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Látvány és színház

A Hamlet Győrben

1.

Az »abszolút látványszínpad" (O.
Schlemmer; Bauhaus Színház, Corvina
1978. 12. old.), a végtelenszerűen áradó,
minden mozzanatában, terének minden
változásában jelentést hordozó, fény, ár-
nyék, hangzás teljes szintézisét megte-
remtő színház álma örök, mindig lehe-
tetlen és újra követelhető.

A látvány, a képalakítás végső soron a
színpad vízióvá változtatásának kérdése.
A mesterségesen teremtett, szimbolikus
tér öntörvényűvé válhat, határozott-
ságával, esetleges kíméletlenségével nem
pusztán szolgálja a szöveget, hanem a
rendező álmának teljes értékű képviselő-
jévé, gondolata érzéki lenyomatává Iehet.

Az abszolút látványszínpad nem korlá-
tozódik a tér fontosságának, lényegessé-
gének kérdésére. Az ilyen színpad nem
díszletet követel, annál jóval többet. A
tervező nem szolgája, sőt, nem is csupán
társa a rendezőnek. A látvány
abszolútummá emelésének esetén csak a
térben, csak a látványban gondolható el az
előadás. A rendező ebben az eset-ben
szinte semmit sem bízhat a szóra, mindent
a láthatóság fényébe kell hogy emeljen.
Ha következetesen végiggondoljuk, az
ilyen színház marionetté változtatja a
színészt, az egész térben értelmezett,
maximálisan koreografált mozgás
kifejezését követeli meg, az egyéniséget
látszatra teljesen visszavonja. Az előadás
pszichikai realitása nem az egyéni akciók
összegében áll, hanem folyamatosan, a
látvány változásai során bomlik ki, válik
valóra. Mindez nem jelenti a színész
munkájának lélektelenné változását, nem
jelenti az embertelenséget, az abszolút
balett például teljesen személytelen, és
ugyanakkor maximálisan emberi. (Holott
épp a balett kapcsán merül fel Kleist
antigravitáns problémája, emberi és gépi
összefüggésében.)

Ha továbblépünk, belátható, hogy a
szöveg is kiiktatható, ebben az esetben
illusztrativitása tény, segédeszközzé,
mankóvá degradálódott. Mindez elfo-
gadható, ha a történés, a szituációk jelen-
tése, a drámai ív alakulása teljes mérték-
ben láthatóvá vált, a mozgások, a fények,
árnyékok, ritmusok, hangeffektusok új

minősége teljességet adott. Ebben az eset-
ben a dráma már nem a beszédben rejlik,
nem azon keresztül válik érthetővé, min-
dent a vizualitás hordoz, semmi sem
szorul kommentárra.

A konstruktivizmus, majd a Bauhaus,
saját hagyományának megfelelően az
absztrakció színtereként, a geometria --
metafizikájának - megvalósulásaként
képzelte el színpadát. (Schlemmer uo.) A
tér itt szigorú és áthatolható, világos és
szerkesztett volt, az üveg, az éles,
kontúrral rendelkező fény, a vertikális,
horizontális osztások alapvetőekké váltak.
A ráció, a szerkeszthetőség totalitásába
vetett bizalom is a transzcendentális
vonatkozások megjelenítését szolgálja, az
érzékek struktúrába szorítása, az érzelmek
egyértelművé tétele nem jelenti azok
megszűnését, kiirtását. A gépbalett nem
embertelen, nem érzelemmentes.

2.

Jelen esetben látványszínpadról, de nem a
konstruktivista hagyomány folytatásáról
van szó. Győrött a Kisfaludy Szín--
házban Bódy Gábor és Szikom János
rendezésében, Bachman Gábor „díszle-
teivel" került színre a Hamlet. Bachman
építménye, az általa létrehozott színpad-
kép az abszolútumra tör, az előadás meg-
közelítése ezért csak ennek megértésén
keresztül lehetséges úgy, ha tiszteletben
tartjuk mindhármójuk akaratát, elképze-

lését. (Hármójuk munkája végső soron
széjjelválaszthatatlan, társfelelősségük
vitathatadan,i ha rendezésről írunk, abban
éppúgy szerepet kap Bachman, mint a
látvány elemzésekor Bódy és Szikora.)

Ennek a Hamletnek a tere áthatolha-
tatlan, fenyegető, kiismerhetetlen. Első
pillanatban a színpadkép érthetetlenül
kaotikus, arányai idegenek, maximálisan
dezantropomorfak, az egész forgószín-
padot elfoglaló építmény nem emlékeztet
semmire, s egyetlen formából létreho-
zottsága ellenére is szétesett, követhe-
tetlen. (Ugyanakkor tudjuk, hogy e „dísz-
let" valamiképp az agy belső szerkezeté-
nek allegóriája. Ha ez igaz is, a nagyítás
révén minden hangsúly döntően meg-
változik. A mikroszkóp alatt feltáruló
emberi és érthetetlenül idegen világ, vagy
a pop art több méteresre növelt használati
tárgyai, méteres szendvicsei-nek
fenyegető gúnyja ismert példák az
arányváltozásból következő kiszámítha-
tatlanul súlyos jelentéseltolódásokra.)

Az előadás alkotói számára a megte-
remtendő világ, az előadás lényege ez a
tér. Nem allegória, nem szimbólum; az,
ami. Önmaga hordozója, az akarat szerint
megnyilvánuló és megnyilvánító erejű tér:
a Hamlet lényege. Minden, ami történik, a
láthatóságot szolgálja, vagy arra törekszik,
mindaz az elgondolás, ami követhető, csak
ezen keresztül érthető.

Ennek az építménynek - nem véletle-
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nül nem nevezzük szerkezetnek - dísz-
letkénti leírása megoldhatatlan. Látszat
szerinti strukturálatlansága miatt interp-
retálhatatlan, a vázlatrajzok v a g y a fény-
képek alig érzékeltethetik sajátosságát és
egyediségét - de valószínűleg a tervező
törekvése is épp ez volt. Áthatolhatatlan,
ugyanakkor alagutakkal átjárt,
nyilvánvaló és titkokkal teli, kidolgozat-
lan és túlrészletezett, öntött formákon,
tagolatlan tömbökön afunkcionális kö-
telek lógnak, ereszkednek, csüggenek.
Nem emlékeztet semmilyen létező ismert
építményre, épp ezért a fenti jelzők is ké-
tes értékűek, valójában nem mondhatjuk
meg, mihez képest kidolgozott, mihez
képest tagolatlan. Mindkét hatást tetten
érhetjük, a tér folyamatosan érzékelhető
kétértelműsége tény. Nemegyszer túl
nagy a szereplőkhöz képest, feleslegesen,
nyomasztóan szorítja össze arányaival a
színészeket, máskor alig lehet elférni az
öntött, síkokat alig tartalmazó formák
közti odúkban, résekben. A szereplők
soha nem bejönnek, mindig
előbukkannak, nem kimennek, hanem
eltűnnek.

A forgás és a kiismerhetetlenség révén,
ha kell, e tér áthatolhatatlanná válik,
titkait elrejti, ha kell, labirintusból
kiáltóan üres, támpontot nem nyújtó
puszta anyaghalmazzá lesz.

Mindez egyszerre megvilágított és vi-
lágít. A geometria tagadására épülő for-
mák a fényeket elcsúsztatják, széjjeldob-
ják, a vetett árnyékok síkjait elúsztatják.
Egyértelmű fények, árnyékok a téren
belül nincsenek, ezeket csak a fekete hát-
térfüggönyön követhetjük.

Minden, ami a színpadon áll, mozog,
minden zene, gyúló és kihunyó fény azt
mutatja, hogy a világ, e tér kiismerhető-
sége kétes, átláthatósága kizárt, rende-
zettsége homályba vész.

Utaljunk előre. Rosencrantz és Guil-
denstern első belépésükkor vakként ta-
pogatják végig az előszínpadig vezető
útjukat. Forgolódnak, hajlonganak, ma-
rionettszerű mozgásuk nevetséges és ré-

mületes egyszerre, ügyetlenek és vissza-
taszítóak. Épp olyan vaksin hunyorog-
nak ebben a térben, ahogy lehetséges itt,
pontosan látnak, azaz tudják, jobb, ha
tapogatóznak, topognak. Útjukat kötelek,
kiismerhetetlen formák jelzik, a víz-
szintes, horizontális tagolás biztonsága
nagyobbrészt elveszett. És mindez : lágy,
pontosabban annak hat. Az élek elmo-
sottsága, az emeletmagas átmenetek, a
vájtnak ható lépcsők kuszasága egyrészt
visszavonja a strukturáltság élményének
biztonságát, másrészt semmilyen módon
nem utal az organikus közegek magától
értetődő biztonságára sem. A látvány,
ebben a produkcióban, ismeretelméleti
kérdés - és a lehető legdurvábban, gya-
korlatian az.

3.
Témát és némiképp stílust kell váltanunk.
E Hamlet-előadás lényegét, szöveg és
színpad összefüggéseit keresve nem
hivatkozhatunk minden további nélkül a
látványra. Az egész előadás különböző
szintekre esett szét, ebből következik.
hogy a kritika némiképp éles tagolása is
elkerülhetetlen. Itt az idő megkér-
deznünk, mi köze mindennek a Hamlet-
h e z ? Pontosabban: az a színpadkép, ame-
lyet megkíséreltünk leírni, és némiképp
interpretálni, milyen szálakon kötődik a

H a m l e t h e z ? Igazolja-e, és ha igen, mi-
képp, az előadás lényegi eleme, a látvány,
önmagát. Képviseli-e tehát az építmény a

Hamlet valamilyen szellemiségét, s ha
igen, miképp alkalmazkodott mindehhez
az előadás egészének szelleme, mi történt
a színészekkel, a szövegmondással, a já-
tékmóddal. Eggyé vált-e a két közeg -
beszéd és látvány - vagy csak egymás
mellett létezett? Azaz minden abszolút
látványra való törekvés ellenére nem
maradt-e mindez mégis díszlet, s ekkor
nem vált-e feleslegesen túlméretezetté,
nemegyszer bosszantóan kizárólagossá?
Sikerült-e inherens kapcsolatot teremte-ni
a színpad és a színészek között, a ren-
dezés kiterjedt-e a kapcsolat megterem-
tésére vagy sem, ez az egész előadás alap-

kérdése. (Legalábbis a kritikusnak ez a
véleménye.)

A rendezés Hamlet-víziója, megvalósí-
tandó benyomásuk a szövegről, nem a z

egész előadás alapján rekonstruálható.
Mindaz, ami érthető és magyarázható a
látványból, egyes összefüggések kidolgo-
zásából és döntően Cserhalmi György
alakításából, magatartásából érthető. De
nem hatotta át a koncepció a szöveg egé-
szét, nem terjedt ki a színészek bevonására,
s ez súlyos feszültségekhez, egyenetlen-
ségekhez vezetett.

Mert a töredékeiben visszakövetkez-
tethető Hamlet-vízió egyébként megfelel a
látvány alapjelentésének. Hamlet itt a
kiismerhetetlen és áthatolhatatlan világ
elszenvedője, számára a hiábavalóság
alaptény, döntő súly esik tehát az első
monológra............Oh, Isten, Isten! Mily
unott, üres, / Nyomasztó nékem e világi
üzlet. . ." Amikor e szöveg elhangzik, még
szinte minden hátravan. Ha hang-
súlyozzuk, amint Cserhalmi ezt tette, e
szöveg jelentőségét úgy lassan beláthatóvá
lesz, hogy valójában Hamlet számára már
minden megtörtént. A gyilkosság ténye,
amelyet megtudnia még hátravan, nem
jelent más minőséget, mint az el-sietett
esküvő, legfeljebb igazolja Hamlet
vélekedését a világról, de már nem
alapozhatja meg. Mindaz, amit odáig lá-
tott, elég már, elég az ürességhez, elég a
szorongáshoz, ez a világ: a „gonosz ha-
marságé". Hamlet a darab legelején kí-
vülálló („De törj meg, szívem, mert nem
szólhat a száj"), kíméletlen és tárgyilagos,
az elején is elmondhatná Yorick feletti
beszédét, a két tudás minősége ugyanaz,
csupán a helyzet változik köz-ben -
kíméletlenül, jóvátehetetlenül. Hamlet
végighallgatja atyját, és kívül-kerülése
véglegessé válik. A rendezés e tekintetben
félreérthetetlen volt. A szöveg árad a
hangszórókból, méltóságteljes, higgadt és
bosszúvágyó hangvétel-lel. Hamlet a
jelenet elején a körkörös építmény külső,
magas oldalán áll, hallván a szöveget
szinte leesik, a forgószín-pad némán
elfordul, a néző egyedül marad a hanggal.
Es Hamlet ott marad a tér szélén,
Cserhalmi végig ott kapaszkodik a
díszletbe, amint visszafordul, a kép, a
jelentés, a fenyegető igazság lassan fel-
sejlik. A szöveg, a bosszú hangja: parancs
volt. Hamletet mindez hóhérrá teszi, a
gyilkosság önmagában nem bíráskodás. És
ekkor válik lényegessé az első monológ
kiemelése. Hamlet adott személyisége
lényegéhez tartozó, mindent átható
kétkedése által válik képessé

Ophelia: Leviczky Klára



a hóhérszerep elkerülésére, arra, hogy ne ő
váljon a bosszú eszközévé, hanem tettét
emelje fel önmagához. Kikezdvén jogát a
gyilkosságához. És mindez, az oly jogos
kétkedés, az undor, az üresség folyamatos
tudata lesz minden tragédia forrásává.
Hamlet nem hóhér, erre képtelen, és a
kizárt ember kínos időhúzása, önmagához
való ragaszkodása, vétlenül vagy nem,
gyilkossá teszi. Visszakerülni a világba
már csak halálok útján lenne lehetséges. Á
világ rendezetlen, alapvetően
kiismerhetetlen, entropikus. Mindenki
kénytelen elviselni mások bűnei-nek
következményeit, éppúgy, mint sajátjait, a
világ üressége és nyomasztó mi-volta
folyamatosan bebizonyosodik.

Pár dolgot el kellett volna döntenie a
rendezésnek, épp a kiismerhetetlenül bo-
nyolult egyensúly megteremtése végett.
Nem volt egyértelműen kifizetődő eljárás
Polonius teljes lerombolása, abszolút
fecsegővé, hülye vénemberré tétele. Mert
akármilyen is Polonius, ez nem változtat
azon, hogy halála semmit sem teljesít be,
halála Hamlet számára a vég kezdete.
Ahhoz azonban, hogy a nézővel ezt nyo-
matékosan érzékeltethessük, nem szük-
séges a durva, karikaturisztikus túlzás.
Nem érdemes igazságot osztani: ehhez a
szerkezet túl érzékeny. Ugyancsak
érthetetlen maradt Ophelia kidolgozat-
lansága, realitásának visszavonása is. Aki
ilyen Poloniusnak engedelmeskedik,
annak bűnhődnie kell, s ez megint csak
túlzott egyértelműségekre vezet. Laertes
bonyolult helyzete sem nyert értelmezést.
Nem volt követhető, hogy milyen utat jár
be, az érthető bosszúvágytól és
igazságkereséstől az aljasságban való
részvételig, ugyanolyan merev hősies volt
mindkét helyzetben, s ez már zavaró is.
Claudius útja sem volt kidolgozott. A
leplezett tett miatti rettegés és a lassú, de
elkerülhetetlen vég előli nyílt menekülés
között - az ima - sok idő telik el. Ez a
Claudius már az elején hétpróbás
bitangként mászkál a színen, ami a néző
megnyugtatásán kívül semmire sem vezet.
Ha Fortinbras megérkezését -- fény-nyel,
díszlettel, hanghordozással - mani-
fesztáltan külsődlegesnek tekintjük, úgy
ezt Horatióval való párbeszédében érzé-
keltetnünk kell. Ehhez viszont Horatio
Hamlethez való viszonyának kizáróla-
gosságát kell kiemelni, ami viszont megint
nem történt meg. Szinte semmi sem volt
észrevehető kettőjük tragikomikus
viszonyából. Horatio mindenképp
Hamletet követi, Hamlet viszont épp nem
halad semerre. Horatióval

szembeni meghatottsága ebből ered, nem
egy véletlenül megmaradt barátság ez. Ő
látja, hogy mindez már-már groteszk, s
ez valóban megható.

Mindezek a relációk kidolgozatlanok
maradtak, a szöveg felmondásán túl az
összefüggések elhalványultak, a drama-
turgiai munka igénye egyértelműen lát-
szott ugyan, de konzekvens végigvitelére
nem került sor. Ezért történt, hogy a
látvány nagyvonalúságával, egyértel-
műen végiggondolt jellegével szemben
mindez kidolgozatlannak, töredékesnek
hatott.

Á rendezés érdeklődésének homlok-
terében csupán Hamlet alakjának megte-
remtése állott. Cserhalmi György szere-
pet kapott - ebben a térben, ebben a lát-
ványban is. Hangütése világosan követ-
hető maradt. Iróniája épp oly mély, mint
fájdalma mindahhoz, amihez nincs köze,
vonzódik és undorodik a világtól. Cser-
halmi fizikai adottságai t maximálisan
kihasználja, egyedül ő tesz eleget e lát-
vány követelményeinek, mozgása, járása,
indulatos kirobbanásai kellően megter-
vezettek. O otthon van ebben a világban.
Teljesítménye s ez független tőle ott
romlik le, ahol a dialógusokra kerül a sor:
társai nem követik őt, sem játék-módban,
sem intenzitásban.

Úgy tűnik, szinte egyedül ő érti, milyen
Hamlet is ő, magánya kettős, épp olyan
egyedül van az előadás megvalósításá-
ban, mint a szöveg teremtette világban.
Különös módon ezt is előnyére fordítja:
iróniája, nyeglesége, szomorúsága időn-
ként ebből is ered. Alig párszor kerül jó
helyzetbe, kidolgozott, megrendezett
helyzetbe. Horatiót Bán János játssza, s
ha nem is rosszul, de érthetetlenül halvá-
nyan és ugyanakkor teátrálisan is. Holott

mint tavaly is kiderült - valóban te-
hetséges, elmélyült színész.

S ezen a ponton fel kell vetnünk a ren-
dezés felelősségét a színészi munka minő-
ségének tekintetében. Ugyanis elmond-
hatjuk, hogy nagy részük valóban rossz
volt. Idegenül érezték magukat ebben a

közegben, képtelenek voltak alkalmaz-
kodni e térhez, követni a rendezés szel-
lemét. Konvencionális, életidegen, tisz-
tázatlan játékmódokat összekeverő ala-
kítások sorát láthattuk.

De ugyancsak cl kell mondanunk, hogy
- megítélésünk szerint a színészek
legnagyobb része tudta, hogy rossz.
Tudták, hogy idegenek, érezték, hogy
nem ők a lényeges részei ennek a pro-
dukciónak. (Nem vagyok bizonyos ab-
ban, hogy kellő figyelem és instrukció
jutott számukra.) Elesen fogalmazva:
nemegyszer ottfelejtett kelléknek tűntek a
szereplők, s ha a rendezés nem tudta,
mitévő legyen velük, miképp várhatnánk
el tőlük, hogy megteremtsék helyüket egy
igen monumentális, gondosan eltervezett
konstrukcióban.

Á színészek ellen voltak a jelmezek is.
Különös módon, épp ezen az előadáson,
az átlag alattian rosszak voltak. Ponto-
sabban: árulkodóan mutatták, hogy me-
lyik szereplő, melyik szituáció az,
amellyel valóban foglalkoztak, amelyet
valóban kiforrottan megvalósítottak. For-
tinbras idegensége például látható volt, ő
jelmezét viselte a jelmezek között. Ro-
sencrantz és Guildenstern ruhái is meg-
feleltek céljuknak, elég lazák, ironikusak
voltak. Egyébként stílustalanság és feles-
leges díszítettség jellemezte a ruhák nagy
részét. Hamlet - Cserhalmi járt a legjob-
ban, egyszerű nadrágot, fekete ing-kö-
penyt viselt, s ez semmiképp sem aka-
dályozta mozgásában.

Ezek után túlzásnak tűnik minden
egyes alakítás külön méltatása, illetve,
szigorú megfeddése. Ezek a szerepek,
vitathatatlanul kiválóak, és épp ezért
nemegyszer egy-egy színésznek jóval
többet, jóval igazabb teljesítményt kel-
lett volna nyújtania.

Feltétlenül ki kell emelnünk Martin
Márta Gertrudját, ha teljesítménye egye-
netlennek bizonyult is, de Hamlettel való
jeleneteiben megtalálta saját hangját,
hiteles volt kétségbeesettsége, szenvedé-
lye, az anya- és nőszerep kettősségében

Áts Gyula (Claudius) és ifj. Újlaky László (Laertes) (MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)



széjjelszakadó ember viaskodása. A ví-
vásjelenetben - függetlenül attól, hogy a
rendezés minderre nem utalt, nem mutatott
- egyértelművé tette, hogy a pohár kiivása
nem véletlen, hanem öngyilkosság.
Szerepértelmezés kérdése ez, de a halál
visszaviszi őt Hamlethez, meg-szünteti
kettészakítottságukat, feloldja élet és
erkölcs feloldhatatlan ellentétét.

Leviczky Klára Opheliája valójában
csak egyetlen jelenetben, Hamlettal való
dialógusában volt önmaga, sem Laertessel,
sem Poloniussal való viszonya nem volt
értelmezve, árnyalatlan, sematikus maradt.
Önálló értéket teremtett Szolnoki Tibor
Guildensternje, mélyen megér-tette a
marionettszerűen vakoskodó el-veszett
ember jelentőségét, egész moz-
gáskultúrájával, arcjátékának finom iró-
niájával érzékeltette ezt.

Á győri Hamlet tehát igencsak felemás
alkotás. Született egy vitathatatlanul fontos
előadás : olyan koncepcióval,
megközelítéssel, ami megragadó és alap-
vető. Á színház totális látvánnyá emelé-
sének kérdése, ennek megteremtése döntő
feladat. Mindez egy nehéz helyzetben
levő, társulatát most alakító színházban
történt, a színészek zavara ebből is ered-
het. Nem vált eggyé az előadás, arány-
talanságról, tévedésekről beszélhetünk.
Mindez nem von le semmit annak a kí-
sérletnek és útnak az alapvető fontossá-
gából, amit Bódy Gábor és Bachman
Gábor évek és filmek óta járnak, s amely-
hez most megnyerték Szikora Jánost, akit
elismerés illet bátorságáért.

Shakespeare: Hamlet (a győri Kisfaludy Szín-
ház és a Magyar Televízió közös vállalkozása)

Fordította: Arany János. Társrendező:
Szikora János. Rendező: Bódy Gábor m. v.
Díszlettervező: Bachman Gábor m. v. Zene:
Vidovszky László: Jelmeztervező: Tabea
Brumenscheid. Dramaturg: Kozma György.
Mozgás: Pintér Tamás m. v.

Szereplők: Cserhalmi György, Áts Gyula,
Martin Márta, Bán János, Mester János, ifj.
Újlaki László, Leviczky Klára, Uri István,
Szolnoki Tibor, Forgács Kálmán, Pálfai
Péter, Sipka László, Bors Béla, Kuti László,
Bobor György, Szűcs István, Kozma
György.
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Gyerekek színháza

Országos színjátszó-találkozó Pécsett

Össze lehet-e egyeztetni a nevelésköz-
pontú drámajátékokat a közönség elé vitt
produkcióval? Mikor szabad egyáltalán
közönség előtt megmutatkoznia a
gyereknek ? Milyen védő körülményeket
kell biztosítani a fiatalok számára ahhoz,
hogy személyiségkárosodás nélkül vé-
szeljék át az előadást megelőző kon-
centrált munkát s magát a jelentős fe-
szültséggel és sokak által gyanúsnak tar-
tott örömökkel járó előadást?

Eddigi tapasztalataink szerint az álta-
lános iskolás korosztály esetében többet

ér a hosszú hónapokon át tartó, gazdag
és érdekes előkészítő folyamat, mely nem
föltétlenül csúcsosodik ki előadásban,
mint egy „díjra korbácsolt" roham-csapat
bemutatója egy fesztiválselejtezőn. De
csak álszentség vagy tehetség-hiány
tagadhatja le azt a jelenséget, hogy a
színjátszásra, drámajátékra szövetkezett
gyerekcsoportok jelentős hányada előbb-
utóbb közönség elé akar lépni, s a
magamegmutatáson túl közölni akar
valamit, s akarja tudni, hogy amit csinál,
az jó-e, tetszik-e, érthető-e másoknak. Á
pedagógiai mértékkel mért nevelő-munkát
a közönség elé lépés pillanatában
megszorítja az esztétikai követelmények
sora, s bebizonyosodik, hogy a leg-
érzékenyebb tanár is csak akkor készíthet
elő produkciót, ha a színpad törvényeivel
tisztában van, mert egy rossz előadásban a
gyerek még kiszolgáltatottabbá válik, mint
a felnőtt színész, s a rossz
gyerekprodukció nem csupán esztétikai,
de pedagógia bűnténynek vagy balesetnek
is számít.

Pécs városa hatodszorra adott otthont
annak a több száz gyereknek s annak a
körülbelül százfőnyi szakembergárdának,
akik a dramatikus nevelés jelenlegi
állapotának feltérképezése érdekében
most épp fesztivál formájában - nem
módszertani szeminárium formájában,
mint egy évvel ezelőtt - találkoztak egy-
mással. A fesztivál pedig, mit szépítsük,
produkciókat vonultat fel. Á gyerekelő-
adás minden színházi forma között talán a
leghervadékonyabb. Az iskolai év végén
virágzik, megér öt-hat bemutatót, vagy ha
nagyon sikeres, maximum ti-

zenkettőt, aztán kinőnek belőle a ját-szók.
Egy éve futó produkció már matuzsálemi
kort, s a bemutatóhoz képest belső
arányaiban jelentősen megváltozott
előadást jelent.

Körtánc és korona

Pinczehelyi Sándor pécsi képzőművész
munkája az az embléma, amely a ma-
gyarországi gyermekszínjátszók minden
korosztályának találó jelképe lett, s melyen
a legkisebbek ritmusjátékának kör-tánca
idéződik fel, de ha akarom, a klasszikus
mesék királyi koronája látszik, s
meghatározó alapalakzata a maszk, táguló,
mozogni látszó nagy szemekkel.

Ebből a fesztiválból érdekes módon épp
a korona hiányzott, azaz kevés volt
azoknak a mesejátékoknak a száma, me-
lyek azelőtt a bemutatók zömét képezték,
ritkán örömére, többször bánatára a
közönségnek. Á kölcsönzőből kivett
bádogkeménységű ruhákat annyit kár-
hoztatták, a ragasztott bajusz addig csik-
landozta a játszók orrát, a hozzáférhető
mesedramatizálások jelentős hányadának
bárgyú dialógusai addig gyötörték a já-
tékosokat s a nézőket, míg végül maga a
mese szorult háttérbe. Most pihen talán,
míg meg nem születnek azok a formák,
melyek kellő játékbiztonságot, rugalmas
játéklehetőséget adnak, s melyek-ben jó
lesz „királynak lenni"...

Lázár Ervin Négyszögletű kerekerdőjének
lakói is alig jelentek meg most, pedig
Mikkamakka és Bruckner Szigfrid érin-
tésnyi közelségben él a legtöbb iskolással.
Az a helyzet azonban, hogy mind a
királyos mesék, mind Lázár Ervin törté-
netei jelentős dramaturgiai beavatkozással
vihetők csak színre, ez pedig biztos kezű
dramaturgot, mi több, leleményes rendezőt
igényel, határozott „színpadi
megformálást", még akkor is, ha nem
pódiumon, hanem a közönség közelében
zajlik a játék.

Korona tehát alig akadt, de „körtánc",
vagyis kötött ritmusú szerkesztett játék,
melyet versekből, dalokból, gyermek-
játékokból állítanak össze, idén is elég sok
pergett le, ha nem is annyi, mint két-három
évvel ezelőtt, amikor ország-szerte döngött
a színpad anyányi lányok ugróiskolái alatt,
s tapsolt és kánonban beszélt mindenki.
Hogy káros túlhajtásoktól mentesen
milyen nagyszerű játék születhet ebben a
műfajban, ezt mutatták meg a tamási
úttörőház „Csicsergői", s a vezetőjük,
Csekéné Bakonyi Ágota. Az első
osztályosok öröm az iskolában címmel
mutatták be játékukat, áradó,


