
dig történik körülötte valami, sőt szinte
minden körülötte történik vagy legalább
körülötte csomósodik. Ha követjük Major
pályaívét, az adott korszak általános
képének részletei úgy bontakoznak ki
fokozatosan előttünk, mint valami
társadalomtörténeti puzzle-játékban.

Gondoljuk csak el: húszéves színi-
növendékként „szagol be" először a
Hevesi Sándor igazgatta Nemzeti Szín-
házba, akkortájt, amikor a reformista
rendezőt már vadul, a megbuktatás
szándékával támadják, látszólag esztétikai
nézeteiért - persze azért is -, valójában
jobboldali, antiszemita indulattal. Néhány
év alatt jókora dózist kap a „nemzet
színháza" körüli csatározásokból,
amelyek hagyományosak a magyar
színháztörténetben, és majd őt is végig-
kísérik egész életén. Huzakodások és
igazgatóválságok követik egymást gyor-
sított menetben; tanúja Márkus László és
Voinovich Géza merőben ellentétes

minőségű direktori hónapjainak, a ren-
dező Horváth Árpád vesszőfutásának és
eltávolításának, majd Németh Antal vá-
ratlan beiktatásának, amely után fordított
előjellel megismétlődik a néhány évvel
korábbi Hevesi-ellenes kampány, mert
most a baloldal rejti esztétikai köntösbe a
Gömbös Gyula-Hóman Bálint-féle
politikai hullámmal érkező reformer-
igazgató elleni támadást.

Major, miközben cselédkönyves szí-
nészként, majd szerződtetett nemzeti
színházi tagként kisebb-nagyobb szere-
peket kap - s épp Németh Antaltól
kiugrási lehetőséget is -, megvívja ifjonti
Sturm und Drang-harcát az érvényesü-
lésért. Egy huszonéves fiatalembernél ez
kötelező, enélkül nem alakíthatja ki a
saját arcát. Egyívású társaival, első-
sorban Várkonyi Zoltánnal, Gobbi Hil-
dával, Olty Magdával és Apáthi Imrével
„ellenszínházat" hoz létre a Városi
Színház ifjúsági előadásain, amelyeket
édesanyja, Majorné Papp Mariska szer

vez. Klasszikusokat játszik - és rendez!
 Shakespeare-t és Moličre-t, nyelvöltö-
gető módon, szabálytalanul, ellentmondva
a beidegződött kánonoknak. Ezek-nek a
produkcióknak gesztusértékük van
 mint pályája későbbi szakaszaiban is
annyiszor -, esztétikai minőségüknél
gyakran fontosabb az esztétikai irány,
amelynek a nevében létrejöttek, vala-mely
avultnak, túlhaladottnak, meg-
döntendőnek ítélt színházi szemlélettel
szemben.

Major már itt felölti a harcos páncél-ját,
amelyet soha többé nem vet le, ha
művészeti elveinek gyakorlati megvaló-
sításáról van szó. És a színházi lázadó
mellé természetes módon csatlakozik a
politikai ellenzéki, a baloldali mozgalmak
iránt elkötelezett művész-agitátor. Már itt,
ebben a korai stádiumban eggyé válik -
sohasem is vált külön - a színész és a
közéleti ember. A korszak baloldali
értelmisége kávéházakban vagy egy-egy
prominens képviselőjének lakásán
találkozik, de leginkább azokon a
művészeti rendezvényeken, amelyek a
hivatalos kultúrpolitika keretein kívül
szerveződnek: Népszava-matinékon,
Vigadó-esteken, Bartók-hangversenyeken.
Baloldali írók, költők, zenészek,
színészek, politikusok vesznek részt ebben
a népfrontban, vitatkoznak művészeti és
ideológiai kérdésekről, a harc közelebbi és
távolabbi céljairól, napi feladatokról és
filozófiai tételekről. Major aktív tagja
ennek a tár-saságnak és annak a szűkebb
csoport-nak is, amely a jobboldali, majd a
nyilas veszély fokozódásakor illegalitásba
vonul, de egyetlen pillanatra sem adja föl
az elveiért, végső soron a világ megvál-
toztatásáért folytatott küzdelmet.

Ennek az első Major-korszaknak az
eredeti dokumentumaiból maradt fönn a
legkevesebb, paradox módon mégis erről
tudjuk a legtöbbet, elsősorban azért, mert
ő maga sokszor és sokat mesélt róla. A
városi színházi előadások közül A velencei
kalmár című Shakespeare-dráma vagy a
népligeti Moličre-adaptáció, a Duda Gyuri
időközben a Major-legendárium részévé
vált. Nem véletlenül; ezek beszédes példái
a mű-vészi arisztokratizmust megvető,
plebejus indulatú, a vásáriságot büszkén
vállaló színházfölfogásának. Mindkettő
kirívó jelenség a korabeli magyar szín-
házban, szellemi társait csak a hivatalos
kultúra védőfalain kívül lelhetjük föl,
például Hont Ferenc Független Színpa-
dában vagy Pünkösti Andor Madách
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Színházának polit ikai tüntetést kiváltó
Pirandello-előadásában, a IV. Henrikben,
amelynek címszerepét Várkonyi Zoltán
játszotta.

A polit ikus jelzőt korán hozzákap-
csolhatjuk Major színházához, még akkor
is, ha kezdetben nem annyira tudatos
világnézeti állásfoglalásként jelentkezett,
inkább csak a „csepűrágói" ösztön
naprakész, közvetlen hatásra törekvő
természetébő l fakadt, s magán viselte a
histrio, az ősi mimus-színész játékkedvét,
féktelenségét, egészséges önmutogató
hajlamát. Mindenesetre egészen más
anyagból gyúrt színház volt ez, mint a
megelőző évtizedek kor-társ színháza,
akár a nagy példakép Hevesié, akár Jób
Dániel polgári Víg-színházáé, Bárdos
Arthuré, Márkusé, Pünköstié, a lázadó
ifjúnak a Nemzeti-ben otthont adó
Németh Antalé, nem beszélve Beöthy
László trösztösített Unio-színházairól.
Valószínűt len, hogy szakmai minőségét
tekintve ez idő tájt jobb lett volna náluk
(épp ellenkező leg), de ha öntudatlanul is,
megkísérelt túllépni az általuk képviselt
vagy csak bátortalanul kijátszott hazai
hagyományokon.

A németes műveltségű Németh Antal
Reinhardton, Jessneren, az orosz Jevrei-
novon nevelkedett expresszív szigorával
és pontosságával szemben az egyetem
francia szakát végző és ennek révén
Párizsba is kijutó Majort inkább az
impresszionista, lat inos szellem ragyo-
gása érinti meg, elsősorban Louis Jouvet
rendező i művészete révén; ez az esprit és
lucidité világít ja át korai bohóságait , némi
- életkorához il lő - vagányos
slendriánsággal, játékos ripacsériával
takarva el a szakmai ügyetlenségeket.
Helyzeténél fogva megengedhette ma-
gának, hogy avantgardista hírbe keve-
redjen - eltérően a hivatásos színház
megkötött kezű progresszívjaitól
holott csak a sekélyes vígjátékocskák
iparos-üzletemberei és a nyakig begom-
bolkozott, unalmas hagyománytisztelők
között látszott előőrsnek; valójában in-
kább jópofa volt , aki az ebadták ifjonti
szertelenségével bosszantotta az elörege-
dett viszonyok tartósítására berendez-
kedett kurzust.

Helyzetében gyökeres változást hoz a
felszabadulás. Új, fiatal rend, amely a
hatalom sáncai mögé emeli az egykor érte
lázadó fiatalokat. Major első pillanattól
kezdve magáénak, saját tulajdo-

nának tekinti a Nemzeti Színházat.
1945-tő l 1962-ig ül az igazgatói szék-
ben, és bár a dolgok természete szerint
erről a korszakáról sokkal többet tudunk
a megelőzőnél, hiszen „a szemünk előtt "

zajlott , más értelemben sokkal keveseb-
bet, mert a háttérből , a belső viszonyok-
ból jóval nagyobb rész maradt rejtve,

mint amennyi napvilágra került . Ő
maga még utólag is alig nyilatkozott az
ötvenes évekről s benne a maga szerepé-
rő l , amely annak ellenére, hogy - köz-
ponti bizottsági tagságán kívül nem
viselt társadalmi funkciót, al igha korlá-
tozódott csupán a Nemzeti Színházra.
(Akkoriban elterjedt az a tréfás kérdés,
hogy melyik színháznak az igazgatója
Major, s a malíciózus válasz úgy hang-
zott: az összes többié. Ti. a Nemzetire
már nem jut ideje.)

Az új pozíció föltűnően más, mint a
régi. Könnyen belátható, hogy a szocia-
l ista Magyarország Nemzeti Színházát
kommunista igazgatóként képviselni
nem egészen ugyanaz, mint néhány évvel
korábban azonos épületben plebe

jus-baloldali rosszcsontkodással támadni
a polgári művészetet. Másrészt köztu-
dott, hogy 1945 után a világnézeti for-
dulat nem járt együtt a szükséges eszté-
tikai fordulattal , vagyis a művészeti élet
nem vált nyitottá a gyakran baloldali , sőt
esetenként marxista ideológiát követő
avantgarde irányzatok - a színház-
művészetben, mondjuk, Mejerhold vagy
Bertolt Brecht elmélete és gyakorlata -
iránt, hanem éppen hogy beszűkült, egy-
oldalúan, stí luskategóriaként abszoluti-
zálta a realizmus fogalmát.

Az eddigiek ismeretében ez koránt-
sem feküdhetett Majornak, kellő súlyú
képviseletéért nyilvánvalóan belső erő-
szakot kellett tennie önmagán, ami pá-
lyájának ebben a szakaszában számos
ellentmondáshoz vezetett .
Színészszemélyisége időnként „ki lógot t"
a Sztanyiszlavszkij-módszer hazai
adaptálásával készült előadásokból. Ezek
az elő-adások egyébként magas szakmai
szín-vonalat képviseltek az ötvenes évek
első felében, és Major még a dogmatikus
kulturális polit ika túlhajtásaitól -

Major Tamás a miskolci Lear király címszerepében (MTI Fotó - Ilovszky Béla felv.)



például egyes darabok kötelező színre-
vitelétől - is meg tudta óvni a színházat.
Attól azonban nem, hogy a stílrealizmus
Prokrusztész-ágyából kilógó, ősi színházi
stíluselemeket a túlbuzgó kritika
időnként le ne vagdossa. Ennek egyik
emlékezetes mozzanata az úgy-nevezett
harsányságvita, amely a Nemzeti Színház
klasszikus előadásaiban, főként a
vígjátékokban megengedhető (vagy
„megengedhetetlen"), kiélezett színészi
stílusról, a gesztikus fogalmazásról és a
nézőre való kikacsintás merészségéről
szólt.

A színész Majorban latens módon az a
brechti színházi szellem munkált,
amelynek létjogosultságát Sztanyisz-
lavszkijjal szemben rendezőként és igaz-
gatóként ez idő tájt s még később is
tagadta. Belső hajlamán nem győzhetett;
túl színes egyéniség volt ahhoz, hogy ő
maga és az általa vezetett Nemzeti
Színház elszürküljön, vagy beleszusza-
kolják a sematizmus kalodájába. Más-
részt hatott még a régi nagy színész-

generációk maradékának jelenléte; tőlük
sokat tanultak a fiatalok. Mindez
bizonyos fokig szavatolt a játék minő-
ségéért. S ami talán még fontosabb: a
magyar színház addigi történetében alig-
ha dolgozott egyszerre, egy társulatban
három olyan rendező, mint Gellért Endre,
Várkonyi Zoltán és Major Tamás. Az
Operaházból nem kisebb személyiség,
mint Nádasdy Kálmán rándult át időnként
vendégrendezni, s a valamivel később
szerződtetett fiatal Marton Endre munkái
is megalapozott reményre jogosítottak. A
legendás Nádasdy-féle I I I . Richárd
Majorral a cím-szerepben - általában a
Shakespeare-ciklusok némely darabja -,
Gellért híres Úri murija, Ványa bácsija,
Ármány és szerelemje, Marton első nagy
sikere, a Bernarda háza című García
Lorca-mű egy fényes nemzeti színházi
korszak kiemelkedő bemutatói.

Ugyanakkor nyílt titok volt, hogy
súlyos konfliktusok is lezajlanak a
Nemzeti Színházban, amelyeknek csak

egy része adódott a kor társadalmi fe-
szültségeiből. Minden bizonnyal a sze-
mélyi ellentétek sem csupán abból szár-
maztak, hogy a színház igazgatója, illetve
főrendezői - Gellért Endre mellé később
Marton Endre került ugyan-ebbe a
pozícióba - másképp látnak bizonyos
szakmai kérdéseket, illetve eltérő a
véleményük a realizmus értelmezésé-ről.
A színház belső egyensúlyi helyzetének
alakulására vonatkozóan, amely
elválaszthatatlan volt az ötvenes évek
politikai mindennapjaitól, mindmáig alig-
alig került nyilvánosságra hiteles
dokumentum. Az ember tragédiája be-
mutatása körüli bonyodalmak, Németh
László Galileijének kálváriája csak egy-
egy jellegzetes példa a megvilágításra
váró homályos részletek közül; kétséges,
hogy a Nemzeti Színház majdani
történetírói - időben egyre inkább távo-
lodva a földolgozandó eseményektől -
írásbeli források híján találnak-e még elég
kortárs tanút a történtek mozaikjának
hiteles összerakásához.

*

Az ötvenes évek végére a válság kétség-
telen jelei mutatkoznak a Nemzeti Szín-
házban, ami Major saját rendezésein és
néhány alakításán is lemérhető. Személyes
művészi válsága, úgy tetszik, egy ideig
még tovább mélyül azután, hogy megválik
az igazgatói poszttól, majd pályaíve
váratlanul emelkedni kezd. Pályájának
utolsó másfél évtizede páratlan megújulás
vagy inkább visszatalálás régi önmagához,
a háború előtti renitens, kutató
szellemiséghez. Az egykori enfant terrible
most mint „rettenetes öreg" újra borsot tör
a vaskalapos szín-házi konzervatívok orra
alá. Eddigi „háziszerzői", Shakespeare és
Moličre mellé végre manifesztálhatja
magában a titkos Brecht-hívőt, és nagy
kedvvel, bár változó eredménnyel veszi
sorra az elidegenítő effektus mesterének
darabjait. Mi több: Brecht kíméletlen,
társadalmat analizáló kritikai pontosságát
általános módszertani elvként érvényesíti
más rendezéseiben is. Ismétlődni kezdenek
a harminc évvel korábbi „botrányok";
most A vágóhidak Szent Johannája, a Romeo
és Júlia s A luzitán szörny című Peter Weiss-
kollázs - ez utóbbi nagy közönségsiker -
kavarja föl a kedélyeket. Majort láthatóan
nem zavarja a megfordult hierarchia sem,
amikor egy-kori főrendezője, Marton
Endre kerül igazgatóként a feje fölé;
rendületlenül

Major Tamás (Benedek Miklóssal) mint Forlipopoli őrgróf a Mirandolinában



csinálja házon belül a maga „ellenszín-
házát", hasonlóan ahhoz, mint amikor még
Németh Antal ült a direktori szék-ben.

Törvényszerű, hogy utat találjon a
fiatalokhoz, és tanítványokra leljen ben-
nük. Szövetsége az új nemzedékkel egyik
élesztője a hatvanas évek végén megindult
színházi erjedésnek. Fegyver-barátsága
Törőcsik Marival, Iglódi Istvánnal, Csiszár
Imrével és Székely Gáborral fűződik
legszorosabbra, olyan közös munkákban,
mint A vágóhidak Szent Johannája című
Brecht-dráma és a Romeo és Júlia
(Törőcsikkel), Bulgakov komédiája, az
Iván, a rettentő, majd egy másik Brecht-mű,
a Puntila úr és a szolgája, Matti (előbbi
Iglódi István, utóbbi Szolnokon Csiszár
Imre rendezésében). Amikor a hetvenes
évek végén Székely Gáborra és Zsámbéki
Gáborra bízzák a Nemzeti Színház
művészeti vezetését, nincs lelkesebb
mentoruk Majornál. Színészete ekkorra
letisztul, szikár alakja, szálkás
személyisége elnyeri azt a végső szellemi
arculatot, amelyben mindig azonos
önmagával és a szereppel. Egy fanyar,
szarkasztikusan okos öregember; slampos
gonosz, mint a moličre-i Úrhatnám polgár
Dorante-ja, komikusan megható, mint a
szegény Forlipopoli őrgróf Goldoni Miran-
dolinájában vagy aszketikus szenvedő,
mint a kóróval koszorúzott Lear király.
Utóbbit a miskolci színházban játszotta; itt
abszolválja pályája harmadik harmadának
legkiegyensúlyozottabb, stílusában és
arányaiban tökéletesen harmonikus
rendezését, Moličre Tartuffe-jét is.

Idős korára színházalapító lett. Szé-
kellyel és Zsámbékival együtt képletesen
leteszi a Katona József Színház alapkövét.
Aztán Wojciech Boguslawski történelmi
figurájában, a színházért galád stíkliket
produkáló színidirektor-színészben
eljátssza önmagát. Előfordult: már, hogy
színésznek szerepet írtak - Majornak is:
Déry Tibor 1947-ben az ő alakjára
formálta Tükör című darabját -, de Az
imposztor, Spiró György színműve
egyenesen a „modell" fölkérésére született,
szerepbe örökítve a Mester
színháztörténeti image-át.

*

Körülbelül ennek az életrajzi vázlatnak a
birtokában készültem évekig föl-kérni
Major Tamást egy hosszabb interjúra,
azzal a titkos reménnyel, hogy

kérdéseim nyomán nemcsak a „központi
figura'" jelenik meg az eddiginél élesebb
kontúrokkal, hanem a háttér is - mint
amikor a sötétkamrában az előhívó ol-
datból fokozatosan kibontakozik a teljes
kép. Szívesen vállalta a feladatot, csak
éppen időpontot nem találtunk a
kezdéshez. Állandóan lótott futott, szinte
lélegzetvételnyi pihenést sem engedélye-
zett magának. Játszott és rendezett, a.
főiskoláról a filmgyárba, próbáról a rá-
dióba rohant, rövidebb interjúkat adott,
könyvet és cikkeket írt - lázasan dolgozott.
Közismert munkabírása csodás módon
képes volt meghatványozódni, mintha
csak bizonyítani akarta volna a világnak,
hogy alkotóereje teljében van, korai még
„leszámolni" vele. Nem lehetett olyan
betegsége, ami megakadályozta volna a
munkában, a tájékozódásban - emlékszem,
szemműtétje után a Honvéd Kórházban föl
kellett olvasnom neki az éjjeliszekrényén
felevő Nagyvilágból , a vírusok alattomos
támadására éppúgy fütyült, mint színház-
fölfogásának heves ellenzőire. Mindenre
munkával felelt; azt hiszem, a munka
tartotta életben mindenféle kórok táma-
dásának kitett, mindinkább gyöngülő
szervezetét.

Igen ám, csakhogy emiatt a mi közös
munkánk elkezdése is egyre késett. x985
decemberében aztán a rosszullét ledön-
tötte a lábáról, kórházba vitték, állapota
válságosra fordult. És megint egy fan-
tasztikus „Major-effektus" következett; ha
nem hangzana bizarrul, azt mondanám, ezt
is csak ő tudta megcsinálni: még egyszer
feltámadt. A szó szoros értelmében: a
klinikai halálból hozták vissza orvosai.

Aztán ahogy munkába állt szervezeté-
ben a frissen beültetett szívritmus-
szabályozó, lassanként lábadozni kezdett.
Az első időben szigorúan feküdnie kellett,
de hamar talpra állt, hazamehetett a
kórházból, később már el-eljárt otthonról.
Félbeszakadt munkáihoz nem térhetett
vissza - persze dolgozott, Csokonairól
akart írni lelkesen, hangszalagra mondta a
készülő tanulmány alapszövegét, a
tévébemondók beszédének kritikája is
foglalkoztatta -, így végül is a betegsége
tette lehetővé az interjú elkészítését.
Januárban kezdtünk hozzá, első alka-
lommal még a kórházban beszélgettünk,
aztán már a lakásán folytattuk. Hét hét
alatt tíz és fél órát vettünk magnetofon-ra,
lényegében be is fejeztük a munkát,
egyetlen nap lett volna még hátra, hogy
lekerekítsük és kiegészítsük a szöveget,

hogy a végső formát azután majd a gé-
pelés után közösen alakítsuk ki. Erre már
nem kerülhetett sor. Á. megbeszélt napon
telefonált, nem érzi jól magát, ne menjek.
Három nap múlva kórházba vitték, nem
jött ki többé.

Kevéssel a súlyos operáció után is teljes
szellemi frissességgel, összefogottan,
kerek mondatokban beszélt. Időrendben
haladtunk, de nem évszámok, inkább
témák szerint. Egy-egy aktuális gondolat-
társítás kedvéért gyakran előreugrott, majd
visszatért az eredeti kérdéshez. Fél-órás
kitérők után sem felejtette el a
kapcsolódásí pontokat.

A régebben megjelent interjúkkal, ko-
rábbi visszaemlékezéseivel hasonlítva
össze a fölvett anyagot, kiderült, hogy
voltak Majornak kedvelt élményei, illetve
történetei, amelyeket már többször
elmondott, de most ezek egy részét is
továbbszőtte, kibővítette vagy -- amit
azelőtt nem tett - kommentálta. Föl-tűnt,
hogy míg korábban megállt egy-egy
kényes pontnál - talán a kérdező sem
firtatta a dolgot -, ezúttal hajlandó volt
belemenni a .részletekbe, s néhány is-mert
történetet másképp mesélt el. Ennél jóval
több az olyan anyag, amit most mondott el
először, különösen az ötvenes évekkel
kezdődő időszakra vonatkozóan. Ezekről
korábban szinte egyáltalán nem beszélt.
(Vagy nem kérdezték ?) Hogy mennyire
komolyan gondolta a névre-címre szóló
véleménynyilvánítást, mutatja, hogy
amikor egy konkrét esetben
megkérdeztem tőle, nem lesz-e ez egy
kicsit kényes, azt felelte, legföljebb nekem
lesz kényes publikálni.

Föltehető a kérdés : mennyire tekinthe-
tők hitelesnek Major visszaemlékezései ?
Úgy gondolom, éppen annyira, mint más
visszaemlékezések, amelyek a
személyiséget hitelesítik. A tények ellen-
őrizhetők, más dolog viszont a tények
artikulálása. Azonos események merő-ben
eltérő interpretációt rögzíthetnek a
szereplők emlékezetében.

Egy egyszerű példa világossá teszi,
mennyire „szubjektívek" a memoárokban
megjelenő tények. Dajka Margit egy-szer
elmesélte egy vele készült beszélgetés
során, hogy fiatal színésznőként a Nemzeti
Színházban megkapta Zuckmayer Kristóf
katica című darabjának címszerepét.
Régóta szeretett volna együtt játszani a
korszak egyik nagy öregével, Sugár
Károllyal, ezért arra kérte Németh Antal
igazgatót, tegye ezt lehetővé. Németh
közbenjárására Sugár vállalt is egy
szerepet az előadásban,



Németh Antallal kapcsolatban máshol is
elhelyez néhány késleltetett aknát, holott
egyébként igyekszik alakját meg-tisztítani
a felszabadulás után rávetült alaptalan
gyanútól, amely a nagy tehetségű rendező
pályájának derékba töréséhez vezetett.
Németh nemzeti színházi igazgatóságának
elején sem volt az a kicsinyes despota,
aminek Major leírja, a fasiszta jelzőt még
olyan összefüggésben sem lehet említeni
vele kapcsolatban, hogy „nem volt az", s
egyenesen képtelenség, hogy szívesen
„megértette" volna magát Szálasival; elég
elolvasni Gobbi Hilda és Gáspár Margit ide
vonatkozó visszaemlékezéseit. Ugyan-
akkor Major olyan tényeket is elmond a
Németh Antal-üggyel kapcsolatban,
amelyek igazolhatók korabeli doku-
mentumokkal, ám bizonyos józan meg-
fontolásból nem szerepeltek az említett
memoárokban.

A kérdés tehát tovább bonyolódott: ki
kell-e igazítanom Major „tévedéseit",
illetve mennyit hozhatok nyilvánosságra ez
idő szerint „publikálhatatlan" meg-
jegyzéseiből? Természetesen mindez
nemcsak Németh Antalra, hanem a be-
szélgetés számos más szereplőjére is
vonatkozik. Horváth Árpádra, Gellért
Endrére, Hont Ferencre, Illyés Gyulára . . .
Például az úgynevezett harsányságvitát
Major úgy említi, mint ami a Karnyóné-
előadással kapcsolatban robbant

Jelenet Spiró György: Az imposztor című komédiájából (Boguslawski: Major Tamás) (Iklády László
felvételei)

ki, és Gellért, a realista rendező csupán a
Nemzeti Színház iránti szolidaritásból
vállalta volna a vitapartner szerepét.
Valójában Gellért rendezéseit éppúgy
megbírálták a vitában - ő rendezte többek
között a sokat támadott Volponét, benne
Major inkriminált Corbaccio-alakításával -;
művészi-emberi arcképe máskülönben is
egyoldalúnak, helyen-ként tendenciózusnak
tetszik Major el-beszélésében. Ugyanakkor
bizonyos részeket az érthető emberi
érzékenység miatt is óvatlanság volna
nyilvánosságra hozni.

Major halála után a könyv szerkesz-
tésekor magamnak kellett döntenem ezekről
a dilemmákról. Azt tudtam, hogy ő minden
kimondott szavát vállalja, de - bármilyen
fonákul hangzik is a kérdés - mennyit
vállalhatok belőlük én? Szubjektív ítéleteit,
úgy gondolom, nincs jogom „kiigazítani",
hacsak nem nyilvánvaló tárgyi tévedések, a
vissza-emlékező óhatatlan lapszusai,
pontatlan nevek vagy adatok. Arra sincs
szükség, hogy „helyretegyem" Major
Tamást. O elfogultságaival, szenvedélyeivel,
mániákusságával az, aki; ha éles kitételeit
lenyesegetném, meghamisítanám alak-ját.
Végül is az olvasó Major Tamásra kíváncsi,
nem az „objektív igazságra", s amit mond,
ebben az értelemben tekinthető hitelesnek,
ha tetszik: dokumentumadaléknak egy
megírandó szín-háztörténethez. Annál is
inkább, mert bárkiről vagy bármiről
mondjon véleményt, minden pillanatban
esszéisztikus tömörséggel fogalmazza meg
saját szín-házfölfogását.

Végül el kellett vágnom a gordiuszi
csomót. Nem másítottam meg Major szavait
- csupán annyira, amennyire az élőbeszéd
átültetése megkívánta -, de bevallom, hogy
helyenként elvettem belőlük. Ha ő olyan
helyzetben volt is, hogy minden szavát
vállalta, mi nem vagyunk abban a
helyzetben. A magnó-szalag őrzi a teljes
szöveget.

Kérdéseimet kivágtam a végső szö-
vegváltozatból; csak arra kellettek, hogy
menet közben kijelöljék a pálya
kilométerköveit. Úgy gondoltam, maradjon
meg a Mester folyamatos mono-lógja, álljon
jót önmagáért, vagy provokáljon, hívjon ki
ellenvéleményeket, mint ahogy ő maga tette
egész életé-ben. Bár már régóta nem volt
bírálhatatlan, bizonyos jelek arra mutatnak,
hogy halála megszaporítja bátor oppo-
nenseit. Alighanem kajánul figyeli őket
odaátról.

azzal a föltétellel, ha a szerep elég kis
terjedelmű. Egy végrehajtót játszott, aki
azért érkezik a cselekmény színhelyéül
szolgáló cirkuszba, hogy végrehajtsa a
csődbe jutott intézményt. A pár szavas
epizódból Sugár mesterművet alkotott,
némán eljátszotta, hogy bele-szeret a
cirkuszigazgató lányába - Dajka Margitba
-, szótlan tekintettel vallott szerelmet,
közben lefoglalta a szükséges
rekviziteket, majd egy fájdalmas „hep!"-
pel távozott a színről.

Ugyanezt a történetet Major is el-meséli.
Csakhogy merőben másképp. Nála szó
sem esik Dajka Margitról, Zuckmayer
színműve szerző és cím nél-kül úgy
szerepel, mint „egy német darab valami
cirkuszról", a Sugár Károllyal - Major
mesterével - eljátszatott epizódszerep
Németh Antal, az ifjú és krakéler
színigazgató szándékos meg-alázó
gesztusa, a zseniális színpadi pillanat
pedig az idős színész nemes bosszú-ja,
fölényes győzelme a hiú direktoron.

Meg kellett gondolnom, mi a teendője
ilyen és hasonló esetekben az interjú
készítőjének. Egyrészt örültem annak,
hogy Major korábban megjelent nyilat-
kozataihoz képest sokkal több szóki-
mondó nyíltsággal fogalmazott, más-részt
viszont világos volt, hogy néha nem tud
szabadulni szubjektív elfogultságaitól, és
ítéletei ilyenkor igazságtalanok. Hogy
folytassam az előbbi példát,



PÁLYI ANDRÁS

„Csak egy ember"

Dajka Margitról

Ha azt mondom: A házasságszerző a Madách
Kamarában, több mint való-színű, hogy
azoknak is kutatniuk kell
emlékezetükben, akik látták a Thornton
Wilder-darab egy évtizeddel ezelőtti
előadását. Ha viszont azt mondom: Miss
Flora, mindenkinek eszébe jut Dajka
Margit. Ez a csipkés ruhába bújt,
menyasszonyi fátylát magához ölelő,
ifjúsága ábrándjait visszavágyó bohó
nagynéni, aki minden családi cselszövés
ellenében a "jó ügy", vagyis a szerelme-
sek, a „mai fiatalok" pártján áll, aki
groteszk bájjal és elementáris humorral
vallja he, hogy „kikopott az életből",
miközben épp életszeretete tanúsítja,
hogy nem is kopott ki - Dajka Margit
egyik ragyogó kései epizódfigurája volt.
A darab végén van egy jelenet, amelyben
egyszerre benépesül e visszahúzódva élő
nagynéni szobája, tudniillik így hozza a
drámai véletlenek és félreértések sora.
Miss Flora pedig elemében van, felvil-
lanyozza a társaság, újra meg újra bele-
kezdene, hogy elmondja élete történetét,
lázasan keresgéli a kis üvegecskét,
amiben a repülősót tartja, majd bele-
szagol, tüsszent, s mintha felszóltak vol-
na neki a színpadra, hogy „egészségére",
odabiccent a közönségnek kőszönetül.

Milyen bravúros kikacsintás a
szerepből! Micsoda irónia! Minő elegye a
modern elidegenítésnek és a régi com-
media dell'arténak! Vagy mégsem?
Ugyan honnan és hová kacsintana ki,
amikor tőle magától tudjuk, hogy a játék
neki a teljességet jelenti? Ugyan miféle
irónia lehet az övé, ha egyszer irtózik
attól, hogy értelmezze a saját játékát?
Ugyan miért kellene elidegenítésről és
commedia dell'artéról, modern és régi
játékmódokról beszélnünk, ha éppen őt
aligha jellemezhetnénk azzal, hogy a
stílust keresi? Az az igazság, hogy Dajka
Margit mindig is zavarba ejtő színpadi
jelenés volt azoknak, akik kritikát,
recenziót írtak róla, akik szavakkal
igyekeztek minősíteni játékát. De nem
volt benne semmi zavarba ejtő, ha „csak
úgy" néztük, Mintha kissé minden
szerepére érvényes lenne, amit

egyik híres Shakespeare-alakításáról ő
maga mondott: „a R o m e o é s J ú l i a Dajká-
járól nem is kell beszélni, az csak egy
e m b e r . . . " Mindig „csak egy ember"

volt a színpadon - ám épp ezért kell róla
beszélni, noha nem könnyű. S épp azt a
legnehezebb szavakkal megközelíteni,
ami kétségkívül a legnagyobbak közé
emeli.

E sorok írója - már csak életkorából
következően is - a „megkésett" Dajka-
rajongók közé tartozik. Talán húsz-
huszonkét éve láttam először, de csak
most döbbenek rá, ahogy kézikönyvek-
ben, lexikonokban visszakeresem egy-
kori szerepeit, hogy akkor sem mindig
„tűnt föl". Ez nemcsak az én vétkem, az
ő erénye is. Tudniillik naiv voltam,
magam se tudtam, valójában mi vonz a
színházban, „csak úgy" beültem, s
természetszerűleg fennakadtam azon,
amit szembeötlően rossznak éreztem, és
lenyűgözött az, ami hivalkodóan jó volt.
Dajka Margit se ez nem volt, se az.

Szerényen, szinte szabadkozva mondja
egy interjúban: „Megőriztem magamban
az alázatot a figura iránt és a kételkedést
a könnyen kínálkozó megoldásokkal
szemben." Közvetített, alázattal
viseltetve az iránt, amit (akit) közvetí-
tett, de eközben mintegy „mellesleg"

megoldotta a mai színház bevallott-
bevallatlan fő gondját: mindig jelen volt a
színpadon. Sugárzóan. Sugárzása a
jelenlét intenzitásából fakadt. Belépett,
ott volt, rá figyeltünk. Pontosabban:
figyeltünk rá. Mert az sem igaz, hogy
elvonta volna másról a figyelmet. Ez a
másik, a játszótárs - gondoljunk csak
egyedülálló kettősükre Latinovitscsal a
Szindbádban! - mindig felerősítette őt,
ahogy ő Is viszont.

íme egy idevágó részlet Mészáros
Tamás interjújából:

„ Kivel tud a legjobban együtt dol-
gozni?

- Latinovics Zoltánnal. Csodálatos
rendező. Amit a Szindbádban is csinált , ,

Dajka Margit A házasságszerzőben



- A Szindbádot nem ő rendezte .. . - De
ott volt."

Ez a tömör „ott volt" is kézenfekvően
tanúsítja, hogy Dajka színészeté-nek a
jelenlét a kulcsa, még ha ő tiltakozna is e
kifejezés ellen, mely hozzá,
egyéniségéhez mérve túl fennkölten
hangzik. A jelenlét helyett mondjuk hát
inkább, hogy „ottlét". Mi ez az ottlét? Egy
máik interjúban kedvenc színészei közt
említi „Huszárik Zolit", ezt a „tá-
bornokarcú kisfiút". Majd hozzáfűzi: „De
hát ő nem is színész. Csak mégis ..." A
színész-rendező szerep e szándékos,
mégsem erőltetett összekeverése rejtett
ars poetica a részéről. Nyilvánvalóan a
munkában való teljes értékű, feltétel
nélküli jelenlétről beszél, ami elmossa a
határokat: a rendező partnerré válik, és a
partner rendezővé. A hiteles szín-padi
jelenlét innen, ebből a munkajelen-létből
ered. De csak azért eredhet innen, mert a
munkajelenlét nem munkamánia, nem
megszállottság, nem minden áron való
szerepelni vágyás. Épp ellenkezőleg.
Dajka Margit inkább vissza-húzódott,
tartózkodó volt, és többször is
meggondolta, amíg egy szerepet el-
vállalt. Különösen nyugdíjaztatása után.
„Mert ha bizonytalan vagyok, inkább nem
játszom." Es: „képtelen vagyok rá, hogy
egyik produkcióból a másikba lépjek,
mert hosszú időbe telik, amíg meg-
szabadulok a szereppel kapcsolatos érzé-
seimtől és gondolataimtól".

Mi is hát a Dajka-féle színpadi jelen-
lét? Az átélés? Az azonosulás? Az apró-
lékos lélektani kidolgozás? A mikro-
realizmus? Minél szakmaibb terminusokat
találunk, amelyek természetesen a maguk
egzakt módján vonatkoztathatók is (meg
nem is) színészetére, annál távolabb
kerülünk a lényegtől. Vissza-lapozok saját
írásaimban, melyekkel egy-egy szerepét
meg akartam fejteni, be-lesni színészi
boszorkánykonyhájába,

megtudni, mitől van, hogy ez a „régi
vágású" színész sok fiatalabbnál és mo-
dernebbnél - és nem is csak a modern-
kedőknél, hanem a valóban modernek-nél
is - autentikusabb feleletet tud adni
játékával a mai színjátszás nagy dilem-
májára, azaz mitől van, hogy mindig,
minden körülmények közt hiszünk ne-ki?
Mitől van, hogy ő a maga feleletét igenis
játékával és alakításával adja, azaz adta
meg, miközben épp azért szoktunk
jelenlétszínészetről, magatar-
tásszínészetről, dokumentumszínészet-ről
stb. beszélni, mert a „játék" és az
„alakítás" gyanús kifejezésekké váltak a
szemünkben? Mitől van, hogy Dajka
figuráit sosem érezzük „mimikrinek",
amiből - Pilinszky kifejezésével - el-tűnt
„a jelenlét vertikálisa"? Megleshető
egyáltalán ez a titok ? Volt-e valami
különös szakmai fortélya, színészi báj-
itala, örökifjúvá varázsló csodaszere? Ha
legendát akarnánk mesélni róla, azt
mondhatnánk, volt. De ő nyilván
mosolyogna e titokzatoskodó legenda-
szövésen.

A huszadik század színháza állandó
válságtól szenved, rendezői és színészi
iskolák születnek, virágzanak vagy le-
hanyatlanak, új áramlatok, stílusok, tö-
rekvések törnek az élre. Dajka Margit
szerény szkepticizmussal nézte ezt a nagy
szakmai forrongást. Távol állt tőle, hogy
lebecsülje az újítókat, kérdésessé tegye az
új módszerek, tréningek, technikák
létjogosultságát. Csak éppen tudott
valamit, amit az újítók közül is kevesen
vagy csak hosszas, keserves keresés után
tanulnak meg. Tudta, hogy figyelnie kell.
Tudta, hogy minden színészi eszköz
annyit ér, amennyire az alkotó figyelmet
szolgálja. A figyelem: alázat a figura
iránt. De a figyelem több is ennél. A
figyelem erőssé teszi a színészt, mert
kívül helyezi, vagy ha úgy tetszik, föléje
emeli saját színészetének.

Idézhetnénk József Attilát: „Költő vagyok
- mit érdekelne / engem a költészet
maga?" Ezt csupán a figyelem mondhatja,
s Dajka az a ritka színész volt, akit nem
érdekelt „a színészet maga". Ezért tudott
oly intenzíven „ott lenni" a munkában:
mert az ottlét az életet jelentette számára,
azaz valami erősebbet, mint ami maga a
munka. Es ezért is tudott lemondani a
szereplésről. Á figyelem kedvéért,
lehetőségéért, teljességéért játszott - és
nem a játék kedvé-ért tett
megfigyeléseket. A játék a figyelem
állapotát jelentette számára. Ettől voltak
alakjai oly életszerűek és valóságosak,
ettől hiányzott belőle minden csináltság,
ettől igaz, hogy mindig jelen volt.

Vérbeli clown volt: örömét lelte a já-
tékban. Vérbeli művész volt: hivatását
lelte meg a figyelemben. Ha akart volna,
se tudott volna ironizálni. Nem szerette
magát kívülről nézni; ahhoz volt szeme,
hogy belülről élesen lásson. Az az apró
kikacsintása ránk a Madách Kamara
színpadáról éppen ezt tanúsította. Rossz is
a kifejezés, ha kikacsintást mondok;
inkább bennünket, nézőket vont be e
gesztussal a játék - azaz a figyelem -
kreatív körébe. S ettől volt benne valóban
valami anakronisztikus, amit azonban
sokkal inkább „öröknek", időt-
lennek neveznék. A régi, „hagyomá-
nyos" játékszínházat rokonítani tudta
a Peter Brook-i értelemben vett „szent
színházzal" vagy a Witkiewicz-féle „tisz-
ta formával". Tanúsítva, hogy a régi és az
új, a „hagyományos" és az „avantgarde"
értelme ugyanott keresendő. Ott, abban,
ami „csak egy ember" lehet.

Nehéz róla múlt időben beszélni. Nem
azért, mert még túl közel van hozzánk
végső távozásának pillanata - és nem is
azért, mert filmszalagok és tévé-
felvételek őrzik alakját. Dajka Margit
egyénisége e technikai segédeszközök
nélkül is átvilágít a színészi mulandó-
ságon. Talán mert aktív „játékosként" is
minden ízében vállalta e mulandóságot;
talán mert csak most, utólag értjük meg
igazi üzenetét. És ahogy telnek majd az
évek, valószínűleg egyre jobban
megértjük: ez lesz az ő rendhagyó
színészi utókora. Darvas Iván mondta
egyszer: „Dajka Margit egyike azoknak a
keveseknek, akik fenntartják a reményt,
hogy egyáltalán érdemes csinálni, hiszen
ő nem alkuszik meg, és - hál' istennek -
mégis él."

Most is él.

Dajka Margit (Haumann Péterrel) a Holt lelkekben (Iklády László felvételei)



STUBER ANDREA

Dajka-hagyaték

Kevesebbek lettünk. Szegényebbek. Egy
Dajka Margit nevű csoda hiányzik
ezentúl a világból. Talán kedvesen intett
nekünk, mielőtt elment, s keskeny-re
húzta össze mosolygó szemét. Másképp
nemigen lehet elképzelni. Arcának
huncutságát bizonyára mindvégig
megőrizte. Csakis így távozhatott a nagy
komédiás. Kis híján nyolcvan esztende-
jébő l hatvannégyet mi kaptunk tő le
ajándékba. Tizenöt éves korában írta alá
az első szerződését. Az igmándi kispap
című darabban, Kolozsvárott lépett fel
először a kislány, aki korábban apácának
készült . Színésznő lett . S hogy milyen?
Nagyszerű , a legnagyobb, utol-érhetetlen
-- mondták sokszor, sok helyütt. Nehéz
új, eddig el nem hangzott jelzőt találni
rá. Mindent leírtak már róla. Ebbő l a
„mindenbő l" készült az alábbi válogatás:
Dajka Margit színpadi szerepeinek
krit ikáiból.

Miskolci, majd szegedi évek után
1929. szeptember 1-tő l a Vígszínház
tagja. Egy „káderlap" tanúsága szerint
sikereit ebben az időben személyes va-
rázsának köszönheti. Képességével és
hihetetlen bájával hat, többnyire olyan
darabok előadásaiban, melyekhez a ké-
pesség, tehetség és minőség fogalmak
csak az ő jelenléte révén kapcsolhatók.
Talán az első tartalmas szerep: Julika,
Molnár Ferenc Liliomában. A Színházi
Élet riportere a premier után egy papírt
tett az igazgató, a rendező, a főszereplők
és néhány il lusztris vendég elé, hogy
írjanak valamit Molnár Ferenc
emlékkönyvébe. Dajka sorai: , ,Míndig az
volt az érzésem, amikor a Liliomot láttam
vagy olvastam, hogy Molnár Ferenc
Julika szerepét nekem szánta. És vala-
hányszor vége volt a darabnak, magam
elé képzeltem Molnár Ferencet, és így
szóltam hozzá: köszönöm." Kós Károly
Budai Nagy Antal című darabjának szintén
1937-es bemutatójakor Hatvany Lili arról
tudósít színházi levelèben, hogy Dajka
Margitot, Bihari Józsefet és Köpeczi
Boócz Lajost kell a kitűnő , hibátlan
szereposztásból külön dicsérőleg
kiemelni. Bibó Lajos pedig így ír Eszter
című darabjának nemzeti szín-

házi bemutatója után a Színházi Élet
1937/52. számában: „A főszerepet Dajka
Margit játssza. () Eszter: nem nyomo-
rult , nem pária, nem szerencsétlen
egyszerűen szomorú. De ez a szomorú-
ság halk és áradó, csaknem zeng, és
olyan távoli , mintha idegen bolygók
magányosságát virrasztaná."

A vígszínházi korszak emlékezetes
Dajka-alakítása még Katyusa Tolsztoj

Feltámadásában, azután az Éjjeli mene-

dékhely Násztyája következett 1945-ben.
Gorkij e művének egy másik alakját,
Vaszilisszát majd jó évtized múlva játsz-
hatja a Madách Színházban. Ezen a há-
borús télen még nem az ő fellépése
jelenti a színházi este legnagyobb
eseményét. „Luka megszemélyesítő jétő l ,
Rózsahegyi Kálmántól - aki hosszú
kényszerhallgatás után ezúttal szólal
meg először újra színpadon hozzá méltó
szerepben művészpályája egyik
legnagyszerűbb alakítását kaptuk.
. . . M e l lette Gombaszögi Frida gonosz,
férfi-éhes, kesernyés-vad Vaszilisszája,
Dajka Margit ponyvaregény-szépségekbe
menekülő , hisztériás Násztyája es Bihari
József elragadóan közvetlen, »oroszos«
Bubnovja jár az együttes élen" dicsér az
Új Szó kritikusa az 1945. január z i-i
számban. 194 - Dajka első találkozása
egy Prozorov lánnyal. Csehov Három
nővérében Irinát alakít ja. Márkus László
így számol be a vígszínházi premierrő l a
Színház 1947115. számában: „Külön el-
ismerés jár ki a szereposztásért, mely
valóban a jó színház elvei szerint ké-
szült . Gombaszögi Fridát végre vissza
kellett hozni arra a színpadra, melynek

maradandó hagyományait , tartalmát és
ma oly érvényes realizmusát az ő művé-
szete őrzi legteljesebben. . . . M e z e i
Mária játssza a második nővért szépen,
emberiesen, de egy kicsit a »meg nem
értett asszony« sémája felé tolva az ala-
kot. Dajka Margit , a harmadik nővér
csupa friss leányság és bánatosan enyé-
sző hervatag álom."

1948-tól Új korszak kezdődik a
Madách Színházban. S nem is kell
sokáig várni a nagy szerepre, melyben
kivételes alakítást nyújthat: Osztrovszkij
Farkasok és bárányok című drámájában
Murzaveckajaként szerepel az 1951-es
be-mutatón. E teljesitményéért a
következő évben átveheti a Kossuth-
díjat . A kora-beli krit ikák vetélkednek a
dicső ítésé-ben: ., \ szereplők élén Dajka
Margit hatalmas alakítása áll a
szenteskedő , hatalmaskodó földesúrnő ,
Murzaveckaja szerepében. Ez a
nagyszerű művésznő kidolgozott
mozdulataival, hangjának sokféle
árnyalatával sokrétű , bonyolult jel lemet
áll ít elénk. A szerep mély át-élése és
tudatos megértése nyomán a közönség a
maga valóságában láthatja a XIX. század
végének egyik »farkasát«, aki ájtatos
szemforgatások közben zsarol, és csalás
után az imaszobába vonul." (Lenkei
Lajos, Világosság, 1951. XI. 22.) „Dajka
Margit a szerep rendkívüli
erélyességében találta meg ezt a figurát.
Nem mosolyog - vicsorít , s ezt nem is
igyekszik titkolni. Fullánk-ját nyíltan
viseli , s készen tartja a döfésre. Mérge
nincs megédesítve, mohó szeme, ha az
égre fordítja is, vérben forog. Alakítása
a szív jégmezején ter-

A Vígszínház 1947-es Három nővér-előadása. Középen: Dajka Margit lrina szerepében (MTI Fotó)



Dajka Margit mint Mása (Kiss Manyival és Tolnay Klárival) a Madách Színház 1954-es Három
nővérében (MTI Fotó - Farkas Tamás felv.)

mett." (Független Magyarország, 1951. XI.
z6.) „Dajka emberábrázoló tehetsége ebben
a szerepben tudatos és alapos »mérnöki«
munkával párosult, s e két feltétel
eredménye a nagyvonalú alakítás." (Both
Béla, Színház és Film-művészet, 1951/12.)
„Dajka Margité pompás, gazdag, élettől
duzzadó alakítás, jelentős állomás e kiváló
színésznő pályáján. A lényegest, a döntőt
láttatta meg ebben a gőgös és egyben
nevetséges nemesasszonyban: a
szemforgatást, a kapzsiságot,
uralomvágyat, de ugyan-akkor érzékeltetni
tudja Murzaveckaja hatalmát is, amellyel
helyzeténél, nagy birtokánál fogva
rendelkezik. Megjelenése, hangja,
bicegése, mimikája mind meggyőző. ...
Hangsúlyozása azonban olykor hibás: nem
mindig ott tart szünetet, ahol nyelvünk
hangzási törvényei előírják, s ezért beszéde
itt-ott szakadozottnak, nem elég
természetesnek hat." (Karinthy Ferenc,
Szabad Nép, 1951. XI. 11.) „Dajka - egyik
legkiválóbb színésznőnk - meglátja és
megláttatja a figura aljas
embertelenségének minden vonását, s
ugyanakkor pillanatra sem hanyagolja el a
szerep komikumát, az egész darab
komédiai légkörét. Murzaveckaja okos,
van hatása az emberekre - még a nem
tökkelütöttekre is -, s

ban a Romeo és Júliában játszhat. S kit is
formálna meg, ha nem a dajkát? „Dajka
Margit a dada szerepében gazdag, a
színpadot egészen betöltő, minden szava
iránt érdeklődést támasztó embert formált."

(Kardos László, Irodalmi Újság, 1953. V.
31.) „Dajka Margit egyszerű eszközökkel
megformált dadája kiemelkedő alakítás, a
színésznő minden oldalról megmutatja a
dada jellemét. Egyszerű és mulatságos,
amikor a saját szűk világának tapasztalatait
sorakoztatja a finom Capulet asszonynak,
szeretettel bábáskodik Romeo és Júlia
szerelme felett; oktondi és furfangos. ... Ezt
a sok színt azonban egybefogja Dajka
játékának alaptónusa, mely mindenkor az
alak népiségét s meleg emberségét
hangsúlyozza. Ezt a népiséget Dajka a
humor és a vaskosság mozzanataival
mélyíti el. Tenyeres-talpas mozgása,
kieresztett hangja derűs színeket vegyít a
tragédia előadásába. Alakítása megmutatta,
hogyan lehet Shakespeare zsánerfiguráit
felejthetetlenné tenni." (Ungvári Tamás,
Színház és Filmművészet, 1953/VI-VII.)
„Dajka Margit örökre a néző szívébe véste
a dada kedves alakját. Nagyanyás jósága,
kiapadhatatlan ízes humora, melegsége
feledhetetlen élményt jelent." (Honti
Katalin, Művelt Nép, 1953/11.) „A dajkát
Dajka Margit játssza, s nem csekély része
van abban, hogy a mű felújítása olyan
életerős, egészséges, olyan valóságos. Dajka
arra az erős szeretetre alapítja a figurát,
melyet ez az asszony Júlia iránt érez. A tej
anyai melege járja át szavait akkor is,
amikor emlékezik, akkor is, amikor
tréfálkozik." (Mátrai-Betegh Béla, Magyar
Nemzet, 1953. V. 24.) „Szinte közhely
már, hogy Dajka »láthatatlan eszközökkel«
milyen lelkük mélyéig látható, élő alakokat
tud formálni. . . . Szerepének egyetlen
jellemvonását sem egyszerűsíti le -
nevettető, megható, ragaszkodó és önző,
fecsegő és zsörtölődő - de köz-ben feltárul
a lényeg is. Dajka buzgósága, szeretetteljes
hangja, nézése, egész lénye kifejezi: az az ő
vágya, hogy Júlia boldog legyen. De
hízelgő duruzsolásai, alázatos bólogatásai
hamar elárulják a jámbor szolgalelket, aki
csak a maga módján tudja elképzelni az
életet - a földhöz lapulva, sosem
szárnyalva, sosem törve át a gátakat."
(Molnár Miklós, Szabad Nép, 1953. VI.
27.)

Az 1954/5 5-ös évadban mutatja be a
Madách Színház azt a Három nővért,

melyben Olgát Kiss Manyi, Mását

Dajka ezt a tulajdonságot is úgy képes
beleötvözni Murzaveckaja-alkotásába,
hogy a nézők nem becsülik az aggszüzet,
mert látják, hogy fölénye legapróbb
szikrájával is más emberek háza táját
akarja felgyújtani. Murzaveckaja bice-
gése, nevetése, rábeszélő, kerítő társalko-
dásába villámszerűen belevágó, önfeledt
ordítozásai, pálcáját parancsnokian moz-
gató gesztusai, kissé félrebillent fejtartása,
ahogy áldozatait kémleli - Dajka Margit
felejthetetlenül formálta meg ezeket a
mozzanatokat, s többek között e
mozzanatokból Meropa Davidovna
Murzaveckaja, földbirtokosnő és hiva-
tásos zsaroló alakját. Egy bírálója kifogá-
solta Dajka Margit sajátos, az első két
szótagot kiemelő hangsúlyozását. Ám ez
a hangsúlyozás nem Dajka Margit
hangsúlyozása, hanem Murzaveckajáé.
Igy is le akarja leplezni Dajka a hamis
»szívhangok« művésznőjét, a mindenki
»édesanyja« szerepében tetszelgő, durva
lelkű, kapzsi asszonyt." (Antal Gábor,
Magyar Nemzet, 1951. XI. 28.)

A színpad igazán nagy szerepei vala-
hogy elmentek mellette. Pályája korábbi
szakaszában nem adattak meg neki a
Shakespeare-hősök sem. Annál inkább
élményt jelentett számára - s a közön-
ségnek nemkülönben -, amikor 1953-



Dajka Margit , Irinát Tolnay Klári játssza.

A krit ikusok vélekedésébő l azt
olvashatjuk ki, hogy Dajka Mása-alakí-
tása izgalmas, a szokványostól eltérő
színészi teljesítmény. ,,Dajka Másája
érzelmektő l túlcsorduló nagyszerű ka-
rakter. Bevallom, én a középső nővért
egy kicsit másnak képzeltem, mozgásá-
nak és beszédének ritmusában egyaránt
robbanóbbnak, érzékibbnek, szikrázóbb-
nak. Lehet, hogy tévedek." (Bacsó Péter,
Irodalmi Újság, 1954. X. 30.) „Dajka
Margit kiforrott művészetének roppant
drámai ereje, egyéniségének hatalmas
energiája olykor szétfeszítette Mása
jellemének szerényebb kereteit ." (Vajda
György Mihály, Művelt Nép, 1954. XI.
7.) „ D a j k a Margit Másája gyakran
váltogat túl erős és túl halvány színeket,
Versinyintő l való búcsúja azonban sok
mindenért kárpótol." (Kárpáti Aurél,
Népszava, 1954. X. 28.) „Mását Dajka
Margit alakít ja. Lehet vitatkozni arról,
tévedett-e a szereposztás, de nem arról,
hogy Dajka erőteljes, finom egyéniséget
visz-e a színpadra." (Gera György, Ej
Világ, 1954. XI. 25.) „Mása alakítója,
Dajka Margit ezúttal is felejthetetlen
pillanatokkal ajándékozza meg a
közönséget. Mása egészen más, mint
nővére: nem tud belenyugodni életének,
házasságának sivárságába. Dajka drámai
erővel ábrázolja, ahogy Mása az
életuntságból, a szürke közönybő l ki
akar törni, ahogy apatikus, szótlan
tépelődésébő l szenvedélyesen, in-
dulatosan kifakad. Kiváltképp nagy-szerű
a harmadik felvonásban. Míg sze-
retteinek panaszait hallgatja, Dajka nyo-
masztó mozdulatlanságában, szemének
merev tekintetében érződik az életükre
nehezedő súlyos lidérc, de amikor szerel-
me hívó dúdolása hall ik, mindent el-
felejt , a holnapot és a még szürkébb
jövőt , s elszánt boldogsággal rohan
szerelme után." (Demeter Imre, Szabad
Nép, 1954. XI. 3.)

1955-ben az addigra már Érdemes és
Kiváló művész címmel kitüntetett szí-
nésznő a lengyel Zapolszka művének, a
Dulszka asszony erkölcsének címszerepét
játssza. Az előadás színháztörténetileg
felejthető , ám bizonyára nem az
nézők számára, akik láthatták Dajka
parádés komédiázását. „Dajka Margit-
nak rendkívül mulatságosan sikerül
megmutatnia ennek a szörnyeteg nőnek
otthoni parancsuralmi rendszerét. j á r á sa,
hangja, minden mozdulata nevettető .
Dajka a valóságból fut be a darab első
pillanatában a színpadra, és sikerül az

előadás utolsó pillanatáig megtartania a
komikum eszközeivel ezt a nemcsak
groteszk, hanem hátborzongató valósá-
got. Néha azonban ő is túlnyargalja a
szerepet." (Gyárfás Miklós, Színház és

Mozi, 1955 . I I I . 15 . ) „A darab cím-
szereplő je Dajka Margit Kossuth-díjas
Kiváló művész. Óriási komédiás, már-
már »nő i Csortos«. A bohóckodás az
eleme, s ebben bámulatos karakterizáló
képességekrő l tesz bizonyságot:
kifogyhatatlan az ötletekbő l . De a
rendezés mellett elsősorban ő a felelős a
lengyel szatíra előadásának
félresiklásáért." ( Ú j Világ, 1955. IV. 14.)
„Dajka Margit szavaival, mozgásával a
jellem kevésbé szembetűnő zugaiba is
bevilágít , alakí-

tása kétségtelenül az előadás
legjelentösebb eredménye." (Köllő
Miklós , Szabad Nép, 1 955 . IV. 29.) „Senki
sem tagadhatja, hogy a színészek
mindegyike hozzáidomult Dajka Margit
Dulszka asszonyának szint jéhez, ami
felemeli őket, lázba hozza
művészetüket." (Goda Gábor, Színház és
Filmművészet, 1955; IV.) „Dajkát
állandóan ott látjuk, érezzük a színen
akkor is, ha történetesen nincs a
színpadon. Harsány, szókimondó,
agyafúrt, ahogyan azt Zapolszka megírta,
s mindez eredeti Dajka-humorral és
emberábrázoló művészettel elő-adva
valóban pompás alakítás. " (Balla Anna,
Esti Budapest, 1955. III . 15.) „Dulszka
asszony - Dajka módján.

Dajka Margit az Operettszínház Szerdán tavasz lesz című előadásában



Szörnyeteg pongyolában. Hahotázunk,
amikor asztalhoz parancsolja, anyacár-női
mozdulattal, megbolydult háza népét, de
döbbenet szorítja szájpadlásunkat, ahogy
kiadja a kis Hankának a szolgálók
útlevelét, a cselédkönyvet. Hasunkat
fogjuk tompora játéka láttán, és érezzük
szalonjának kispolgári, fojtogató
levegőjét." (Koroda Miklós, Színház és
Mozi, 195 5. 1V. z0.)

1956 tavaszán kerül színre Gorkij Éjjeli
menedékhelye a Madáchban. Luka: Pécsi
Sándor, Szatyin: Greguss Zoltán, Dajka
Margitot ezúttal Vaszilisszaként láthatja a
közönség. A nagy szerep és a nagy
művész találkozásának pillanata ez.
„Dajka Margit úgy üti meg a kezdő-
hangot, h o g y utána a jó zene logikájával
bomlik ki és árad szét ennek az össze-tett
jellemnek félelmetes, művészien
diszharmonikus melódiája. A mélység
lakói, a menedékhely iszákosai, züllött
naplopói, testi-lelki betegei, válluk közé
húzott fejjel mondogatják róla: gonosz
teremtés . . . a sátán bújt ebbe az asszony-
ba. Igazuk van, ők csak ezt látják benne.
De Dajka meg tudja mutatni a másik
Vaszilisszát is, akit az élet számkivetett-
jei nem vesznek, nem vehetnek észre.

Akit Gorkij is csak egy-két mondattal
villant fel, de éppen ezzel teszi jellemét a
többihez hasonlóan bonyolulttá és
ellentmondásossá." (Gyenes István, Nők
Lapja, 1956. III. z0.) „Dajka Margit
Vaszilisszája szép, asszonyos és kegyet-
len: szerelmesen suttogó hangjában is
sátáni teremtmény, fülledt levegő árad
körülötte, a fojtó félelem kíséri kiálto-
zásait. Mesteri alakítás." (Demeter Imre,
Színház és Mozi, 1956. III. 10.) „Dajka
Margit játssza Vaszilisszát, az éjjeli
menedékhely tulajdonosnőjét. Végletesen
démoni figura, de a földön jár, sőt a
sárban. Sátáni asszony, de Dajka Margit
hitelesíteni tudja mérhetetlen
gonoszságát. Mert ennek a némbernek
emberi vonásait is érzékelteti." (Művelt
Nép, 1956. IV. 4.) „Dajka Margit hangja
süvít, mint az ítélet, és félelmetes, amikor
bujtogat, suttogva csak, de mi-nél
halkabb a hangja, annál messze-
hangzóbb." (Bogáti Péter, Népszava,
1956. III. 18.)

1967-ben már egy Thália színházbeli
Örkény-ősbemutató főszereplői között
találjuk Dajka Margitot. Á Tóték - min-
denekelőtt Latinovits Zoltán Őrnagy-
alakítása miatt - emlékezetes előadásá

ban Tótné szerepében arat sikert. „Arcára
kövült anyamosolyával, csupa-szol-
gálatkész tagjainak kaszáló mozdulataival
Dajka Margit ismét bebizonyította,
milyen egyedülálló komikai tehetség."

(Faragó Vilmos, Élet és Irodalom, 1967.
III. 4.) „Dajka Margit élettel teli, fiatal
Tótnéja hiteles, de nem mozog még elég
otthonosan a drámai groteszkség
légkörében." (Pándi Pál, Népszabadság,
1967. III. 15.) „Dajka Margit a fiáért
minden áldozatra kész, minden megalá-
zást elviselő Tótné alakjában remekel."

(Geszti Pál, Film Színház Muzsika, 1967.
III. 3.) „Azt hiszem, alakításának ko-
mikumát a már szenvedésbe forduló
kínos zavarra építette. A végjelenetben
azonban a békés Tótné életében bekö-
vetkezik a józan pillanat: bámuljuk
Dajkát, ahogy két óra végletes komédiá-
zás csattanójaként kitör belőle a nagy
tragika. Ezek a színművészet áhított
paradoxonjai. Ebben a néhány pillanat-
ban, az előadás, már szöveg nélkül, a
csúcsokra hágott." (Monica Savulescu,
Előre, 1968. IX. 11.)

Ugyanebben az évadban kerül sor a
Tháliában Osztrovszkij Viharjának
színrevitelére. Az előadást az Élet és
Irodalom ugyanígy minősíti október 18-i
számában: „súlyos művészi tévedés - de
akkora, hogy már-már tiszteletre méltó",
de Dajka Margit játéka kivívja a bírálók
elismerését. „A dráma társadalmi mon-
danivalója kifejezésre jut Dajka Margit
Kabanova-alakításában, ha Osztrovszkij
minden gondolatát egyedül nem mond-
hatja is ki. Az elnyomó hatalma elnyo-
mottak nélkül ugyan min is mutatkoz-
hatnék meg? De Dajka így is félelmetes
erőt mutat, pillantásai és hangsúlyai el-
kormányoznak egy családot, és jelzik a
terror minden tulajdonságát." (Mátrai-
Betegh Béla, Magyar Nemzet, 1967.. X.
1.) „Feledteti a problémákat, hogy három
egészen kiváló alakítást láthatunk a
Thália előadásán. Legelsősorban is Dajka
Margit szuggesztív és félelmetes
Kabanováját. A kalanovi kupec-asszony
Dajka alakításainak oly gazdag
panteonjában is nyilván a jelesebbek
között kap helyet!" (A. G. Ország-Világ,
1967. X. 18.) „A szereplők közül
kiemelkedik Dajka Margit Kabanovája.
Méltóságos és gyűlöletes. Ugyan-akkor
szánandó lény is, aki az ősök szentesítette
szokások kötelékében nem tehet mást,
mint amire múltja és természete kötelezi.
Alakját éppen az tölti fel drámaisággal,
hogy a maga módján neki is igaza van."

(Szombathelyi Ervin,.

Dajka Margit mint Bors néni (Kútvölgyi Erzsébettel)



Népszava, 1967. X. 6.) „Az első helyre
Dajka Margit játékának méltatása kí-
vánkozik. Tőkés Anna Kabanovája után
nehéz meghódítani a nézőket ebben a
szerepben. Dajkának sikerül. Hangja,
tartása sugározza a konok belső erőt és
ennek az erőnek a tudatát." (Kürti László,
Film Színház Muzsika, 1967. X. 6.) „Dajka
Margit a hagyományos Kabanova-alakot
állította elénk, táplálta egyéni színekkel.
Rendíthetetlen, gőgös, rideg, ám közben
méltóságteljes is: volgai
kereskedőasszony, s egyszersmind minden
merev matróna, akinek valaha hatalma
volt, s aki élt a hatalmával, az ifjúság ellen,
az élet ellen." (Héra Zoltán,
Népszabadság, 1967. X. 7.)

Dajka a Thália Színházból ment nyug-
díjba, ám ez korántsem jelenti azt, hogy
elbúcsúzott volna a színpadtól. 1970-ben
például a Szegedi Nemzeti Színház-ban
szerepel Giraudoux Párizs bolondjai című
művének előadásában. „A legizgalmasabb
szerep és a legizgalmasabb alakítás a
darabban Dajka Margité. Tizenöt
esztendővel ezelőtt Ádám Ottó, amikor
még a szegedi színház főrendező-
e volt, azt mondta a színésznőről, hogy j

»ő legnagyobb élő színésznőnk«. Mit
tehetünk ehhez a Párizs bolondjai be-
mutatója után? Lényegében semmit.
Csakugyan legnagyobb színésznőnk
játékát láthattuk a szegedi színpadon."

(Ökrös László, Dél-Magyarország, 1970.
X. 4.)

1976-ban a Madách Színház hívja,
ismét egy Gogol-szerepre. A Holt lelkek-
ben Korobocska földbirtokosasszonyt
kelti életre. „Kis szerepében a teljes
értékű alakítás élményét adja Dajka
Margit." (Sziládi János, Magyar Nemzet,
1976. XII. 25.) „Az NDK színpadjain -
elsősorban a Volksbühnén meg-csodált
jellemszobrászatnak ... felejt-hetetlen
példáját kínálja Dajka Margit riasztóan
szögletes, öregecske Korobocskája."
(Földes Anna, SZÍNHÁZ, 1977/ III.)
„Dajka Margit játszotta Korobocska
földbirtokosnőt. Tulajdonképpen csak egy
hosszabb és egy rövidebb jelenete volt, de
ebben a két jelenetben megteremtette a
kapzsi asszony alakjának teljességét."

(Morvay lstván, Esti Hírlap, 1976. XII.
18.) Váncsa István így számol be
élményéről: „A bemutató óta Csicsikovot
csak Haumann Péter, Korobocskát Dajka
Margit, Pljuskint Körmendi János
alakjában tudom el-képzelni. Mindhárom
alakítás telitalálat." (Film Színház Muzsika,
1976. XII.

25.)

1978-ból említsünk még egy kedvére
való szerepet, melyet a Várszínházban
játszott, Remenyik Zsigmond Pokoli

disznótorának előadásában. „A nagyszerű
Dajka Margitot kell kiemelnem, ezt a
csodaboszorkányt, aki ugyan meggyötrőit
kísérteni fogja, bennünket azonban
(honnét hozzá az érdem?) kitüntetett
pompás komédiázásával." (Film Színház
Muzsika, 1978. II. 25.) „AZ előadás
centruma és értelme pedig Dajka Margit.
Halála előtti gyászfeketéjében kuporogva
a megalázottságnak és szeretethiány-nak,
halála utáni gyászfehérjében teknő-
koporsójából kigurítva - a szerető jó-
ságnak, szigorú erkölcsi feddésnek le-
nyűgöző színeit bontja ki - nem a darab-
ból, hanem önnön művészi
egyéniségéből." (Kritika, 19786.)

1983-ban Bacsó Péter nyerte meg egy
szerepre a több éve visszavonult
színésznőt. A jeles filmrendező operettet
írt Fényes Szabolccsal, s az Operett-
színházban vitte színre Szerdán tavasz lesz
címmel. Az előadás legfőbb erénye
természetesen Dajka Margit fellépte. „A
vendég Dajka Margitról ismét ki-derül,
hogy színészzseni." (Rajk András,
Népszava, 1983. III. 31.) „Katinka, a

mai viszonyokba békésen beleilleszke-
dett valahai grófnő szerepében Dajka
Margit a clowni színeket a mai életből
vett kitűnő megfigyelésekkel egyesítve,
eredeti és egyedülálló humorral játszik."

(Gábor lstván, Magyar Nemzet, 1983.
IV. 14.) „A színpadon a kollektív zűr-
zavar uralkodik, amit csak percekre
enyhít Dajka Margit vendégjátékának
varázsa. Dajkának ugyanis még szerep se
kell - nincs is -, elég, ha belép a szín-
padra, és nőiesebb, mint az egész tánc-
kar." (Vinkó József, Láttuk, hallottuk,
1983. V. 2.) „Dajkának nincs operett-
játszási problémája. Ahogy az anya-
nyelvvel sincs problémája. Nem operet-
tet játszik, hanem Katinkát, a hajdani
grófnőt, aki elég életbölcsességgel ren-
delkezik ahhoz, hogy az új világban is
meglelje a helyét. Dajka játéköröme
onnan fakad, hogy Katinka kissé osto-
bácska történetébe gesztusaival, hang-
súlyával, szeme ravaszkás, mégis naiv
csillogásával sok mindent elmondhat
abból az élettapasztalatból, ami az övé. S
ami természetesen egészen máshonnan és
másképp gyűlt fel, mint az eljátszott
figuráé. De végtére azért színész, hogy
értse a módját, hogyan bújjon bele a le-

Dajka Margit (Iklády László felvételei)



játékszín
vitézlett és új életre támadt grófnő bőré-be.
Ez az ő sokszor húsz éven át tartó
fiatalsága: képessége a mindennapos
újjászületésre." (Pályi András, SZÍNHÁZ,
1983. július)

Nem az utolsó alakítása, mégis mindig
eszünkbe fog jutni róla: Bors néni. Hiszen
megcsodálhattuk e kedves anyóka
szerepében az Egyetemi Színpadon, majd a
tévében, s lemezről is élvezhetjük. „Dajka
Bors nénijét nagyon kell szeretni - írja
Csáki Judit a hanglemez-ről -, hiszen
ismerős, nem holmi légies mesecsoda.
Bors Józsefné Balogh Bor-bála itt lakik a
Báthori utca háromban, van egy Titilla
nevű macskája, aki mindenféle
átalakulásokra képes; van egy kis barátja,
Lackó; futóbabot nevel csodálatos
kertjében, és mesebeli utazásokra vezet
bennünket Talla-Gallába, ami a
megszólalásig hasonlít Bors néni
konyhájára." (Élet és Irodalom, 1984. II.
17.) „S ha már gyönyörködünk, el-

kerülhetetlenül megfogalmazódik bennünk
a kérdés: mik a (rejtett) forrásai Dajka
örökifjú temperamentumának, mitől
csodáljuk meg újra s újra varázslatosságát,
elbűvölő színészi személyiségét? Mitől van
az, hogy ha Dajka Margit belép a
színpadra, egyszerre szinte
kézzelfoghatóan sűrűbb lesz a levegő,
egyszerre úgy érezzük, igazi emberi tör-
ténés tanúi vagyunk, a meséből élet lesz,
azaz valóság." (Pályi András, SZÍNHÁZ,
1981. augusztus)

Itt ér véget ez a korántsem teljes és
minden jeles alakításra kiterjedő szem-
lézés Dajka szerepeiből, melyhez befeje-
zésül ide kívánkozik egy kis részlet a Film
Színház Muzsika egyik 1961-es számának
írásából: „ . . .van egy vissza-visszatérő
játéka. Azt játssza, hogy meg-halt. S
ilyenkor férjével a halott Dajka Margitról
beszélget. Valahogy emigyen:

- Meghalt? Kár érte. Jó színész volt.
Láttam egyszer Szegeden valami ope-
rettben szubrettként. Ejnye, mi is volt a
címe? Mi is? Később Pesten is láttam. Egy
fiatal nőt játszott. Piros sapkában jött be a
színpadra. Kedves volt. És akkor
megszólaltak a szirénák. Ki írta azt a
darabot? Nem emlékszem ..."

Talán komolyan így képzelte az utó-
életét. Akkor a jósszerepkör az egyet-len,
amelyben nem vált be. Mert ennél sokkal-
sokkal többre fogunk emlékezni belőle.

NÁNAY ISTVÁN

Gyerekeknek játszanak

Az 1985-86-os - kissé érdektelen, a
kommercializálódás jeleit mutató - szín-
házi szezonban a gyerekszínjátszás tel-
jesítményét viszonylag jónak lehet minő-
síteni. Nem arról van szó, hogy a pro-
dukciók nagy részében most kevesebb
pedagógiai-pszichológiai vagy művészi
megoldatlanság lenne, mint a régebbi
évadok előadásaiban. S arról sincs szó,
hogy az előadások színvonala, gondola-
tisága, szemlélete ugrásszerűen meg-javult
volna. Ám határozottan jelentős eredmény
az, hogy a gazdaságilag mind nehezebb
szezonokban nem csökkent a
gyerekbemutatók száma - sőt az elmúlt
évadban még nőtt is -, nem volt olyan
fővárosi színház, amely a megelőző
szezonhoz képest idén kevesebbet játszott
volna a gyerekeknek, minden vidéki
színház tartott legalább egy be-mutatót -
Békéscsabán, Kaposvárott, Nyíregyházán
és Zalaegerszegen kettőt-kettőt -, vagy
legalább a tavalyi elő-adását játszotta
tovább (Győr). Ez persze nem azt jelenti,
hogy a gyerekszínházi ellátottság terén az
országban minden rendben lenne, hiszen a
Népszínház, illetve az Állami Bábszínház
utazótársulatai, valamint a vidéki
színházak képtelenek eleget tenni a
gyerekelőadások iránti igényeknek, így az
ország jelen-tős részén a gyerekek nem
találkoznak élő színházzal. S mivel a
kereslet nagyobb a kínálatnál, ezt a
helyzetet azonnal kihasználják a haknizók,
akiknek akár tisztességes szándékúak a
műsoraik, akár leplezetlen üzleti
vállalkozások, egyetlen közös vonásuk az,
hogy létrehozóik és résztvevőik vajmi
keveset értenek a gyerekszínház speciális
követelményeihez, esztétikájához, azaz
szakmailag, mű-vészileg és pedagógiailag
inkább káros, mint hasznos tevékenységet
folytatnak. Ennek a területnek az
ellenőrzése, szabályozása teljesen
hiányzik, de a közel-jövőben aligha lehet
kitérni e feladat megoldása elől.

*

A hivatásos színházak gyerekelőadásai
ebben a szezonban kiegyensúlyozottabb
művészi színvonalúak voltak, mint a

megelőző években. A megszokott és
visszatérő „klasszikus" darabok mellett jó
pár új is színre került, színesedett a műsor,
ugyanakkor az előadások többségében
jóval kevésbé volt tetten érhető az a
színvonalcsökkenés, gondolattalanság,
olcsóság, amit a felnőttek-nek szóló
előadások zöménél tapasztalhattunk.

A bemutatott darabok csaknem negyven
százaléka magyar szerző műve, vagy
közvetlenül, illetve közvetve a magyar
népmesekincs színpadi feldolgozása. A
művek közel hatvan százaléka epikus
alapú, mesék vagy közkedvelt ifjúsági
regények adaptációja (az előzőre a
Hamupipőke, a Pacsuli palota, a Többsincs
királyfi, az utóbbira az Óz, a Micimackó, a
Dzsungel könyve, a Tom Sawyer, a Pán Péter,
az Alice, az Emil és a detektívek stb. a példa).
Az epikus alapú színművek évek óta
hasonló aránya egyértelműen azt mutatja,
hogy elenyésző az eleve a gyerekeknek ké-
szülő drámai művek száma itthon és
külföldön egyaránt. S ez nemcsak abból a
szempontból káros, hogy a színházak-nak
nincs miből választaniuk, hanem amiatt is -
és ez talán a lényegesebb -, hogy az
átdolgozások mindig magukon viselik az
eredeti epikus mű műfaji sajátosságait,
emiatt valódi drámai struktúra nem jöhet
létre az ilyen dramatizálásokban.

Bár a következőkben elsősorban az élő
színházi produkciókról esik szó, a
gyerekszínházi struktúrába szervesen
beletartoznak a bábszínházak is. Az 1985-
86-os szezonban hivatásossá lett az egri
Harlekin bábegyüttes, és a Gárdonyi Géza
Színház tagozataként három bemutatót
tartott. Első évadjuk magán viselte az
átállás jeleit, a hivatásos körülmények
megteremtése közben kellett produkciókat
létrehozniuk, e produkciókat elsősorban a
műfaji és stiláris sokszínűség jellemezte, s
az, hogy a profi működés közben is
érződött az előző amatőr lét számos
pozitívuma, ezért a sorozatelőadások is
átlelkesültebbek voltak, mint mondjuk az
Állami Bábszínház rutinprodukciói.

Különben a sokáig hegemon helyzetet
élvező s szenvedő Állami Bábszínház
működésében határozott válságjelek
észlelhetők: ebben a szezonban csupán egy
eredeti bemutatót tartottak - A csodaszarvas
népét a serdültebbeknek - s három régebbi
produkciójukat - erényeikkel, de főleg
hibáikkal együtt - felújították, erősen
lecsökkent az elő-



adásszámuk, romlik a régóta repertoáron
levő előadásaik színvonala stb. Ez a
színház sokáig versenytárs nélkül, egyedül
volt hivatásos bábszínház az országban,
ám közben megerősödtek az ama-tőr
csoportok, a Bóbita, illetve a Harlekin
együttes hivatásossá válásával igazi
versenyhelyzet alakult ki. Ebben a szi-
tuációban az Állami Bábszínház - úgy
tűnik - egyelőre nem tudott újítani, s régi
- számos vonásában vitatható - stílusát,
szemléletét konzerválta. Ez annál inkább
problematikus, mivel ez a színház a
bábszínészképzés gazdája, ezért szemlélete
többszörösen is érezteti a hatását: az
előadásokon és az új bábos nemzedék
szemléletének alakításában.

A bábszínházak mellett egyedül Le-
vente Péter és kis társulata játszik az
iskolás korúaknál kisebb gyerekeknek. A
Mikroszkóp Színpad gyerekelőadásai
rendkívül fontosak, megalapozói a gye-
rekek rendszeres és értő színháznézésé-
nek, pedagógiailag, pszichológiailag és
művészileg egyaránt átgondoltak, kon-
zekvensek és tiszták. A tulajdonképpeni
gyerekszínjátszásnak - az öttől tizenkét-
tizenhárom éves korúaknak szóló szín-
háznak e két előzményre, a bábszín-
házakra és Leventéék egységes szemléletű
élő színházi, rádiós és televíziós mű-
soraira kellene épülnie. Az egymásra
épülésnek, egy egységes szemlélet érvé-
nyesülésének azonban ma még alig van
nyoma, s ha van, az elsősorban a
budapesti Arany János Színház produk-
cióiban észlelhető.

mindenáron és erőszakosan akar nevel-ni,
nem kíván csak és kizárólag szórakoztatni
- a nézők szellemi aktivitására építve -
játszani akar.

Az 1985-86-os szezonra tervezett öt
bemutatóból hármat tartottak meg ( A két
nyíl című Vologyin-Keleti darabot és az
Oliver-musicalt a következő szezonban
játsszák), de a kieső darabok helyett
Andersen-Keleti Pacsuli palotáját kínálták az
alsó tagozatos nézőiknek.

Az évad első bemutatója Shakespeare A
két veronai nemes című műve volt,
Korcsmáros György , rendezésében (az
előadásról a SZÍNHÁZ 1986/3. számában
írtunk részletesen). A darab igen jó
választásnak bizonyult, egyrészt, mert
hangvételében folytatta az előző évadbeli
Scapin furfangja ival fémjelzett klasszikus
drámavonulatot, másrészt olyan
problémákról szól, amelyek a kis- .

kamaszokat éppen foglalkoztatják, a
szerelemrő l, a barátságról, e kettő össze-
egyeztethetőségéről vagy egymást kizáró
voltáról, az érzelmek változékonyságáról
stb. Ennél a bemutatónál érződött
legjobban az, hogy a társulat és az új
szellemet képviselő rendező között még
nem alakult ki összhang annak ellenére,
hogy Korcsmáros már dolgozott a
színháznál -, így felemás előadás született,
amelyben inkább egy új érték-rend
kialakításának a vágya érződött. Már itt
feltűnt, mennyire elöregedett a társulat,
nincsenek olyan fiatal színészek és
színésznők, akik a fiatal szerepeket
hitelesen és illúziókeltően meg tudnák
jeleníteni, akikkel a nézők azonosulni
tudnának. Márpedig ez ennek a kor-

osztálynak játszó színháznál elengedhe-
tetlen lenne.

Ezt a problémát a színház vezetői is
érzik, s nyilván ezért döntött úgy Keleti
István, hogy az Emil és a detektívek
gyerekszerepeit a színház stúdiósaival
játszatja. Az ötlet telitalálat, ez az elő-adás
szinte maradéktalanul képviselte mindazt,
amit a színház új vezetése fontosnak tart
a gyerekeknek szóló szín-játszásban. A
kitűnő előadásban a látványvilág és a
zenei effektusok éppen úgy hozzájárultak
a sikerhez, mint a kamasz-, illetve az
epizódszerepek alakítóinak teljesítménye.
(Az előadásról a SZÍNHÁZ 1986/7.

számában írtunk.)
Ugyancsak Keleti István rendezte a

maga írta Pacsuli palota című mesejátékot,
amely igen egyszerű történetű (Andersen
A király meztelen című meséjéből készült)
és dramaturgiájú mű . Ezt az egyszerűséget
a rendező a látvány és a zene, valamint a
színészi stilizáció segítségével dúsítja fel.
Pauer Gyula el-ragadó, szép, ugyanakkor
émelyítően édeskés díszlete és jelmezei
adják az alapot és keretet, amely lehetővé
teszi egy erősen stilizált színészi játék
kialakítását. Ez nem mindenkinek megy
egy-formán jól, emiatt az előadás
színészileg meglehetősen vegyes
színvonalú. Ki-tűnő s végig dramaturgiai
funkciójú - hol ellenpontozó, hol meg
erősítő , hol jellemfestő, hol jelenetátkötő
feladatot töltött be a zenei kíséret.

Az évad egyértelműen rossz előadása
az Óz volt, amelyet Orosz György állított
színre. Munkájában nyoma sincs
mindannak, ami a másik három produk-

Mint ismeretes, az 1985-86-os szezon
elején pályázat útján új vezetők kerültek a
Gyermekszínház élére: Keleti István
igazgató és Korcsmáros György
igazgatóhelyettes. Mivel a pályázat le-
zárásának idején még az előző igazgató volt
kénytelen szerződtetni, az új vezetőknek a
szokásosnál is kötöttebb fel-tételek között
kellett műsorkoncepciójukat kialakítaniuk.
Ennek ellenére már az évad műsortervében
s főleg az elő-adások megvalósításában jól
kirajzolódott a színház új szemlélete és
koncepciója. S több mint gesztusértékű
volt az a döntésük, hogy a színházat Arany
Jánosról nevezték el.

Sematikus, didaktikus előadások helyett
az új vezetők valódi színházat igyekeznek
teremteni, olyan színházat, amely csak a
nézők életkorában különbözik a többitő l,
de nem tekinti a gyerekeket csupán
pedagógiai alanynak, nem

Jelenet az Arany János Színház Emil és a detektívek-előadásából. Középen a címszereplő Görög
László f. h. (MTI-Foto)



cióban többé vagy kevésbé megjelent a
színház új törekvéseiből. Átgondolatlan, a
darab dramaturgiai problémáit nem
enyhítő, sőt felerősítő, enyhén szólva
vitatható ízlésvilágú rendezés, a csiricsáré
látvány, az operettes zenei betétek, a
költőietlen dalszövegek, a tévé-reklámok
színvonalán történő aktualizálás, a
színészek korszerűtlen, kifelé beszélő,
egymással kontaktust nem tartó,
túlhangsúlyozó játékmódja, az epizó-
doknak, a szereplők cselekvéseinek belső
logikátlansága mintha egy több évvel
ezelőtti gyermekszínházi állapotot idéz-
ne.

Egészében véve mégis biztató az új
vezetésű színház elmúlt évadja, erre az
alapra építve - egy fokozatosan meg-újuló
társulattal - a következő évadokban még
teljesebb eredmények érhetők el, s talán a
színház szakmán belüli rang-ja, presztízse
is megváltozhat lassan.

Az Arany János Színháznak - s minden
gyerekeknek játszó színháznak - az egyik
legégetőbb gondja a korosztályok

összemosódása, illetve az, hogy a felső
tagozatosok nem járnak színházba. Ez
egyrészt szervezési kérdés, mert a szer-
vezők a legegyszerűbb módon igyekez-
nek telt házat biztosítani, s a
legkönnyebben az alsó tagozatosok
mozgósít-hatók, így azok nézik a nem
nekik, ha-nem a felsősöknek szánt
előadásokat is. Másrészt viszont olyan
objektív helyzet, amelyhez a
színházaknak kellene igazodniuk. A
felsősök - érthetően - nem szívesen
mennek a gyerekszínházba (még ha nem
is úgy hívják már) vagy a gye-
rekelőadásokra. De nem is tudnak a
szokásos délutáni előadásokra elmenni,
mert a legtöbbjüknek annyi iskolán kívüli
elfoglaltsága van, hogy ez az idő-pont
számukra teljességgel alkalmatlan. Éppen
ezért meggondolandó, hogy a felső
tagozatos korúaknak szánt elő-adásokat
nem kellene-e késő délután vagy a többi
színházéval azonos kezdési időpontban
tartani. Amúgy is kérdés, hogy ennek a
korosztálynak nem inkább az úgynevezett
„felnőtt" színházakba

kellene-e járniuk, hiszen azok a roman-
tikus és klasszikus előadások, amelyek
ezeknek a színházaknak a műsorán meg-
találhatók, korban nekik szólnának, s
számos színházban ezeknek a darabok-nak
a tényleges közönsége - főleg vidéken -
úgyis a kamaszkorúakból tevő-
dik ki.

*

A szezon minden előadásáról nem óhaj-
tok írni, csak azokról, amelyek vala-
milyen szempontból általános érvényű
tanulsággal bírnak. A fővárosi előadások
közül a József Attila Színház A kis
hercegéről, illetve a Gropius Együttes
Többsincs királyfijáról már írtunk.
(SZÍNHÁZ, 1986/3.) Míg az előbbi a
meg-oldatlanságaival bosszantotta a
nézőket, az utóbbi a népi színjátszó
hagyományok, a commedia dell'arte és a
báb-színház elemeinek ötvözésével
kialakított játékstílusával, a lírai és a
groteszk részeket ellenpontozó
technikájával, gondolati tisztaságával, a
tökéletesen ki-dolgozott, mégis
improvizatívnak tűnő, fergeteges tempójú,
idézőjelbe tett, de nem elidegenített
színészi megnyilvánulásaival, az álarcok
kitűnő használatával emelkedett ki a
gyerekszínházi előadások sorából.

A Népszínház három bemutatója - Zelk
Zoltán Az ezernevű lány, Csukás István
Gyalogcsillag és A. Fauques-Tamássy
Zdenkó-Vargha Balázs Toronyóra lánccal -
közül az utóbbi érdemel figyelmet
igényessége, határozott stílusa miatt.
Meczner János erős kézzel tömörítette a
kissé terjengős és igen csekély drámai
feszültséggel rendelkező zenés darabot.
Az ökonomikusabb szerkezet felerősítette
a mű drámaiságát, a dalok kevésbé állítják
meg a cselekményt, illetve a dalok egy
részét sikerült szituációba helyezni. Az
előadás látvány-világa érdekes: a díszlet
óriási építő-kockákból állítható össze, az
elemek könnyen variálhatók, ami
praktikus, de egyben a gyerekek
fantáziáját is meg-mozgató megoldás. A
színészek élénk színű pamutparókát
hordanak, mozgásuk kicsit szögletes,
bábszerű, a figurák egy-egy
jellemvonásukat felerősítve polarizáltak,
mindez együtt kiküszöböli a darab
didaktikusságát és szentimentalizmusát. A
színészek fegyelmezetten s többnyire a
stílust érezve vagy tanulva, a rossz ízű
gyerekszínjátszó sablonok csábításainak
általában ellen-állva játszanak.

A szintén megújult vezetésű Radnóti

Simorjay Emese és Peczkay Endre a Pacsuli palota című előadásban (Arany János Színház) (Farkas
Tamás felv.)



Miklós Színpad változatlanul tart gye-
rekbemutatót. Novák János ezúttal
Tamkó Sirató Károly verseiből, írásaiból
állította össze és rendezte a Mesélő kert

című „zenés happeninget". Ez a
happening valóban nem drámai mű, de
nem is színházat tagadó látványosság. A
versek összeszerkesztésének nincs ki-
tapintható belső rendje, az előadásnak alig
követhető a meséje, a gyerekek nehezen
igazodnak ki a színészek szerep-váltásai
okozta zűrzavarban, nem tudnak a
főszereplő Tengerecki Pállal azonosulni,
mert nem lehet kikövetkeztetni: mit akar
a főhős. A gyerekek által jól ismert
verseket áttételesebb, szürreális
költemények, sőt röpirat- és kiáltvány-
szövegek is követik, s a nézők hol együtt
mondják vagy szeretnék mondani -- a
színészekkel az ismerős strófákat -- vagy
csupán a szétszedett versek összevissza
dobált sorait hol pedig teljes
értetlenséggel hallgatják a számukra
felfoghatatlan szövegeket. A szituációk
csak önmagukban élnek, nem
kapcsolódnak össze színpadi folyamattá.
A színjátékmű hiányát külsődleges esz-
közökkel igyekszik a rendező-író-zene-
szerző ellensúlyozni. A közönség egy
labirintuson s a színpadon elhelyezett
játszótéri csúszdán keresztül érkezik a
nézőtérre, a labirintusban az előadás
egyes helyszínei vannak jelezve, itt kez-
dődik el az „együtt játszás", ami ez eset-
ben azt jelenti, hogy az egyes helyszíne-
ken levő színészek bugyuta kérdéseket
tesznek fel a gyerekeknek, s az előadás
folyamán majd felhangzó dalrészleteket,
mondókákat ismertetnek velük. A labi-
rintus szegényes kiállítása, valamint a
zsúfoltság, a színészek improvizációs
készségének hiánya még a jó elképzelést is
tönkreteszi, nem jön létre az a csoda, ami
ezt a megoldást indokolhatná, s ami
átvezethet az előadásba. Az előadáson
számos formában bevonják a gyerekeket
együtt kiabálás, együtt éneklés, néhány
gyerek konkrét feladatot kap vagy a
nézőtéren, vagy a színpadon aminek
eredménye tolakodás, az elő adás élvezete
helyett rossz értelmű versenyhelyzet
kialakulása, a csalódás azért, mert nem
jutott valaki szerephez, nem kapott egy-egy
megőrzendő tárgyat vagy ajándékot, vagy
azért, mert kiderül a gyerekek számára is,
hogy álcselekvésekhez kérték a
részvételüket. Az akciók az előadást
szétszabdalják, leállítják, alkalmazásuk az
adott keretek között (beszorítva a szűk
széksorok és a felnőttek közé) s a választott
didaktikus mó-

don semmiképpen sem helyes megoldás. A
belső aktivizálás helyett az álaktivitás a
gyerekszínházi problémák megkerülését
jelenti. Egy számítógépes video-program
amit különben egy gyerek készített -- sem
teszi korszerűbbé és el-fogadhatóbbá a
produkciót. A színház-nak komolyan végig
kellene gondolnia, hogy érdemes-e ilyen
körülmények között gyerekelőadásokat
tartani.

Különben Novák János metódusának
másutt is megvannak a problémái.
Miskolcon az elmúlt két évben a Dzsungel

könyvét és A farkas szempilláit rendezte
Novák - a szokott s az előbb is-mertetett
módon. Idén Balogh Gábor korrekt
rendezésében Maeterlinck A kék madár

című drámáját játszották, s azon kívül,
hogy maga a mű csak bizonyos
megszorításokkal nevezhető gyerek-
darabnak, az előadás legfőbb problémája
az volt, hogy az állandó aktivitásra
szoktatott gyerekek nem tudtak mit
kezdeni a hagyományos meséjű művel, azt
is szétkiabálták, szétmozogták.

Az évad legriasztóbb és félreértett
gyerekelőadása a szolnoki Cinóber volt,
amelyet Zoltán Gábor rendezett. E. T. A.
Hoffmann írásából Kárpáti Péter készí-
tette a darabot, amely gyerekek számára
szinte teljesen követhetetlen cselekményű
rémtörténet lett, tele borzalmakkal,
kegyetlenséggel és főleg csúfsággal. A
klasszikus mesék is bővelkednek kegyetlen
szituációkban, de azok végül mindig
feloldódnak, így jöhet létre egy mesén
belül egyszerre a gyerekek szorongásainak
kivetítése és a megnyugvás. Ha azonban a
színműben csak kegyet-

A mesélő kert csúszdája (Radnóti Miklós Színpad) (M
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enség és rútság kap helyet, s a happy end
em boldog vég, akkor a szorongások
elerősödnek vagy agresszióba csap-nak
t, így az ilyen előadás egyértelműen
áros. A darab súlyos hibáit a rendezés
atványozottan felerősítette. Fertelmesen
öld, rossz tértagolású díszletben fo ly t a
áték, minden rémséget naturalísta
űséggel prezentáltak, s az a paradox
elyzet állt elő, hogy minél jobban

gyekezett egy színész teljesíteni a ren-
ezés által rárótt feladatot, annál nagyobb
ombolást vitt végbe a gyerekek érzelmi
letében. A nézők nem tudták, miről szól

darab, csupán a halmozott és
álogatottan gusztustalan effektusokat
élvezhették". Nem volt egyetlen olyan
zereplő, akivel szimpatizálhattak volna,
miatt kívülről, elidegenítetten nézték az
lőadást. Érthetetlen hogyan maradhatott
űsoron ez a kártékony, antihumanista

lőadás!
Nyíregyházán új szerzőt avattak. Gabnai
atalin több magyar népmese elemeinek

elhasználásával írt egy szép darabot. A

üskerózsa legfőbb erénye gyönyörű, ízes
yelve, valamint a szituációk olyan
rtelmű elmélyítése, amely a darabot
ttételesebbé teszi, nemcsak gyerekeknek,
anem felnőtteknek szólóvá is.
ramaturgiailag tiszta szerkezetű a darab,

ár az intrikus szerepe meglehetősen
örvonalazatlan. A színházat dicséri, hogy
elfedezte a mű erényeit, ám az cseppet
em válik dicsőségére, hogy a darab
endezésével Bárány Frigyes színészt
ízták meg, akinek semmiféle affinitása
TI Fotó)

em volt sem a darab stílusához, sem



Így az előadás minősíthetetlenül más lett,
mint a darab. A mű szépségeiből nem sok
mutatkozott meg a színpadon, a színészek
- többnyire a színház másod-
harmadvonalában levő tagjai - a szöveget
torzítva, egyszerűsítve, rossz hang-
súlyokkal, magyartalan hanglejtéssel in-
terpretálták, ami ennél a népköltészeti
anyagnál különösen zavaró. A látvány
szedett-vedettsége, a szituációk kidolgo-
zatlansága, a figurák értelmezetlensége, a
rendező ízlésficamai bántó produkcióvá
tették a jobb sorsra érdemes darab
előadását. Ma már egyre ritkább az, hogy
a gyerekelőadásokat olyan mellékes
feladatnak tekintsék, amelyet az éppen
nem foglalkoztatott színészekkel,
segédszínészekkel s nem rendező irá-
nyításával adhatnak elő. Éppen ezért
érthetetlen, hogy a máskor és másban
igényes nyíregyházi színház ez esetben
miért így tett?

Sok szempontból vitatható produkció a
kaposváriak Pán Péter-előadása, amelyet
Pártos Géza rendezett - többnyire szintén
a színház fiatal színészeivel, gya-
korlatosaival, de egy stúdiómunka záró-

akkordjaként. Az előadásról már közöl-
tünk kritikát (SZÍNHÁZ, 1986/3.), még-is
röviden érdemes rá visszatérni. A regény
adaptációja a családi viszonyok és
kapcsolatok gyerekekre ható nyomasztó
élményeit fogalmazza drámává. Az adap-
táció erénye az, hogy a főszereplő gye-
rekek mindennapos problémái úgy vetí-
tődnek egy furcsa álomvilágba s egy még
furcsább figura, a gyermeki szabadság-
vágy megtestesítője, Pán Péter köré, hogy
e gondok és szorongások nem válnak
tragikussá, inkább egy költői, szürreális
világba emelődnek át. Ennek az az ára,
hogy gyengül az eredeti történet
fantasztikuma, és felerősödik benne a
parabolajelleg. Az előadásnak ugyan van
cselekménye, meséje, mégis ennél
fontosabbak a látszólag önálló vagy csak
egymáshoz lazán kapcsolódó álomszerű
epizódok, amelyek mind egy-egy erős
hangulat, érzelmi vagy indulati reakció
megnyilvánulását, különböző vágyak
megfogalmazását teszik lehetővé. Nem
hagyományos szerkezetű és jellegű tehát
az előadás, többek között ezért is
bizonytalanodott el sok néző, no meg

azért, mert egy kicsit kiábrándítóbb,
komorabb lett a színpadi világ, mint amit a
gyerekek ebben a korban elfogadnak.

*

Ugyancsak nem szokványos mesetörté-
netek színpadra alkalmazására vállalkozik
Jeney István, akinek az Alice
Csodaországban című pécsi előadásáról a
SZÍNHÁZ 1986/3. számában írtunk, s aki
az idei Agria Játékokon Tankred Dorst
Amálka című darabját mutatta be. Az Alice
is, meg az Amálka is vándorlástörténet,
azaz a főszereplő képzeletbeli vagy igazi
vándorlása az a szervezőerő, amely a
különböző egymással alig összefüggő
epizódokat összetartja. Az ilyen szerkezetű
darabok jócskán eltérnek a nálunk
legáltalánosabb mesejátékoktól, de ezek a
halmaz vagy körkörös struktúrájú művek
éppen úgy befogadhatók a gyerekek által,
mint a lineáris cselekményű mesék.
Csupán kell egy nagyon biztos
cselekményváz - akárcsak az
improvizációknál -, hogy az ehhez tartozó
szituációk közötti asszociációs
kapcsolatokat a gyerekek pontosan
követhessék. A vándorlásmotívum lehet
ilyen váz, ám Jeney két rendezésében
eltérően működik ez a megoldás, ennek
megfelelően eltérő hatású a két előadás. Az
Alice-ben a főszereplőnek mintegy
álmában jelennek meg a történet szereplői,
és ragadják valahová. De ez a vándorlás
csupán egyik helyzetből a másikba való
átmenetek formájában valósul meg, emiatt
nem különülnek el egymástól az eltérő
helyszínű és jellegű epizódok, a történet
kibogozhatatlan lesz. Ennek nemcsak
dramaturgiai okai van-nak, hanem
elsősorban szcenikaiak és rendezőiek. A
játék a közönség által három oldalról
körülült, lényegében üres téren folyik,
amelyben egy-két tárgyon, egy
felfüggesztett kötélen kívül az egyetlen
hangsúlyos elem Alice széke, melyen a
lány elaludt, s amelyen a keretjáték
lezárásaként az előadás végén fel-ébred, s
ami a két epizód közötti jelenetekben a
legkülönbözőbb funkciót tölti be. A
tizenhét szerepet nyolcan játsszák,
minimális külső vagy belső átalakulással,
ezért szinte megkülönböztethetetlenek a
figurák. Sem a helyszínek, sem a
karakterek nem adnak tehát fogódzót az
epizódok, az álombeli utazás stációinak
szétválasztásához, azaz a váz nem
funkcionál megfelelően. A történet hang-
vétele is módosult, a regény fanyar humora
a dramatizációban eltűnt, helyét

Lukáts Andor és lgó Éva a kaposvári színház Pán Péter-előadásában (Fábián József felv.)



egyértelműen a szorongató, agresszív
események foglalták el. Ez bizonyos
szempontból érthető , hiszen ebben a
felfogásban Alice akár egy mai lány is le-
hetne, akinek mindennapi problémái,
szüleivel, a világgal való kapcsolatának
megoldatlanságai jelennek meg mint-egy
rémálomként - a különböző epizódokban.
De ez a racionális megközelítés szinte
mellékessé teszi a szöveget - amely
különben alig érthető , részben mert
halandzsának tűnik, részben mert az erős
fizikai aktivitást kívánó színészi
munkában az akciók elnyomják a beszé-
det -, és csaknem kizárólagosan az in-
tenzív színészi jelenlétre bízza a darab
közvetítését. Rendkívül erős, gyerekelő-
adásokon szokatlanul intenzív a színészi
játék és jelenlét, azt is mondhatni, hogy
agresszívek a színészek megnyilvánulásai,
szinte lerohanják a közönséget, amely a
kis térben fenyegetett állapotban érzi
magát. Részben nyilván ez is a rendező
célja, hogy ezáltal is létre-hozza annak a
világnak a művészi lenyomatát, amelyben
a néző gyerekek is élnek. A vízió
vitathatatlanul hatásos, összetevő i a
gyerekek számára is ismerősek, mégis az
agresszió, az események követ-
hetetlensége a gyerekek elsősorban
magukat az akciókat, a különböző tárgya-
kat, a történést élvezik, s nem élik meg a
drámát, mert a részletek nem állnak össze
egésszé, i l letve csak utólag, a keretjáték
lezárásakor lehet visszamenő leg rendet
teremteni, de ez az epika, és nem a
színjáték befogadástechnikája, a
nyomasztó álom utáni feloldás, felsza-
badítás elmaradása problematikussá teszi
a különben igen szimpatikus kezde-
ményezést.

Sokkal jobban sikerült az Amálka
színpadra áll ítása, holott a rendezőelv
változatlan. Dorst egy hagyományos me-
seszerkezetet lazított : fel egyrészt külön-
böző furcsa figurák szerepeltetésével -
Érett körte, Tök , másrészt a reális-
irreális határ időnkénti elmosásával. A
történet lényegében egy Hamupipőke-
variáció, amelyben a mostoha és a lánya
elküldi a sötét erdőbe Amálkát, mézszer-
zés ürügyével, hogy így tartsák távol őt
egy király várható látogatásától. A lány
útközben találkozik a már említett Érett
körtével, Tökkel meg a Hóddal, Bagossal,
a kutyával és mindenekelőtt
Zavarkirállyal, akit tulajdonképpen a
mostoháék várnak. Ezek a szereplők ter-
mészetesen ember módjára viselkednek -
az Érett körte kívánatos nőszemély, a
Hód félszeg férfi , Bagos mindig peches,

szerencsétlen ember stb. -, s szövegük
állandóan kétértelmű , egyszerre értendő a
tényleges és az antropomorf lényükre. A
darabnak tehát vékony cselekménye van,
annál több benne az elmélkedés, a vágyak
és a lehetőségek közötti vívódás. Jeney a
szabadtér követelményeinek megfelelően
az akciókat erősítette fel, de meghagyta a
filozofálgató részeket is, a kettő
összhangját, arányait sikerült
megteremtenie. Az előadás a Népkert kis
tava körül játszódott, amelynek partján
egy stégszínpad szolgált a legtöbb jelenet
helyszínéül, de bejátszották a színészek az
egész belátható parkot. Távolabb egy kis
faház volt a mostoháék lakhelye, messze
a bokrok közül tűnt elő a Vízitündér aki
érthetetlen módon irtózott a víztől - , egy
kőhíd alól, a vízbő l emelkedett ki viszont
a Zavar-királyt követő Tanácsos;
oldalkocsis motoron száguldoztak a
miniszterek, s valahol a távolban egy
szemét pislogta-tó, egyszerre mulatságos
és rémisztő óriásbáb volt a legyőzendő
Bagoly. A szereplők az előadást
végigrohangálják, hol egymást kergetik,
hol vala-kik elő l szaladnak. Ha nem
futkároz-nak, akkor az előszínpadon
tartózkodnak, amelynek a különböző
helyszíneket kellene jelentenie, de az csak
egy deszkastég. A jelenetek közötti
körbe-futás nem elegendő színházi jel a
vándorlás érzékeltetésére, a gyerekek úgy
érzik, a szereplők mindig ugyanoda ér-
keznek vissza, a történet egy helyen
játszódik, s ez a hely nem lényegül át a
darab semmilyen helyszínévé, megmarad
reális valójában. A vázolt fizikai

Nagy Sándor Tamás mint Zavarkirály az Amálkában
(Agria Játékszín) (MTI Fotó - Ilovszky Béla felv. )

cselekvések közben nemigen van mód
arra, hogy a színészek különösképpen jel-
lemezzék figuráikat, bár egy-egy jellem-
vonás kiemelésével határozott karaktert
adnak a szerepeknek. Nagy Sándor Ta-
más Zavarkirálya, Sipos László Hódja,
Újvári Zoltán Bagosa, Németh János
Tökje és Máhr Ági Érett körtéje jól
egyensúlyoz a darab megkívánta két já-
tékforma határán, míg Kiss Andrea a
címszerepben természetes és erős jelen-
létével hat.

A gyerekszínjátszás elmúlt évadjáról
végül összegzésként elmondható, hogy a
darabválasztás elsősorban biztonságra
törekvő , ugyanakkor esetleges (máshol
már játszott darabokat mutatnak be, a
bemutatók semmilyen koncepció szerint
nem épülnek egymásra); a színházak
dramaturgiai munkájában nem vagy alig
érvényesülnek a gyerekszínházi speciális
szempontok; a szűkös anyagi lehető-
ségek a gyerekelőadásokon is éreztetik
hatásukat: a látványvilág egyre szegénye-
sebb; a többségében hagyományos elő-
adások mellett feltűntek az új hangot ke-
reső, ám esetenként szemléletükben vagy
megvalósításukban problematikus
előadások.

Az Arany János Színház megújulása és
az évadban látott néhány kitűnő elő-adás

(Többsincs k i rá ly f i , Emil és a detektívek)
vagy figyelemre méltó produkció (Pacsuli
palota, Toronyóra lánccal, Pán Péter, Alice,
Amálka) mégis bizakodással töltheti el a
gyerekszínjátszást figyelőket: változóban
van a színház e gyakran mostohaként
kezelt ága.



viIágszínház
TÖMÖRY MÁRTA

Bábos fórum
Provence-ban

Pünkösd napján rendezte meg a francia
UNIMA Központ provence-i szekciója
Var terület első regionális bábfórumát, egy
Gareoult nevű kétezer lelkes kis faluban, a
kulturális decentralizáció jegyében.

A véletlen segített hozzá, hogy mint a
magyar UNIMA tagja, vendégként részt
vegyek ezen a családias bábtalálkozón.
Francia bábosokkal már több ízben volt
alkalmam találkozni különböző fesztivá-
lokon, de először ennyire emberközel-ben.
E bábtalálkozón tizennyolc báb-csoport
huszonnégy előadását láthatta a
vendéglátó falu lakossága. A bábosok
rendelkezésére bocsátották a falu modern
óvodáját, ahol Françoise Malaval, algériai
születésű francia szobrász és színésznő
maszk- és bábkiállítását, commedia dell'

arte ihletésű bőrmaszkjait, famaszkjait,
óriás bábjait állították ki.

A falu művelődési háza (modern,
technikailag igen jól felszerelt, a bábosok
roppant kényes világítási igényei-nek
tökéletesen megfelelő), egy cirkuszi sátor,
a tanácsháza épülete, a helyi ifjú-sági klub,
a falu temploma s az előtte lévő szabad tér
állt a bábosok rendelkezésére.

Ezen a fórumon részt vehetett min-
denki, aki csak ezen a területen él és
bábozik. A fesztiváldíjas francia UNIMA

titkár, Massimo Schuster, nem csak mint
az új kezdeményezés patrónusa az
UNIMA részéről volt jelen, hanem be-
mutatta a drezdai bábfesztiválon magyar
bábosok által is méltatott Macbeth című, a
szicíliai marionett bábtechnikát és elő-
adói stílust felidéző, azt a mai ember
kiábrándult, bölcs reflexióival perszifláló
bábhistóriáját. S játszott az utcán is
rendkívül intenzív színészi jelenléttel,
bevonva Theseus kellően leegyszerűsített
történetébe a földön ülő gyereknézőket és
a háromnapos bábprogramsorozatot egyre
gyermekibb nyíltsággal kísérő fel-nőtteket
is. (Schuster egyébként évekig a Bread
and Puppet Theatre tagja volt. Egyedül
játszik, takarás nélkül, saját festésű,
lapozható textildíszlete mögött egy-szerre
két marionettet is mozgatva, lát-hatóan,
hallhatóan rendkívüli örömmel lépve
egyik karakterből a másikba, egy-egy
félmondattal, szuggesztív ki-nézéssel
személyiségének varázsába vonva a
nézőt.) Intenzív jelenlétét látva, érzékelve,
a háromnapos fórum idején eltűnődtem:
nem hátrány - s az utóbbi évek francia
bábos sikereinek nyilván tényezője - ha a
bábosok ügyeit ilyen fiatal, aktív gyakorló
és gyakorlatias személyiségek képviselik.

Meglepett, hogy ezen a fórumon nem
volt szakmai értékelés, zsűri, csak be-
mutatók és baráti beszélgetések az ebéd-
nél, a kávéházak teraszán, két produkció
közötti kávézás szüneteiben. Jelen voltak
viszont a regionális kulturális irányítás, a
megyei ifjúsági és sportvezetés, a Var
Matin című lap s a rádió kép-viselői, ezek
egy hitelbankkal együtt a találkozó
költségeihez is hozzájárultak. S e
menedzserek a produkciók alapján

döntöttek arról is, melyik három-négy
együttes kap a jövőben támogatást. A
kiemelt együttesek között volt a
számunkra szintén Drezdából ismerős
Vélo-Théâtre (Bringa Színház), Charlot
Lemoine egyszemélyes bábszínháza,
mellyel a közelmúltban bejárta Dél-
Amerikát, s ez őszre meghívást kapott
Budapestre is. Szabadtéren ismét elját-
szotta a Krokodil, krokodil című néző-
bevonó, lenyűgöző animációs játékot, egy
nílusi krokodil Párizsba utazásának
mulatságos történetét. Ez a vásott, gye-
reklelkű langaléta mindig biciklin érkezik
a játék színhelyére, s a gyerekek úgy
követik, mint a hammelni patkányfogót.
Kipakolja dobozait, többdimenziós báb-
világát. Játszik a méretekkel. A kroko-
dilnak például nyolc-tíz megjelenési for-
mája van: személyesen biciklizik be kro-
kodilmaszkban, de megmutatja a játék
vonaton utazó krokodilt is; a tengeri
utazást ekként jeleníti meg: kihúz egy
szárítókötelet, az egyik néző kezébe ad-ja,
kiterít rá egy nedves lepedőt, s e mögött a
paraván mögött húzza el a tenyérnyi játék
hajót, mely közben igazi füstöt ereget, s az
időközben kitörő tengeri vihart cipőstül
lavórba ugrással teszi lefröcskölő
élménnyé.

Másik produkciója hasonlóan varázs-
latos. Zárt, rendkívül rafináltan bevi-
lágított térben játssza. A keret: az omi-
nózus biciklin ezúttal mint postás érkezik
a helyszínre, számos kisebb-nagyobb
csomagot szállítva. Leparkol, és kezdi
szortírozni a csomagokat. Az egyik
csomag füstölni kezd. Nagy óvatosan
kinyitja, s kibontja belőle a világot. Egy
őserdei dzsungelt csorgó patakkal,
füstölgő tűzhányóval, „égbe törő"

sziklákkal, a sziklán fiaköltő griffmadár-
ral, terepjáró autón érkező vadászokkal
stb. S megint csak utazunk, ezúttal a
szabadságra menő s a déltengeri szige-
teken fürdőruhában napozó, gyermekéről
megfeledkező griffmamát követve, uta-
zunk szárazon és vízen, víz alatt, ahol
tanúi lehetünk, hogy zabálja fel a cápa a
sellőt. (Erős elidegenítő effekt; az alkotó
csattogtatja vérszomjasan a fogait.) Látunk
egy tenyérnyi cirkuszt „lélegzet-elállító"

bábos és cirkuszi kunsztokkal. Negyven
percig ámulunk-bámulunk, és egy percre
sem engedhetjük el magunkat a gyermeteg
illúziók, a sziporkázó ötletek élvezetében.

A középkori legendák naiv báját az
Arkétal csoport Az állatok története című
produkciója idézte fel: Michel Tournier
novelláját vitték bábszínpadra. A ke-

Massimo Schuster Macbeth-előadása



rettörténetben egy jámbor szerzetes áll ít-
ja fel a Betlehemet a jászollal . De a köz-
ismert történetet ezúttal az állatok, a
Jézus születésénél asszisztáló szamár és
ökör szemszögébő l lát juk. A kisded
imádását nem a Háromkirályok, hanem az
állatok tisztelgő látogatása helyettesít i ,
ez sem kevésbé megindító (a tigrisek
például csal: messziről tisztelegnek, meg-
próbálták felajánlani, hogy áttérnek a ve-
getarianizmusra, de nem ment). Al bet-
lehemi gyermekgyilkosságot pedig a futva
menekülők által hátrahagyott ökör
áldozata idézi fel.

A csoport másik produkciója a Három
testőr marionettbábokkal megjelenített , jó
dramaturgiai vágásokkal szerkesztett
története. Ezt a legtöbb nézőt befogadó
cirkuszsátorban játszották. Tanúja lehet-
tem, mennyire örültek a gyereknézők e
klasszikus nemzeti példaképek megje-
lenésének a bábszínpadon. A gyönyörűen
kivitelezett bábokat egyébként a cseh
bábos iskola stí lusában orozgatták a
vívó- és a tömegjelenetekben, az intim
szcénák esetében viszont a japán közvet-
len animációs technikát alkalmazták. (A
játékos kerekes sámlin ül, a báb lába a
bokájához van erősítve, tehát a báb
derékig egybeépül a játékossal, a
törzsétő l felfelé a játékos közvetlenül
kézzel mozgatja a báb kezét és fejét.) Ez
a fiatal társulat egyrészt a Charleville
Mézières-i bábos kurzusokon tanulta a
szakmát Jan Dvoŕaktól, i l letve a svéd
bábrendező Meschke vezetésével három
hónapig járták Ázsiát. Nagyszerű
animátorok. Mivel a társulat többsége
nő , a Három testőr-produkció egyetlen
hiányossága, hogy a dinamikus játék-
módhoz nem alkalmazkodik a play back
felvétel.

Rendkívül szuggesztív élményt jelen-
tett a Coatimundi kétszemélyes bábszín-
ház két produkciója is. A Jean Pierrot tojása
című a komplex mimes játékot a báb- és
tárgyjátékkal ötvöző produkcióját a
Budapesti Tavaszi Fesztiválon a
mozgásszínházak sorában láthatta a
magyar közönség. A szülő-gyermek vi-
szony, az örök pierrot-i vágy- és fan-
táziavilág ütközik a praktikus élettel . , a
fészekmeleget mindennél többre tartó
tyúkanyószeretettel . Az előadás nyelve
annyira metaforikus, hogy szavakba alig
foglalható. A játék és a látvány nagyon
költő i , csupa szürrealitás.

Másik műsoruk, a Fekete farkas alcíme:
Egy királyi ház végzete - fel-nőtteknek szánt
előadás. A történet kegyetlen
következetességgel halad a tragi-

kus vég felé, egyfajta Oidipusz-történet,
ahol a végzetet nem tudja feloldani sem
az anyai szeretet, sem a nép jó-akarata,
az állatvilág törvénye érvényesül, a nyers
ösztönök győznek. (A (király - nehogy
az ikrek vitája veszélyeztesse a trónt -
kitéteti egyik gyerekét, hogy felfaljál . az
állatok. A pásztor megkönyörül a
kisdeden, nevelni kezdi. De eljön az
erdőbő l a farkas, megöli a palotában
lévő örököst, s elrabolja a kitett
gyereket, és farkassá neveli fel . A gyerek
felnőve széttépi apját, s a farkas apja
lakomaasztalára hozza az őt kereső
anyját. Ezzel a pil lanattal zárul a darab.
A felvezető jelenetben a lakomaasztalra
hordják a kezdetben vendégként érkező
állatokat, felfuvalkodott békát, a szama-
rat, a disznószakácsot stb.) A játék mód-
ja úgynevezett asztali játék, feketeszín-
ház-technikával. A közvetlenül mozga-
tott, egyszerű bunraku bábukkal Cathe-
rine Kremer , a kiváló animátor rendkívül
finoman játszik. Koncentrált figyelmű
arcát állandóan felsejleni lát juk a fény-
függöny mögött. Az előadásnak nagyon
erős pil lanatai vannak, például már az
előbb említett Utolsó Vacsora, i l letve az
anya háromszori rémálma gyermeke
elvesztésének éjszakáján: hal-ként,
madárként hiába küzd a gyermekért, s
mikor felébred, a j á t é k o s a saját némán
kiáltó arcát adja kölcsön a báb-nak.

k é t Guignol-játék emelkedett még ki a
mezőnybő l Az egyik egy hagyományos
Guignol-játékos mutatványa volt ,
klasszikus vásári Guignol-színpadon.
Körülöttem a gyerekek eksztázisban
együtt számoltak, drukkoltak Guignollal ,
akár a magyar gyerekek Vitéz Lászlóval.
Az előadásmód is hasonlóan dinamikus
volt, külünösen a hangi részét tekintve.

A Théâtre de la Massue A világtól

elvonult, azaz az embergyű lölő Polichinelle
zsákbábjátéka volt a másík. A
Franciaországban élő fiatal argentin
játékos a zsákbábtradíciót, a commedia
dell 'arte

bábszínházi továbbélését keresi. Az ak-
ciószínház híve, a Duranty-féle hagyo-
mányhoz csatlakozik. Játékában ötvözi a
hagyományt egy mai fiatal szemszögével.

Ezek mellett a csoportok mellett lát-
tunk néhány hagyományos, i l lúzióra tö-
rekvő előadást, néhány igazi amatőr
munkát. Ezek közül a Théâtre de l 'Arc
en Ciel csoport fiatal pedagógusokból
áll , akik iskolában alkalmazzák a báb-
játékot. Kísérleteikrő l videofilmeket is
mutattak, beszélgetést szerveztek a helyi
pedagógusokkal, kiáll ítva a gyerekek
által készített bábukat, rajzokat, a gye-
rekek bábos munkafüzeteit is. Ezekbő l a
kis naplókból betekintést nyerhettünk az
egész évi, fokozatosan építkező mun-
kába, mely egy-egy témakör köré szerve-
ződött, tartalmazta a gyerekek által írt
szcenáriókat, „rendező i könyvet " is.
kedvesek , színesek, játékosak voltak.
Hasonlóan üde volt a Magilia vakációja
című , gyerekek által közösen kitalált és
elkészített naiv előadás az unatkozó bo-
szorkányról, akí bejárja a világot, és ba-
rátságot leit a világ különböző színű
gyerekeivel.

A két és fél napos találkozó igazi bá-
bos pünkösdi királyság volt . A záró-
ünnepséget bevezető produkció, a
Cantastories a Théâtre de la Fiéra, az
ifjúsági korosztályt is megmozdító
komplex produkciója volt . Két remek
színész, Patrive F avaro és Françoise
Malaval (az ő kiáll ításáról lásd fent)
duója az utcai művészek, az olasz
kabaré világát eleveníti fe l : egy rock and
roll-király karrierjének történetét, a
karrierért fel-áldozott szerelmének
könnyes-vidám megidézésével. Remek
zenei anyag, sok-sok önirónia, kevés, de
nagyon jókor alkalmazott báb
(marionettek, árnyjáték-sziluett ,
maszkok).

K ic s i t ir igyeltem őket, mert végül is
csak azt csinálják, de azt a maximumon,
amit szeretnek.

Jean Pierrot tojása (a Coatimundi bábszínház előadása)



MEZEI ÉVA

Színház a nevelésben

Theatre-in-education

A nehézkesnek hangzó szóösszetétel an-
golul is - Theatre-in-education - nehézkes,
mégis átment a köztudatba. Rövidítését -
TIE - olyan természetesen ismeri és
használja az egyszerű angol hon-polgár,
mint mi azt, hogy RTV vagy ÁHZ.

Az, hogy „átment" a köztudatba, kissé
angolos jelentéktelenítés, „understate-
ment", mert nem ment, hanem bele-
gyömöszölték, belepasszírozták azok, akik
húsz-huszonöt évvel ezelőtt felesküdtek
erre a színházi formára. Szerencséjükre, a
hatvanas-hetvenes években a Labour
kormányozta kultúrintézmények szívesen
támogatták őket, meglátva ezek-ben az
előadásokban egyrészt a hátrányos
helyzetűek integrálásának lehetőségét,
másrészt a társadalmi érzékenység, a
közéleti aktivitás egyik emelőjét.

TIE: ez ma már nemcsak előadási
módot jelent - erről alább részletesen -,
hanem szervezeti formát is. Igen sok TIE-
társulat működik Angliában, a
legnagyobbak jelentős színházakon belül
(Coventry, Newcastle stb.). Vannak ok-
tatási intézmények által fenntartott tíz-
húsz fős stabil társulatok, és vannak
három-négy személyes, saját szakállukra
kísérletező csapatok. A társulatok tagjai
színészek, tanárok, tanítók, képző-
művészek. A csatlakozás nincs diplomá-
hoz kötve, még az államilag fenntartott
TIE-k is pár hónapos közös munka alapján
veszik fel a jelentkezőket, nem kérnek
bizonyítványt.

A kérdésre, hogy mi ez a speciális
forma, miben különbözik a hagyományos
vagy akár a nálunk ismert avantgárd
előadásoktól, válaszul álljon itt - elméleti
magyarázkodás helyett - két TIE-színház
két előadásának ismertetése.

A Curtain Theatre-t a londoni Aldgate
kerületben a város oktatási központ-ja, az
ILEA (Inner London Educational
Authority) tartja fenn. Kis, tizenkét fős
társulat egy szép nagy színház- és
ugyancsak nagy próbateremmel, egy-két
öltözővel, irodával. Mint minden TIE-
társulat, nemcsak házon belül, de isko-
lákban vagy adott esetben kiállítási he

lyiségekben, múzeumokban is dolgoznak.
idén tavasszal bemutatott Labyrinth című
izgalmas meséjüket „otthon" játsszák
nyolc-kilenc éveseknek, egyszerre
legfeljebb két osztálynak.

Megérkezünk. A huszonhat harmadik
osztályos leteszi a kabátját, és a próba-
teremben körülüli a rendezőt, Rosemary
Linnelt, beszélgetnek. Rosemary
megtudakolja, ismerik-e a krétai labirintus
és a Minotaurusz történetét, hozzá-fűzi,
hogy ez tulajdonképpen az emberi
ügyesség és hősiesség meséje. Tudják-e,
mi az, hogy hős? Ki a hős? Hogyan
vélekednek, képesek lennének-e vala-
milyen hőstettre? A mai előadáson bizo-
nyíthatnak, ma szükség lesz hőstettekre.
Van-e valaki, aki úgy gondolja, hogy már
véghezvitt valamilyen hőstettet élete
során?

Az eddig pergő és lelkes válaszok
lelassulnak, a gyerekek gondolkoznak,
majd beszámolnak hőstetteikről, kutyák,
macskák, madarak megmentéséről, vakok
átkíséréséről az úton stb. A kör-ben
velünk együtt ülő, eddig néma fiatalember
megszólal, gorombán lehordja a
társaságot, lekicsinyli a hőstetteket, hen-
cegéssel, nagyképűsködéssel vádolja a
gyerekeket, kijelenti, hogy nem egy bi-
kafejű szörnyet, de még egy tehenet se
tudnának legyőzni. A vita azzal végződik,
hogy John - így hívják a színészt -
beszólítja társát, Royt, aki egy bikaszarvat
tart a kezében. Hát ha olyan ügyesek
vagytok - így a felszólítás -, próbáljátok a
szarvat elkapni és Royt megfogni.
Segítséget is kap a vállalkozó, egy
kétméteres kötelet.

Hat-nyolc gyerek is megpróbálkozik,
természetesen sikertelenül, de igen nagy
mulatság közben. John elmagyarázza,
miért lehetetlen egy gyereknek egy
kötéllel megfogni a bikát, és hozzáfűzi:
„de ha a szabály az, hogy mindenkinek
csak egy kötele lehet, akkor . . ." A
fennhagyott mondatra a gyerekek vála-
szolnak: a sikerhez több gyereknek kell
összefogni. Rövid sommázás után, mi-
szerint a hőstett rendszerint nem egy
ember egyedüli, hanem sok ember
egymásra épülő tette, hosszabb tanulási
periódus következik. Több mint fél órán
keresztül gyakorolják, hogyan kell majd a
labirintusban a Minotauruszt elfogni. Egy
japán dárdatrükköt tanít John, kötelekkel:
tizenkét gyerek hat kötéllel csapdát állít a
bikafejűnek. Elpróbálják, hogyan fogják
odacsalni, hogyan fogják a figyelmét a
többiekről elterelni. Mire a próba véget ér,
mind a huszonhatan

testestül-lelkestül a feladat rabjai, a játék
vérre megy. Úgy, hogy mikor Roy a
szarvval újból előjön, csak a szerencse
menti meg: nekiesnek, de a csapdát el-
ügyetlenkedik.

Most újabb tanulási szakasz következik,
tájékozódni kell majd a sötét labirintus-
ban. Egy köteg vékony spárga segítségé-
vel John megmutatja a módszert: egy-
máshoz kötik magukat, és így nem té-
veszthetik el az utat visszafelé sem.
Indulunk a labirintus felé, a kijelölt
tizenkét bikaölő harciasan csavarja darab-
kákra a csapdaköteleket.

A színházterembe megyünk. A le-
eresztett függöny előtt az előszínpadon
sötét lyuk, lejárat a süllyesztőbe. Oda-lenn
is vaksötét. Félelmetes zene szól, mintha
hullámok csapkodnának, állatok
bömbölnének. John megy le elsőnek a
keskeny lépcsőn, majd sorban vala-
mennyien, a bátor huszonhatok. Egyen-
ként szólnak fel egymásért, az egyik
kislány falfehér, hangosan vacog a foga,
remeg az arca, de a hívásra habozás nélkül
belép a lyukba, és eltűnik a süllyesztőben.

A „labirintus" visszavezet a színpadra.
Középtájon jövünk fel, a függönyökkel
behatárolt térben lila és zöld ködök go-
molyognak, a zene erősödik. Suttogó
utasítások, a csapdások elfoglalják a
gyakorolt pozíciót, és megjelenik a
szörny, gyönyörű és félelmetes. Vörös bár-
sony állatfeje a vállából nő ki, szarva köze
legalább másfél méter. Embertestét
combtőig meztelen lábszára hangsúlyozza.
A sokat próbált módszerrel - és John
erőteljes segítségével - csapdába ejtik,
őrjöngve földre teperik. A zenében
vészesen morajlik valami, John fölkiált:
meneküljetek, beomlik a barlang! Sze-
rencsére valamennyien kijutunk.

A színházteremből - nagyon is szük-
séges - kis szünet után visszatérünk a
próbaterembe, ismét leülünk beszélgetni.
A gyerekek a kettős tudat működését
prezentálják. „Nagyon félelmetes volt, és
mitől volt olyan zöld színe a füst-nek ?"
„Szépen bömbölt a bika. Hol voltak a
hangszórók? Nem láttam." „A labirintus
volt a legjobb, annyira izgultam, miből
csinálták, mert volt fa is, meg talán kő is,
meg valami síkos. Mi volt az?"

John és Roy minden kérdésre vála-
szolnak, az önmagát legyőző kislányt,
mert észrevették, megdicsérik, aztán egy
nagy dossziét adnak át a tanító néni-nek,
aki egész idő alatt velünk volt!



Jelenetek a greenwichi Fiatalok Színháza előadásából

A dossziéban színes papírlapok. Az első
lapon útvesztők, labirintusok, a máso-
dikon Knosszosz, a palota alaprajza, a
harmadik: szent állatok régen és most, a
negyedik: állat legyőző hősök, az ötödik:
bikafejűek és más szörnyetegek,
valamennyihez elemzések, tanulságok. A
dosszié utolsó lapján feladatok: írd le

vagy rajzold le a világ legrémesebb
szörnyetegét. Írd Ie, milyen volt találko-
zásod a Minotaurusszal. Írj egy győzelmi
indulót a labirintusból való kiszaba-
dulásodról. Tervezz egy jelvényt mind-
azok számára, akik kiszabadultak a la-
birintusból. Ez a dosszié adja a szín-
házlátogatást követő óra anyagát, a tanító
néní több példányt is vásárolhat a
gyerekek számára.

A GYPT - Greenwich Young Peoples
Theatre , a greenwichi fiatalok színháza
nagyobb vállalkozás, mint a Curtain, más
a célzott korosztály is. A társulat által
átalakított régi templomban két részleg
működik, két vezetővel: egy hivatásos
TIE, mely rendszeresen tart előadásokat a
délkeleti körzet iskolái-nak, és egy
„művészeti műhely", amelyik esténként
különböző korú és célú csoportokkal
dolgozik: improvizációk, szerepjátékok,
önismereti tréningek, kommunikációs
gyakorlatok jelentik az anyagát. A két
részlegben összesen huszonegyen
dolgoznak, színészek, rendezők, tervezők,
tanárok, nyaranként

külföldre mennek bemutatót tartani, két
éve éppen Csehszlovákiába.

Három fenntartójuk a Brit Művészeti
Tanács, a greenwichi képviselő i kerület
és a Curtainnél már említett ILEA. Sok
pénzt kapnak, nagyjából kétszázezer fon-
tot évente, és sokat dolgoznak. Minden
héten kétszer van egész napos előadás a
délkeleti városrész iskolái számára, már
amelyik megrendeli azt a szezon elején
kiküldött éves program alapján. Ugyan-
csak rendelésre bizonyos témakörökkel
foglalkozó előadócsoportja ik házhoz,
azaz iskolához mennek játszani.
Hetenként három-négy este van
műhelygyakorlat: hétfőn jönnek a
munkanélküli fiatalok, szerdán a
mentálisan visszamaradottak, pénteken a
színház és a dráma iránt érdeklődő
t izenkét-huszonkét évesek. Májusban
szombaton is próbálnak, a kerület nagy
juniálisára készül a művészeti műhely
összes csoportja.

1986. ápril is 26-án a TIE részleg É g a

tűz című egész napos előadását egy
hetedikes lányosztálynak tartották. (Ez a
színház sem fogad többet egyszerre két
osztálynál. Ez a munka sikerének egyik
feltétele.) Pontban tíz órakor egy táncjá-
ték kezdődik, öten táncolnak valami
jazzbalettfélét a színes bőrűek megaláz-
tatásairól, küzdelmeirő l . A produkció
végeztével az egyik szereplő a
közönséghez fordul: „Emlékeztek még
előadásunk jeleneteire-képeire?
Megpróbálná-

tok beáll ítani az általatok legfontosabb-
nak vélteket?" Kis kapacitálás utána
legbátrabbak nekilátnak, és a szereplők
szinte észrevehetetlen segítségével, a ma-
guk módján „újrakoreografálják" a tör-
ténetet. A lányok művébő l hiányzik az
eredeti táncképek szenvedélyessége,
ugyanis nem emlékeznek - elfelejtették,
törölték ? -- a megalázkodás pózaira.
Tizenegy órakor ér véget ez a fázis:
szünet, uzsonna.

Szünet után négyen lépnek be az
arénaszerűen kiképzett terembe, melynek
egyik oldala egy erősen lejtő emelvény-
rendszer, tetején fehér mellszobor, a dél-
afrikai miniszterelnök, Pieter Botha szob-
ra. A lejtő aljában egy pad, rajta tábla:
„whites only", azaz csak fehérek
számára. Mindez világosan jelzi : Dél-
Afrikában vagyunk. A. szereplők: két
sötétfekete néger fiú, egy csudaszép hin-
du lány és egy magas, szeplős ,
vörösesszőke angol úr, aki szerepébő l
ki-kilépve néha kommentálja is az
eseményeket. Bemutatja a darab figuráit ,
önmagát, azaz Peter Pooleyt, aki egy
jóravaló, amolyan reformer fehér telepes.
A néger fiúk közül az egyik Bobby, aki a
fehér ember birtokán alázattal, csöndes
szolgálatkészséggel igyekszik előrejutni,
a másik Charley, aki nem bírja elviselni
fajtája semmiféle megalázását. A. negye-
dik szereplő a hindu lány, Valide,



aki feketék és fehérek között vergődve
keresi élete megoldását.

„Keressük a megoldást" - hangsúlyozza
a kommentátor. „Utakat mutatunk be,
vajon melyiken lehet elérni a célt?
Szereplőink mind más úton keresik
boldogulásukat - majd meglátjuk a végén,
mit érnek el. Figyeljétek meg, hogyan
próbálnak változtatni a sorsukon." Még
megtudjuk, hogy a darab minden szerepét
ők négyen játsszák majd álarcok
segítségével, és elkezdődik a játék. (A
történet elég bonyolult, egyszerűbb az
„utakon" végigmenni.)

Az első út: Pooley, a fehér telepes
bumfordi, nyers parasztember, „szigorú,
de galamblelkű", apja szeretne lenni
tudatlan szolga-gyermekeinek. „Csak las-
san, türelmesen" - ez a jelszava -, „a jövő
ugyanis a tietek lesz." „Ez a pad is a
tietek" - suttogja a közeledtére riadtan a
fehérek padja alá bújó szerelmespárnak -,
„ha elmentem, üljetek vissza." Egy napon
aztán valaki feljelenti uszításért, és a
rendőrség keményen megfenyegeti: ki kell
adja számukra egy nyomorék öreg
munkását, a forradalmár Charley apját.
Pooley az írott törvényekre hivatkozik, de
hiába, nem-csak a rendőrség, a többi fehér
telepes is ellene fordul. Kiadja hát a
szerencsét-len, ártatlan öregembert, ekkor
munkásai fellázadnak, és bár Bobby meg
akarja menteni, megölik.

A második út: Charley, a feketék fekete
országának álmodója - akit öreg apja már
a darab elején megver, kidob a házából --
börtönbe kerül mint ellen-álló. Félholtra
kínozzák. Kapcsolatot talál a SWAPO
bebörtönzött tagjaival, akik megszöktetik.
Gyűlölettel telve, el-vakultan tér vissza
később a telepre. Barátját, Bobbyt
csaknem megöli, amiért az hindu lányt
szeret, hiszen csak az az ember, akinek a
bőre fekete. Szenvedélyes tettvággyal áll a
lázadók élére, elsőnek ront be a
telepeshez, és Pooley rémületében lelövi.

A harmadik út: Bobby szelíd és kedves
fiú, Valide iránt feltámadó szerelmétől
még megadóbbá válik. Családot szeretne
alapítani a hindu lánnyal, aki
viszontszereti. Hiába tiltja a lány apja,
hiába őrjöng barátja, Charley, ők ketten
kitartanak, együtt akarnak élni. Pooley
sokat segít nekik, könyveket hoz.
Bobbynak, tanítja, szerelmüket is pártfo-
golja. Ezek után természetes, hogy Bobby
meg szeretné menteni a többiek dühétől,
de emberségére iszonyúan rá-fizet. Pooley
halála után őt is meglin

cseli, elevenen égeti el a fekete tömeg,
mint árulót, a fehérek talpnyalóját.

A negyedik út: Valide, a hindu lány
szende fruskából válik öntudatos, bátor
nővé a játék során. Ő ül le először a tiltott
padra, ő mer megszökni bigottan
mohamedán apjától, és csak ő tudja
Bobbyt igazán bátorítani azzal, hogy nem
kell erőszak, nem kell vér: „de-
monstrálnunk kell, tüntetnünk. Össze kell
fogni mindenkinek, hindunak, néger-nek,
arabnak, hogy végre rend legyen a
világon".

Az olvasó előtt bizonyára nyilvánvaló,
hogy az előadás Valide útját ajánlja: az
erőszakmentes tüntetést, a fajok összefo-
gását, az öntudatos fellépést. A hallga-
tóság számára mégsem ez tűnt a legkö-
vetendőbbnek. Kézenfekvő okból : a hall-
gatóság tizenhárom-tizennégy éves ka-
masz lányokból állt, a fekete fiúk pedig
igen csinosak voltak, és nagyon-nagyon jó
színészek. A GYPT színészei nemcsak a
szakma akrobatikus részét tudják
mesterien, de azt az emelvény-ről való
lezuhanásoknál és kaszkadőröket
megszégyenítő verekedéseknél nagyobb
csodát is, hogy hogyan kell a nyilvános
magányt, a színészi játékhoz szükséges
elszigeteltséget - karnyújtásnyira a
közönségtől - megteremteni, meg azt is,
hogy hogy lehet ki-be ugrálni egy-egy
szerepbe, karaktereket váltani, egyik
pillanatban az átélés izzó hőfokán égni, a
másik pillanatban a gyerekekkel vitázni.

A látott előadást ugyanis, bár tulaj-
donképpen hagyományos színpadi pro-
dukció volt, néhányszor mégis leállások,
beszélgetések tarkították. „Megőrültél,
egy hindu lányt szeretsz?" - ordít Charley.
„Miért ne szerethetném, szép, jó, okos
lány" - í g y Bobby. „De nem fekete!
Mindenki csak a maga fajtájával!" - és az
egyik ajtón belép a Valide-ot játszó
Sareen Hopkins. „Így van ez? - kérdi
általában a nézőteret - így van jól?
Mindenki a maga fajtájával?"

Minden színész a gyerekekhez fordul
érdeklődve - mi a véleményük. Lehet
vagy nem lehet keveredni? Jó vagy rossz a
vegyesházasság?

A zömmel színes bőrű osztály zavar-tan
vihog, senki se szál. Te hogy választanál?
- kérdi Sareen az egyiket. Ki-ki a
magáéval? A lányok nevetve, kacagva
helyeselnek, mert Sareennak sikerült
kiválasztani egy olyan negroid kislányt,
aki éppenséggel egy negroid fiúval jár.

Percek alatt kiderül, hogy nem ez az
általános, hogy se fekete, se fehér
kislányoknak nem okozott ez a kérdés
még gondot. Mindenki válassza azt, akit
szeret - mondja az egyik bölcsen, és
továbbgördül az előadás.

Mikor a játéknak vége, a három halottat
és Valide-ot, aki szerelmét gyászolja, négy
fejgép világítja meg. Ezután generálfény,
valamennyien felkelnek, és a négyszektorú
nézőtér egy-egy csoportjához ülve halkan
beszélgetni kezdenek. Vajon melyik út a
jó, milyen cselek-vési lehetőségeik voltak
a szereplők-nek, nekünk milyenek vannak,
hogyan tud az ember változtatni a sorsán?

Nehezen indul a beszélgetés. A lányok
fáradtnak, kelletlennek tűnnek, csak egy-
kettő akad, akit aktivizálni lehet.
Hamarosan abba is hagyják a
nyögvenyelős vitát, újból tettekre kerül
sor. A szereplők megismételnek egy-egy
rövid jelenetet az előadásból. A lányok
dolga, hogy hanggal-kézzel jelezzék, ha
olyan szituációt találnak, amit rosszallnak,
amin változtatni akarnának-tudnának.

Indul a jelenet. Pooley éppen elzavar-ja
Bobbyt valami csákányért, szokásos „hé,
te fiú"-s modorában. Neem! - kiált fel egy
szőke kislány. Hanem? - kérdik rögtön a
színészek. „Nem lehet egy emberrel így
beszélni. Kérje meg. Egyik ember kérje
meg a másikat. Akkor is, ha az a
munkása." „Gyere" - mondja Sareen - „állj
be helyette, csináld."

Újból elindul a jelenet. „Te Bobby -
mondja a gazda a kislánynak, eredj és
hozd ide az új csákányt, szedd a lábad . . ."
Kérlek! -- fűzi hozzá figyel-meztetőn a
kislány, és áll. A Pooleyt játszó Clark
Sergeant rábámul, mintha nem jól hallotta
volna, és megismétli: „eredj a csákányért,
futás!" „Kérlek!" - figyelmeztet most már
hangosabban a kis-lány. „Takarodj !" -
mondja a gazda. „Nem megyek, csak ha
megkér." Pooley őrökért ordít, jön a két
fiú, és kidobják a kislányt.

A nézőtér felhördül - vége a passzivi-
tásnak. Disznóság, könnyű nekik, pfuj, le
vele -- és ennél jóval nagyobb gorom-
baságok röpködnek a levegőben. A kis-
lány is csatlakozik, egyedül nem megy, ne
Pooleyt segítsék a többi szereplők,
segítsenek neki. „Tessék - hangzik a vá-
lasz, győzd meg őket, hogy segítse-nek."

Ezt egy másik kislány is vállalja, érez-
hetően szenvedélyes agitáció kezdődik.
(Érezhető, de a szapora kelet-londoni



cockney csak bennfentesek számára ért-
hető.) A közönségtől is segítséget kér-nek
és kapnak, így mikor újra kezdődik a
jelenet, kisebb tömeg áll a lejtős színpad
alján, és zengi a „kérlek"-et. Pooley
provokál, fegyverét is rájuk szegzi, ekkor
nekirontanak, és beláthatatlan vége lenne
a dolognak, ha a többiek „freeze"-t nem
kiáltanának. (Minden munkába vett
jelenet indító vezényszava az „action!" -
akció!, lezáró vezényszava pedig a
„freeze!" megfagyni! Ez az iskolai
drámaórákon is pontosan így hangzik, a
beidegzettség állította meg a lányokat.)

A záróbeszélgetésben, délután négy
óra-kor, a fáradt, de igen éles szemű
lányokat nem lehetett eltéríteni attól a
véleményüktől, hogy fegyver és erő-szak
nélkül semmire se mennek a dél-afrikai
feketék. Bizonyítékul többek között a
darab három halottját hozták fel: ha már
így is, úgy is meg kell hal-ni, akkor jobb
harcban, értelmesen meg-halni. A
színészek elégedetlenkedtek: csak
fegyverrel tehet az ember valamit a dél-
afrikaiak sorsának javításáért? Ti például
mit tesztek ? „Tüntetünk
felelték engedelmesen a lányok -, és
pénzt is gyűjtünk nekik." De egy eddig
meg se mukkanó szigorú kis fekete azt
mondta: „ha egyszer elmegyek oda, fegy-
vert is viszek magammal".

Két TIE-előadás, kétféle korosztály-
nak, szögesen eltérő témákról, szélsősége-
sen különböző eszközökkel. Mégis észre-
vehető a fő pontokban való azonosság.
Ezek:

a színházi és drámai technikák sza-
bad kezelése,

az aktív és a befogadói nézőma-
gatartás szervezett váltogatása,

- közéleti-morális tartalmak
feldolgozása.

A GYPT műsorfüzete szerint: ,,minden
TIE-előadás feladata, hogy a szín-házi-
drámai technikákat a nevelés, tágabban a
társadalmi feladatvállalás szolgálatába
állítsa. A közönség nem pusztán
megfigyelő, de adott esetben partner, akit
arra biztatnak, hogy közbe-szóljon,
kérdezzen, magyarázzon, véleményezzen
és együtt játsszon. Mindez mint tanulási
módszer, eredményességé-ben semmihez
sem hasonlítható. Egy ilyen előadás fiatal
emberek nevelésé-nek fontos állomása, és
nem valami különleges színházi
esemény."

Talán ez az oka annak, hogy sok-sok
évi küzdelem ellenére se tud nálunk lábra
kapni.

GABNAI KATALIN

Gyerekszínjátszók
Dániában

1986 júliusában tizenöt ország gyerekei
találkoztak egymással a harmadik Euró-
pai Gyermekszínjátszó Műhely alkalmá-
ból egy Koppenhágától száz kilométerre
délre fekvő dán kisvárosban,
Vordingborgban. Egy-egy országból
általában tíz 11-13 év közötti gyerek ér-
kezett, akiknek a kiírás szerint nem
kellett különösebb színjátszógyakorlattal
rendelkezniük (bár a munka során kitűnt,
hogy a legtöbb országból válogatott
csapat jelent meg), az alapfeltétel
mindössze az volt, hogy a gyerekek
képesek legyenek magukat megértetni
angolul vagy franciául. A szervezők

a dán amatőrszínházi szövetség
négytagú teamje - nem kértek kész
produkciókat sem, tehát nem
fesztiváljelleggel szerveződött a
találkozó. Az volt a cél, hogy a
különböző országokból jött gyerekek
valamilyen dramatikus úton,
drámajátékok, rögtönzések segítségével
fejezzék ki mindazt a tapasztalatot, ame-
lyet eddigi életük során megszereztek, s
ugyanilyen módon képesek legyenek a
többiek által közvetített üzeneteket venni
s megérteni.

A rendezvényt a dán amatőrszínházi
szövetség szervezte a dán kulturális
minisztérium, Vordingborg városa és az
Európa Tanács anyagi támogatásával.

A gyerekek mellé országonként három
felnőttet kértek. Elsőként egy drá-
matanárt, olyan valakit, aki a színházi
szakmában legalább olyan járatos, mint a
kamaszokkal való foglalkozások leveze-
tésében. Másodikként szakkörvezetőt, aki
a nemzetközi gyerekseregletnek is képes
magas szinten átadni azt, amit otthon
tanít, így voltak bábosok, árny-színházzal
foglalkozók, zenészek, jazz-balettet,
akrobatikát, bohócpantomimot tanítók,
sőt sajtócsoport is alakult új-
ságírópalántáknak. A magyarokat kép-
viselő "workshop-leader" Neuwirth
Annamária volt, aki ellenállhatatlan erő-
vel és bájjal s olyan hatalmas gyakorlat-
tal, magával ragadó könnyedséggel
tanított magyar néptáncot az
egybegyűlteknek - minden korosztálynak
- , hogy hazánkat, amely az egyetlen szo-
cialista ország volt a mezőnyben, osz

tatlan lelkesedés és rokonszenv vette
körül. A harmadik felnőtt az úgynevezett
szabadidős tanár volt, akinek az
előkészítő hadműveletek során ugyan-
olyan szigorúan előírták a nyelvtudást,
mint a másik kettőnek, s talán még pon-
tosabban meghatározták, mi a teendője
annak érdekében, hogy a rábízott csoport
- életkorának megfelelően - a lehető
legnyitottabb legyen, s készen álljon
minden új élmény befogadására; emellett
persze a gyerekeknek apjuk helyett
apjuknak, anyjuk helyett anyjuk-nak is
kellett lennie. A magyar szabad-idő-
felelős Trencsényi László volt.

A szakkörvezetőknek és a drámata-
nároknak egy héttel előbb ott kellett
lenniük, mint a gyerekeknek. Én dráma-
tanárként néptáncos kollégámmal együtt
érkeztem meg a városka fantasztikusan
modern, emberi léptékű, mégis hatalmas
nevelési központjába, amely gim-
náziumot, művelődési központot, uszodát
és egyéb sportlétesítményeket foglalt
magába. Egy hetünk volt arra, hogy
kidolgozzuk a munkarendet. Meg-
állapodtunk abban, hogy a játékok, a
majdani improvizációk és a nagyközön-
ség előtti bemutatók témája a hétköznapi
élet lesz, melybe az utca képeitől kezdve a
családi és az iskolai élet jeleneteiig
minden belefér, és amely minden-féle
technikával megjeleníthető, panto-
mimmal, tánccal, bohócjátékkal, dallal,
némajátékkal és árnyjátékkal. A szervező
team azt javasolta, hogy az országonkénti
tíz gyereket két csoportra bontva
alakítsunk három ötvenfős nagycsoportot,
amelyek végig együtt dolgoznak öt
drámatanárral, öt szakkörvezetővel és a
koordinátor dán vezetővel. Az első hét
délelőttjein a drámatanárok dolgoz-nak
majd együtt az ötven résztvevővel,
délután pedig a szakkörvezetőket kí-
vánság szerint látogathatják a gyerekek.
A második hét terve bizonytalan volt.
Nekünk, drámatanároknak a workshop-
leaderekkel együtt ki kellett találnunk,
hogyan lehet ötvenfőnyi, tíz nemzetiségű
gyereket úgy foglalkoztatni, hogy a káosz
ne azonnal következzék be, vagy legalább
hamar leküzdhető legyen. Ez - előre
látható volt - nemigen kecsegtetett sok
sikerrel, többek között azért sem, mert
rendkívül heterogén volt az oktatókar:
Európa, a mindennapi élet, sőt a szakma
nagyon-nagyon eltérő területeiről és
lépcsőfokairól érkeztünk, de tele jó
szándékkal és tisztességes indulatokkal.
Volt, akinek a pedagógiában, volt, akinek
a színházi munkában,


