
tok. Olyanok, mint a pokol bugyrai. Azt
már tudjuk, hogy a parazitizmus, még ha
nem is elsőrangú produkciókban
tükröződik, de mégis egységesen ér-
dekelte az idei színházi évadot. Ha nem
is tudatosan, legalább spontán módon
valahogy végigszőtte az egész évet. Hogy
miért nem jobbak a darabok és a
produkciók? Hogy miért kerülhetett
színre például Moldova vagy Ördögh
Szilveszter rendkívül gyenge produkció-
ja? Annak is megvan az oka. Tudniillik
ennek a parazitizmusnak az érzése van
mindenkiben benn. Az ugyanis minden-
ki számára világos, hogy a magyar társa-
dalmi életben az élősdiség feltörőben van,
s nem visszahúzódóban. Az azonban nem
áll tisztán előttünk, hogy vajon ezen az
élősdiségen belül, melyet mint nagyon ál-
talánosat érzékelünk, milyen benső kohé-
ziós erők vannak. Határozatlanok va-
gyunk abban a tekintetben, hogy valójá-
ban mit tekintsünk tiszta élősdiségnek, és
mit az élősdiség érvrendszerének. Ez
utóbbiról tudjuk, hogy van. Tudjuk, hogy
perrendtartásszerűen minden nap-lopó be
tudja bizonyítani, hogy mások, akik
egész nap dolgoznak, és keveset ke-
resnek, sokkal inkább naplopók, mint ő.
Csak azt nem tudjuk még világosan, hogy
hol rejtezik az igazi parazita.

Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy
megmondjuk: szatírák fognak születni
akkor, ha erre a drámaírók, a színházak
rájönnek, vagyis a társadalmi tudatban
világosabb lesz az értéktelenség helye és
szerepe a világban. Ezek azonban valódi
szatírák lesznek, s nem kabarétréfa-so-
rok.

S éppen a fentebbiekből következik,
hogy az egész problematika egyik
legpregnánsabb kifejezőjévé Szakonyi
Ká-

roly Holdtölte című darabja vált. A Ma-
dách Kamarában bemutatott dráma címe
már önmagában is mutatja, hogy a
legvilágosabb éjszakáról szól. Minden
sötét, és mégis világosnak érezzük. A
hold süt, teljes fényével, de mégis sötét
van. A darab szereplőpárja vendégeket
várt, de a vendégek nem jöttek. Marad a
telefon, és marad az a játék, melyet az
emberek önmaguk és egymás kínzására
kitalálnak akkor, ha nem tudnak idejük-
kel és energiájukkal mit tenni. Önma-
gukra zúdítják a parazitizmust, s nem
tudni, vajon ilyenek-e vagy csak egyet-
len estére váltak azzá. Eljátsszák a félté-
kennyé tevést és a feloldódást, eljátsszák
mindazokat a problémákat, amelyek le-
hetnének a valóságban, ha vannak. Itt
nem tudni, hogy vannak-é vagy sem,
csak holdtöltére találtattak ki vagy a
holdtölte fénye világítja meg ezeket.

Így jön létre az a játék, mely azt is sej-
teti, hogy mialatt általában a közvéle-
mény elítéli a nem hasznos életet, nálunk
ennek ellenére a haszontalanság játékai is
folynak. A színpadon és az életben is.
Sikk lett haszontalannak lenni vagy an-
nak látszani. Ugyanúgy, mint sikk lett a
haszontalanságot érvekkel és ürügyek-kel
az ellenkezőjébe fordítani. S ha a
Szakonyi-drámának más érdeme nem
lenne, azért ennek a problémafelvetés-
nek az értékei mégis becsülendők.

Érdemes tehát elgondolkozni ezen az
évadon. Nem annyira az egyes produk-
ciókon, mert azokról lényegileg csak azt
lehet elmondani, amit minden színházi
produkcióról; fel lehet sorolni erényeiket
és hátrányaikat, ötletességüket és ötlet-
telenségüket. De egészben mégis valami
mást mutatnak, mégis van bennük valami
tendencia, s ha ez a tendencia letisztul...

NÁNAY ISTVÁN

Gyerekszínházi
állapotrajz

Az elmúlt évad közepe táján mintegy hat
hét alatt végigjártam az ország azon szín-
házait, amelyek gyerekdarabokat játsza-
nak. Ezáltal nemcsak a szezon új bemu-
tatóit láthattam, hanem a repertoáron le-vő
régebbi produkciókkal együtt a szín-házi
élet egy szektorának viszonylag teljes
keresztmetszetét figyelhettem meg.

A gyerekelőadások készítőit fokozott
felelősség terheli: átmenetileg megnőtt az
igény vidéken és a fővárosban a
gyerekelőadások iránt, ám ezt az igényt
sem mennyiségileg, sem minőségileg nem
lehet kielégíteni. Még azokban a városok-
ban, ahol egy-egy vidéki színház játszik
gyerekdarabot, vagy ahol a Népszínház
gyerekelőadásai láthatók, csupán a gye-
rekközönség egy része tekinthető szín-
házba járónak, de az ország nagyobb ré-
szében a gyerekek gyakorlatilag nem ré-
szesülnek a színház kínálta élményben
vagy pedig csak a rendkívül különböző
színvonalú hakniműsorok áldásos tevé-
kenységét élvezhetik. Másfelől nézve: az
előadások művészi, pedagógiai, pszicho-
lógiai szempontokból a legtöbb esetben
átgondolatlanok, esetlegesek, mivel az al-
kotók híjával vannak a kellő és megala-
pozott elméleti és gyakorlati ismeretek-
nek.

A gyerekszínjátszásban kimondva vagy
kimondatlanul két meghatározó szemlélet
létezik. Az egyik a gyereket életkoránál
fogva kevesebb tapasztalattal, egyszerűbb
fogalmi gondolkodási készséggel, ám
korlátlan fantáziával és
beleérzőképességgel rendelkező teljes
értékű lénynek tekinti, a másik viszont a
fejlődés alacsonyabb fokán állónak. Ebből
következik, hogy az első szemlélet hívei a
gyerekeknek is bonyolult és teljes művészi
élményt kínálnak, és építenek a gyerek
fantáziájára, a másikéi pedig lekerekített és
redukált világképet, preparált tanulságokat
jelenítenek meg. A hazai gyerekelőadások
túlnyomó része a második szemlélet
jegyében készül, annak ellenére, hogy a
hazai és a nemzetközi szakirodalom egyre
inkább az elsőt részesíti előnyben.

Vizsgálódásom során tizenhét együttes
harminchárom előadásának elemzé-

Végvári Tamás és Gobbi Hilda Schwajda György A szent család című színművének Katona József
színházi előadásában (Iklády László felvételei)



sét végeztem el. Feltűnő, hogy a darabok
hetven százaléka (huszonhárom) magyar
szerző műve, s többségük élő íróé. Ha a
repertoáron szereplő, de általam nem
látott produkciókat is számításba vesszük,
az arány még inkább eltolódik:
harminckilencből huszonkilenc a magyar
mű, azaz a darabok háromnegyede. Az
írók közül Csukás István darabjait játsszák
legtöbbször ötöt mutattak be -, Jékely
Zoltán mesejátékát pedig két szín-ház
játszotta. A klasszikusnak számító mese-
és ifjúsági regények adaptációi te-szik ki a
külföldi szerzők műveinek javát, például a
Micimackót három helyen is bemutatták.

Amennyire örvendetes, hogy ilyen nagy
számban mutattak be magyar műveket a
színházak - bizonyítva ezzel, hogy a
magyar drámaírás istápolásában a maguk
területén és eszközeivel ezek a műhelyek
is kiveszik részüket -, annyira elszomorító,
hogy a gyerekelőadások legtöbbje súlyos
dramaturgiai következetlenségekkel,
átgondolatlanságokkal,
megoldatlanságokkal terhesen került
színre. Ebben közrejátszik az is, hogy a
gyerekelőadások előkészítésére még a
felnőtt előadásokénál is kevesebb figyel-
met és gondot fordítanak, hogy a szín-
házak gyenge pontja majd mindenütt a
dramaturgia, hogy a gyerekelőadások
rendezését gyakran bízzák kezdő ember-re
vagy olyanra, akinek más feladatot nem
akarnak adni.
Színházféle az óvodásoknak

Ahogy az óvodai nevelésben a tiszta ér-
tékek érvényesülnek, úgy abban a két
színházi foglalkozásban is, amelyet az
óvodáskorúaknak játszanak: a Budapesti
Gyermekszínház néhány színészének
kollektív műsorában, a Macska mester avagy

a Csizmás kandúrban, illetve a Mikroszkóp
Színpadon Levente Péter-Döbrentey
Ildikó Zűrhajójában.

Mindkét előadás a színészek és a gye-
rekek közös játéka, amely lényegében két
részből áll: egy lazító, ismerkedő,
hangulatteremtő előkészítésből és ma-
gából a mesés játékból. A Csizmás kan-dúrt
nem a Gyermekszínházban játssza a
társulat, hanem a Móra Könyvkiadó
székházának földszintjén, egy olyan
teremben, ahol nem különül el a játék-tér
és a nézőtér. A Zűrhajó szintén „rend-
hagyó" térben játszódik: a Mikroszkóp
Színpad amúgy sem élesen elkülönülő
színpad nézőtér együttesét a színészek,
mindenekelőtt Levente Péter és Gryllus
Vilmos, úgy játsszák be, hogy egyetlen

közös játéktérnek hat a színház.
gyermekszínháziak labdás játékkal, az
óvodából ismert dalok közös éneklésével
vezetik be a gyerekeket a színházba,
Leventéék viszont egy példásan
előkészített daltanulás után a felnőttektől
elválasztva viszik nézőiket a
színházterembe. Maguk a mesék könnyen
követhető, fordulatos cselekményű
történetek, amelyek-ben minden gyerek
kap valamiféle - csöppet sem látszólagos -
feladatot, tennivalót. A Csizmás kandúrnál
a gyerekek párnákra ülnek, s attól
függően, kinek milyen jel van a párnáján,
lehetnek fák, ajtónállók, nyulak és így
tovább. Kisebb-nagyobb feladatok után -
amely feladatok önként vállalhatók, és
nem kívánnak semmilyen önmutogató
szerep-lést - közös nagy feladatban is
részt vehetnek, láncot alkotva kihúzzák a
vízből a főhőst, vagy a finálé nagy
kavarodásában vezethetik le energiáikat.
A /űrhajó űrutazása számos jól
végiggondolt. és többnyire jól használt
didaktikus elemet tartalmaz, a gyerekek a
játékot irányító felnőttekkel közösen sok
fogalmat tisztáznak, végig úgy tűnik, a
gyerekeknek - ha korlátozott mértékben
is - beleszólásuk van a cselekmény
részleteibe. A részvétel kevésbé
megoldott formája viszont az, amikor
kiválasztott vagy ön-ként jelentkező
gyerekek is belépnek a. szereplők közé,
de mivel feladatukat nem körvonalazzák,
légüres térbe kerülnek, sem a játszók,
sem a nézők közé nem tartoznak. A
színészek a kis térben úgy foglalkoznak
az előjáték alatt már kiszemelt
gyerekekkel, hogy azok a néző-tér egy-egy
szektorát is képviselik, vagyis minden
egyes gyerek úgy érzi, hozzá szólnak a
színészek, amikor tulajdon-

képpen csak egy-egy társukhoz beszel-

nek.

Mindkét előadásban a stilizált elemek
vannak túlsúlyban a díszletben, a jelmez-
ben, a kellékekben. A Csizmás kandúrban a
színészek Vállalják a színház színház
voltát, a jelmezek és a kellékek kiosztását
a gyerekekkel közösen végzik, egy-egy
használati tárgy szolgál az egyes hely-
színek jelzésére. A Zűrhajóban viszont
egyetlen zongoraszék van a színpadon, s
ezzel szinte mindent ki lehet fejezni.; az
űrebéd-jelenetkor néhány léggömböt
pöckölnek ide-oda a színészek és a gye-
rekek. Bár a ötlet igen elcsépelt, a meg-
oldás jó, mert itt funkciót kap a labdázás,
és jó az is: annyi a. léggömb, hogy
minden gyerek bele tud legalább egy-szer
valamelyikbe ütni, nem következik be az
ilyenkor szokásos tülekedés, nem lesz a
közönség nagy része csalódott., hogy
kimaradt valamilyen játékból.

De ahogy az óvodai nevelés sokszínű-
ségét felváltja az iskolák szürkesége, úgy
ezek a kezdeményezések is csak elszige-
telt jelenségek maradnak.

A Budapesti Gyermekszínház

A magyar gyerekszínjátszás meghatározó
tényezője lehetne ez a színház, amelyet
sajátos ellenmondás jellemez: egyszerre
van monopol- és periférikus helyzetben.
A színház faladat- és célmeghatározása,
helykijelölése elhibázott; mivel csak gye-
rekközönségnek játszik a társulat, óha-
tatlanul egyfajta szakmai beszűkülés kö-
vetkezik be, emiatt nincs elég vonzereje
az intézménynek, amihez hozzájárul-nak
a nem éppen rózsás anyagi körülmények,
vala mint az, hogy évek óta élet-

Karsai István és Sirkó László Juhász István Feri világgá megy című darabjában
(Budapesti Gyermekszínház) (Farkas Tamás felvétele)



Mark Twain: Tamás úrfi mint detektív. Ecsedi Erzsébet és Koltai Judit a Népszínház előadásában
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veszélyes, gyerekszínházi feladatokra al-
kalmatlan épületben végzi a társulat a
munkáját. Mivel a gyerekszínjátszás tár-
sadalmi és művészi presztízse rendkívül
alacsony, ennek minden hátránya legin-
kább a Gyermekszínházat sújtja, itt a
legfeltűnőbb az, hogy kevés az igazán át-
ütő erejű színészszemélyiség a színház-
nál, s enélkül szinte elképzelhetetlen a
hatásos gyerekszínjátszás. Nehezíti a szín-
ház helyzetét, hogy rendkívül széles kor-
osztálynak kellene műsort szolgáltatnia, s
a használatos korosztálybontás eleve
hatástalan.

A színház korhatárbeosztása a legújabb
pszichológiai kutatások nyomán nem állja
ki a gyakorlat próbáját. Sokkal hatásosabb
például a szovjet ifjú nézők színháza
hálózatának működése. Ott csak az alsó
korhatárt rögzítik, de azt viszont nagyon
körültekintően, egy pedagógus-
pszichológus team segítségével. A
bemutatott előadásoknak a gyerekek és a
felnőttek számára egyaránt élményt kell
nyújtaniuk, éppen ezért az előadások
olyanok, hogy azokat nemcsak a gyere-
kek, hanem a szüleik is élvezettel néz-
hetik. Ebből az elvből következik az is,
hogy sokkal kisebb a szerepe ezeknél a
színházaknál a szervezett, közös iskolai
színházlátogatásnak, amely, valljuk be,
életidegen megoldás. Sokkal fontosabb
lenne a gyerek személyiségfejlődése, a
színházi élmény feldolgozása szempontjá-
ból, ha a színházba kis közösségekben, a
családdal vagy szűkebb baráti körrel
mehetnének.

Á Budapesti Gyermekszínház azonban
ennek a szemléletnek éppen az ellen-
kezőjét követi. Ráadásul olyan objektív
adottságok között dolgozik, amelyek eleve
gátat szabnak az élmény kialakulásának.
Ezek között említhető a nézőtér lejtésének
hiánya, a folyosó, a ruhatár, a büfé
szűkössége, az előadás kezdete előt

rületlen, a dalok leállítják az amúgy is
lassan folydogáló cselekményt, Kocsár
Miklós zenéjének hangzásvilága nem éri el
az írói-költői anyagét. Orosz György
rendezése nem segített az írói, dramaturgiai
pontatlanságokon, sőt né-hány helyen,
például a cigánylegény és az öreg intrikus
figurájának beállításában határozottan
félreértelmezte a dara-bot. Á mű kópésága,
humora elveszett, csak az egyértelmű,
triviális komikum érvényesült a színpadon.
Á verses szöveg zenéje prózává vált, a
stilizált magyaros díszlet nehézkes
színváltásokat eredményezett, az előadás
egésze már-már nép-színműves hangulatot
sugárzott. (A Jékely-darabot Kecskeméten
is bemutatták Konter László
vendégrendezésében, s ott még inkább
kiütköztek a darab fogyatékosságai. A
rendező felületes munkát végzett, még arra
sem ügyelt, hogy a szöveg instrukciói és a
színpadi valóság fedje egymást. Á zenei
kíséret itt hangszalagról szólt, s a
felerősített zenekart az amúgy is gyengén
éneklő színészek nem tudták túlkiabálni.
Az általam látott elő-adás csaknem
befejezhetetlenül szét-esett.)

Á mai témájú művek közül a színház
dramaturgjának, Juhász Istvánnak a darabja
kívánkozik elemzésre. A Feri világgá megy a

gyerek-szülő kapcsolatról, a gyerek
szeretetéhségéről indirekt módon beszél: a
címszereplő nem lép szín-re, a darab az ő
keresésének története. Ez önmagában
kitűnő ötlet, de sem a szerző, sem a színház
nem vállalta az ötletből adódó darab és
előadás igazi kidolgozását, és
megelégedtek egy tetszetős cir-
kuszsztorival, amelyben a szülők meg-
tanulják a cirkuszmesterséget, csak hogy
hazacsalogassák fiukat. Ám a sok hókusz-
pókusz közben elvész a lényeg, az, hogy
miért ment világgá Feri, és milyen lesz
ezek után a gyerek-szülő kapcsolat. (Ha
otthon is cirkusz lesz, akkor minden
megoldódik a családban?) A darab nyelvi
közhelyei, dramaturgiai megoldatlanságai,
szituációszegénysége, a szöveg túl-tengése,
a rendezés (Nyilassy Judit munkája)
következetlenségei - az indító jelenetben
például hatalmas kellékek szerepelnek, de a
későbbiekben ez a fokozó szemlélet elvész
a gyerekek reakciói-nak figyelmen kívül
hagyása, a cirkuszi számok illúzióromboló
előadása sokat levon az eredeti ötletből.

A kincses sziget című Stewenson-regényt
Asperján György alkalmazta szín-padra, s
Orosz György rendezte. Á kalandos játék
jó érzékkel elegyíti a kalóz-

ti feleslegesen hosszú várakoztatás stb.
(Mivel a nézőtér nem lejt, minden olyan
jelenet, amelynél például a földre ülnek a
szereplők, botrányba fúl, mivel a gyerekek
látni akarnak, ezért felállnak, ám a
mögöttük ülők tőlük végképp semmit sem
látnak, tehát szétüvöltik az előadásokat. S
a rendezők évek óta nem okul-nak ebből.
Mint ahogy abból sem, hogy a gyerekek
hosszú negyedórát ülnek - előcsarnok híján
- a nézőtéren, a hang-szóró újra meg újra
felcsigázza várakozásukat, s amikor végre
elkezdődik az előadás, nem egy erős, a
közönséget le-csendesítő, mellbe vágó
impulzussal indulnak a produkciók, hanem
szinte ki-vétel nélkül sötétben, erőtlenül,
lírai vagy intim hangulatban. A
színészeknek hosszú percek, nem egyszer
egész jelenetek kellenek ahhoz, hogy
lecsendesítsék a nézőteret.)

A színház műsorán a legkisebbeknek
két mesejáték, heltai Jenő Szépek szépe és
Jékely Zoltán Mátyás király juhásza, a

valamivel nagyobbaknak két mai témájú
játék, Juhász lstván Feri világgá megy és
Szentmihályi Szabó Péter Látogató a
végtelenből, a még nagyobbaknak két
regény-feldolgozás, Katajev Távolban egy
fehér vitorla és Stewenson A kincses sziget
szól. Stúdióelőadásként a
gimnazistakorúak-nak, ám elsősorban a
szakmunkástanulóknak és a
szakközépiskolásoknak, Kosztolányi
Dezső regényének színpadi változatát, az
Édes Annát játsszák, és ismeretterjesztő
műsorként egy operaprodukciót felújítást -
Mozart Bastien és Bastienne-jét Gabriel és
Gabriella címen. (Mivel az előadások egy
részéről a SZÍNHÁZ 1982. 11. számában
jelent meg elemzés, ezekre csak utalok a
következőkben.)

A Mátyás király juhásza felemás irodalmi
mű, nyelvileg is, dramaturgiailag is
egyenetlen. A darab megzenésítése sike-



kodás, a harc, a szerelem motívumait, s
középpontjában egy igazi gyerekhős áll,
akit erőteljesen, a lírát, a humort és a hő-
siességet ötvözve, alakít Imre István. A jól
pergő előadás három tanulságára sze-
retném felhívni a figyelmet. Az első rész
végén egy izgalmas, westernparódiának
beillő verekedés mintegy lezárja a cselek-
ményt, ám ezt a jelenetet egy informá-
ciókban gazdag, melodramatikus epizód
követi még, ami azonban a közönség
számára teljesen elvész, mivel még a vere-
kedésjelenet érzelmi hatása alatt áll. A szí-
nészeket két alapmegszólalás jellemzi: egy
erőltetetten túlhangsúlyozó és egy
hétköznapi, illetve két hangvétel: melo-
dramatikus vagy túlzó komikumra törő.
Ez a dupla kettősség egyrészt abból kö-
vetkezik, hogy a gyerekdarabokban alig
akad valódi drámai szituáció, másrészt ki-
fejezi azt a szemléletet, ami a gyerekek
lehengerlését tartja kívánatosnak, s egy-
ben az igényes, szakmai munka hiányáról
is árulkodik. A harmadik szóvátennivalóm
a részletek fontosságának elhanyagolása.
Ha egy izgalmas harc közepette hangos
durranással elsül egy puska, de
játékszerhez illő villanás látható, az az

egész jelenet hitelét megkérdőjelezi. Ez
olyan elidegenítés, ami ellene mond a
gyerekszínháznak. A gyerek elsősorban
azonosulni szeretne, s az elidegenedés
egészen másként működik nála, mint a
felnőtteknél. Mivel a részletekre a gye-
rekek különösen érzékenyen figyelnek, a
véletlenszerű, átgondolatlanságból adó-dó
részletpontatlanságok mindig a szí-ni
hatás ellen ható elidegenítő effektus-ként
hatnak, a gyerek kikapcsol a játékból, s a
színészeknek újra és újra meg kell
harcolniuk a közönségükért.

A színház esti stúdióelőadásként játssza
az Édes Annának a rendező, Korcsmáros
György által készített változatát. A regény
néhány kulcsjelenetét emelte ki a rendező,
s a jelenetek közötti átkötést
hangmontázzsal, vetítéssel, a szereplők
szituáción kívüli lázas mozgatásával vagy
árnyalakszerű megjelentetésével próbálta
megoldani. Ám a kulcsjelenetek sem Édes
Anna tettének fejlődésvonalát, vagy a
Vizy család és barátainak életét nem
követik nyomon, sem a kétféle élet-mód,
erkölcsi rend, emberi magatartás közötti
összeütköztetésre nem adnak módot.
Képregényszerű kivonat csupán az
előadás, amely szobaszínházként olyan
térben játszódik, amelyet körbeülnek a
nézők, és így mintegy közvetlen részesei
lehetnek a történéseknek.

Az előadás csak növeli a zavarokat. A

rendező nem döntötte el, hogy a szerep-
lők milyen kort reprezentálnak, a regény
korát avagy valami mást, illetve milyen
társadalmi osztályt, a regényben ábrázol-
tat avagy egy kispolgárit. A színészek
játékstílusa ez utóbbit jeleníti meg, a szö-
veg viszont a regénybelit. A. közvetlen
játékstílus, amit a tér megkövetelne, csu-
pán a színészek civil megjelenésében és
viselkedésében nyilvánul meg. A darab
lényegét hamisítja meg az, hogy a
közönség - jobb híján - azzal a cinikus,
gátlástalan fiatalemberrel tud leginkább
azonosulni, aki végső soron kiváltja a
tragédiát. Az ismeretterjesztés szándéka
morális szempontból visszájára fordult.

Az ismeretterjesztéssel más problémák
is vannak. A 'Mozart-opera előadása
Nyilassy Judit rendezésében két külön-
álló részre esik szét, egy didaktikus is-
meretterjesztő előadásra és az operára. A.
daljáték tulajdonképpen egy régi elő-adás
felújítása., a szereplők közül Perlaky
lstván mindkét verzióban játszott, de a
mostani előadás másik két szereplője sem
énektudásban, sem játékkultúrában nem
közelíti. meg az előző szereposztásbeli tár-
sait, s emiatt Perlaky teljesítménye is hal-
ványabbnak tűnik. Az ismeretterjesztő
„TIT-előadást" négy színész tartja, bevet-
ve a szöveges és a játékos ismeretközlés,
a vetítés, az árnyjáték, a bábozás sokféle
eszközét. De nemcsak az eszközök sok-
félesége miatt lesz bántóan eklektikus az
előadás első fele, hanem a közölt infor-
mációk átgondolatlansága, esetlegessége
miatt is. Nincs eldöntve, kiknek, milyen
korosztálynak szól a szünet nélkül több
mint másfél órás előadás : az elő-játék
feltehetőleg zeneileg képzetlen alsó
tagozatos nézőknek, az opera viszont
érettebb gyerekeknek. Az ismeretterjesz

tő blokkban zenei analfabétáknak és ze-
netanulóknak szóló információk, kérdé-
sek egymás mellett szerepelnek. A gyere-
keket felszólítják, hogy aki tud valamilyen
Mozart-művet hangszeren játszani vagy
énekelni, az jelentkezzen, de a nézőtér -

máskor indokolatlanul kigyúló --fényei
ezúttal sötéten maradnak, s választ sem
várva megy tovább a műsor. A kö-
vetkezetlenségek hosszú sorát lehetne
ezúttal is sorolni.

A stúdióelőadás, illetve egy rendha-
gyónak számító operaprodukció mutat-ja
leginkább, hogy ez a színház a jelenlegi
felállásában alig képes teljesíteni a rá
háruló óriási feladatokat, s mint az ország
gyerekelőadásainak, gyerekszínházi
tevékenységének hivatalból koordináló-ja
nincs abban a helyzetben, hogy e funk-
ciójának eleget tegyen, sem szakmailag,
sem dramaturgiailag nem áll azon a fo-
kon, hogy bármelyik vidéki színházunk-
nak is segítségére legyen, támogatást
adjon.

Népszínház

Az ország legnagyobb gyerekszínháza a
Népszínház, azzá teszi széles repertoárja
- ugyanannyi darab van műsorán, mint a
Gyermekszínháznak s nagy előadás-
száma.

A színház műsorán nyolc darab volt: a
Csinn-bumm cirkusz, Benedek András
Táltosfiúja, Tordon Ákos Skatulyácska ki-
rálykisasszonya, Lázár Ervin A hétfejű

tündére, Gyárfás Endre Márkus mester

ezermestere, az Árgyélus királyfi című nép-
mesefeldolgozás, az Erích Kästner művé-
ből készült Emberke, illetve Mark Twain
regényéből a Tamás úrfi mint detektív. Ezek
közül négyet láthattam, az idei szezonban
bemutatottakat.

Csukás Is tván : Ágacska a veszprémi Pető f i Színház előadásában (Barta l Zsuzsa, Újhely i Olga ,
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Skatulyácska királykisasszonyt már
másodszor mutatta be a színház, ám a vá-
lasztás alig érthető, hiszen a konfliktus
pedagógiailag enyhén szólva megkérdő-
jelezhető tételen alapszik, azon, hogy a
„kis hazugság nem nagy bűn". A mű dra-
maturgiailag is gyenge, alig van játszható
szituációja, az első rész egy hosszú expo-
zíció, a második egy vándorlás-menekü-
lés motívumra felfűzött jelenetsor.

A rendező, Meczner János csúnya és
nehézkes díszletek előtt, a játék alapvető
logikájára sem ügyelve, felületesen ál-
lította színre a darabot. A gitárral meg-
jelenő, de nem gitározó narrátor állan-
dóan kérdésekkel ostromolja a gyereke-
ket, de - jó hazai gyerekszínházi szokás
szerint - a színészek a gyerekek válaszait
nem veszik figyelembe, s ettől az
üvöltöző gyerekek és a körvonalazatlan
szerepekben feladatot teljesítő színészek
közötti csatává fajult az előadás.

Kifejezetten gyenge írói munka Gyár-
fás Endréé, a Márkus mester ezermester
szerzőjéé. Az erdei állatok között játszó-
dó didaktikus mese szövegét kínrímek,
olcsó viccek, kabaréközhelyek, felnőtt
kikacsintások tarkítják, a szájbarágós
tanítások a pénz, a gazdagság, az anyagi
érdekek elítélendő voltáról bántó hang-
zású zeneszámokban fogalmazódnak
meg. Szigeti Károly a bugyuta és kidol-
gozatlan darabvázlatot azzal teszi némi-
képpen elfogadhatóvá, hogy jelmezzel,
mozgással egyéníti a szereplőket, s vad
viháncolássá változtatja a darabot, amely
Malgot István hálókból, faelemekből ké-
szült variábilis díszletében játszódik.

Ugyancsak állatok, Lázár Ervin ismert
hősei a főszereplői A hétfejű tündérnek. Az
előadás sikere azon múlik, milyen
színészek bújnak a jól ismert figurák bő-
rébe, hogyan tudják átlényegíteni a Lázár
Ervin-i alakokat. A rendező - Konter
László - azonban nem hozta helyzetbe

színészeit. A funkciótlan és a játékot
akadályozó díszlet előtt a színészek kor-
rekt teljesítményt nyújtottak, de adósak
maradtak azzal a többlettel, amelye mese
megelevenítéséhez elengedhetetlenül
szükséges lett volna.

Egészen más stílusú előadás a Mark
Twain-adaptáció, amelyet Malgot István
dolgozott át, rendezett és tervezett. Az
előadáson érződik az alkotók bábos múlt-
ja, a színészek maszkosak, mozgásuk bá-
bos imitációjú. A konfliktusokat komo-
lyan veszik, egyes jelenetek kifejezetten
félelmetesek, de ezeket egy-egy humoros
epizóddal vagy countrymuzsikára ropott
tánccal levezetik. A lendületes produk-
ciót egy-két apró következetlenség, il-
letve a gyerekekkel való kapcsolattartás
néhány ügyetlenebb megoldása sem
akasztja meg, az egészre a felszabadult
vidámság és a tragikum jól kialakított
kettőssége, a formai bravúrok sorozata
jellemző.

Játékszín

Az idei szezon legfontosabb jelensége a
gyerekszínjátszásban az, hogy a Buda-
pesti Gyermekszínház mellett több szín-
ház vagy színház jellegű csoportosulás is
bemutatott gyerekdarabokat, s ezzel
megingott a Gyermekszínház monopol-
helyzete, egészséges művészi verseny le-
hetősége alakult ki. Ebben a versenyben a
legfontosabb versenytársnak a játék-szín
bizonyult azzal, hogy három produk-
ciónak adott helyet. (Ebből kettőről, a
Maugliról és az Ágacskáról már a
SZÍNHÁZ 1982. 11. számában írtunk, itt
csak vázlatosan szólok róluk.) Friss
szellemű, a gyerekszínházi sablonoktól
mentes, korszerű szemléletű színházat
hoztak létre az erre vállalkozók,
többségük-ben kitűnő színészek játszanak
ezekben a darabokban, s ettől a közepes
alap-anyagú művek is egyszeriben más
mi-nőségűvé válnak. Természetesen nem

egy ellen-gyerekszínház született a Le-nin
körúton, s a három produkció nem egy
kikristályosodott gyerekszínházi
koncepcióról ad képet. De az előadások
mindenképpen azt bizonyítják, hogy csak
igényesen, maximális művészi tudással
lehet és szabad a gyerekeknek játszani.

A SZÍNHÁZ idézett írásával szem-ben
én a Mauglit - amit Kipling regényéből
Horváth Péter írt és Novák János rendezett
- csak részben tartom jó előadásnak. Tény,
hogy más előadások-hoz képest ez
felszabadultabb, játékosabb, ugyanakkor a
zenei anyag eklektikussága, a dramatizálás
sutaságai - laza epizódfüzér csak a darab, a
zenei és a prózai részek mechanikusan
váltakoznak, nincs igazi drámai szituáció
stb. - a rendezés fantáziátlansága, a csúnya
díszlet, a gondolati zavarosság - az elő-
adás azt sugallja, hogy minden baj forrása
az ember, s ezt még az is aláhúzza, hogy
az „ellenszenves" állatok és az emberek
megszemélyesítői azonosak -, a daltanítás,
a közönség aktivizálásának elhibázottsága
- a gyerekek annak segítenek, aki
elveszejti Mauglit -- kérdésessé teszi az
erényeket is.

Csukás István írta a Kék öböl című darab
szövegét, s Tímár Béla rendezte az
előadást, amit kis túlzással környezetvédő
propagandaműsornak is nevezhetnénk.
Ezúttal is az ember az, aki az álla-tokkal
áll szemben, s aki tankhajójával és gyilkos
szerszámaival fenyegeti a kék öböl
idillikus életét. A didaktikus célú játékot
az intenzív színészi jelenlét teszi
élvezetessé. Á kitűnő színészek szerep-
lése persze azzal a „veszéllyel" jár, hogy
még az íróilag, dramaturgiailag vázlatosan
megírt műveket is sikerre viszik, hogy a
rosszat is képesek megnemesíteni, amiből
következik: csak kitűnő irodalmi
alapanyagot szabad a gyerekeknek
előadni.

A Játékszín harmadik előadása a gye-
rekszínházi körkép egyik legkitűnőbb
produkciója, az Ágacska, melynek szövegét
szintén Csukás István írta, és melyet
ugyancsak Tímár Béla rendezett. Á gye-
rekek önmegismeréséről, identitáskere-
séséről szól ez a mese, mely nem annyi-ra
írói, inkább színpadi remekmű. Azzá teszi
az öt színész - Hűvösvölgyi Ildikó,
Peremartoni Krisztina, Koltai János,
Márton András és Tímár Béla - ki-tűnő
játéka, a színház színház voltának
vállalása, a didaktikusság elkerülése, a
szituációkból való építkezés, s mindenek-
előtt humanizmusa és humora. Olyan

A Hókirálynő: Nagy Réka a pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában
(MTI foto - Kálmándy Ferenc felv.)



előadás az Ágacska, amelyet nemcsak a
gyerekek, hanem a felnőttek is önfeledten
élvezhetnek.

Vidéki színházak előadásai

Hogy az Ágacskának jelentős dramaturgiai
gyöngéi vannak, az Veszprémben derült ki
igazán, ahol Mrsán János E. h. církuszi
környezetbe helyezve játszatta a darabot.
Ettől az ötlettől az előadás nem lett se
színházi, se cirkuszi produkció, a jobbára
kezdő színészek nem tudtak olyan egyéni,
magas színvonalú teljesítményt nyújtani,
mint a játékszínbeli kollégáik. A zömmel
külsődleges esz-közöket használó rendezés
legfőbb hibája, hogy unalmas lett az
előadás.

Ugyancsak Csukás István írta a békés-
csabaiak gyerekelőadásának, a Gyalog-
csillagnak a szövegét. A népmesei ihleté-
sű, szimmetrikus dramaturgiai szerkeze-tű
darabhoz népzenei ihletésű muzsika
társult, ám a zenei betétek túlsúlyba ke-
rültek a szentenciákban gazdag szöveggel
szemben (a második rész lényegében áriák
sora csupán, drámai szituáció nincs!). A
rendező, Rencz Antal még tovább
gyengítette a drámai lehetőségeket, és a
szereplőket szélsőségesen egyénítette. Az
előadás nagy nyeresége volt Schéner
Mihály játékos, népi díszítő motívumokból
kibomló díszlet- és jelmezvilága.

Új oldaláról mutatkozott be két nyír-
egyházi színész: Szabó Tünde írta és Vitai
András rendezte a Kvantum Fantum csapdája
című tudományos ismeretterjesztő
előadást, s az ismert Muszthy-Dobai kettős
szerezte az előadás zenéjét. A
vállalkozókedv azonban nem hozott át-ütő
szakmai sikert. Az ötlet - bár nem eredeti -
nagyon jó, ám az írói megvalósítás, a zenei
kíséret, a látványvilág ki-alakítása igen
sok kívánnivalót hagy maga után. A
szöveg nyelvi klisékből építkezik,
kamaszos szófacsarás, hirdetésszövegek,
olcsó szójátékok, közhely-mondatok
alkotják a darab nyelvi közegét. Ehhez egy
közhelyes idézetzene és szegényes látvány
társul. A színészek és a rendező sokat
javított a darab hibáin, de eltüntetni azokat
nem tudta.

Égy bolgár darabot, Pancso Pancsev
Négy süvegét, két színház is bemutatott (a
József Attila színháziról az 1982. 11.
számban írtunk). A szegedi színház a
képtelen dramaturgiai helyzetre épülő da-
rabot - négy személyt egyetlen színész-nek
kell eljátszania -, amelynek legfőbb
mondandója, hogy a munka nemesít, fe-
lületes, következetlen előadásban vitte

színre. A nézőnek nehéz kiigazodnia a le-
gények között, mivel sem jelmezzel, sem
színészi játékkal nem egyénítik a négy
figurát. A színészek „népiesch", a ripacs-
kodástól sem mentes játéka, erőltetett
tájszólása, illusztratív színjátszása a darab
értékeit is elfedik.

Kaposvárott a gyerekeknek Marschall
László Sziporka és a sárkány című mese-
játékát mutatták be Gazdag Gyula ren-
dezésében. Az író népmesei motívumokat
dolgozott fel, s a különböző meseele-
meket a szerző nyelvi gazdagsága, iró-
niája gyúrta egységessé. A darab hite-
lesen teremti meg egy mesejáték a t
moszféráját, de túl is lép a mesejátékon, s
a mesék világának viszonylagosságát is
bemutatja, a kicsiknek és a nagyobbaknak
egyaránt kínál gondolkodnivalót. A
rendező a darab komikumát, iróniáját
emelte ki, és játékos, helyenként burleszk
elemeket is felhasználó, jól pergő
előadást hozott létre. Az íróilag
gyengébben megoldott részeket remek
képi és játékötletekkel hidalta át, ettől
egységes, látványos, cselekményes
produkció született.

Jevgenyij Svarc HókiráIynője vissza-
térő darabja a színházaknak, ezúttal Pé-
csett játszották Vas Zoltán Iván rendezé-
sében. A kissé túlbonyolított művet a
rendező jó érzékkel tömörítette, kiemel-te
a darab drámaiságát, és többnyire hu-
morral oldotta fel a félelmetesebb jele-
netek okozta feszültségeket. A színház jó
néhány vezető színésze működőtt közre
az előadásban, így a külsőségeiben igen
szegényes produkció -- a színház egy
művelődési. házban kénytelen játszani
színészileg egyenletesen magas színvo-
nalú lett. Kiemelkedett a narrátor szere-
pében Sipos László, aki kitűnően tartotta
a kapcsolatot a gyerekekkel, minden
erőlködés, rájátszás nélkül, a játékon egy-
szerre kívül és belül maradva értett szót a
nézőkkel.

Micimackók

Három Micimackó volt műsoron az or-
szágban. Kézenfekvő tehát, hogy a laza
jelenetfüzérré szerkesztett s a gyerekek
ízlésvilágától idegen zenei anyaggal fel-
dúsított dramatizálás különböző megva-
lósításait összevessük. A Micimackóból

nehezen születik igazi siker, mert a főleg
verbalitásban megnyilvánuló humor
nehezen fordítható le a színpad nyelvé-
re. A jó előadás titka ezúttal is az erős
egyéniségű, kitűnő színészek szereplése
lehetne, ami a gyerekelőadásoknál nem
mindig adott.

A miskolci, a szolnoki és az Olimpia
moziban játszott reflektor színpadi elő-
adás leginkább abban különbözik egy-
mástól, hogy milyen a rendező és az írói
anyag közötti viszony. Miskolcon Galkó
Balázs alkotó módon nyúlt a szöveghez,
igyekezett kiküszöbölni a darabban levő
dramaturgiai következetlenségeket, gye-
rekre bízta Róbert Gida szerepét - s ez-
zel. közvetlenül átélhetővé tette a gyerek-
közönség számára a darabot, és elkerülte
azt, hogy felnőtt játsszon gyereket: , át-
értelmezte a szereplők rendszerét (pél-
dául férfival játszatta Malackát és nővel
Micimackót) stb. lfj. Kőmíves Sándor
Szolnokon megelégedett a szöveg inter-
pretálásával, Budapesten viszont Simon
Zsuzsa az alapvető szövegösszefüggése-
ket is figyelmen kívül hagyva, a térbeli
és dramaturgiai követelményekre sem
figyelve húzta meg a darabot, s ezáltal
nem hogy csökkentette, de tovább nö-
velte a dramatizált szövegből adódó kö-
vetkezetlenségeket. (Nyuszi háza például
egy füles kosár, amibe nem lehet beszo-
rulni, így a Nyuszi-Micimackó jelenet
értelmét veszti, Fülesnek van háza a szín
padon, tehát fölöslegessé válik a második.
résznek az a jelenete, amikor Malacka és
Micimackó épít, illetve áthelyez egy kuc-
kófélét Fülesnek és így tovább.) A szö-
veg és a szituációk ismételten ellent-
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mondásba kerültek egymással, amit a ru-
tinra hagyatkozó színészi játék nem tu-
dott feledtetni.

A szereplők öltöztetése ebben a da-
rabban alapkérdés, ugyanis az állatoknak
emberformájuk, emberlelkük van. Mind-
három előadásban az egyes állatok jelleg-
zetességeire utaló, de lényegében ember-
jelmezbe bújtatták a színészeket. Kivétel
Micimackó, akit tulajdonképpen meg-
hagytak mackónak. Ez értelmezési prob-
lémákat vet fel, amelyeket mindegyik ren-
dező megkerült. A három előadásban kü-
lönböző módon és arányban találták el az
egyes figurák állati-emberi jellemvo-
násainak elegyét, legjobban Miskolcon és
legkevésbé a Reflektor Színpadon.

Igen lényeges meghatározója az elő-
adásoknak a játéktér kialakítása. Szolno-
kon csúnya és rosszul funkcionáló dísz-
letben játszottak a színészek, jobban
mondva a díszlet előtt, az előszínpadra
kiszorulva. Miskolcon hatalmas üres, ki-
tűnően bejátszható tér volt, amit néhány
elemmel a gyerekfantáziára építve le-
hetett bármely helyszínné varázsolni. A
Reflektor Színpad egy keskeny, széles-
ségben rendkívül elnyújtott dobogón volt
kénytelen játszani, tehát az egyes
helyszínek egymás mellett voltak. A kér-
dés az: ha nincs hol és kivel játszatni a
darabot, miért kell bemutatni? Á válasz
egyszerű: ha van kereslet, még a mi-
nőség rovására is ki kell azt elégíteni!

Vállalkozások
S ezzel máris egy problémakör kellős kö-
zepében vagyunk. Á vállalkozás gyűjtő-
fogalma alá ugyanis különböző társulá-
sokat kell besorolni, olyanokat, amelyek
ténylegesen üzleti vállalkozásként mű-
ködnek, s olyanokat, amelyek egy-egy
színház égisze alatt dolgoznak, de való-
jában ugyancsak üzleti vállalkozásba fog-

tak, aztán olyanokat, amelyek egy mű-
vészi csoportosuláson belül a gyerekek-
nek is játszanak, s olyanokat, amelyek
gátlástalanul kihasználják a gyerekpro-
dukciók iránti igényt, és nívótlan műso-
rokkal lovagolják meg a konjunktúrát. Ez
a terület áttekinthetetlenül kiterjedt, ezért
csupán néhány, a színházi szerve-
zettséghez közel álló vagy abba tartozó
megnyilatkozását érintem.

Az Egyetemi Színpad Weöres Sándor-
bemutatója, a Csalóka Péter a legjobb gye-
rekprodukciók egyike. A zömmel a Nem-
zeti Színház társulatából verbuválódott
társulat Vándorfy László rendezésében
jelzett díszletek között, kicsit karikírozó
stílusban adta elő az ismert Weöres-
darabot. Kitűnő a színészek kapcsolata a
gyerekekkel, s nagyon jó az előadás zenei
kísérete. A zene ugyanis ebben az
előadásban nem azt a szerepet tölti be,
mint általában a gyerekelőadásokban. Az
az általános gyakorlat, hogy az előadások a
felnőtteknek szóló zenés játékokéhoz
hasonló szerkezetűek, a darabok zárt je-
lenetek és zárt számok egymásutánjából
épülnek fel. Ez a szerkezet eleve kizárja,
hogy a gyerek beleélje magát a játékba,
ugyanis a dalok mindig leállítják a cselek-
ményt. Bár a szakemberek szerint a zene -
- különösen a kisebb gyerekeknél -
nagyon lényeges befogadást segítő hatás-
elem, ez a fajta zenei szerkezet többet árt,
mint használ az előadásoknak. A Csalóka
Péter zenei kísérete népzenei motí-
vumokból komponált, az előadás mene-
téhez illeszkedő, hol kötött, hol impro-
vizált muzsika. Az oly divatos daltanulás
itt funkciót kap, ugyanis a megtanult
dalok és mondókák az előadás adott
pontjain a gyerekek érzelmeinek, indula-
tainak levezetését szolgálják. Á színészek
mindent egy icipicit túlozva, élvezettel és
örömmel játszanak, tökéletesen vissza-

adják a weöresi humor minden rétegét, s
egyszerre érzékeltetik a népi játék színét és
visszáját. Sokrétűsége miatt gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt kitű-nő
szórakozás az előadás.

A Hököm Színpad - tényleges üzleti
vállalkozásként - a Vuk könyv-, film- és
hanglemezsikerét lovagolta meg, amikor
színpadi változatot készített a történetből,
Karinthy Márton rendezésében. Szegé-
nyes díszletek között a színészek felszínes
játékában gyéren folydogál az átgon-
dolatlanul szerkesztett cselekmény. Min-
den összecsapás, drámai esemény a szín-
falak mögött zajlik, csak az eredmény-ről
kapunk tájékoztatást, többnyire dalokban.
Főszereplővé - a színészi erőviszonyok
eltolódása miatt - az a kutya válik, amely
álnok, az állatok vesztét okozó ember
kiszolgálója, hazug, s a gyerekek örök
manipulálója. Az elő-adás technikai
kivitele (világítás, díszletezés, hangosítás
stb.) minősíthetetlenül gyenge. A
szünetben a szülők gyerekeiket a Vukot
játszó szinésznő társaságában
lefotóztathatják, s az előadás végén már a
kész fotókat vehetik át.

Ez a fogás az egyik vonzereje az ugyan-
csak egy sikerről újabb bőrt lenyúzó Süsü-
előadásnak, amelynek a Vidám Szín-pad
adott otthont. A Bergendy együttes és a
Karsai Pantomim RT közös produkciója ez
az előadás, amely a tévéjáték alapján
készült lemezfelvétel színpad-ra
alkalmazása. A színpad felét a zenekar
foglalja el, amely azonban csak néha ját-
szik, többnyire imitálja a zenélést, mivel a
muzsika hangszalagról hallatszik. A pan-
tomimesek kulturáltan „lemozogják" a
hangszóróból felhangzó szöveget. A bábok
a tévéből ugyan ismerősek, de például
Süsü alig valamivel nagyobb a többi
szereplőnél, így éppen az az arány-
különbség és félelmetesség vész el, amely
a konfliktus kiindulópontja. Az illusztratív
játékmód, az ügyetlen játékvezetés, a
leegyszerűsített mondandó - dolgozni kell!
- azt jelzi, ezúttal nem tekintették a
gyerekeket egyenrangú játszó partner-nek.

Egy nagyobbfajta autóval költöztethető a
Hírös Színháznak nevezett társulás, a mely
évek óta járja az országot, van olyan
előadásuk, amely ezerháromszáz előadást
ért meg, az egyik gyerekprodukciójuk túl
van a hatszázadik előadáson, s a Csillag-
szemű juhász is közel volt a száz-hoz. A
népmeséből készített előadás a
népszínművek stílusához áll közel, annak
ellenére, hogy a résztvevők eredeti kalo-
csai népművészeti keretet igyekeztek adni
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a történethez. Ám a gazdag díszítésű ruhák
a színpadon giccsbe fordulnak, a dra-
matizálás és az előadásmód fogyatékossá-
gai elrettentővé teszik a produkciót. Ez
utóbbi előadás csupán ízelítő a hatalmas
haknizó kínálatból. Az ilyenek teszik ki a.
gyerekelőadások. többségét, ezek jut-nak
cl a kisebb helységekbe, ezek adják az
első színházi élményeket a gyerekek-nek.
Meggondolandó helyzet!

Csak színház...

Az áttekintés lezárásául három olyan elő-
adásról szeretnék szólni, amelyek szándé-
kukban s részben eredményüket tekintve is
azt példázzák, hogyan lehet a gyerekeknek
és a felnőtteknek egyaránt szó-ló
előadásokat létrehozni. (Volt már erre
példa az eddig ismertetett előadások kö-
zött is!) Kaposvárott Ascher Tamás ren-
dezte a, János vitézt felnőtteknek, de készí-
tett egy gyerekeknek szóló változatot is.
Az előadást méltattuk lapunk 1983. 2.
számában, így csak utalok arra, hogy a
rendező nagyon komolyan vette a dara-
bot, annak műfaját s a közönséget is.
Igényesen és a műfaj szabályait tisztelet-
ben tartva játszatta el a Kacsóh-művet,
ugyanakkor Jancsi és Iluska történeté-ben
és Bagó sorsában két egymást ellen-
pontozó életutat drámaian ábrázolt, s ezzel
az előadás túlmutatott a daljáték keretein,
és nemzeti önismeretünket gazdagította. A
gyerekeknek szóló változat csak az
előadás időtartamában különbözött a
felnőttekétől, ugyanis néhány játék s a
dalok néhány strófája elmaradt. De az
előadás lényege ugyanúgy fogalmazódott
meg. Komplex színházi élményt nyújtott
ez az előadás, amely minden
korosztálynak tudott mondani valami lé-
nyegeset.

Szándéka szerint ilyen előadásnak ké-
szült a Thália Színház Egy kis térzene című
produkciója is. Bár Békés Pál szövege
nem eléggé kiérlelt, s Mikó István ze-
néjében a kelleténél több a divatos,
könnyűzenei frázis, Kőváry Katalin rende-
zése olyan előadást teremtett, ami több,
mint egy szokványos gyerekdarab. Mai
életünk néhány fonákságát is felvillan-tó ,
a „kulcsos gyerekek" életéből merített,
mesés, ugyanakkor realista játék kissé
lassan halad előre, de a színészek legtöbbje
élvezetes figurákat formál. A darab
lehetőségeit egyetlen alakítás jelzi: Szirtes
Ádám süket, a szabályokhoz ragaszkodó,
ugyanakkor mélységesen emberi Tűzoltója
olyan komplex és ki-tűnő alakítás, amely
például szolgálhat-na, hogyan kell
gyerekeknek és felnőt-

teknek játszani. Az előadás egésze azon-
ban csak pillanatokra közelítette meg ezt
a szakmailag és emberileg egyaránt ma-
gas mércét.

Kísérletnek. is nevezhetnénk a szolnoki
Mészöly Miklós-bemutatót, amelyet az
író meséiből Hová mész címmel a rendező,
Csizmadia Tibor állított össze.
Rendhagyó ugyanis az előadás lebonyo-
lításának módja: a gyerekek. vándorol-
nak a színházépületben, az egyes mesék
más és más helyen játszódnak, az emeleti.
erkélyen, a foyer-ban, a lépcsőfordulók-
ban, a próbateremben, az erkély páho-
lyokban s persze a színpadon is. .Az elő-
adás nem annyira egy folyamatosan kö-
vethető, egyszálú cselekmény élményét
kínálja, inkább magának a színháznak a
csodáját. A különleges jelmezekbe búj-
tatott (El Kazovszkij tervei) figurák ma-
gukkal vonzzák a gyerekeket, s különös
atmoszférájú jeleneteket játszanak el. Ze-
neileg, látványvilágában különlegesen
szép pillanatai vannak a produkciónak,
amely azonban igencsak igénybe veszi a
gyerekek fizikai és pszichikai állóképes-
ségét. Ugyanakkor az a tény, hogy nin-
csenek lecövekelve a gyerekek, hogy sza-
badon mászkálhatnak, adott esetben vá-
laszthatnak, hogy az egymással. párhuza-
mosan folyó jelenetek közül melyiket
akarják inkább látni - bár a választás a
gyerekek esetében roppant nehéz, hiszen
mindenre kíváncsiak -, felszabadítja a kö-
zönséget. Alighanem egyszeri lehetőség
ez az előadás, de tanulságai a gyerekszín-
játszás egész fejlődésére kihatnak.

Az összkép tehát nem túl rózsás. Míg
néhány előadás - a Csizmát kandúr, a
Zűrhajó, a játékszínbeli Ágacska, a Csalóka
Péter, a miskolci Micimackó, Hókirálynő, a
Hová mész, a kaposvári János vitéz igazi
színházi élményt jelentett, addig a
produkciók nagy többsége gondolatilag és
szakmailag, dramaturgiailag és
művészileg elfogadhatatlanul alacsony
színvonalat mutatott. S ez nemcsak amiatt
aggasztó, hogy ezek az előadások teszik
vagy nem teszik színházba járóvá majd a
most felnövekvő generációkat, hanem
azért is, mert a színház lenne az egyik
leghatásosabb - közvetlen és összetett
élményeken keresztül ha-tó - művészeti
forma a gyerekek személyiségének
formálásában. Alin a gyerek-színjátszás
jelen pillanatban alig tud ennek a
funkciónak eleget tenni. A színházi élet e
mostohán kezelt területén az át-gondolt,
koncepcionális belső és külső intézkedések
nem odázhatók sokáig.

SZÁNTÓ JUDIT

Halállíra a színpadon

Néhány alkalommal játszotta a műegye-
temi színpad, a Szkéné saját vállalkozás-
ban, magyarországi bemutatóként, Samuel
Beckett két újabb művét, az Ohio
Impromptut és a Ringatót két szolnoki
művész, Vallai Péter és Takács Katalin,
valamint Nagy József közreműködésével.
Az előadás olyan minta-, sőt mo-
dellszerűen szép, hogy nagy kár lenne, ha
csak néhány estére való közönség láthat-
ná. Bár Beckettnek például tetszenék ez a
megoldás. Soha nem kívánt a tömegek
szerzője lenni. Egyik még újabb művét, a
Katasztrófát például mindössze egyet-len
előadásra engedte át a stuttgarti szín-
háznak, akkor is csak a nézőtér nyolc
utolsó sorában ült közönség. Egy Beckett-
előadás legyen ünnep, a kevesek számára.
Igaz, csak kevesen vannak azok, akik
valóban ünnepnek érzik.

Ebből az alkalomból talán érdemes
elelmélkedni azon, hogy mit jelent, mit
jelenthet Beckett a magyar színház szá-
mára. A Nobel-díjas mestert ritkán
játsszák, akkor is többnyire szűk körű stú-
diókban - és mégis, akár a szolnoki szo-
baszínházat avató A játszma végére, akár a
kaposvári stúdióban játszott 0 , azok a szép
napok !-ra, akár a Bábszínház remek
Beckett-pantomimjeire gondolunk, ezek
jelentősége túlterjedt a szűk kerete-ken, és
a kritika is eszerint foglalkozott velük.
Nagyon valószínű, hogy Beckett - talán az
egy Godot-ra várva kivételével - valóban
csak stúdiókba, szűk nézőréteg elé való,
és ez így is van rendjén. A drámaírás
halhatatlanjai közül Beckett alig-hanem az
egyetlen marginális jelenség. A
„szabályos" klasszika a teatrum mundiban
lélegzik; a nagy görögök, a spanyolok,
Shakespeare, Schiller, Goethe, Ibsen,
Shaw, de akár nagy és sajnos múltba tűnt
korszakában Miller és Dürrenmatt is a
legkülönfélébb megközelítésekből, de az
egész életet dolgozták fel, a
társadalomban élő emberi egyéniség min-
den konfliktusvariációját. Korunk szín-
házai épp e nagy klasszika modern foly-
tatásának hiányával küszködnek, amit
persze a színházaknál is jobban megszen-
ved a mai világ, én, te, ő, mi, ti, ők : hi-
szen a drámaírás válsága csak kifejezi a
világ válságát, az erővonalak áttekinthe-


