
44

a z  i f j ú  n é z ő h ö z

A Kolibri – Családiból indult – Gyermek- és Ifjúsági Színház 
fennállásának 25. évfordulóját ünneplendő mustrát rendezett, 
amelyen nem csupán saját előadásait mutatta be showcase-
szerűen, hanem amelyre külföldi produkciókat is hívott. Fontos 
ez a gesztus, tájékunkon ugyanis meglehetősen ritkák a nem fel-
nőtteknek szóló vendégjátékok. Az pedig kifejezetten szerencsés, 
hogy a négy előadás négy korosztályt szólított meg.

A Small Size szekcióban kapott helyet a Dél-Afrikai Köz-
társaságból érkezett Pillow Fort Theatre a legkisebbeknek, 1–4 
éveseknek készült Patchwork című előadásával. A cím egyrészt a 
dramaturgiai felépítést jelzi – több önálló motívumból, etűdökből 
áll, lineáris történet nincs –, másrészt asszociatív. A sokfelől inspi-
rálódó mesének ugyanis van fix pontja, egy gyerekszoba, és benne 
egy gyerekágy, egy ilyen ágyra pedig nem kerülhet más, mint egy 

sok darabból varrt, mesés patchwork takaró, amelyen bármilyen 
csoda megtörténhet. És ezek mind meg is történnek az ágyat bir-
tokló aprócska macival, aki egy lámpával barátkozik össze, talán 
álmában. Színes, gombszemes párnák tanulnak repülni, az ajánló-
ban ígért tehén pedig tényleg átugorja a Holdat, az ezüstre festett 
cserépedényt, amely a forróságban remekül tárolhat vizet, üresen 
pedig vagy Hold – amint már említettük –, vagy hangszer, mert 
ütögetve olyasfajta hangot ad ki, mint egy kanna. Két békebeli, 
fehér vászon hálóruhába öltözött színésznő animálja a tárgyakat 
nagy érzékenységgel, és egy zenész kíséri őket jórészt autentikus 
hangszerekkel a színpad széléről. És ők nem csupán magukra, a 
saját dolgukra koncentrálnak, hanem a közönségre is. Lélekmele-
gítő előadás, amely mint „rendes” babaszínházi produkció a mese 
végén az aprócska nézőket aktívan bevonja a játékba, hogy a nekik 

esetében is a természetes anyagok dominálnak. Az Álomszövők-
ben (tervező: Csóka Eszter) különösen fontos az anyagszerűség, 
hiszen az előadás íve a fonalgombolyagtól a kész szőttesig tart. 
(Amikor az utóbbit megláttuk a színes madarakkal, egyszerre só-
hajtott egy nagyot a gyönyörűségtől a baba és a felnőtt közönség.) 
A Kodzsugukila, a boszorkányban (tervező: Bodnár Enikő) is egy-
szerű, de hatásos ötletekből áll össze a díszlet. A boszorkánynak 
cirokseprű haja van, amelyet egy fából készült étkészlet tart kordá-
ban, a kisfiú és a kislány báb egy mozdulattal egérré és antiloppá 
alakítható, miközben rázogatós ritmushangszerek is. A hét királyfi 
esetében a cérnaszállá vékonyodó királyné ruhája egy esernyősze-
rű szerkezettel apasztható, és több jó ötletet találtak arra is, hogy a 
hét királyfit egyetlen színész tudja mozgatni, miközben az arany-
színű forgópalotát is illúziót keltően jelenítették meg.

A Békakirály marionettekre tervezett díszlete egységes szín-
világával, letisztultságával hat. (Az utóbbi két előadásnak is Bod-
nár Enikő a tervezője). Halasi Dániel rendezésében a kapcsolatok 
érzékeny ábrázolása és a humor egyaránt fontos elem (előbbiből 
csak azzal nem tudtam kibékülni, miért kell a békakirályfinak a 
barátságra hivatkozva feltétlenül egy ágyban feküdnie a király-
lánnyal). Míves, szép előadás, amelyben az élő játék és a mario-
nett jól egészíti ki egymást.

A Kodzsugukila, a boszorkány előadója, Danny Bain sajátos 
színt képvisel a színház életében. Amerikai származású zenész-
énekes, aki afrikai hangszerekkel kíséri történeteit. Nem színész, 
de átütő erejű színpadi jelenség. Énekes és mesélő, aki képes ma-
gára vonzani és megtartani a gyermekek és a felnőttek figyelmét 
egyaránt. Egyszemélyes előadásai mellett zeneszerzőként, ze-
nészként más előadásokban is szerepel.

A hét királyfi zenéjét is ő szerezte, emellett zenél és játszik is 
az előadásban, amelyben ezek a zenés részek Krámer György ko-
reográfiájával kiegészülve igen jól működnek. A keleti harcmű-
vészetekre emlékeztető mozgásanyag jól illik az afrikai hangsze-
reket megszólaltató zenéhez. Székely Andrea rendezése a prózai 

részeknek is ritmust ad az egymásnak feszülő ellenfelek ismét-
lődő riposztjaival. „Nem. De. Nekem van igazam. Nincs igazad. 
Nekem van igazam” – pattognak a mondatok ide-oda hol a két 
ellenséges király, hol a királyfiak között. Az ilyen, nem erőltetet-
ten, hanem finom eszközökkel megbékélésre buzdító előadások-
ra nagy szüksége van manapság gyereknek, felnőttnek egyaránt.

A fülemile voltaképpen ugyanerről, az értelmetlen viszály-
kodásról szól. Szívós Réka és Szőke Kavinszki András nagy len-
dülettel és odafigyeléssel játszott a harmadik osztályosokból álló 
közönségnek, akik időnként elkalandozva és zsizsegve, de fő vo-
nalakban követték az előadást. Az interaktív részek azonban még 
nem teljesen találták meg a helyüket. Az előadók például arra 
kérték a gyerekeket, hogy a csomagolópapír darabkáiból gyűrje-
nek gombócokat a diófa alá, de aztán mintha elfeledkeztek volna 
róluk, minek következtében a gyerekek az előadás egy pontján 
spontán dobálni kezdték az általuk gyártott papírdiókat. Még 
nagyobb kérdőjelet hagyott az előadás hirtelen lezárása a bíró 
a versből ismert „jobbra ütök, nekem fütyül, balra ütök, nekem 
fütyül” ítéletével. Meggyőződésem, hogy a 9–10 éves gyerekek je-
lentős része nem tudta értelmezni ezt a zárlatot, így megfejtése és 
továbbgondolása az iskolára maradt. (Az előadást egyébként 10 
éves kortól ajánlják.)

A 2001-ben alakult Kabóca egy meghatározó korszaka most 
lezárul. A látott öt előadás (valamint az általam korábbról ismert 
olyan előadások, mint a Helka vagy A királykisasszony, akinek 
nem volt birodalma) alapján egy tudatosan építkező, a gyerek-
közönséget egészen a babakortól a kamaszkorig megszólító, 
értékközpontú színházi műhely képe rajzolódott ki. A társulat 
többsége fiatal, közülük néhányan még csak rövid ideje vannak 
Veszprémben. Ebből következően a színészi munka sem telje-
sen egyenletes, elhivatottságuk, lelkesedésük azonban érezhető. 
A látott előadások színvonalasak, sokszínűek voltak, és legalább 
ilyen fontos az a barátságos, gyermekközpontú világ is, amelyet 
megteremtettek nézőiknek.
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kirakott, az ő méretükre igazított babzsákpárnákból az ágyon tor-
nyot építhessenek. A dél-afrikaiak nagy figyelemmel, a gyerekekre 
hangolódva olyan hangulatot teremtettek, hogy a közönség egy 
méter körüli tagjai bátran és érdeklődve látnak neki a dolognak.

A 3+ inkább ovisokat jelent a gyerekszínházi köznyelvben, 
de úgy érzem, még a 7–8 évesek is élvezettel és nem cikinek tart-
va néznék Wanda Lavanda történetét. A Rijekai Bábszínház elő-
adásának címszereplője egy kisbárány, aki egyáltalán nem olyan, 
mint a többiek, mert bár az ő szemei is ábrándosak, mint fekete 
és fehér társainak, de ő annyira csodálatosan naiv, annyira bájo-
san és szerethetően ártatlan… meg hát az ő arca lila, a bundája 
meg zöld, lila, rózsaszín, kék, sőt, ha narancsot eszik, narancsszí-
nű. Persze ilyen különlegesen – vagy az átlagtól ennyire eltérően, 
ahogy vesszük – nehéz barátkozni. Miközben elképesztően bá-
tor, hiszen az elutasítással csak kicsit törődve nekiindul a világ-
nak, nyitottan, optimistán. Az sem töri le, ha újabb elutasítással 
szembesül, mert megy tovább. Egy darabig. Mert van egy pont, 
amikor már a legtürelmesebb kisbárány sem bírja tovább, és el-
tűnik. Ebben a mesében példás a vég: a többi állat rájön, hogy a 
fülétől a farkáig a szivárvány színeiben pompázó Wandára szük-
ségük van, hiányzik nekik.

Mielőtt a mi aktuális szemüvegünkön át néznénk a horvát 
bábosokat, essék szó az előadás megvalósításáról. Három varjú-
tól halljuk a mesét a keretjátékban – a madárság felismerését a 
sapka sildje, a fajét a károgó hangfekvés segíti –, a sötétlila ruhás 
színészek ebből a báb nélkül, karakterhangokkal és nem elraj-
zolt, de felismerhető mozgással megoldott figurából bábot kéz-
be kapva váltanak bárányra, csirkére, tehénre, polipra, cetre. És 

hogy Wanda mennyire integratív személyiség, mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy az iménti állatok színeit mind megtalál-
juk bundájának bolyhaiban. Egyszerű a játéktér, a színpad elülső 
síkjában játszanak, sajátos asztali játéknak is mondhatnánk. A 
jórészt geometriai formákat mintázó, alapvetően semleges szi-
vacselemekből jönnek létre világítással, vetítéssel atmoszférát 
teremtve a helyszínek, mezőtől házudvaron át tengermélyig, és 
akár ugyanezekből az absztrakt geometriai formákból kiindulva, 
némi abszolút azonosítást segítő extrával jönnek létre az állatfi-
gurák, amelyeket a három színész mozgat.

A Wanda Lavanda sok tanulság, nem kevés idealizmus szűk 
negyven percben, meg az alkotókból és a játszókból sugárzó erős 
hit, hogy igenis lehet érzékenyíteni a toleranciára. Például egy 
olyan vicces megjegyzéssel, mely szerint a birkák büdösek, kakil-
nak és pukiznak, de ennek – mármint Wandának – jó illata van. 
Szóval ne általánosítsunk, inkább ismerkedjünk. Vagy egy dalocs-
kával, ami arról szól, hogy mindenkinek van erénye és hibája, de 
ettől szép az állatok világa. Ha országhatárainkon belül körbené-
zünk, látjuk, mennyire és milyen irányba tolhatók már az ovisok 
is, hogyan ismétlik a torz világképű felnőttek gondolatait; innen 
értjük meg igazán, mennyire égető szükség lenne ilyen mondatok-
ra, ilyen előadásokra.

A Ljubljanai Bábszínház kisiskolásoknak (7 éven felülieknek) 
szánt produkciója, a Valahol máshol a fenti gondolati-tematikai 
felvetés folytatása, ám inverz fókusszal: itt az intolerancia addig 
fajult, hogy értelmetlen háború lett belőle. Egy kislány történetét 
ismerjük meg, akinek apját elvitték, ő az édesanyjával és a kutyá-
jával marad. Abbamarad a tanítás, fogy az élelmiszer, egyre több 

This is (not) Europe – Teatro O Bando, 
Théâtre Massalia, Collectif Le nomade Village
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RÁDAI ANDREA

TÁnCBAn A PRóZA VAGY  
PRóZÁBAn A TÁnC
Három gyerek-táncelőadásról

Bár egyre nagyobb a választék – legalábbis a fővárosban – a nem 
(csak) felnőtteknek szánt táncelőadásokból, a műfaj még mindig 
gyerekcipőben jár, és sokszor az is vitatható, hogy egyáltalán – 
vagy mennyire – tánccipőben. Tagadhatatlan, hogy ez a kérdés 
felnőtteknek szóló előadásoknál is felmerül. Természetesen nem 
arról van szó, hogy egy táncelőadásban ne lehetnének prózai 
színházi elemek, átütő zene, netán történetmesélés, azonban ha 
ezek – és az önmagában üres látvány és technikai tudás – el-
nyomják a táncnyelvet, nincs sok értelme táncművészeti produk-
cióról beszélni. Különösen gyerekelőadások esetében, hiszen ha 
maga a tánc nem hagy a gyerekekben mély nyomot, akkor az 
adott társulat sem pipálhatja ki a jövőbeli táncközönség kineve-
lésének feladatát. Legfeljebb egy bérletes előadást.

A gyerektáncszínházi előadások sokszor támaszkodnak pró-
zai jelenetekre vagy prózában kifejtett narratívára. Maga a tör-
ténetmesélés persze nem ördögtől való, sőt, fontos kielégíteni a 
gyerekek mese iránti éhségét. (Bár, megjegyzem, a történetme-
sélés csak egy a lehetőségek közül. A kisebbek tudják élvezni 
például a cirkuszt és a nem narratíva alapú színházi előadásokat 
is. Hogy egy viszonylag friss példát mondjak, a Kolibri Színház 
korántsem történetmesélő Mi újság? című előadásáért rajongtak 
az óvodáskorúak, pedig ők már masszív történetfogyasztók.) 
Abban viszont már erősen kételkedem, hogy a lineárisan végig-
vezethető történet lenne ebből számu(n)kra a lényeg, sokkal in-
kább a mesélés gesztusa, a megelevenedés, az együtt átélt élmény 
a fontos.

a város fölött elhúzó repülő, egyre hangosabb az utcai lövések 
zaja, a lakásból át kell költözni az óvóhelyre; a legnagyobb tra-
uma azonban a kutya elvesztése, ami a békéhez, a régi élethez 
fűződő egyetlen szál végleges megszakadását jelenti. Lehetnénk 
bárhol, bármikor, mert az alkotók nem nevesítenek karaktert, 
helyszínt, időt, és ettől lesz égetően aktuális az előadás.

Erős a történet, amit egy illusztratív vizuális megvalósítás 
agyonüthet. Egy nagy asztal mögött ül a törékeny színésznő, 
Ajda Toman. Az aránytalanság szembetűnő, a bútor jóval na-
gyobb nála. Mint amikor a szülők jó előre gondolkodva vásá-
rolnak, hogy a gyerek majd belenő. Ennek a gyereknek azonban 
nincs ideje belenőni, mert el kell hagynia az otthonát, és egy 
olyan helyen kell újrakezdve folytatni az életét, ahol a nevét (le-
gyünk optimisták: még) nem tudják kiejteni.

Amint megszólal, ahogyan megmozdul, pontosan lehet tud-
ni, nem fog gyerekkliséket hozni, a saját hangján fog beszélni, 
nem fog beleesni semmiféle gyerekszínházi sztereotípia csapdá-
jába, mégis elhisszük neki, hogy hét-nyolc éves. (Ehhez segítség-
képp egy semleges, rövid, kantáros kordbársony ruhát kap, olyat, 
amilyet nem csupán iskolai egyenruhának, de a hétköznapokra 
30–35 éves koráig bátran felvehet az ember.) Fogalmam sincs, a 
szürke asztallap hány fokban forgatható, de minimum 360-ban. 
Első képzettársításunk a tábla, mivel rajzfelület, fehér krétával 
rajzol rá a színésznő. Az állókép azonban megmozdul, a falapból 
vetítőfelület lesz, sőt Ajda Toman be-bekapcsolódik az animáci-
ós filmbe, reagál rá, interakcióba lép vele.

Nagy pontosságot igényel ez a fajta a játék, nem késhet egy 
cseppet sem a szivacsból kinyomott (eső)víz vagy a laphoz (bom-
baként) odavágott (és repeszszerűen szétröppenő) krétapor. 
Meglepő a 2 és a 3D érintkezése – ne felejtsük, milyen fogéko-

nyak az animációs filmekre ebben az életkorban a gyerekek –, a 
hatások erősek, nem oltják ki egymást, ráadásul erős a zenei dra-
maturgia is. És akkor még arról a véletlenről nem ejtettünk szót, 
hogy a Kolibri Pince a pinceséggel és a fekete falakkal hogyan 
teszi autentikussá azt, ha egy háborús óvóhelyről szól a történet.

A This is (not) Europe szintén egy olyan kezdeményezés-
nek köszönhetően jutott el hozzánk, amelyben a Kolibri hosz-
szabb ideje részt vesz. A Platform Shift+ a 11–18 éveseknek 
szóló problémafeldolgozó előadásoké. Ezek a témák erősen 
rizikósak és nagyon karcosak. A portugál–francia koproduk-
cióban készült előadás 14 éven felülieket céloz meg: nekik 
Európa jövője létkérdés, miközben Európának sem mindegy, 
mennyire felelős polgárrá válik ez a generáció.

A sötétben először csak néhány lámpa, elemlámpa vagy 
mobil fénye pislákol, nem tudjuk, épp egy Blair Witch Pro-
jectbe csöppentünk-e bele. Aztán ahogy egyre világosodik a 
tér, és kivehetővé válik a még-nem-de-mindjárt-roncsautó 
a beleszorult emberekkel, szomorúan nevetünk magunkon, 
értjük a cím metaforáját. Szkeccsek sorozata következik, nem 
kevés bohócériával, sok szarkasztikus poénnal, ami az uniós 
döntési mechanizmusok körülményességét, az egyeztetési el-
járások nehézkességét karikírozza, de a burleszk és irónia mö-
gött élesen kirajzolódik a közösségbe vetett hit. Az, hogy ezen 
az úton kell mennünk, és együtt kell mennünk.

Négy előadás négy korosztálynak, öt országból. Más-más 
technikákkal, formai megoldásokkal dolgoznak, és természe-
tesen erős különbségeket mutatnak a választott témák is. Még-
is van közös nevezőjük: nyíltan teszik le a voksot a megértés, a 
párbeszéd, a nyitottság, a közös gondolkodás mellett, mert ezek 
hiányában a tragikus vég elkerülhetetlen.


