
négyszemközt
próbálja megmutatni. A C sárdáskirálynő
alkalmas is lett volna az ilyesfajta vál-
lalkozáshoz; a monarchia idült birodalmi
szenilitása, amelyből még az eredeti lib-
rettisták, Jenbach és Stein is átmentettek
valamit a szövegkönyvbe, feltehetően
hézagmentesen körülölelte volna a be-
épített, aktualizált újabb rétegeket. Vagyis,
némi finom cselekménykiegészítést és
figuraátalakítást a mai átdolgozók
érdemleges történelmi véleményének je-
gyében.

Ez a Trchárdásfürsrtín von Miskolc (aho-
gyan a műsorfüzet alcíme jelöli) tehát
akkor adhatott volna többet a bécsi
nagyoperett stílusparódiájához képest, ha
szerzőjének és rendezőjének szellemi
fegyvertára ütőképesebbnek bizonyul
Jenbach és Stein, valamint Kellér és Gá-
dor mesterségbeli arzenáljánál; de még az
önmagában kétes értékű paródia eléré-
séhez is legalább a derék bécsi iparoso-
kéval azonos színpadi szakértelem szük-
ségeltetett volna. Az átalakítás azonban
nem „eredményezett" egyebet, mint az
operett műfaji konstrukciójának szét-
rombolását. De hát miféle diadalt lehet
ülni ezeken a romokon

Hernádi és Jancsó ezután mind többet
panaszolták nyilatkozataikban, hogy
sajátos színházeszményük azért nem tud-
ja kifutni legjobb formáját, mert nem
kapnak önálló színházat. Ami igaz, az
igaz: az átszervezett Várszínház már nem
volt felvevőpiac a blődlire, és úgy tűnt,
más budapesti társulatok sem versengtek
érte. Hernádiék tehát most valóban
vállalkozni kényszerültek: önelszámoló
keretek között készült el az eddig
legutolsó színpadi mű: a Drakula.

Sejtelmes, félhomályos folyosó vezetett
a Vigadó emeleti kamaratermébe, ahol
szabályszerű bárhangulat fogadta a
belépőt. Tompa fény, a sarokban zongora,
rajta az elmaradhatatlan selyemernyős
lámpával; egy úr szolidan játssza az
obligát slágeregyveleget. Éjjel fél tizenegy.
A közönség nem tudja, mire számíthat, de
az láthatóan nagyon érdekli. Akik itt
ülnek, valamiképp bennfentesnek érzik
magukat, hiszen a tár-saság valóban szűk
körű, amiben közre-játszik az időpont, a
korlátozott befogadóképesség és a jegyek
ára: egy zsöllye háromszáz forintba kerül.

A produkció leíró értékelését itt már
végképp nem lehet elvégezni. Értékel-ni
ugyanis még csak megpróbálhatjuk a
látottakat, de leírni alígha. A Hernádi-
Jancsó páros színházi törekvései a

Drakulával eljutottak önnön végpont-
jukhoz. Ebből az előadásból már mindent
sikerült kiiktatni, ami értelmezhető,
megfejthető, rendszerteremtő motívum-
ként számításba jöhetne. A maradék:
igencsak vegyes minőségű szóviccek hal-
maza, l'art pour l'art malackodás (elég
gyatra kivitelben), s a színészi lehetőségek
következetes befagyasztása. Ami ekként
létrejön, az valami, ami nincs. De aki azt
hinné, hogy ebben a vállalkozásban épp
ez a rafinéria, vagyis a színház
paradoxonának megteremtése, az
jóindulatúan téved. A dolog csak
fogalmilag, az írott szavak játékaként
ilyen megejtően ravasz.

Ennek ellenére, a kritikai eljárás sza-
bályai megkívánják, hogy feltételezzük: a
Hernádi-Jancsó-színház értelme tulaj-
donképpen nem volt más, mint maga a
kihívás. A demonstráció: egy olyan vi-
lágkép kirajzolása, amelyből fokozatosan
eltűnnek az összefüggések és történések,
a szerepek és a figurái:, a helyzetek és a
kapcsolatok. Kétségtelen, a
rendszerezésnek és az áttekinthetőségnek,
másként: a világ műegészbe foglalásának
ez az elszánt képtelensége még koncepció
is lehet. Kötelességünk meghagy-ni az
alkotók számára ezt a kiskaput --tegyük
fel, hogy színpadukon a színház-teremtés,
az értelmes és értelmezhető cselekmény
csődje voltaképp a világ ér-
telmezhetőségének csődjeként, azt kifeje-
zendő jelenik meg.

lla viszont ez így van, akkor eltekintve
ezúttal a világnézeti szempontú elfogadás
avagy elutasítás kérdésétől - meg kell
állapítanunk, hogy a tétel több éves
levezetése a színpadon korántsem
bizonyult meggyőzőnek. Mert a művek-
be foglalt világ értelmi feladása, mint
ultima ratio, éppenséggel csak a műve-
ken belül -- vagyis azok értelmi-logikai-
pszichológiai rendszerének érvénytelen-
ségét bizonyítva - lehetséges. A Hernádi-
Jancsó-produkciók azonban „cin-keltek":
vagy eleve hibás gondolati rend-szerre
épülnek, vagy szándékosan kifelejtették
belőlük magát a rendszert. Így az-tán
ennek az abszurdizálva tagadó dra-
maturgiának a győzelme legalább olyan
könnyű, mint amilyen kétes. Tagadni az
esztétikumot csak azért, mert mi magunk
nem vagyunk képesek vagy nem akarjuk
létrehozni - ez bizony nem egyéb egy
szemlélet csődjénél. Ámbár magáncsőd,
mégis szomorú.

MÁTRAHÁZI ZSUZSA

Micimackók és társaik

(Fél)körkérdés a gyerekszínházról

Szakmabeliek és kívülállók egyaránt tud-
ják, hogy a, gyerekszínház a jövő nézőjét
szoktatja a bársonyszékbe, tanítgatja
műélvezetre, neveli az esztétikai értékek
felismerésére. Következésképpen
mindenki jót akar, legfeljebb
odabiggyeszti szándékai mellé az objektív
„de"-t, amely útját állja újító terveinek.
Kik és miért kötik meg a cselekedni vá-
gyók kezét? A magyarázat után kutatva
kerestünk fel három, gyerekelőadás-nak is
otthont nyújtó színházat. A kör nem
teljes. Ennél szerencsére többen viselik a
szívükön a legfiatalabb közönség színházi
szórakoztatását. A. kérdések sem
azonosak. De a válaszok figyelmeztetően
hasonló gondokat feszegetnek.

Bőrruhás, fuvolás búvár vonul át lassan,
lebegést mímelve a budapesti Játék-szín
víz alatti világot idéző színpadán. A
gyerekek izgatottan nyújtogatják a
nyakukat a nézőtér felnőttekre szabott
székei mögül. A vészjósló fuvolás katonát
játssza, a darabot írta és rendezte: Tímár
Béla.

Hogyan született meg a Kék öböl
előadása?

Az ötlettel egy jugoszláviai nyara-
lásból hazatérve álltam elő. A tipp sza-
vakba öntésérc írni tudó ismerőseimet
próbáltam rábeszélni. De az volt a véle-
ményük, hogy az alkossa meg a. művet,
aki a témáját kitalálta. Nem éreztem
magamban megfelelő képességet erre.
Végül. barátaim segítségével sikerült meg-
írnom a darabot, melynek alapgondolata -
- ember és természet kapcsolata - régóta
foglalkoztat. Hosszú ideje kerestem a
módját, hogyan tudnék erről a
nyilvánosság előtt is beszélni.

- Mi az oka, hogy éppen ífjúsági színházi
keretek között adott hangot vélemé-

nyének? - Nem éreztem magam eléggé elhiva-
tottnak, hogy a témát a felnőttek számára
fogalmazzam meg.

 A gyerekekhez talán könnyebb szólní, mint a
felnőttekhez?

 Mondhatom, a Kék öböllel is megle-



hetősen megszenvedtem. De hálásnak
tartom a gyerekközönséget. Ha nekik
játszom, azt a szorongást is elfelejtem,
amelyet a felnőttekkel szemben érzek.
Igaz, színészi pályámon sohasem intéztek
támadást ellenem, de a Madách Szín-ház
művészi hitvallása, amellyel teljesen
azonosítom magam, jó néhány pofont
kapott az elmúlt másfél évtizedben. Hogy
ne menjen el egy életre a kedvem a
színháztól egy esetleges sikertelenség mi-
att, belevágtam a játékszíni vállalkozásba.
Az is erre bátorított, hogy a fiaimmal
látott gyerekelőadások közül az egyik
rosszabb volt, mint a másik. Didaktikusak,
lélektelenek voltak ezek a darabok, nem
merték fölvállalni az igazi érzelmeket.
Amúgy is elég sok rondaság veszi körül a
mai gyerekeket, legalább a művészet
szférájában kellene szebb és tisztább
élményeket kapniuk.

- De akad-e elegendő, esztétikát sugalló
gyerekdarab?

- Úgy is megszülethet a gyerekelőadás,
mint például az Ágacska, mely hangjáték
volt eredetileg, és amelyet a költővel
együtt állítottunk színpadra. De hogy
kevésbé szerénytelen példát említsek, az
Adáshiba azért lett olyan nagy-szerű darab,
mert a Pesti Színház színpadára, kiszemelt
szereplőkre íródott. Ezt nevezem én igazi
műhelynek, nem pedig azt, hogy egy
idegenből hozott gondolatot légből kapott
elvek szerint elő-adássá cicomáznak.
Számtalan gyerek-és ifjúsági regényt
lehetne színpadra állítani, ha az ország
legjobb szerzőit nyernénk meg az
átdolgozásra. De a felnőttszínházakban
sem játsszák íróink drámáit, ott sem
működik a fúzió a két part vagy párt
között. A fiataloknak szánt előadásoknak
pedig nincsen tere. Egy szál
gyermekszínház van Magyarországon. Az
egyetlen fővárosi befogadó-színház, a
Játékszín meg betelt a két gyerek- és az
egy ifjúsági előadással. És nincs hová
továbblépni, mert a gyerek-színházi
szerkezet rosszul működik. Ha rajtam
állna, állandó társulattal nem rendeznék
ifjúsági előadást. A színházak helyében
viszont olyan próba- és előadás-mentes
délutánokat keresnék, amelyeken saját
gárdával vagy alkalmi társulások
közreműködésével született darabokkal
várnám az ifjúságot. Ezekben nem a szín-
házi fizetésükért játszanának a színészek,
hanem éppúgy honorálnák őket, mint ha
rádiózni vagy filmezni mennének. Így
bizonnyal szívesen vállalnák a fel-adatot.
Jelenleg azonban nem látom biztosítottnak
a nebulók szellemi, legalábbis

színházi nevelését. Mintha mellékes len-
ne, hogy mikor, mennyit és mit kor-
tyolgatnak a Thália kínálta kultúrából ...

A Micimackó-láz, amely az ország több,
gyerekeknek is játszó társulatában
„fölütötte a fejét", az idén két vidéki
színházba: a miskolciba és a szolnokiba
érkezett. Róbert Gida szerepét Miskolcon
egy kisfiú játssza. Az előadás e különös
leleménye, csalogató bája kis híján
eltántorított tőle, hogy feltegyem Csiszár
Imrének, a színház művészeti vezetőjének
az előre kifundált kérdést:

- Miért pont erre, a felnőtteknek oly kedves,
de a gyerekek számára talán megfog-hatatlan
filozófiai tartalmakat is hordozó műre esett a
választásuk?

- Mivel évadonként csak egy gyerek-
előadás bemutatására van lehetőségünk,
olyan darabot kell találnunk, amely
legalább a címében ismerősen cseng a né-
zőknek, s ugyanakkor több korosztály-nak
is szól. A Micimackó mindkét köve-
telménynek megfelel. Á budapesti szín-
házak persze könnyebb helyzetben van-
nak nálunk. A gyerekelőadások terhét a
fővárosban külön intézmények vállalják
magukra. A vidéki társulatoknak nincs
erre külön intézményük, emberük, pénzük,
évente egy gyerekdarabot a legtöbbjük
mégis bemutat.

Kényszerűségből vagy önszántukból te-
szik?

- A minisztérium minden évben biztat
bennünket, hogy ne hagyjuk abba, sőt
fejlesszük tovább ifjúsági színházi tevé-
kenységünket. Ha évente két gyerek-
darabot mutatnánk be, még támogatást is
kapnánk. De a feszített műsorterv ezt nem
engedi meg. Es nem lenne gazdaságos, ha
csak azért vennénk le egy sikeres
produkciót a repertoárról, hogy egy
másikat mutassunk be helyette. Ter-
mészetesen figyelmeztetés nélkül is tud-
juk, hogy fontos és hálás dolog a gye-
rekeknek játszani. Budapesti születésű
vagyok ugyan, de itt és most az a felada-
tom, hogy fölneveljem a jövő miskolci
színházi közönségét. Ha nem rendeznénk
gyerekelőadásokat, akkor már öt év múlva
tehetetlenül állnánk, mert a tizennyolc-
húsz éves embert sokkal nehezebb
megnyerni a színház varázsának.

- Ilyen egyszerű lenne színházértővé nevel-ni
a következő nemzedéket?

- Természetesen sok buktatója van ennek
a munkának. Szerintem az olyas-

fajta színház hat leginkább a mai gye-
rekekre, amely nem függönyön, rivaldán
kívüli nézőseregnek tekinti, hanem be-
leviszi őket a játékba. Rájuk kérdez,
együtt énekel velük, felcsalja néhányukat
a színpadra. Az ilyen rendezői elképze-
lésnek megfelelő színdarabokból nem túl
gazdag a választék. A mai gyerekek ke-
vésbé vaknak rászorulva arra, hogy ba-
busgassák, romantikus szósszal árasszák
el őket. Persze szükségük van mesékre, de
olyanokra, amelyek komolyan szól-nak
hozzájuk. Csakhogy aki gyerekdarabot ír,
önkéntelenül nagyanyáink stílusában,
formavilágában, gondolkodás-módjában
mesél. egy tesz, mintha a televízió esti
meséjében csak a Piroska és a farkast, a
Hófehérke és a hét törpét játszanák. Nem
veszi figyelembe, hogy a bűbájos
sorozatok, a kicsik kedves Rumcájsza
vagy Frakkja már modern,
fantáziaébresztő és új tanulságokkal bíró
mesék, amelyet a világért sem moso-
lyognák meg a gyerekek.

- Vajon a színészek sem kicsinylik le a
gyerekelőadásbeli szerepet?

- Rendkívül áldozatos munkát, éj-szakai
és balett-termi próbákat kíván tőlük a
tizenegy felnőttelőadáshoz pluszként
járuló gyerekdarab. A produkció sokszor a
főpróbán kerül először a nagyszínpadra.
De akik valaha részt vettek már
gyerekelőadásban, azok egytől egyig
megszerették a műfajt. Ritka sikerélményt
jelent a színésznek. A fel-nőtt nézők
szkeptikusak, kívülállóként szemlélik a
játékot. Szinte lehetetlen őket úgy a
hatásunk alá gyűrni, olyan frenetikus
élményben részesíteni, mint a gyerekeket,
akik akkor is először vannak színházban,
ha tizedszerre hozzák el őket a szüleik.
Igaz, a gyerekdarabokban játszó színész a
legritkább esetben számíthat országos
nyilvánosságra. Ilyen előadással még
sohasem hívtak bennünket a fővárosba. És
a Csizmás kandúrban nyújtott kimagasló
alakításáért eddig még senki nem kapott
Jászai-díjat.

A szolnoki Szigligeti Színház társulata
nemcsak Thália szentélyében fogadja
nagy-nagy szeretettel a gyerekeket. „Ház-
hoz" is megy. Rendhagyó irodalomórákat
tart, drámakeresztmetszeteket ad elő nekik.
Néhány iskolában színházbarát kör is
alakult. A tagság a bemutatón kívül a
különböző próbaperiódusokban is
megnézheti az előadásokat.

- Az alapoknál kell kezdeni, ha azt



akarjuk, hogy a jövendő közönségnek
egyetlen, betokosodott és hajlíthatatlan
ízléssel rendelkező rétege se legyen -
magyarázza a szinte egyedülálló jelenség
okát a színház főrendezője, Paál lstván.

Hogyan vélekedik a gyerekszínházak
helyzetéről, kínálatáról?

-- Az állami színházak a hazai és a kül-
földi ifjúsági szépprózából jól-rosszul
színpadra mentett műveket adnak elő,
amelyeken igencsak érződik az átírás, az
erőteljes dramaturgiai segítség. Nagy baj
továbbá, hogy a főiskolán föl sem merül a
kérdés: gyerekeknek is kell majdan
rendezni, játszani. Semmiféle, a mű-fajhoz
elengedhetetlenül szükséges pszichológiai,
pedagógiai, módszertani ismerettel nem
vértezik fel a hallgatókat. Pedig egy
beállítás, egy effektus, egy színészi gesztus
más értelmet nyer a gyerekközönség
szemében. A hatás sokszor
kiszámíthatatlan. A Hókirálynő-
előadásunkon például egy ügyes szcenikai
trükkel a magasba röpítettük a címsze-
repet játszó színésznőt. Tizenöt méteres,
az egész színpadot beborító hófehér se-
lyemruha bomlott ki alatta. A fején ko-
rona csillogott. Gyönyörű látvány volt. E
színházi csoda azonban felbillentette az
előadás pedagógiai egyensúlyát. Ettől
kezdve a gyerekeknek a Hókirálynőn, a
negatív hősön csüggött a szemük, és nem
voltak hajlandók azzal törődni, hogy ezt -
a magyar népmesei asszociációval élve -
gonosz mostohát le kell győzni ahhoz,
hogy a jó diadalmaskodjon. Csak nagy
nehezen tudtuk elérni, hogy örül-jenek a
„pozitív hősök" győzelmének.
Bebizonyosodott, hogy a gyerekeknek
milyen fontos a látvány. Sokkal lénye-
gesebb, mint az álbevonósdi. Amatőr-
koromban sokat foglalkoztam a nyitott
színházzal, és kívánatosnak érzem, hogy a
közönség együtt lélegezzen a darabbal, de
kifejezetten idegesít, ha a gyerekeknek
leszólnak a színpadról: „Láttátok, hová
bújt." „Ne-e-cm" vagy „ige-e-en" - har-
sogják kórusban a kicsik, majd kétszer
körbefutják a nézőteret. Nem ezekkel az
elcsépelt és direkt eszközökkel kell be-
vonni a játékba a gyerekeket. Ha a szín-
padon olyasmi történik, amivel azonosul-
ni tudnak, akkor nyugodtan maradhat-nak
a helyükön, képzeletben mégis ott lesznek
a szereplők között.

- Ön szerint milyen a jó gyerekdarab?

Hadd ne mondjak olyan általános-
ságot, hogy legyen erkölcsi tanulsága.
Mert ha nincs, mi több, nihilizmusra ne-
vel, akkor szóba sem jöhet. A világ

gyerekszínház nélkül is eléri ezt a „célt" .
Jó példaként gyerekkori olvasmányaim
jutnak eszembe. A Dugó Dani-könyvek, a
Fecskék és fruskák kalandjai, a Cooperek, a
Vernék, a Walt: Disney-történetek. Ezek
mind közérthető és eseménydús mesék.
Fontos tehát a pikareszk jelleg, az, hogy
minél több szereplő minél több, a
cselekményt előrelendítő kalandon
menjen keresztül. A gyerekek
idegenkednek a földhözragadt
történetektől, amelyekből leplezetlenül
kikandikál a realista, naturalista való-
ságtömeg. Kifejezetten káros az olyan
előadás, mely egy jó nagy koppanással
odaveti a felkiáltójelet - az eszmei mon-
danivalót - az utolsó mondat végére.
Ezzel már kis korban kezdjük elcsépelni,
devalválni az olyan fogalmakat, mint anya,
szeretet, haza, forradalom, inter-
nacionalizmus ... Azt hisszük, hogy buták
a gyerekek, nem veszik észre, hogy
csapdába csalják őket, hogy a színház-ban
is a társadalom törvényeit akarják rájuk
erőltetni. Nekünk nem lezár-ni kellene az
utakat, hanem megmutat-ni azokat az
ösvényeket, amelyeket a család és az
iskola a. maga kötöttségeivel nem tud
felkínálni.

A Micimackót sikerült előadásnak
tartja?

- Bár a rendezés korrekt, a színpadra-
állítás hű Milne könyvéhez, néhány
kulcsszereplő filozofálgatása érthetetlen a
gyerekek számára. Talán merészebben el
kellett volna szakadni az eredetitől. Mind-
ez persze nem veszi cl a kedvünket, sőt az
idén még egy gyerekdarabbal
előrukkoltunk. És a jövőben jóval a be-
mutató előtt behívunk a próbára néhány
gyereket, hogy lássuk, milyen fogadtatásra
számíthatunk. Megtettük ezt a
Micimackónál is, csak későn kaptunk ész-
be, amikor már a hibák egy részét nem
tudtuk kijavítani.

A végzős Csizmadia Tibor nem sokkal
az évadzárás előtt állította színpadra
Szolnokon. Mészöly Miklós meséiből a
Hovámész című előadást. Cingár, csendes
fiatalember a rendező, de rögvest megjön a
hangja, amint az új bemutatóra terelődik a
szó:

- Ha műfaji meghatározást kellene ke-
resnem, akkor gyerekhappeningnek ne-
vezném az előadást. A darabban nagy
szerepe van a színészi rögtönzésnek. A
közönség összetétele - többnyire rejtetten
ugyan -- folyvást változtatja a produkciót.
Most kísérletet tettem arra, hogy a
változást esztétikai minőséggé

alakítsam, beépítsem az előadásba. Remé-
lem, a felnőttek éppúgy élvezik a játékot,
mint a háromévesek. Végül is a színház
mindig a gyereket szabadítja föl
a nézőben. Elvetem azt a szemléletet,
mely szerint a gyerekelőadásnak tanítani
kell. Pont fordítva. Ahhoz, hogy „beszél-
getni." tudjon. a közönségével, tanulnia
kell - gyerekül.

- Rendezett már korábban is gyerekelő-

adást ?
--- A főiskola előtt gyerekszínjátszó

csoportot vezettem egy művelődési ház-
ban. De számomra a legemlékezetesebb
az a március 15-i ünnepség volt, amelyet
másodikos főiskolás koromban ren-
deztem Vácott. A. város barokk terének
erkélyein eljátszottuk a történelmi
eseményeket. A forradalmi tömeget a
téren egybegyűlt hatezer általános és
középiskolás alkotta. Közöttük is akadtak
színészek, akik befolyásolni próbálták
őket. A legnagyobb meglepetésünk-re
azonban a gyerekek -- valódi forradalmi
tömegként - átvették az irányítást. Épp
hogy el tudtuk mondani a Tizenkét
Pontot és elszavalni a Nemzeti dalt, máris
tovább kellett mennünk, mert követelték,
hogy szabadítsuk ki Táncsicsot ... Olyan
ösztönösség szabadult fel, olyan
természeti erő, amely tényleg
megélesztette a száz-valahány évvel kor-
ábban történteket. Valami hasonlóval
próbálkozunk most is: felfordítjuk egy ki-
csit a színházat, de úgy, hogy közben
teljesen oda, tudjuk adni magunkat a kö-
zönségnek, az előadásnak.
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