjobb amatőr
gyerekegyüttesek bemutatkozására is
lehetőséget adnak. Tehát széles
korosztálynak változatos programot biz-
tosít a színház.

Két dolog különösen figyelemre méltó:
a klasszikus irodalom jelenléte és az
ifjúsági stúdiószínpad létrehozása.
Nemcsak a közönségnevelés szempont-
jából fontos mindkettő, hanem a társu-
latépítést tekintve is. A gyerek és ifjúsági
korú nézők számára aligha képzelhető el
ideálisabb irodalmi alap a
klasszikusoknál, ugyanakkor egy kor-
szerű színház nem térhet ki a kor aktuális
problémái elől sem, s a fiatalok számos,
esetenként súlyos beilleszkedési, etikai,
morális gondjával kapcsolatos
kérdésfeltevés -- netán válaszadási kísér-
let - lényeges feladata egy ifjúsági szín-
háznak. És sokkal könnyebb a társulat-
kialakítás munkája is, ha a művészek-nek
nemcsak mesejátékot kell színre vinniük,
hanem a „felnőtt" színházakéhoz
közelebb álló drámákat, vígjátékokat,
esetleg -- mint ez évben is - rendhagyó
színházi vállalkozásokat is. A Budapesti
Gyermekszínház elmúlt évada tehát ilyen
szempontból feltétlenül biztató.

Ám egy megújulási folyamatban a
,,folyamatjelleg" elhanyagolhatatlan ősz

szetevő; ebből következően a szándék és
az eredmény nem mindig esik egybe, mert
vagy a tervek rugaszkodnak el a
pillanatnyi realitásoktól, vagy egy-egy új
feladatra menet közben, magukkal az
előadásokkal kell felkészülnie a társulat-
nak. A Karácsonyi ének esetében sem
sikerült minden mozzanatában egységes
és magas színvonalú előadást létrehozni,
maga a társulat sem beszél egységes szín-
házi nyelvet, s helyenként az unalom,
helyenként az érzelgősség veszélye is
fenyeget, de lényegesebb tanulságokat
hordoz az ifjúsági stúdiószínpad bemu-
tatkozása. (A Dickens-művel külön mél-
tatásban foglalkozunk.)

Annak idején nagy visszhangot váltott
ki Kovalik Márta és Hegyi Imre két
ifjúsági témájú rádióriportja, amelyek-nek
pódiumszínpadra alkalmazására
vállalkozott a színház Nyilassy Judit
irányításával. Ezzel nyílt meg a stúdió-
színpad. Mindkét riport a gyerek-szülő
viszonyról, áttételesen a társadalmi nor-
mák érvényességéről, ezekkel a normák-
kal a beilleszkedés során összeütközésbe
kerülő fiatalokról szól egy-egy extrém
eset kapcsán. A Profán ballada egy tizen-
hét éves „milliomos" lány (háromszintes
házat, üdülőt, takarékbetétkönyvet örökölt
elhunyt édesanyjától) és az őt egyedül
nevelő, de újból nősülni szándékozó
édesapja közötti háborúskodás történetét

göngyölíti fel, s az egyedi eseten túl-
mutató kérdéseket - anyagiasság, élet-
formák ütközése, a szülői szeretet, a ke-
gyelet, a szerelem valódi tartalma, a kör-
nyezet közömbössége stb. - bolygat. A Patt
című riport egy mozgássérült tizenhat éves
lány helykereséséről, ép ember voltát
bitonyítani akarásáról szól, s arról az
útról, amelyet a család elleni lázadástól a
csövezésen át a szerelemig, a fiújával
közös öngyilkossági kísérletig tesz meg ez
a teremtés. Mint látható, igazi drámák
magva található mindkét riportban. A
színre állítás azonban kevéssé számolt ,a
két műfaj alapvető különbségeivel, s a
körszínpadszerű pódiumon csaknem
változtatás nélkül hangzottak el a rádióra
készült riportok. De amíg a rádióriportban
a széttördelt monológok egymásnak
feszülése létrehoz-hat drámai konfliktust,
azaz pusztán a gondolatok is
konfrontálódhatnak, addig ez a színpadon
kevés. A rádióban az, hogy „igazi"
emberek őszintén és fésületlenül
szólalnak meg, hitelesíti a különös
históriákat, s egyben átélhetővé teszi a
montázsszerűen komponált drámát.
Ugyanezt a hatást a színpadon más esz-
közökkel lehet csak elérni. A rádióban
alapkövetelmény, hogy a műsor azok
számára is érthető legyen, akik esetleg
csak adás közben kezdik hallgatni a ripor-
tot, ezért hangzik el egy-egy lényeges

Jelenet a Budapesti Gyermekszínház Profán ballada című riportdrámájából
(Iklády László felv.)



információ többször is, természetesen
más-más közegben és szövegkörnyezet-
ben. Ugyanez a színpadon zavaró, műfaj-
ellenes, tehát fölösleges. A monológok
széttördelése és montázsszerű összerakása
helyett a monológokban fellelhető
tényleges drámai elemek, összeütközések
színpadi szituációba szervezésére lenne
szükség. Erre azonban csak halvány
kísérletek történtek az előadásban. A sű-
rítés, a színpadi konfliktushelyzetek ki-
dolgozása, a szigorúbb dramaturgiai
beavatkozás hiányából számos stílusprob-
léma is adódott. A kettős műfajúság miatt
nehezen határozható meg, milyen legyen a
szereplők egymáshoz való játékviszonya,
hiszen nem a középponti szereplők azok,
akik között a drámák zajlanak, hanem a
mindenkori riporterek. Tehát többnyire
csak a riporter és az egyes szereplők
között vannak szóváltások - statikus
térben. Ily módon a szereplők, amikor
éppen nem riportalanyok, kínos helyzetbe
kerülnek. Vagy részesei egy helyzetnek, s
ekkor reagálniuk kell nyilatkozó
társuknak a riporterrel folytatott
beszélgetésére, vagy kívül kerülnek a
szituáción, s ilyenkor magukba süppedve,
mélázva várják újbóli megszólalásukat.
Mindkét megoldásra bőségesen van
mindegyik darabban példa, s a zavar
éppen abból adódik, hogy ezek a
megoldások keverednek.

A legérzékletesebben ezt a keveredést a
Profán ballada nagyszülőpárjának be-
állítása mutatja. Stilizált mozdulatokkal
imitálják a kétkezi munkát (miközben más
nem játssza el tevékenységeit), ami-kor
riportalanyok realista igényű figurákat
játszanak (míg a többiek zömmel kerülik
a színészi alakítás „fogásait", és
szenvtelenül vesznek részt a produkció-
ban), s van, amikor kikapcsolódnak a
játékból. Ez a stílusbeli zavar szinte
minden szereplő játékára kihat, akik
amúgy is nehéz helyzetben vannak a
feladat újszerűsége (közvetlen közeli kon-
taktusteremtés a nézőkkel, a természetes,
nem színházi alakításra alapuló színészi
létezéstechnika elsajátítása stb.) miatt. A
formai részmegoldatlanságok ellenére is
csak biztatni lehet a színházat a további
kísérletezésre.

Egészen másfajta próbálkozásnak lehet-
tünk tanúi Békéscsabán, ahol a gyerek-
dráma-pályázat egyik darabját, Kolin
Péter Unalmia című meséjét mutatták be.
Az Unalmia a pályázat azon darabjai közé
tartozott, amelyekbe szerzőik saját felnőtt
gondjaikat-bajaikat is bele-vetítették, s a
mesebeli viszonyok mai emberi, közéleti
viszonyokra is utal-nak. Így érthető, hogy
a rendező, Nagy

András László, a darabot nem csupán
gyerekmesének fogta fel, s eltérő címen,
de ugyanazt az előadást gyerekek-nek és
felnőtteknek is játszották.

Nagyon érdekes volt megfigyelni,
hogyan reagál az előadásra az egyik és a
másik közönség. Annál inkább, mivel a
mű cselekménye meseszerűen egyszerű
(Unalmia országot egy kisgyerek ismert
mesehősök segítségével meg-változtatja, a
királyfiak és királylányok megtalálják
párjukat a mesehősök személyében, s ami
eddig tilos volt, most már szabad:
mindenki nevethet, mindenki felhőtlenül
boldog lehet, beköszöntött a tökéletes
béke és komfort időszaka), a dramaturgiai
építkezés kissé következetlen, a figurák -
a mese szabályai szerint, sőt annál is
jobban - leegyszerűsítettek. Ugyanakkor a
darab nyelvileg szellemes, tulajdonképpen
a nyelvi csavarások, persziflálások adják
azt a „hidat", amely a mese világát
összeköti a mával.

Természetesen a gyerekek ezt a rétegét
az előadásnak kevésbé értették, mint a
felnőttek, éppen ezért ők egy-értelműen
mesének tekintették a dara-bot, míg a
felnőttek a kezdeti pillanatok után
elfeledkeztek arról, hogy mese-játékot
látnak, és ráhangolódtak a mű mögöttes
síkjaira is. Különösen érdekes, hogy a
kisfiú-főszereplőhöz milyen viszonyt
alakított ki a kétféle közönség. A
gyerekeket az előadás első fele kevésbé
kötötte le - aminek belső dramaturgiai és
rendezői-színészi problémái mellett az is
az oka, hogy akkor még nem lépett színre
a kisfiú -, annál inkább együtt éltek a
második rész cselekményével, ugyanis
azonosultak a gyerek-hőssel. A
felnőtteknél a kisfiúszereplő
talpraesettsége a darabtól függetlenül ható
érzelmi reagálást váltott ki, s ez - ha rövid
időre is - az előadás addig ki-alakult
befogadói képét inkább megtörte,
mintsem erősítette.

Az eltérő befogadói magatartás rész-
letesebb elemzést igényelne, de annyi már
ebből a próbálkozásból is megállapítható,
hogy feltétlenül járható út a békéscsabaiak
kísérlete: lehet felnőttek-nek és
gyerekeknek ugyanazt a darabot játszani.
De jót és jól.

Kecskeméten a gyerekek mese iránti
igényét és kalandvágyát együttesen akarta
kielégíteni a Kerényi G. Miklós által
rendezett Jean, a verhetetlen című előadás.

Kolin Péter Unalmia című gyerekeknek és felnőtteknek szóló darabja a békéscsabai Jókai Színházban
(MTI fotó - Ilovszky Béla felv.)



T. Gabbe szovjet szerző műve tiszta, szép
mese arról, hogy nem érdemes a királyi
palotában keresni a boldogságot, ha a
halászkunyhóban igaz barát és hű
szerelmes vár a derék, egyszerű,
verhetetlen és furfangos hősre.

A darab nem nélkülözi a direkt didak-
tikus tanítást, de a rendező a hangsúlyt
nem az ezeket hordozó epizódokra, hanem
a hős, Jean kalandjaira helyezte. Ritkán
látni olyan sok és jól megoldott
verekedést, vívást, páros és tömegviadalt,
nyaktörő mutatványt, mint ebben

előadásban. Tardy Balázs flegmán mai,
naiv és mégis becsaphatatlan Jeanja egy
csapásra megnyerte a gyerekkö-zönség
szimpátiáját. Nem szűkölködött az előadás
az enyhén sokkoló látvány- és
hanghatásokban, ám ezek nem váltak
túlzóvá, s rögtön humorral oldódtak. Nem
erőltették a közönség „belekiabálós
aktivizálását", de nem is tértek ki előle,
rögtönözve fogadták a színészek még az
előadás időleges „le-állítását" is.

A könnyen mozgatható, sok funkció-
nak eleget tevő néhány díszletelem s az
inkább a mai ruhákra asszociáltató
jelmezek jól segítették a nézői fantázia
megmozgatását. Az alkotók nem titkolták,
hogy színházat játszanak, éppen ebből
adódott az egyik legszebb színpadi
varázslat: Jean csodás erejű palástjában
oda repül, ahova akar, s amikor a levegőbe
emelkedik, a gyerekek tátott szájjal,
megbűvölve nézik a csodát. Később látják,
hogy a színész a köpenye alatt hogyan
kapcsolja be a bajonett zárát, tehát
lelepleződik a trükk, még-is, amikor
másodszor is a levegőbe emelkedik Jean,
ugyanolyan csodálattal néznek utána, mint
az első alkalommal.

A svéd gyerek verseknek nálunk hatalmas
népszerűsége van, ám skandináv gyerek-
darabba] most találkozhattunk először.
Pécsett a norvég Tor Age Bringsvaerd A
hatalmas színrabló című játékát gyerekek-
nek négytől kilencvennégy éves korig ját-
szották, Katona Imre rendezésében. A da-
rab és az előadás nagy erénye abban rejlik,
hogy egyszerre mutatja meg a dolgok
színét és visszáját. Szabályos mesét
látunk, ugyanakkor a szokványos mese-
elemektől mindig el is távolítanak az
alkotók. Ennek a kettős játéknak a kulcsa
a főszereplő bohóc voltában keres-

hető. A kezdetben gyáva, mindentől meg-
rettenő bohóc a szemünk láttára válik
hőssé, aki az emberek életét megrontó,
elszomorító hatalmas színrabló ellen
indul. De a hőstettek valójában alig
nevezhetők azoknak, hol a véletlen, hol a
gyerekek segítsége, hol az ellenfelek
ügyetlensége, butasága járul hozzá az
akadályok leküzdéséhez. De mégiscsak a
bohóc az, aki újra és újra felülkerekedik
félelmén, és akár kudarc, akár siker éri -
újrakezdi a harcot. A bohóc egyszerre
nevetséges és tragikus, szánnivaló és
együttérzésünket kiváltó ember. Éppen
ezért az ő lénye magában hordja a játék
egészét meghatározó kétarcúságot. Ezt a
vibráló játékot jó ritmusban állította
színre a rendező, és Lukács József bohóca
képes volt meg-teremteni ezt a kivételes
színházi légkört.

A látványelemek, a harmonikaszerűen
működő térszűkítő-tágító díszletek (kár,
hogy csak igen döcögve mozgathatók!)
egységes képi keretet adtak az előadásnak.
Nagyon pontos színdramaturgiával,
látványhatásokkal dolgozott a rendező. A
látvánnyal egyenrangú volt az előadás
zenei világa. A sok-sok zenei idézettel
tarkított, mégis önálló hangzásvilágú zene
túllépett a kíséret funkcióján, és az
előadás végén az egész közönség
önfeledten vett részt a közös dalolásban,
pillanatok alatt megtanulta a bohóc, az
eszmei mondanivalót kissé didaktikusan
hordozó, dalát. (A zenét szerző fiatal
művész ígéretes pályája torzó maradt:
Papadimitriu Grigorisz az előadásszéria
közben autóbaleset áldozata lett.)

Míg a gyerekeknek a pécsi Nemzeti
Színház a kamaraszínházban A hatalmas
színrablót játszotta, addig az Ifjúsági Ház-
ban a Pécsi Amatőr Színpad a közép-
iskolás korúaknak Csokonai Karnyóné-ját
mutatta be. Már többször szóltunk erről a
pécsi kezdeményezésről, miszerint az
ország egyik legfelkészültebb amatőr
színháza magára vállalta a közép-iskolás
korúak nak szóló, darabválasztásban
jórészt a tananyaghoz igazodó
előadásokat. Az Antigoné és A fösvény után
a Karnyóné következett, amelyet - némileg
szakítva a darab eddigi előadás-módjával
-- Bécsy Tamás Csokonai-kutatásaira
támaszkodva játszanak.

Lukács József (Bohóc) és Kovács Kriszta (Macs-
ka ) A hatalmas sz ín rabló pécsi e lőadásában

A pécsiek felfogásában a darab nem
egyszerűen fergeteges diákkomédia --bár
az is -, hanem sok szállal kapcsolódik kora
politikai valóságához, a költő
kiszolgáltatottságához, ezért az
előadásban érvényesülnie kell a műben
meglévő szatirikus, tragikus felhangok-
nak is. Az előadás egy előjátékkal bővült.
Az előcsarnokban, a gyülekező nézők
körében színjátszók bukkannak föl, akik
bábokkal néhány jelenetet mutatnak be a
Karnyónéból s más Csokonai-darabokból,
s néhány dalra tanítják az egybegyűlteket.
Fekete csuklyások jelennek meg, és szét
akarják kergetni a játszókat-dalolókat.
Hangszóróból egy hang szólal meg,
elhangzik Festetics Györgynek - akinek
birtoka volt Csurgó, a darab születési
helye, s akinek szolgálatában
tanítóskodott a költő Csokonai-hoz
intézett levele, amelyben megfeddi a
poétát, amiért olyan darabokat ír és mutat
be, amelyek rossz irányba befolyásolják a
tanulóifjúságot, és nemtetszést, fölösleges
politikai koccanásokat válthatnak ki a
Habsburg-udvarnál. Javasolja a javaslat
persze követelésnek is tekinthető, a
csuklyások jelenléte ezt félreérthetetlenné
teszi --, hogy csak ártatlan, közömbös
dolgokról szóló s a diákság épülésére
szolgáló művet adasson elél. A csuklyások
bevonulnak, és a terem végén a közönség
fölé maga-sodó lócán helyezkednek el. Az
előadás



László pontosan ügyel az arányok ra, pergő
komédiát és gondolkodtató példázatot
játszat színészeivel.

*

Az évad alighanem legsikeresebb gye-
rekelőadása Kaposváron született. Lázár
Ervin, aki utolérhetetlenül kedves humorral
rajzolja meg emberszabású állat- és
állatszabású emberfiguráit, darabot írt a
színház számára. Pontosabban a nagy sikert
aratott könyvéből, a Berzsián és Didekiből
készített azonos címmel színdarabot. Nem
csupán párbeszédesített, nemcsak
dramatizált, hanem új művet írt, de úgy,
hogy minden lényeges elemet átemelt az
előzőből.

Lázár Ervin ötletei általában roppant
egyszerűnek és logikusnak tűnnek. Ez-úttal
is csak arról van szó, hogy eljátszik azzal a
gondolattal: mi történne, ha mindaz, amit
az emberek rosszkedvük-ben, mérgükben
egymásnak kívánnak, valóra válna? Mi
lenne, ha a „Csípjen meg a dér!"
felmordulásunk hatására partnerünk tetőtől
talpig hófehéren csillogna, vagy ha az
„Üssön beléd a mennykő!" kívánságunk
hatására a bennünket felbosszantó egyénbe
hatalmas dörgések közepette villám
csapna? S lám, Berzsián, a szomorú, már
jobbladákat írni sem tudó költő
rosszkedvében

Tiptop (Juhász László) és Lipitloty (Güth János) a Karnyónéban (Tóth László felvétele)

mindenkire ehhez hasonló kívánságokat
zúdít, s ezek valóra is válnak. Az ebből
adódó bonyodalmak elevenednek meg a
Latinca Sándor Művelődési Ház színpadán,
Lengyel Pál rendezésében, jobbára a
színház vezető színészeinek meg-
elevenítésében.

A megelevenedés ezúttal szinte abszurd
lehetetlenségnek tűnik azok számára, akik
ismerik a könyvet, hiszen mennykövek
csapkodnak, rézfán réz-angyalok
fütyülnek, megelevenedik egy kantáta,
összedől, majd újból felépül egy város és
í g y tovább. A technikailag nem
különösebben felszerelt szín-padon Szegő
György díszlettervező jó-voltából a csodák
mégis megszületnek, méghozzá abban az
egyszerre valódi és mesés stílusban-
modorban, amely Lázár Ervin nyelvi
világát is jellemzi. A csodák leplezetlenül
technikai trükkökre épülnek, mégis úgy
hatnak, mintha igazi varázslat jönne létre.

Ebből az előadásból is az az egyedülálló
művészi magatartás sugárzik, miszerint
nincs különbség gyerek- és felnőttszínház
között, a gyerekeknek ugyanúgy kell
játszani, mint a felnőtteknek. Az, ahogy
egyenrangúnak te-kintik színészek-
rendezők s minden közreműködő a
gyereknézőt, az előadás minden
komponensében megnyilvánul. A játékos
díszletek, a minden célra felhasználható
bútorok, a már említett csodák, a
csúfondáros, mégis lírai zene, a hallatlanul
intenzív színészi jelenlét, a felszabadult
játéköröm és a szigorú együttes munka
külön-külön és együtt szolgálja az írói
mondandó életre keltését. Rajhona Ádám,
Csákányi Eszter, Bezerédi Zoltán, Gőz
István, Csernák Árpád és a többiek mind a
kaposvári gyerekszínjátszás Pinokkióval
fémjelzett legjobb színvonalát megközelítő
előadást hoztak létre, s egyben Lázár Ervin
első igazi színpadra lépését segítették elő.

Nem véletlen, hogy egyre több bérleten
kívüli előadást tart a színház, s ezekre a
gyerekek, akik az iskolával már látták a
darabot, most szüleikkel mennek el. Hiszen
nem csak gyerekelőadás ez a Berzsián és

Dideki ! Nem csupán egy mese elevenedik
meg, hanem az író sajátos filozófiája is
érvényesül, így mindenki megtalálhatja az
előadásban a magának való mondandót.
Aligha tévedek, ha megjósolom: a
következő évek gyereksikerdarabja a

Berzsián és Dideki lesz!

folyamán, ha bármiféle olyan szöveg
hangzik el, amely a napóleoni háborúra,
az abban játszott csúfos osztrák-magyar
szerepre vagy magára a császárságra
utalna, a csuklyások koppantásokkal
nemtetszésüknek adnak hangot, leállítják
a játékot. Ebben a megközelítésben
Kuruzs egyértelműen Csokonai, s Karnyó
a Napóleon elleni hadakozásokból tér
vissza. Ebből a felfogásból rögtön más
színezetet kap Lázár híreket vadászó és
továbbadó jellemvonása, ugyanis míg
általában félművelt, kissé ütődött alaknak
szokás a boltossegédet ábrázolni, itt olyan
figura lett, aki a csuklyásokat kijátszandó
keveri folyton a valódi és az álhíreket.

Karnyó megjelenése és néhány monda-
tos elbeszélése viszontagságos hadiélmé-
nyeiről az előadás egyik csúcspontja
(holott általában ezzel a jelenettel nem
tudnak a rendezők mit kezdeni!). A két-
szintes színpad felső részén francia tri-
kolort képező kelmék alatt, diadalmas
pózban szavalja el a színész a franciák
legyőzetésének nyilvánvalóan perszifláló
leírását. A lelkendező szöveg és a látvány-
intonáció kettőssége s így a jelenet valódi
tartalma kézenfekvő. Ugyan-akkor nincs
agyonideologizálva az elő-adás,
megmarad ellenállhatatlanul bő-vérű
komédiának, a rendező, Bagossy


